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100110 
 202ع

 
 العراق. وزارة الثقافة. دار الكتب والوثائق

 / 2102ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة 
 2102بغداد: دار الكتب والوثائق1  -1الوزارة

 سم22ص؛ 
 (02العدد )

 العنوان -ببليوغرافيا    أ -الرسائل الجامعية -0

 

 2102لسنة  (2103االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  )رقم 
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 المقدمة
يعد العمل الببليوغرافي احد الوسائل المهمة المستخدمة في توثيق النتاج الفكري والتعريف به1 وبهذا 

الجامعية عــن الخصوص شرعت دار الـكتب والوثائق وفـق سياستها الجديدة بفـصل حقـل الرسائل 

بعد ان كانت تصـدر ضمن  2111الببليوغرافيا الوطـنية العراقية اعـتبارا من العـدد االول الـذي صدر عام 

فصولها وذلك الهميتها. ويسر الدار ان تقدم الى طلبة الدراسات العليا والى الباحثين في مختلف ميادين العـلم 

سائل الجامعية الذي يصدر بقسمين والتي اودعت في المكتبة والمعرفة العـدد العاشر من ببليوغرافيا الر

الذي يلزم الجامعات العراقية بايداع  0301( لسنة  20وفقا لقانون االيداع رقم )  2100الوطنية خالل العام 

نسخة واحد مـن رسائلهم  كـجزء من الحفاظ على التراث الوطـني والنتاج الفكـري العـراقي ونظرا الهـمية 

ئل الجامعية1 كما ذكرنا سلفا فان الدار عازمة على تطرير عملها الببليوغرافي في هذا الجانب ليضم الرسا

الببليوغرافيات المتخصصة في مجال معين من مجاالت المعرفة وسوف تشهد االيام القادمة مثل تلك 

ا االصدارالجديد ليساعد االصدارات كجزء من واجبات واهداف الدار تجاه الباحثين وطـالب العـلم. وياتي هـذ

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

يستيفيدوا منه في بحوثهم ودراساتهم ويجنبهم تكرار ماقـام به من سبقه في هذا المجال او ذاك .ويضـم هـذا 

وقـد رتبت مداخلها بحسب تصنيف ديـوي العشري ورقـمـت . عربية ( رسالة مطـبوعة باللغة ال2222العـدد )

بـارقـام تسلسلـية.  كـما الحـق في نهايته بكشافين االول باسماء الطلبة والثاني بعـنـاويـن رسائلهم. وتود دار 

ة 1 وكـلنا الكتـب والوثائق ان تتقـدم بالشكـروالـعرفان الى الجامعات التى ساهمت بايداع رسائلها في المكـتب

امل ان تقـوم بقية الجامـعـات بدورها تعميما للفائدة ومساهمة منها في خدمة الباحثيـن والدارسيـن . كما تود 

الدار ان تشكر القائمين علـى هذا  الجهد  المتواضع  من قسم الببليوغرافيا وهم الذوات مسؤول القسم نضال 

وهيفاء صالح و  ماهر كاظممان فاضل وزينة عامرو محمود و رغد صبري وسحر سعدي و ايمان جوج و اي

 عبد الكـريم علـي  لما  قدموه من تعاون ودقة في طبع هذاء العدد .

 ومن هللا التوفيق

 قعالء أبو الحسن العالا  1د

 مدير عام دار الكتب والوثائق
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 المحتويات

 

 الجامعية باللغة العربيةالقسم االول: الرسائل 

 

 رقم الصفحة

 المعارف العامة ) العموميات(

 

3- 22 

 الفلسفة والظواهر غير الطبيعية 1 علم النفس

 

22- 22 

 الديانات

 

22- 10 

 العلوم االجتماعية

 

12- 211 

 اللغات

 

212- 221 

 212 -222 العلوم الطبيعية

 

 213 -210 التكنلوجيا ) العلوم التطبيقية (

 

 الفنون الجميلة والزخرفية -الفنون

 االدب

 التاريخ والجغرافيا

 كشاف المؤلفين

 كشاف العناوين

231- 210 

854- 894 

894- 408 

408 

405 
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 المعارف العامة )العموميات(
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1101222 
 213أ

 
 ابو التمن, رشا ابراهيم محمد علي

 saundeveمقارنة بعض طرائق تقديرالمعلمات ودالة المعولية لتوزيع 
رشا ابراهيم محمد  ذو المعلمتين باستخدام المحاكاة /  Birnbaumـ 

 2102علي ابو التمن.ـ بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم 21ص؛022

 االحصاءرسالة ماجستيرعلوم في 
 ـ الطرق االحصائية           أـ العنوان0
 

0.  

1101222 
 131أ 

 
 اسيل عوض عبد الحميد 

تقدير وتصنيف المرونات االنفاقية لبعض المجاميع السلعية في العراق 
باستخدام نماذج االغدار والتحليل العنقودي/ اسيل عوض عبد الحميد.ـ 

 2102واالقتصاد 1بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 سم 21ص:ايض ؛02

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 
 ـ االحصاء التطبيقي        أـ العنوان 0
 

2.  

1101222 
 322أ

 
 انعام عبد الرحمن نعمان 

تصميم خطط عينات القبول للشركة العامة للصناعات االلكترونية باستخدام 
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ التوزيع االسي العام/  انعام عبد الرحمن نعمان 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض ؛012

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 
 ـ الصناعات االلكترونية     أـ العنوان 2ـ الطرق االحصائية    0
 

2.  

1101222 
 322ب

 
 البياتي 1خضير نصيف جاسم 

الخليط باستعمال اسلوب مقارنة طرائق تقدير دالة المعولية للتوزيع االسي 
المحاكاة/  خضير نصيف جاسم البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض ؛12

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 
 ـ العراق االحصائية        أـ العنوان 0
 

2.  

1101222 
 232ج

 
 الجبوري 1انسام خالد حسن 

طرائق تقدير انحدار التكامل المشترك مع تطبيق عملي/ دراسة مقارنة في 
انسام خالد حسن الجبوري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم 21ص؛ايض ؛21

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء 
 ـ الطرق االحصائية          أـ العنوان 0
 

1.  

1101222 
 232ج

 
 الجبوري 1قصي احمد طه عزب 

لسلسة سوق العراق لالوراق  PMRSوANNو ARIMAمقارنة تنبؤ
قصي احمد طه عزب الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية  المالية/

 2102علوم الحاسوب والرياضيات 1
 سم 21ص:ايض ؛12

 رسالة ماجستير االحصاء

2.  
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 ـ الطرق االحصائية          أـ العنوان0 
 
 

1101222 
 323ج

 
 الجواهري1 اشواق موسى حسين 

التنبؤ باعداد المصابين باالمراض المزمنة في العراق )عدا اقليم 
كردستان( باستخدام معادلة االتجاه العام في السالسل الزمنية /  اشواق 
موسى حسين الجواهري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص؛22

 عالي في االحصاء التطبيقيدبلوم 
 ـ االمراض المزمنة       أـ العنوان2ـ االحصاء التطبيقي    0
 

0.  

1101222 
 221خ

 
 ختام سوادي كشمر 

الطرق الختلفة لتقدير القيم المفقودة الغراض احتساب الرقم القياسي 
السعار المستهلك /  ختام سوادي كشمر .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102واالقتصاد 1االدارة 
 سم21ص؛020

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ االحصاء التطبيقي         أـ العنوان 0
 

1.  

1101222 
 220د

 
 الدباغ 1 سنا محمد شيت 

استخدام طرائق التمهيد االسي في التنبؤ باسعار الصرف في العراق 
بغداد: وقياس اثر التضخم ومعدالت الفائدة/  سنا محمد شيت الدباغ.ـ 

 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض؛12

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ االحصاء التطبيقي    أـ العنوان0
 
 

3.  

1101222 
 322ر

 رؤى خلدون فائق 
دراسة مقارنة السلوب الشبكات العصبية مع طرائق اخرى للتنبؤ 

رؤى خلدون فائق .ـ بغداد:   بتصاريف المياه لبعض السدود في العراق/
 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستير في علوم االحصاء

 العنوان -ـ السدود في العراق أ2ـ الطرق االحصائية    0 
   

01.  

1101222 
 222س

 
 الساعدي 1 سوالف صبري لفته 

نموذج دالة التحويل العشوائي ثالثي المتغيرات بمدخالت مستقلة مع 
تطبيق عملي/ سوالف صبري لفته الساعدي .ـ بغداد: الجامعة 

  2102المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 21ص؛32

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي         أـ العنوان0
 

00.  

1101222 
 232س

 
 ساندي قيس موشي 

لتقدير انموذج االنحدار الالمعلمي  SimexوBackfitigمقارنة مقدرات 
ساندي قيس موشي .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية  الجمعي مع التطبيق/
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛20

02.  
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 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي         أـ العنوان 0
 
 

1101222 
 02س

 
 السقا 1 يحيى عبد الجبار يحيى 

التنبؤ بالمعدالت الشهرية لدرجات الحراراة في مدينة الموصل / يحيى عبد 
الجبار يحيى السقا.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

 2102والرياضيات 1
 سم 21ص:ايض؛21أـ ث 1

 دبلوم عالي في االحصاء
 أـ العنوان    ـ االساليب االحصائية    0
 

13.  
 

1101222 
 322س

 
 السوداني 1 مروة علي مكلف 

الحصين لتصميم عينة لنماذج تقييم نوعية المياه  Dاستخدام معيار أمثل ـ 
مروة علي مكلف السوداني.ـ بغداد : الجامعة  في محطات المعالجة /

  2102المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض؛11

 رسالة ماجستير في علم االحصاء 
 ـ الطرق االحصائية           أـ العنوان 0
 

02.  

1101222 
 123ش

 
 الشمري 1اسماء نجم عبد هللا 

تقدير فترة الثقة لنموذج االنحدار الالمعلمي الرتب وتطبيقها في مجال 
تلوث الهواء لمدينة بغداد / اسماء نجم عبد هللا الشمري.ـ بغداد : جامعة 

 2102ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 بغداد
 سم21ص:ايض؛11

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االحصاء
 ـ الهواء ـ تلوث     أـ العنوان 2ـ االحصاء التطبيقي          0 

 

01.  

1101222 
 203ص

 
 الصافي 1 سلوان علي محمد 

التنبؤ بكمية االنتاج للطاقة الكهربائية في العراق / سلوان علي محمد 
 2102الصافي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛20
 دبلوم عالي في االحصاء

 ـ الطاقة الكهربائية      أـ العنوان 2ـ الطرق االحصائية0 
 

02.  

1101222 
 232ص

 
 صبيحة مجيد شياع 

استخدام بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية في تقدير وفيات االطفال دون 
الخامسة من العمر في العراق /  صبيحة مجيد شياع .ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛31

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ االطفال ـ وفيات 2ـ المعلميه والالمعلميه  2ـ الطرق االحصائية0

 أـ العنوان 
 

00.  

1101222 
 132ع

 
 العكيدي1 مها عادل عبد هللا 

مقارنة طرائق تقدير معوليه انموذج اجهاد ومتانة لنظام متسلسل في 
الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية /  مها عادل عبد هللا العكيدي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛21

01.  
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 رسالة ماجستير في علوم االحصاء
 ـ الطرق االحصائية        أـ العنوان0 

 
 

1101222 
 13ع

 
 علي حمد هللا احمد 

توقعات الطلب المستقبلي للسياحة الدينية في محافظتي النجف االشرف 
وكربالء المقدسة/ علي حمد هللا احمد.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

  2102واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض؛01 

 االحصاء التطبيقيدبلوم عالي في 
 ـ السياحة الدينية       أـ العنوان2ـ االحصاء التطبيقي        0
 

03.  

1101222 
 13ع

 
 علي سيف الدين عبد الحافظ 

تقدير انموذج المعلمي للبيانات الطولية للقطاعات االقتصادية في العراق/ 
علي سيف الدين عبد الحافظ.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102  
aـ i1022سم 21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي           أـ العنوان0 

 

21.  

1101222 
 12ع 

 
 عمر عادل عبد الوهاب

مقارنة بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية في تقدير الجرعة 
عمر عادل عبد الوهاب.ـ  (وتطبيقها لمرض السرطان/ED50الوسيطة)

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛20أـ ح1 

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء 
 ـ مرض        أـ العنوانـ الطرق ـ السرطان 0
 

20.  

1101222 
 132غ

 
 غزوان رفيق عويد 

مقارنة مقدرات بيتر لمعلمه ودالتي المعولية ومعدل الفشل لتوزيع رالي 
باستعمال دوال خسارة متزنه وغير متزنه/ غزوان رفيق عويد.ـ بغداد: 

  2102الجامعة المستنصريةـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛002

 ماجستير علوم في االحصاءرسالة 
 ـ الطرق االحصائية           أـ العنوان0
 

22.  

1101222 
 212م

 
 محمد زيد حسين 

توظيف شبكة كوهين العصبية في تحديد مواقع االبار االرتوازية في منطقة 
بعشيقة/ محمد زيد حسين .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية العلوم 

 2102الحاسوب والرياضيات 1
IـVI 1012سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في االحصاء
 ـ العنوان 0ـ االبار االرتوازية    2ـ االساليب االحصائية     0
 

22.  

1101222 
 222م

 
 المختار1 محمد صباح خالد 

تقدير معلمة الشفاء لمرض الفشل الكلوي في حالة وجود بيانات ناقصة/ 
محمد صباح خالد المختار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102  
 سم 21ص:ايض؛20

22.  
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 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحصاء ـ الطرق االحصائية      أـ العنوان 0 

 
 

1101222 
 132م

 
 المزوري1 احمد يونس عثمان 

موديل  ECGتقدير المعولية الزمنة التشغيل لجهاز تخطيط القلب 
500MAC/  احمد يونس عثمان المزوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ

 2102كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1
AـD 122سم دبلوم عالي في االحصاء21ص:ايض؛ 
 تخطيط      أـ العنوانـ القلب ـ 2ـ االحصاء التطبيقي        0
 

21.  

1101222 
 132ن

 
 نصير ابراهيم ناصر 

استخدام االساليب غير المباشرة في تقدير عداد الوالدات وبناء جداول 
الحياة في محافظة القادسية /  نصير ابراهيم ناصر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛20

 التطبيقيدبلوم عالي في االحصاء 
 ـ الحياه ـ جداول      أـ العنوان 2ـ االحصاء التطبيقي       0 

 

22.  

1101222 
 231ن

 
 النعيمي1 عمار احمد عثمان 

توظيف شبكة المدراك العصبية للتنبؤ بالحالة الجوية في محافظة نينوى / 
عمار احمد عثمان النعيمي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم 

 2102والرياضيات 1الحاسوب 
 سم21ص؛20

 دبلوم عالي علوم في االحصاء
 ـ الحالة الجوية       أـ العنوان2ـ االساليب االحصائية     0 

 

20.  

1101222 
 231ن

 
 النعيمي 1 نور حسن بشير 

التقدير البيزي والالبيزي للنماذج الخطية غير الطبيعية المشروطة بقيود 
بشير النعيمي.ـ الموصل : جامعة على هيئة متباينات خطية/ نور حسن 

 2102الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1
I ـIII100سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في االحصاء
 ـ الطرق االحصائية        أـ العنوان0 

 

21.  

1101222 
 322هـ

 
 هناء سعد محمد شبيب 

تأثير طرائق التقدير لمقياس اداء انظمة الطوابير للوصول الى النمذجة 
االمثلية النظمة االتصاالت / هناء سعد محمد شبيب .ـ بغداد : الجامعة 

  2102المستنصريةـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛011

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االحصاء
 العنوانـ الطرق االحصائية        أـ 0
 

23.  

1101222 
 321هـ

 
 هيثم حسون ماجد 

استخدام اساليب السالسل الزمنية لمعالجة االختالفات الموسمية في الرقم 
القياسي لسعر المستهلك / هيثم حسون ماجد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

  2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛10

 رسالة ماجستيرعلوم في االحصاء

21.  
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 أـ العنوان ـ االساليب االحصائية     0
 
 

1101222 
 121و

 
 وسام عبد الحسين بالسم 

تحديد العوامل المؤثرة على المستوى المعاشي في العراق باستخدام 
وسام عبد الحسين بالسم .ـ بغداد : جامعة  /GISالتحليل العاملي وتقنية ال

  2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
  سم21ص:ايض؛022

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 
 أـ العنوان          ـ االحصاء التطبيقي0
 

20.  

1121121 
 232ر

 
 الربيعي 1احمد محمد سليمان 

تنقية االشارة الصوتية باستخدام التحويل المويجي/ احمد محمد سليمان  
والرياضيات الربيعي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

12102 
IـIV 120سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في علوم الحاسوب
 ـ الحاسبات االلكترونية ـ تقنيات   أـ العنوان0 

 

22.  

112102 
 232ج

 
 الجبوري1 حذيفة محمد كنوش 

اعتماد دالة فورتي في شبكات الحساسات الالسلكية/  حذيفة محمد كنوش 
 2102علوم الحاسوب1الجبوري.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 سم21ص؛21
 دبلوم عالي في علوم الحاسوب

 ـ الحاسبات االلكترونية        أـ العنوان0 
 

33.  
 

 

1121212 
 322هـ

 
 هناء محمد عصمان محمد 

تحقيق وتطبيق نظام كشف وتصنيف التطفل المعتمد على الخوارزمية 
هناء محمد عصمان محمد.ـ الموصل:  / nslـ kddالجينية على بيانات 

 2102جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1
IIـX132سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحاسوب
 ـ الحاسبات االلكترونية تصميم نظم     أـ العنوان0
 

22.  

1121201 
 223ط

 
 الطحان1 جاسم محمد علي الياس 

االداء االقتصادي لدول مختارة / جاسم محمد اثر التعليم االلكتروني على 
علي الياس الطحان .ـ الموصل :جامعة الهاي الدولية ـ كلية العلوم 

 2102االدارية 1
 سم21ص؛032

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ االقتصاد )معالجة البيانات (2ـ االنترنيت )التعليم االلكتروني( 0
 أـ العنوان  
 

21.  

1121201 
 13ع

 
 علي عبد النبي عبد الكريم 

استخدام االنترنت في جامعة البصرة واقعه ودوره في العملية التعليمية 
والبحثية / علي عبد النبي عبد الكريم .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 2102االداب1
 سم 21ص:ايض؛023

 رسالة ماجستير في المعلومات والمكتبات

22.  



16 
 

 ـ التعليمية والبحثية   أـ العنوان 2نت(   ـ الحاسبات االلكترونية )االنتر0 
 
 

11110 
 302أ

 
 انفال عبدالمنعم فاضل 

تصميم نظام دعم قرار التقطيع االلواح باستخدام الخوارزميه الجينية 
بتوافق او راكل واوتوكاد/  انفال عبدالمنعم فاضل.ـ الموصل : جامعة 

 2102الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1
IـXIV1020سم 21ص:ايض؛ 
 رسالة ماجستير في هندسة البرمجيات 
 ـ الحاسبات االلكترونية ـ برمجة   أـ العنوان0 

 

20.  

11110 
 131ج

 
 الجميلي 1سعد احمد ذياب 

بناء اداة لنمذجة البيانات1 توليد الشفرات والهندسة العكسية/ سعد احمد 
 12102 ذياب الجميلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم

IـXI1010سم 21ص:ايض؛ 
 رسالة ماجستير في هندسة البرمجيات

 ـ الحاسبات االلكترونية ـ برمجة   أـ العنوان0 
 

21.  

11110 
 323ج

 
 الجواهري1 مروى اديب محمد يحيى 

بناء اداة تعاونية متعددة الوكالء لمتطلبات نظم الزمن الحقيقي / مروى 
جامعة الموصل ـ كلية علوم اديب محمد يحيى الجواهري.ـ الموصل : 

 2102الحاسوب والرياضيات 1
IـXIII133سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في هندسة البرمجيات
 ـ الحاسبات االلكترونية    أـ العنوان 0
 

23.  

11110 
 132ر

 
 الرشيدلي1 كرم محمد مهدي صالح 

محمد تصميم وتنفيذ نظام كشف التطفل باستخدام التقنيات الذكائية /  كرم 
مهدي صالح الرشيدلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

 2102والرياضيات 1
IـVIII1011سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في هندسة البرمجيات
 ـ الحاسبات االلكترونية ـ برمجة   أـ العنوان0
 

40.  
 

11110 
 312ق

 
 القيشاوي1 نور عمار ياسر 

صدى القلب باستخدام خوارزمية هندسة برمجية لنظام تشخيص صور 
الشبكة المناعية المهجنة بخوارزمية)االنقسامـ المضاعفة( الجنينية/ نور 
عمار ياسر القيشاوي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

 2102والرياضيات 1
IـXVI 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في
 برمجة   أـ العنوان ـ الحاسبات االلكترونية ـ0هندسة البرمجيات 

 

20.  

111120 
 332س

 
 سهير صبحي حسن 

المكتبة االفتراضية العلمية العراقية: قياس مستوى االفادة واالستخدام: 
دراسة مقارنة/  سهير صبحي حسن .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االداب 1
 سمر21ص؛000

 سالة ماجستير في علم المعلومات

22.  
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 الرقمية ـ اختزان واسترجاع المعلوماتـ الحاسبات 0
 ـ االفادة ـ االستخدام      أـ العنوان 2
 

111102 
 223س

 
 سعدون حسين عبد هللا 

سعدون حسين عبد هللا.ـ  وسطا الخفاء المعلومات/ DNAتسلسالت 
 2102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1

IـX130سم21ص؛ 
 علوم حاسوبرسالة ماجستير 

 ـ نظم المعلومات    أـ العنوان 0 
 

22.  

111102 
 221ف

 
 فراس فليح حسن 

تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية لدائرة االحوال المدنية والدوائر ذات 
العالقة في محافظة البصرة / فراس فليح حسن.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ 

 2102كلية العلوم 1
 سم 21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في علوم الحاسبات 
ـ الحكومة االلكترونيةـ 2ـ الحاسبات االلكترونية ـ قواعد البيانات    0

 االحوال المدنية    أـ العنوان  
 

22.  

111102 
 232ف

 
 فرهاد محي الدين خليفة 

اكتشاف المعلومات الخفية في الصور واستخالصها باستخدام الشبكات 
الدين خليفة .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية العصبية/  فرهاد محي 

 2102علوم الحاسوب والرياضيات 1
 سم21ص: ايض ؛00أـ هـ 1

 رسالة ماجستير في علوم الحاسبات
 ـ نظم المعلومات   أـ العنوان 0
 

21.  

  
 المهدي1 نور كاظم ايوب 

استخدام الخوارزميات الضبابية الجينية كأداة لتشخيص سرطان الثدي/  
XVIII 1ـ2102IIكاظم ايوب المهدي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1نور 
 سم 21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في علوم الحاسبات
ـ الخوارزميات الضبابية 2ـ الحاسبات االلكترونية ـ قواعد البيانات0

 ـ الثدي ـ سرطان     أـ العنوان2الجينية     
 

22.  

1121222 
  23ع

 
 عدي فاضل عبد الكريم 

توظيف برامجيات الحاسوب في الطباعة الجرافيكية المعاصرة : دراسة 
تطبيقية / عدي فاضل عبد الكريم .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛222

 رسالة ماجستير في اختصاص الرسم
 ـ الحاسوب ـ برمجة الجرافيكي  أـ العنوان0
 

47.  
 

12112 
 221أ

 
 ابتسام حاتم جاسم 

االتجاهات الموضوعية للصفحات الثقافية في الصحف العراقية : دراسة 
تحليلية / ابتسام حاتم جاسم .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛020ب ـ ف1

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات

21.  
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 قية ـ دراسات  أـ العنوانـ الصحافة العرا2ـ التحليل الموضوعي  0
 
 

121112 
 211م

 
 المالكي 1 عصمت عبد الزهرة نعمان 

( في تسويق خدمات المعلومات في المكتبات 21توظيف تطبيقات ) الويب 
الجامعية العراقية / عصمت عبد الزهرة نعمان المالكي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛212أـ ي1

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات
 ـ المكتبات الجامعية ـ العراق     أـ العنوان2ـ خدمات المعلومات   0
 

23.  

12010120 
 322ب

 
 البهادلي 1شاكر طاهر باشط

تقييم المجموعة المكتبية ومدى مالءمتها الحتياجات المستفيدين في  
المكتبة المركزية لجامعة البصرة/  شاكر طاهر باشط البهادلي.ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كلية االداب1 
 سم21ص:ايض؛210

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات
 البصرة (   أـ العنوان ـ المكتبات الجامعية ـ العراق ) جامعة0
 

11.  

12010120 
 323ج

 
 جنان محمد عباس

ادارة االزمات في المكتبات المركزية الجامعية العراقية/  جنان محمد  
 2102عباس .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛221أـ ح1
 اطروحة دكتوراه في علم المكتبات

 ـ االزمات ـ ادارة     أـ العنوان 2ـ المكتبات الجامعية ـ العراق0
 

10.  

12010120 
 13ع

 
 علي احمد صالح مهدي

االتصاالت االدارية في مكتبات جامعات البصرة وذي قار وميسان واقعها 
وسبل تطويرها: دراسة ميدانية/ علي احمد صالح مهدي.ـ البصرة: جامعة 

 2102البصرة ـ كلية االداب1 
 سم21ص: ايض ؛202أـ ك1

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات
 ـ المكتبات الجامعية ـ العراق            أـ العنوان0
 

12.  

1201012002 
 223ح

  

 
 حربي حسين صبحي خضر

واقع الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية العراقية مكتبات اقليم كردستان  
انموذجا / حربي حسين صبحي خضر.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ط 1

 رسالة ماجستير في علم المعلومات 
 عنوان ـ المكتبات ـ العراق )اقليم كردستان(    أـ ال0والمكتبات 

 

12.  

1201012022 
 103ح

 
 الحلفي 1 علي محير كريم

الجودة الشاملة في مكتبات جامعة البصرة: دراسة تطبيقية/ علي محير  
 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1  -1كريم الحلفي

  سم21ص:ايض؛021
 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات

 )البصرة (     أـ العنوانـ المكتبات الجامعيةـ العراق 0
 

12.  
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12011222 
 222ق

 
 قحطان وادي مهاوي

مكتبات المدارس الثانوية في محافظة البصرة واقعها وسبل النهوض بها / 
 2102قحطان وادي مهاوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض؛212
 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات

 ـ المكتبات المدرسية والمرحلة الثانويةأـ العنوان 0
 

11.  

12110 
 13ع

 
 العزي1 سالم جاسم عبد هللا

قياس منتصف العمر لمصادر المعلومات في مجال علم الحاسوب/ سالم  
جاسم عبد هللا العزي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛013

 المكتباترسالة ماجستير في علم 
 ـ الحاسوب ـ علم     أـ العنوان2ـ مصادر المعلومات    0
 

12.  

12110 
 312م

 
 المولى1 هبه سعد هللا يونس

مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على االنترنيت : دراسة تحليلية  
تقييمية / هبه سعد هللا يونس  المولى .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات 
 ـ مصادر المعلومات     أـ العنوان 0
 

10.  

11113120 
 132ح

 
 الحسناوي 1 تغريد جاسم عطية

م : دراسة تاريخية /  تغريد جاسم عطية 0300ـ 0321مجلة العدل  
 2102الحسناوي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 

 سم21ص:ايض؛210 أـ د1
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 

 ـ العدل ـ مجلة     أـ العنوان 2ـ تاريخ حديث 2ـ العراق ـ دوريات 0
 

11.  

101103 
 322هـ 

 
 الهنداوي 1 ايمان شاكر عبد هللا

مظاهر االنحراف في السينما المصرية : دراسة تحليل المضمون لالفالم 
/ ايمان شاكر عبد هللا 2101افالم لعام  في قناتي روتانا سينما وميلودي

 2102الهنداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم21ص:ايض؛201أ ـ م 1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم1 الصحافة االذاعية والتلفزيونية 
 ـ االنحراف ـ مظاهر     أـ العنوان2ـ الصحافة االذاعية ـ مصر0 

 

13.  

1011032 
 121س

 
 سالم خضر محمود

اشكال ومضامين البرامج الثقافية في االذاعات الدولية الموجهة اذاعة  
 0/01/2100العراق الحر انموذجا: دراسة البرامج االذاعية للمدة من)

م(/ سالم خضر محمود .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 20/2/2102الى 
 2102االعالم1
 سم21ص:ايض؛012أـ ي1 

 االعالمرسالة ماجستير في  
 ـ العراق ـ اذاعة      أـ العنوان2ـ االخبار في االذاعة   0 

 

21.  

1011031 
 131ت

 
 التميمي1 اسماء خالد عبد

20.  



21 
 

دور القنوات الفضائية العراقية في تشكيل اتجاهات الجمهور ازاء  
االحزاب العراقية/  اسماء خالد عبد التميمي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االعالم1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في االعالم
 ـ االحزاب العراقية      أـ العنوان2ـ االخبار في التلفزيون   0
 

1011031 
 22ض

 
 ضحى سعد داود

معالجة االخبار الدولية في القنوات العراقية : دراسة تحليلية لنشرات 
(/ ضحى سعد 20/02/2102ـ 0/01/2100اخبار الشرقية انموذجا من )

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 داود.ـ
 سم21ص:ايض؛022زـ ز1

 رسالة ماجستير في االعالم من قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية
 ـ الشرقية ـ اخبار   أـ العنوان2ـ االخبار في التلفزيون   0 

 

22.  

1011031 
 13ع

 
 علي يوده سلمان

االساليب الدعائية في القنوات الفضائية الموجهة الى المنطقة العربية/   
 2102علي يوده سلمان .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االعالم1

 سم21ص؛221
 0رسالة ماجستير في االعالم

 ـ االخبار في التلفزيون     أـ العنوان 0
 

22.  

1011031 
 221ف

 
 فاطمة خليل ابراهيم

التجسيد الرمزي لالسالميين في افالم قناة روتانا سينما / فاطمة خليل  
 2102ابراهيم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1

 سم 21ص؛022
 رسالة ماجستير في االعالم

 ـ االخبار في التلفزيون      أـ العنوان0
 

22.  

101120 
  211ع

 
 العاملي1 غادة حسين محمد

العالقة االخراجية بين الجرائد ومواقعها االلكترونية: دراسة تحليلية  
الساليب االخراج والتصميم في جرائد الصباح ـ المدى ـ االتجاه للمدة من 

/ غادة حسين محمد العاملي.ـ بغداد: جامعة 21/00/2100ـ 0/2/2100
 2102بغداد ـ كلية االعالم1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في االعالم

 ـ االخراج الصحفي    أـ العنوان 0
 

21.  

101122 
 322ح

 
 حيدر عباس جمثير

تغطية اخبار الحوادث في الفضائيات العراقية : دراسة مقارنة انشرتي  
ـ 0/0/2100االخبار الرئيسة في قناتي العراقية والشرقية للمدة من 

/ حيدر عباس جمثير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 20/2/2100
 2102االعالم1

 سم21ص:ايض ؛211أـ ج1
 ذاعية والتلفزيونيةرسالة ماجستير في االعالم قسم الصحافة اال

 ـ العراقية والشرقية     أـ العنوان2ـ االخبار    0
 

22.  

1011220 
 212أ

 
 احمد كامل منصور

الدعاية االلمانية في العراق: دراسة تحليلية لالخبار والمقاالت في  

20.  
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(/ 0/0/0320ـ 0/0/0321صحف)العقاب والبالد واالستقالل للمدة من)
 2102احمد كامل منصور.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االعالم1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في االعالم

 ـاالخبار  ـ دراسات      أـ العنوان0
 

1011223201 
 322ح

 
 الحيدري 1 ثابت نعمان عارف

استخدامات الشباب الجامعي للصحافة المتخصصة واالشباعات المتحققة  
ـ 2101منها: دراسة مسحية لعينة من طلبة كلية االعالم للمدة من 

/ ثابت نعمان عارف الحيدري.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 2100
 2102االعالم1

 سم21ص؛212
 ماجستير في االعالم/ الصحافةرسالة 

 ـ الصحافة الجامعية ـ دراسات     أـ العنوان0
 

21.  

1011223201 
 230ق

 
 القرة لوسي1 فايق ابراهيم حسن فتاح

دور القنوات الفضائية في تشكيل القيم الثقافية لدى طلبة الجامعات :  
دراسة مسحية لطلبة محافظة بغداد /  فايق ابراهيم حسن فتاح  القرة 

 2102وسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1ل
 سم21ص:ايض؛011أـ ش1

 رسالة ماجستير في االعالم 
 ـ القنوات الفضائية      أـ العنوان2ـ الصحافة الجامعية    0
 

23.  

10112232 
 223س

 
 السعدي1 مؤيد نصيف جاسم

الوظيفة االتصالية للمواقع االلكترونية لدى طلبة جامعة بغداد الفيسبوك  
انموذجا/ مؤيد نصيف جاسم السعدي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االعالم1
 سم21ص:ايض؛222أـ س1

 رسالة ماجستير في االعالم/ الصحافة 
 ـ الصحافة التكنلوجية     أـ العنوان0
 

01.  

1011223032 
 232ث

 
 اسعد عبد ثائر

التعرض االنتقالي للفضائيات الرياضية واالشباعات المتحققة : دراسة  
مسحية لطلبة كليات التربية الرياضية في بغداد / ثائر اسعد عبد .ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض؛210أـ م21021جامعة بغداد ـ كلية االعالم1
 سالة ماجستير في االعالم/ صحافة اذاعية وتلفزيونية

 الرياضي   ـ دراسات    أـ العنوان ـ االعالم0 
 

00.  

1011223032 
 222س

 
 الساعدي1 عدنان لفته منان

مقروئية الصحافة الرياضيه في العراق لدى طلبة جامعة بغداد لعام 
/ عدنان لفته منان  الساعدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2101
 2102االعالم1

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير في الصحافة

 الصحافة الرياضيةـ العراق    أـ العنوانـ 0
 

02.  

10113120 
 232ع

 
 عبير محمود جبار

دور الصحافة في التوعية السياسية للمرأة : دراسة لقياس دور الصحف  
اليومية في التوعية السياسية / عبير محمود جبار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

02.  
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 2102كلية االعالم1
 سم21ص:ايض؛013أـ ب1

 ماجستير في االعالم/ الصحافةرسالة 
 العنوان -ـ التوعية السياسية    أ2ـ الصحافة العراقية ـ دراسات  0
 

10010 
 212ث

 
 ثامر ابراهيم علي

التوظيف الدعائي لالفالم الوثائقية : دراسة تحليلية لالفالم المعروضة في  
م/ ثامر ابراهيم علي.ـ بغداد : 2113ـ 2112الفضائية العراقية لالعوام 
 2102جامعة بغداد ـ كلية االعالم1

 سم21ص؛033
 رسالة ماجستير في االعالم/ الصحافة

 وانـ االفالم الوثائقية   ـ صحافة      أـ العن0
 

74.  
 

 

10013120 
 122أ

 
 االء حسن حمودي عيسى

موضوعات الفساد االداري والمالي في الصحافة العراقية المتخصصة  
ـ كانون االول 2111)جريدة النهار انموذجا( للمدة من تشرين الثاني 

/ االء حسن حمودي عيسى .ـ بغداد :المعهد العالي للبحوث 2100
 2102والدراسات العربي ـ قسم الدراسات االعالمية 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ك1
 جستير في االعالم/ الصحافةرسالة ما

 الصحافة العراقية      أـ العنوان-0
 

01.  

10013120 
 212خ

 
 الخرسان 1 نبراس صالح مهدي

ـ 0322االتجاهات الثقافية واالجتماعية في مجلة البيان النجفية  
م: دراسة تحليلية /  نبراس صالح مهدي الخرسان.ـ بغداد : جامعة 0310

 2102بغداد ـ كلية االعالم1
 سمرسالة ماجستير في الصحافة21ص؛200

 ـ البيان النجفية ـ تاريخ   أـ العنوان2ـ الصحافة العراقية ـ دراسات   0
 

02.  

10013120 
 102خ

 
 الخلفاوي1 عبد الهادي مهودر

صحافة االحتالل في العراق : دراسة لجريدة )بغداد االن (للمدة من 
الخلفاوي.ـ بغداد : / عبد الهادي مهودر 0/2/2112الى  0/0/2112

 2102جامعة بغداد ـ كلية االعالم1
 سم21ص:ايض؛212أـ د1

 رسالة ماجستير في االعالم
 ـ الصحافة العراقية ـ تاريخ2ـ الصحافة العراقية   ـ دراسات   0
 ـ االحتالل في العراق       أـ العنوان2
 

00.  

10013120 
 322س

 
 السوداني 1 سعد عبد العباس هاشم

الصحافة النفطية في العراق : دراسة وصفية تحليلية للصحف ) المصافي  
(/ سعد عبد العباس 2100ـ 2111ـ العطاء ـ مصافي الجنوب( للمدة من 

هاشم السوداني .ـ بغداد :معهد العالي للدراسات والبحوث العربية ـ قسم 
 2102االعالم 1

 سم21ص:ايض؛220أـ ز1
 رسالة ماجستير في االعالم 

 العنوان  -الصحافة العراقية ـ دراسات   اـ 0
 

01.  

10013120 
 232ع

 
 عدنان جالب مينجل

(/ عدنان 0322ـ0321جريدة )العراق( في سنوات االنتداب البريطاني )

03.  
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 2102جالب مينجل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في الصحافة
 ـ االنتداب البريطاني2( 0322ـ0321)ـ الصحافة العراقية ـ تاريخ 0

 أـ العنوان 
 

10013120 
 213م

 
 محسن عبود كشكول 

اساليب االقناع الدعائي في الحمالت االنتخابية : دراسة تحليلية في صحف 
ـ االتحاد ـ بغداد ـ البيان ـ دار السالم أثناء انتخابات مجلس النواب العراقي 

بغداد : جامعة بغداد ـ كلية / محسن عبود كشكول .ـ 2101لعام 
 2102االعالم1

 سمأطروحة دكتوراه في فلسفة في االعالم21ص؛221
 ـ الحمالت االنتخابية    أـ العنوان2ـ الصحافة العراقيةـ دراسات    0
 

11.  

13010 
 320ق

 
 (122ـ 013قره يعقوب1 يعقوب بن ادريس)

النكدي الالرندي اشراق التواريخ للمولى قره يعقوب بن ادريس القرماني 
م: دراسة تحليلية / يعقوب بن ادريس قره 0223هـ/122المتوفي سنة 

يعقوب ؛ تحقيق عبد المنعم حامد عبد علي الدليمي.ـ االنبار :جامعة االنبار 
 2102ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛231
 أطروحة دكتوراه االدب في التاريخ االسالمي

 ـ المخطوطات العربيةأـ العنوان 0
 

10.  

13010 
 321م

 
 المندالوي 1نبراس عبد الستار خانكه

تقييم خدمات المركز الوطني للمخطوطات من وجهة نظر المستفيدين/  
نبراس عبد الستار خانكه  المندالوي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص؛ 033

 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات
 ـ المكتبات العربية    أـ العنوان2    ـ المخطوطات0
 

12.  
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021 
 332أ

 
 ايناس صباح مهنا

مستقبل االنسان بين التصدع الحضاري ولثورة البيوتكنولوجيه : دراسة  
في اراء فوكوياما / ايناس صباح مهنا .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص؛200

 أطروحة دكتوراه في الفلسفة
 ـ االنسان ـ فلسفة        أـ العنوان0
 

12.  

02112 
 220أ

 
 خالد حسينال جعفر 1 وثاب 

نقد العقل بين محمد عابد الجابري ومحمد اركون / وثاب خالد حسين ال 
 2102جعفر.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص؛122
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ الجابري1 محمد عابد )مفكر مغربي(2ـ العقل ـ فلسفة     0
 ـ محمد اركون ) مفكر جزائري(   أـ العنوان 2 

 

12.  

02112 
 322ن

 
 نورجان عادل محمود ده مير

اثر برنامج تدريبي للذكاء االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية 
ومفهوم الذات االجتماعية لدى طلبة المرحلة المتوسطة/  نورجان عادل 

 2102التربية )ابن رشد(1 محمود ده مير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 سم21ص:ايض؛222أـ ت1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم النفسية
 ـ الذات2ـ المسؤولية االجتماعية    2ـ الذكاء ـ علم النفس التربوي0

 أـ العنوان 
 

11.  

022 
 322ر

 
 رياض ناصر خضير

العلم والدي في فكر زكي نجيب محمود/ رياض ناصر خضير .ـ بغداد:  
 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة

 العنوان -ـ زكي نجيب محمود )فيلسوف( أ2ـ الفلسفة النقدية0
 

12.  

011 
 032ر

 
 رقية رافد شاكر نصيف

االنتاجية في منتصف العمر وعالقتها بستراتيجيات ادارة الحياة/  رقية  
 2102رافد شاكر نصيف .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في علم النفس 
 ـ الحياة ـ ادارة    أـ العنوان2ـ علم النفس     0 

 

10.  

011 
 213ع

 
 عبد الحليم رحيم علي

الترابط الزمني والمنظور الزمني وعالقتهما بخبرة الزمن الذاتية / عبد  
 2102الحليم رحيم علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛210أـ ط1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 
 ـ علم النفس     أـ العنوان0 

11.  
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011 

 123ع
 

 العزاوي1 احمد كامل اسماعيل
المعرفة الضمنية وعالقتها باالداء الوظيفي لدى الموظفين / احمد كامل  

 2102اسماعيل العزاوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 
 سم21ص:ايض؛012أـ ع1 

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس
 ـ علم النفس      أـ العنوان 0
 

13.  

01110322 
 22س

   

 
 سعد عبد هللا حسون

االتجاه نحو المحاجة وعالقته بالسلوك التوكيدي لدى المحامين /  سعد  
عبد هللا حسون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم علم النفس 1 

2102 
 سمرسالة ماجستيراداب في علم النفس21ص؛012أـ س1

 ـ السلوك ) علم النفس(    أـ العنوان0
 

31.  

01110 
 221ع

 
 عباس عبد جاسم

دراسة مقارنة في صراع الدور النوعي ) الجندر(على وفق التحمل  
النفسي لدى  موظفي دوائر الدولة /  عباس عبد جاسم .ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛211أـ ع1 

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس 
 ـ علم النفس ـ دراسات      أـ العنوان0
 

30.  

01110 
 212م

 
 محمد كاظم علي

دراسة مقارنة في سلوك التفاوض بين المنفتح والمنغلق على الخبرة من  
موظفي الدولة / محمد كاظم علي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس
 ـ الموظفون     أـ العنوان 2ـ علم النفس ـ دراسات    

 

32.  

012102 
 122أ

 
 االء رضا عبد الحسين

صعوبات تنفيذ مهارات االلوان لدى طلبة المرحلة الثانوية في انجاز  
اعمالهم الفنية وعالقتها باالضطرابات االوراكية البصرية /االء رضا عبد 

 2102الحسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 
 التربية الفنيةسمرسالة ماجستير في 21ص؛032

 ـ التربية الفنية  ـ مهاراتأـ العنوان2ـ االدراك البصري0
 

32.  

012122 
 221ع

 
 عباس محمد علي

القلق وعالقته بالتفكير االبتكاري لدى الطلبة الموهوبين/ عباس محمد  
 2102علي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص؛002
 التربية الخاصةرسالة ماجستير في 

 ـ التفكير االبتكاري      أـ العنوان 2ـ القلق    0
 

32.  

012102 
 323م

 
 مؤيد عبد السادة راضي

تأثير تشويه الذاكرة في شهادة شاهد العيان ذو الذاكرة الومضية/ مؤيد  
 2102عبد السادة راضي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

31.  
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 سم21ص؛221
 فلسفة في علم النفسأطروحة دكتوراه 

 ـ الذاكرة       أـ العنوان 0
 

01212 
 32ش

 
 شهد صبيح حميد مرهون

التفاوض وعالقته بالتفكير التأملي/ شهد صبيح حميد مرهون.ـ بغداد: 
 2102جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس

 ـ التفكير     أـ العنوان0
 

32.  

01212 
 312ش

 
 شيماء جاني حيدرخان

التفكير العقالني وعالقتهباساليب التعامل مع ضغوط الحياة/ شيماء جاني  
 2102حيدرخان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛010
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس 

 ـ الحياة ـ ضغوط      أـ العنوان 2ـ التفكير    0
 

30.  

0121012 
 230ش

 
 ثاير رجب شروق

 ( لدى تدريسي الجامعة/AـBاحترام الوقت وعالقته بنمطي الشخصية )
 2102شروق ثاير رجب.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية1

 سم21ص؛010
 رسالة ماجستير في علم النفس

 ـ الوقت ـ  علم نفس بشري      أـ العنوان0
 

31.  

01213 
 202ر

 
 رافد رسول عبد الرزاق

وعالقته باالستقرار لدى موظفي الدولة / رافد رسول عبد الذكاء الوجودي 
 2102الرزاق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛202ب ـ ع1 
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس

 ـ الذكاءـ علم النفس      أـ العنوان0
 

33.  

012132 
 222خ

 
 الخضراوي1 احمد عمار جواد

معادلة اختبارات الذكاء المتقدمة باستعمال الدرجة الحقيقية في النظرية  
الكالسيكية ونظرية السمات الكامنة/  احمد عمار جواد الخضراوي.ـ بغداد 

 2102: جامعة بغدادـ كلية التربية 1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 ـ الذكاء   ـ اختبارات      أـ العنوان0
 

011.  

01112 
  13د

 
 دنيا عبيس عبد الحسن

اضطراب الهلع وعالقته باضطراب رهاب المجال /  دنيا عبيس عبد 
 2102الحسن .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس

 ـ علم النفس     أـ العنوان2ـ الشخصيةـ اضطرابات0
 

010.  

01112 
 321ع

 
 نورس شاكر هاديالعباس1 

012.  
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الحدود العقلية البينية والشخصية االحتفاظية وعالقتهما باضطراب   
التشوه الجسمي / نورس شاكر هادي العباس .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االداب 1 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في علم النفس
 ـ الشخصية  ـ اضطرابات      أـ العنوان0 

 
011112 

 232ج
 

 الجبوري1 عبير محمد رجب
تأثير برنامج ارشادي باالفاضة في خفض االثار النفسية الضطراب مابعد 
الضغوط الصدمية لدى المراهقين / عبير محمد رجب الجبوري.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 
 سم21ص؛203ب1 ش1

د نفسي وتوجيه أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي )ارشا
 تربوي(

 ـ االرشاد النفسي     أـ العنوان 2ـ المراهقون      0 
 

012.  

011112 
 22هـ

 
 هبه رامي اسماعيل مصطفى

العناد وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى المراهقين/ هبه رامي  
 2102اسماعيل مصطفى .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص؛012
 ماجستير في علم النفس التربويرسالة 

 ـ المراهقون     أـ العنوان0
 

012.  

0111122 
 31ق

 
 قيس حميد فرحان

دراسة مقارنة في جودة الحياة وفقا لتشكيل الهوية لدى طلبة المرحلة  
االعدادية /  قيس حميد فرحان.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص:ايض؛002ب ـ ق1
 ماجستيراداب في علم النفسرسالة 

 ـ الشباب ـ علم النفس      أـ العنوان 0
 

011.  

0111222 
 323ك

 
 الكناني 1 لينا علي كاظم

الفراغ الوجودي وعالقته بمعنى االلم لدى المطلقات /  لينا علي كاظم  
 2102الكناني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛012
في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) صحة  رسالة ماجستيراداب

 نفسية(
 ـ المطلقات ـ علم النفس    أـ العنوان 0 

 

012.  

0111222 
 31ر

 
 ريم عبد الوهاب اسماعيل محمد

: 2100الى 2112المشكالت االجتماعية لالرمله العراقية للفترة من  
دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل / ريم عبد الوهاب اسماعيل 

 2102محمد.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي علم االجتماع 
 ـ االرامل        أـ العنوان 0
 

010.  

0111222 
 220م

 
 المبرقع1 حوراء محمد علي قاسم

االستبعاد االجتماعي وعالقته بسلوك االحتجاج لدى النساء االرامل / 

011.  
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حوراء محمد علي قاسم المبرقع.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 2102االداب 1

 سم21ص:ايض؛022أـ ن1 
 رسالة ماجستير في علم النفس

 عنوانـ االرامل  ـ علم النفس     أـ ال0
 

01110 
 321أ

 
 أل هاشم1 غادة علي هادي جعفر

اثر التهجير القسري في االحكام الخلقية والنفسية لدى االطفال  
والمراهقين / غادة علي هادي جعفر أل هاشم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛212أـ ث1 

 / علم نفس نحويأطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ االطفال والمراهقين2ـ التهجير القسري2ـ علم النفس ـ النمو0 

 أـ العنوان
 

013.  

01110 
 131ت

 
 التميمي1 ايمان كاظم حمزة

تطور الصداقة لدى االطفال والمراهقين / ايمان كاظم حمزة التميمي.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 

 سم21ص:ايض؛022ب ـ س1 
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس التربوي ) علم النفس النمو(

 ـ االطفال المراهقين2ـ الصداقة ـ تطور   2ـ علم النفس النمو   0
 أـ العنوان

 

001.  

01110 
 131ت

 
 التميمي1 نهلة علي

تطور مفهوم المواطنه لدى االطفال والمراهقين / نهلة علي  التميمي.ـ  
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستيرفي علم النفس النمو

 ـ االطفال والمراهقين     أـ العنوان2ـ علم النفس النمو   0
 

000.  

01110 
 122ح
 
 

 

 
 عبد الصاحب حسنالحمداني 1 عبد الحسن 

سلوك التنمر لدى االطفال والمراهقين وعالقته بالعمر والجنس والترتيب  
الوالد/  عبد الحسن عبد الصاحب حسن الحمداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد1 
 سم21ص:ايض؛ 022أـ س 1

 رسالة ماجستيرفي العلوم النفسية
 االطفال المراهقين      أـ العنوانـ 2ـ علم نفس النمو       0
 

002.  

01110 
 312ش

 
 شيماء نصيف عناد

تطور نظرية العقل وعالقتها بالقدرة على ادراك الالترابط المنطقي لدى  
االطفال/ شيماء نصيف عناد.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 2102رشد1 
 سم21ص؛220

 التربوي/علم نفس النموأطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 
 ـ االطفال   أـ العنوان2ـ العقل ـ نظرية2ـ علم النفس 1 النمو     0
 

002.  

01110 
 222ع

 
 العذاري1 أزهر هاشم علوان عبود

تطور التفكير ماوراء المعرفي لدى المراهقين والراشدين / أزهر هاشم  
علوان عبود العذاري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

002.  
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 12102 ابن رشد1 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي العلوم النفسية )علم النفس النمو(
 ن والراشدين   أـ العنوانـ المراهقي2ـ التفكير  2ـ علم النفس النمو  0
 

01110 
 13غ

 
 الغزي 1 ابتسام عبد اللطيف لفته

تطور مفهوم الخوف لدى االطفال المهجرين واقرانهم غير المهجرين/ 
ابتسام عبد اللطيف لفته  الغزي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 2102رشد1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي علم النفس النمو
 ـ االطفال المهجرينأـ العنوان 2ـ الخوف    2ـ علم النفس النمو   0
 

001.  

01110 
 122م

 
 مشتاق خالد جبار 

تطور انماط التصنيفات لدى االطفال المتواجدين في التعليم الحكومي 
 -واقرانهم في التعليم االهلي/  مشتاق خالد جبار .ـ بغداد: جامعة بغداد

 2102كلية التربية 1 
 سم21ص: ايض؛201أـ ع1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم النفسية 
 ـ التعليم االهلي أـ العنوان 2ـ االطفال    2ـ علم النفس النمو       0
 

002.  

01112 
 231ق

 
 القره لوسي1 فاطمة شهاب حبيب 

القدرة على القيادة التربوية وعالقتها بالتفكير االستراتيجي لدى رؤساء 
فاطمة شهاب حبيب القره لوسي .ـ بغداد: الجامعة االقسام في الجامعة/ 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 21ص:ايض؛022ب ـ ن1 

 رسالة مجستير اداب في التربية علم النفس التربوي
 أـ العنوان  ـ القيادة  ـ علم نفس 0
 

000.  

021 
 133ح

 
 الحسني1 عمر سعدي عباس 

في الوصول والتأثيرات /   المنطق في مقاصد الفالسفة للغزالي: دراسة
عمر سعدي عباس الحسني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛011ب ـ ط 1

 رسالة ماجستير في الفلسفة 
هـ( فيلسوف        111ـ 211ـ الغزالي 1 محمد بن محمد )2ـ المنطق     0
 ـ االصول والتأثير ات      أـ العنوان 2
 

001.  

021 
 212ط

 
 طالب حسين كطافه 

نظرية القضايا في المنطق الرياضي : دراسة فلسفة في ضوء المنطق 
التقليدي/  طالب حسين كطافه.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 

12102 
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في الفلسفة 
 ـ المنطق التقليدي       أـ العنوان 2ـ المنطق   0
 

003.  

021 
 132و

 
 وليد جبار عزيز محمد 

القواعد المنطقية في القرآن الكريم / وليد جبار عزيز محمد.ـ بغداد: 
 2102رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 

021.  



31 
 

 سم 21ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 1 قسم الدعوة والخطابة والفكر 

 ـ المنطق        أـ العنوان  0
 

00313 
 232ح

 
 الحروب 1 زينة سعد سلوم 

بناء منظومة قيم االمانة لدى المعلم في ضوء الرؤية القرأنية /  زينة سعد 
سلوم الحروب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم االنسانية  1 

2102 
 سم 21ص:ايض؛021ب ـ ق 1

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية)اصول التربية (
 ـ التربية ـ أصول  أـ العنوان 2ـ الرؤيه القرآنية   2 ـ االمانة  0
 

020.  

011 
 22ر

 
 رعد كاظم نعمه

االصول اليونانيه لوحدة الوجود الفلسفية عند اسبينوزا/ رعد كاظم نعمه.ـ 
 2102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في الفلسفة 

 أـ العنوان  اسبينوزا) فيلسوف(ـ 2ـ الفلسفة اليونانية   0
 

022.  

010110 
 122ع

 
 عالء جعفر حسين 

التصوف االسالمي بين قراءتي المستشرقين والباحثين العرب ابن عزي 
انموذجا/ عالء جعفر حسين .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 

12102 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في الفلسفة
 ـ المستشرقين والباحثين          2ـ الفلسفة االسالمية  ـ دراسات    0

 أـ العنوان 
 

022.  

012110 
 222ب

 
 البحراني1 سالم عبد الجليل حسين 

فكرة الغائبة في الفلسفة اليونانية ـ ارسطوا انموذجا/  سالم عبد الجليل 
 2102حسين البحراني.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب1

 سم21ص؛202أـ هـ 1 
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 أـ العنوان  ـ الفلسفة اليونانية   ـ دراسات 0
 

022.  

011 
 221ف

 
 فراس كريم جاسم زغير 

التفكيك في الفلسفة الغربية المعاصرة جاك دريدا انموذجا/ فراس كريم 
 2102جاسم زغير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛031أـ ج1 
 أطروحة دكتوراه في الفلسفة

 ـ الفلسفة العربية      أـ العنوان  0
 

021.  

013 
 122ع

 
 عمار سمور عجمي

االنسان الكامل في الفلسفة االسالمية /  عمار سمور عجمي.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛023
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـ الفلسفة االسالمية       أـ العنوان 0
 

022.  
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01310 
 131ح

 
 حكيم نعمة مطشر

فلسفة التاريخ في الفكر االثنا عشري المعاصر )علي شريعتي1 محمد باقر 
الصدر1 محمد محمد صادق الصدر(/ حكيم نعمة مطشر.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كليةاالداب 1
 سم21ص؛212ب ـ ل1 

 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة 
ـ علي شريعتي )مفكر 2ـ التاريخ    ـ الفلسفة    2ـ الفلسفة االسالمية    0

ـ 1( مفكر اسالمي     0311ـ 0322ـ محمد باقر الصدر )2اسالمي(    
 ( مفكر اسالمي      أـ العنوان 0333ـ0322محمد محمد صادق الصدر)

 

020.  

01310 
 12ح

 
 حال كاظم سلومي

الرؤية االستشراقية للفلسفة االسالمية / حال كاظم سلومي.ـ بغداد : جامعة 
 2102بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في الفلسفة

 ـ الفلسفة االسالمية         أـ العنوان 0
 

021.  

01310 
 323ح

 
 حنان نوري الياس 

نماذج منتجة(/ مدرسة التصوف في البصرة في القرنين االول والثاني ) 
 2102حنان نوري الياس.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 1

 سم21ص؛000
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـ التصوف االسالمي       أـ العنوان 2ـ الفلسفة االسالمية       0
 

023.  

01310 
 222د

 
 دعاء صباح كاظم حسين 

دعاء صباح كاظم حسين .ـ بغداد قراءة الحكمة المتعالية لمناط المعلولية/ 
 2102: جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛021أ ـ ك1 
 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة 

 ـ الفلسفة االسالمية       أـ العنوان0
 

021.  

01310 
 212ص

 
 صالح مهدي صالح 

علم الكالم عند العالمة الحلي : دراسة في االلهيات / صالح مهدي صالح 
 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 1.ـ 

 سم21ص؛220أـ د 1
 رسالة ماجستير في الفلسفة

ـ ابن المطهر الحلي 1الحسن بن يوسف 2ـ الفلسفة االسالمية ـ دراسات  0
 هـ( 1 عالم       أـ العنوان022ـ 221) 
 

020.  

01310 
 231هـ

 
 هديل سعدي موسى

اقية المعاصرة / هديل سعدي موسى.ـ الفارابي في القراءات الفلسفية العر
 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 1

 سم21ص: ايض؛220أـ و1
 أطروحة دكتوراه في الفلسفة

ـ الفارابي1 محمد بن محمد بن طرخان 2ـ الفلسفة االسالمية       0
 هـ( فيلسوف       أـ العنوان 223ـ 021)
 

022.  

031 
 122أ

 
 استبرق حسين علي 

022.  
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معيار العلم : دراسة مقارنة بين مبدأي التحقق والتكذيب /  استبرق حسين 
 2102علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 قسم الفلسفة 1 

 سم21ص؛030أـ ح1
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـ التحقق والتكذيب  أـ العنوان 2ـ العلم ـ معيار 2ـ الفلسفة الغربية  0
 

031 
 322ح

 
 الحيدري1 احسان علي عبد االمير 

فلسفة الدين في الفكر الغربي )رؤية منهجية وفق شخصيات مختارة( / 
احسان علي عبد االمير الحيدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

2102 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه اداب في الفلسفة
 ـ الفلسفة الغربية       أـ العنوان 0
 

022.  

030 
 332أ

 
 ابو النواعير 1 محمد احمد علي 

الفكر الفلسفي السياسي عند لبوشتراوس وأثره على المحافظين الجدد في 
الفكر السياسي االمريكي المعاصر/  محمد احمد علي ابو النواعير.ـ الكوفة 

 2102: جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم الفلسفة1
 سم 21ص؛212أ ـ و1 

 رسالة ماجستير في الفلسفة 
 ـ ليوشتراوس)فيلسوف(2ـ الفلسفة الغربية في امريكا     0

 أـ العنوان 
 

021.  

030 
 122ع

 
 عمار عبد الكاظم رومي 

التأثير السيمائي في تأويل نصر حامد ابو زيد للنص الديني / عمار عبد 
 2102الكاظم رومي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 

 سم 21ص:ايض؛ 211ب ـ ك1 
 دكتوراه في الفلسفةأطروحة 

ـ ابو زيد1 نصرحامد ) مفكر وفيلسوف (        2ـ الفلسفة العربية الحديثة    0
 أـ العنوان 

 

022.  

032 
 212ص

 
 الصالحي 1 هجران عبد االله احمد 

فكرة الجسد في فلسفة نيتشه/ هجران عبد االله احمد الصالحي .ـ بغداد : 
 2102الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب 1

 سم 21ص؛000
 أطروحة دكتوراه في الفلسفة

 ـ نيتشه 1 فريدريش) فيلسوف(   أـ العنوان 2ـ الفلسفة االلمانية    0
 

020.  

032 
 122ي

 
 يسرى صبري عيدان عبد علي 

ميتافيزيقا الفن عند هيجل/  يسرى صبري عيدان عبد علي .ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض؛222أ ـ ح1 
 رسالة ماجستير في االداب

 ـ هيجل 1 جورج ولهيلم فريدرتش)فيلسوف(2ـ الفلسفة االلمانيه   0
 أـ العنوان

 

021.  

032 
 123ش

 
 الشمري1 هشام محمد خلف 

فلسفة التربية والعدالة االجتماعية عند روسو/ هشام محمد خلف 
 2102الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

023.  
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 سم 21ص؛200ج ـ ع 1
 أطروحة دكتوراه اداب في الفلسفة

 أـ العنوان  ـ روسو 1جان جاك )فيلسوف(2ـ الفلسفة الفرنسية       0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديانات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

211 
 122خ
 

 
 الخزرجي 1رحمة عبد الجبار ناجي

اثر المعتقدات البابلية والكنعانية في الديانة اليهودية : دراسة مقارنة/  
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم رحمة عبد الجبار ناجي الخزرجي 

 سم21ص؛210220االسالمية 1
 رسالة ماجستير اصول الدين 1 تخصص اديان

 تـ اليهودية ـ دراسا2ـ البابلية والكنعانية   2ـ الديانات   0
 أـ العنوان

 

021.  

211 
 22هـ

 
 هبة جمال مصلح

الجذور التوراتية واالنجيلية للصهيونية ومعتقداتها في ارض الميعاد: 
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم دراسة وصفية / هبة جمال مصلح

 2102االسالمية 1
 سم21ص: ايض؛200أـ ج1

 رسالة ماجستير في االديان 
 ـ الديانات     أـ العنوان0
 

020.  

211 
 222ج

 
 الجباري1 علي حسين امين جبار

المحبة في االديان الثالثة اليهودية/ المسيحية / االسالم: دراسة مقارنة / 
علي حسين امين جبار الجباري .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛231أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن تخصص عقائد واديان
 ـ االسالم   أـ العنوان2ـ المسيحية   2ـ اليهود   2الديانات   ـ 0

  

022.  

211 
 232ج

 
 الجبوري1 شالل نجم خلف صالح

حوار االديان ومنطلقاته الدينية والسياسية وموقف االسالم منه / شالل 
نجم خلف صالح الجبوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

2102 
 سم21ص؛012أـ و1

 رسالة ماجستير علوم اسالمية 1 تخصص اديان
 ـ الدينية والسياسية     أـ العنوان2ـ االديان   0
 

022.  

211 
 211ح

 
 حازم عدنان احمد

.ـ بغداد: جهود علماء المسلمين في دراسة االديان/  حازم عدنان احمد
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص؛222
 الدين أطروحة دكتوراه في اصول

 ـ المسلمين ـ علماء   أـ العنوان2ـ الديانات   0 
 

022.  

21110 
 122ر

 
 الرمضاني1 سرى يوسف ضياء

عالمات الساعة في الديانات السماوية الثالث: دراسة مقارنة/  سرى 
.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1 يوسف ضياء الرمضاني

 2102قسم العقيدة  1
 سم21ص:ايض؛223

 رسالة ماجستيرفي تخصص مقارنة االديان

021.  
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 ـ االسالم2ـ المسيحية   2ـ اليهودية   2ـ الديانات ـ دراسات   0
 ـ الساعة ـ عالمات   أـ العنوان 1
 
 

2011120 
 212م

 
 محمد علو مهدي صالح

سلوك الصيدالني رؤية اسالمية دعوية معاصرة/ محمد علو مهدي صالح 
 2102ـ كلية االمام االعظم 1 .ـ بغداد: ديوان الوقف السني

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستيرفي الدعوة والخطابة

 ـ الصيدالني  ـ سلوك   أـ العنوان 2ـ االسالم والطب   0
 

022.  

20110 
 212أ

 
 احمد علوان صالح محمود

الحاكمية عند المسلمين بين المتقدمين والمتأخرين/ احمد علوان صالح 
 2102كلية العلوم االسالمية 1.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ محمود
 سم21ص؛222أـ خ1 

 رسالة ماجستير علوم اسالمية قسم اصول الدين1 تخصص فكر اسالمي
 ـ المتقدمين والمتأخرين    أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي    0
 

020.  

20110 
 322ب

 
 البياتي1 علي غضبان كبسون صالح

ظاهرة التناقض بين العبادة والسلوك وأثرها في الحياة االسالمية 
.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ المعاصرة/ علي غضبان كبسون صالح البياتي 

 2102كلية اصول الدين 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي الفكر االسالمي
 ـ العبادة والسلوك    أـ العنوان 2ـ الفكر االسالمي   0
 

021.  

20110 
 232ج

 
 الجبوري1 نوال ياسين ابراهيم زيدان

البرمجة اللغوية العصبية قضاياها ومشاكلها من وجهة نظر اسالمية/ نوال 
.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية اصول ياسين ابراهيم زيدان الجبوري

 2102الدين 1
 سم21ص:ايض؛212أـ د1 

 رسالة ماجستير في فلسفة اصول الدين
 أـ العنوان     ـ الفكر االسالمي0
 

023.  

20110 
 232ز

 
 الزبيدي1 طارق عبد الحافظ عدنان

تداول السلطة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر / طارق عبد الحافظ 
 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1عدنان الزبيدي

 سم21ص:ايض؛212
 في العلوم السياسية1 فرع الفكر السياسي أطروحة دكتوراه

 ـ السلطةـ  تداول   أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي   0
 

011.  

20110 
 332ش

 
 الشويخ1 خالد عامر عبيد

التقدم العلمي المعاصر وأثره في خدمة الفكراالسالمي / خالد عامر عبيد 
 الشويخ.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

2102 
 سم21ص؛232أـ ز1 

 اصول الدين تخصص فكر اسالميفي العلوم السياسية  أطروحة دكتوراه
 ـ الفكر االسالمي   أـ العنوان0
 

010.  
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20110 
 132ع

 
 العكيدي1 نور عبد الرحمن عبد

.ـ حق الحرية الدفاعية في الفكر االسالمي/  نور عبد الرحمن عبد العكيدي
 2102الدين 1 بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ الحرية ـ حق   أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي   0
 

012.  

20110 
 223ف

 
 فتحي محمود محمد

الخطاب االسالمي بين الثوابت والمتغيرات/  فتحي محمود محمد.ـ بغداد: 
 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص؛211
 العلوم االسالمية1 تخصص فكر اسالمي ماجستير في رسالة

 ـ الثوابت والمتغيرات    أـ العنوان 2ـ الفكر االسالمي   0
 

012.  

2011010 
 223أ

 
 ادريس كريم مولود

منهج القرأن الكريم في التصدي لعقائد اليهود: دراسة فكرية / ادريس  
 12102 .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدينكريم مولود

  سم21ص؛031أـ ب1
 رسالة ماجستير في اصول الدين1 تخصص فكر اسالمي

 ـ الفكر االسالمي ـ دراسات    أـ العنوان0 
 

012.  

2011010 
 213د

 
 الداموك1 محمد صادق محمد

التخطيط التربوي في المنظور القرآني: دراسة فكرية/  محمد صادق محمد 
 كلية االمام االعظم 1الداموك.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ 

2102 
 سم21ص؛202أـ ذ1

 أطروحة دكتوراه في الدعوة والخطابة والفكر تخصص1 فكر ودعوة
 العنوان -ـ الفكر االسالمي ـ دراسات   أ0
 

011.  

2011010 
 131د

 
 الدليمي1 مها عزام حمد سليم

التطرف وأثره على المجتمع: دراسة عقدية/ مها عزام حمد سليم الدليمي  
 2102.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في الفكر االسالمي

 ـ الفكر االسالمي ـ دراسات     أـ العنوان0
  

012.  

2011010 
 122ع

 
 عمار باسم صالح

االسالمي والقانون الدولي: دراسة مقارنة /   حقوق االنسان بين التشريع
 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية  ـ كلية اصول الدين 1عمار باسم صالح

 سم21ص؛221 
 فكر اسالمي في أطروحة دكتوراه

 ـ القانون الدولي   أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي ـ دراسات   0
 

010.  

2011010 
 022م

 
 المفرجي1 صدام حسين كاظم

مفهوم االمن الداخلي في ضوء السنة النبوية/ صدام حسين كاظم المفرجي 
 سم21ص؛221 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية اصول الدين 1

 اصول الدين في أطروحة دكتوراه
 ـ الفكر االسالمي ـ دراسات    أـ العنوان0 

011.  
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2011013 

 112ع
 

 عبد الصمد حاتم عبد هللا صالح
ـ 0311التغريب الفكري السياسي وأثره على المجتمع العراقي للفترة من 

.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية م/ عبد الصمد حاتم عبد هللا صالح2101
 2102اصول الدين 1

 سم21ص؛231 
 رسالة ماجستير في الفكر االسالمي

 ـ المجتمع العراقي    أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي  ـ تاريخ   0
 

013.  

2011013 
 312ع

 
 العيساوي1 عبد هللا علي عادي

الفكر التغريبي في العراق واليات المواجهة/ عبد هللا علي عادي 
 2102العيساوي.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص؛232
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 ـ الفكر االسالمي  ـ تاريخ     أـ العنوان0
 

021.  

201122 
 212س

 
 السامرائي1 عبد الكريم علي ياسين

اسس عمل البرلمان في ضوء الشريعة االسالمية والقانون: دراسة 
.ـ بغداد: الجامعة العراقية  ـ تأصيلية/ عبد الكريم علي ياسين السامرائي

 2102كلية الشريعة  1
 سم21ص؛212

 فلسفة شريعة اسالمية أطروحة دكتوراه
 ـ البرلمان    أـ العنوان2والقانون   ـ االسالم 0

  

020.  

20112 
 233ع

 
 العاني1 اروى مؤيد محمود

معوقات العمل الدعوي للمرأة المسلمة وكيفية معالجتها /  اروى مؤيد 
 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية  ـ كلية اصول الدين 1محمود العاني

 سم21ص:ايض؛201
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ الدعوة االسالمية   أـ العنوان2في االسالم    ـ المرأة0
 

022.  

20112 
 132ع

 
 العكيدي1 انغام حاتم عبود

مشاهير النساء المعتنيات في الحديث النبوي الشريف من القرن الرابع 
الهجري الى القرن السابع الهجري: جمعا ودراسة / انغام حاتم عبود  

صول الدين1 قسم الحديث .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االعكيدي
12102 

 سم21ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص حديث

 ـ الحديث النبوي الشريف ـ دراسات2ـ المرأة في االسالم   0
 أـ العنوان

022.  

202 
 121س

 
 

 سالم حسين علي صالح
الصفات الخلقية المحمودة في معاملة الناس في القرآن الكريم: دراسة 

حسين علي صالح .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية  داللية / سالم
 2102التربية 1 

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات    أـ العنوان2ـ االخالق االسالمية   0
 

022.  
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202 
 321ح

 
 الحيالي1 مهدي محمد صالح عبد هللا

التحديات االخالقية التي واجهت الدعوة االسالمية في العهد النبوي/  
مهدي محمد صالح عبد هللا الحيالي.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية 

 2102االمام االعظم 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة والفكر
 ـ الدعوة االسالمية    أـ العنوان0
 

021.  

202 
 212س

 
 السامرائي1 عالء حسن خلف

منهج القرآن الدعوي في اصالح االسرة: دراسة موضوعية/  عالء حسن 
 2102خلف السامرائي.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص؛203
 رسالة ماجستير في الدعوة

 ـ االسرة ـ اصالح   أـ العنوان 2ـ الدعوة االسالمية   0
 

022.  

202 
 211ع

 
 عاصم مالك عبد الرحمن

العناية الربانية بأولي العزم من الرسل: دراسة دعوية / عاصم مالك عبد 
الرحمن.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم قسم الدعوة 

 2102والخطابة والفكر 1
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص دعوة

 ـ الدعوة االسالمية   أـ العنوان0
 

020.  

202 
 231س

 
 السبيل1 اسامة فضل الدين برغش

االنفتاح الثقافي في العالم االسالمي ) العراق انموذجا(/  اسامة فضل الدين 
 2102برغش السبيل.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 ـ العالم االسالمي ) العراق(    أـ العنوان 2ـ الثقافة االسالمية   0
 

021.  

202122 
 20ج

 
 الجاف1  ريبوار محمد سعيد عبد هللا

االشارات القرآنية في علم السياسة: دراسة موضوعية /  ريبوار محمد 
.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االدب قسم علوم سعيد عبد هللا الجاف

 12102القرآن  
 سم21ص:ايض؛222أـ ج1

 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن
 ـ االسالم والسياسة    أـ العنوان0
 

023.  

202122 
 233ط

 
 الطائي1 عمر ابراهيم محمد

أثر المصلحة المرسلة في احكام السياسة الشرعية في عهد التابعين/ عمر 
ابن رشد  .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابراهيم محمد  الطائي

12102 
 سم21ص؛222أـ م1 

 رسالة ماجستير في علوم القرآن والتربية االسالمية
 ـ السياسة الشرعية    أـ العنوان0
 

001.  

202122 
 23ع

 
 عدي بجاي شبيب

الدين والدولة: دراسة اجتماعية تحليلية لدور الدين في الفعل السياسي 
 2102كلية االداب  1.ـ بغداد: جامعة بغداد  ـ العراقي / عدي بجاي شبيب

000.  



41 
 

 سم21ص:ايض؛000أـ ح1
 علم االجتماع أطروحة دكتوراه في

 ـ االسالم والسياسة    أـ العنوان0
 

202122 
 212م

 
 محمد شفيق محيسن

.ـ أراء سيد قطب االقتصادية في كتابه ظالل القرآن/ محمد شفيق محيسن
 2102بغداد: الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة  1

  سم21ص:ايض؛212
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص اقتصاد اسالمي

 ـ سيد قطب1 ابراهيم حسن الشاذلي2ـ االسالم واالقتصاد   0
 ) اقتصادي (    أـ العنوان

 

002.  

202122 
 322ج

 
 الجواري1 نصر جاسم كاظم

تخصيص العام بغير النص: دراسة مقارنه بين الشريعة والقانون/  نصر 
 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة  1كاظم الجواري جاسم
 سم21ص؛220

 فلسفة شريعه اسالميه1 اصول الفقهأطروحة دكتوراه 
 ـ الفقه االسالمي1 اصول    أـ العنوان2ـ االسالم والقانون   0
 

002.  

202122 
 332ز

 
 زهير نبي احمد

التصويت في االنتخابات البرلمانية بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة / 
 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1زهير نبي احمد 

 سم21ص: ايض؛032ب ـ ح1 
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص فقه مقارن

 أـ العنوان  ـ االنتخابات البرلمانية  2ـ االسالم والقانون   0
 

002.  

202122 
 233ع

 
 العاني1 حمزة عبد العزيز محمد

وظائف القنصل وامتيازته بين القانون الدولي والفقه االسالمي / حمزة 
عبد العزيز محمد  العاني.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

12102 
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه فيالدعوة1 تخصص فقه مقارن
 ـ الفقه االسالمي2ـ القنصل ـ وظائف   2االسالم والقانون   ـ 0

 أـ العنوان

001.  

202122 
 232ع

 
 

 العبيدي1 زهير صبحي باقر لطيف
حكم التصرف في مال االخر بين الشريعة والقانون/  زهير صبحي باقر 
لطيف العبيدي.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 قسم 

 12102 الدعوة والخطابة
  سم21ص؛222أـ ر1 

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية1 تخصص فقه مقارنه
 ـ االسالم والقانون     أـ العنوان0
 

002.  

20212 
 322ز

 
 الزيباري1 ميكائيل رشيد علي

العقود االلكترونية على شبكة االنترنيت بين الشريعة والقانون/  ميكائيل 
 2102العراقية ـ كلية الشريعة  1 .ـ بغداد: الجامعةرشيد علي الزيباري

  سم21ص؛222
 فلسفة شريعه اسالميه1 تخصص فقه مقارنأطروحة دكتوراه 

 ـ الشريعة والقانون2ـ االنترنيت ـ شبكه   2ـ االسالم والتكنلوجيا   0

000.  
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 أـ العنوان
 

202110 
 313م

 
 الموسوي1 حميد قاسم هجر المفضل

الكريم من المحدثين/ حميد قاسم االتجاهات النقدية عند مفسري القرآن 
هجر المفضل  الموسوي .ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 قسم 

 2102اللغة العربية 1 
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وأدابها
 ـ االسالم واالدب العربي   أـ العنوان0
 

001.  

201131202 
 212ع

 
 العرسان1 يوسف خضير يونس

هـ: دراسة تاريخية /  0المساجد االسالمية في بالد الحجاز في القرن 
يوسف خضير يونس العرسان .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستيرتاريخ1 تاريخ اسالمي
 ـ المساجد   أـ العنوان0
 

003.  

201 
 121ق

 
 القزاز1 احمد فارس احمد

في دعوة القبائل الى االسالم/  احمد فارس احمد اساليب النبي )ص( 
 2102القزاز.ـ بغداد: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 

 سم21ص؛012أـ د1 
 رسالة ماجستيرفي الدعوة والخطابة

هـ( النبي 00ق هـ ـ 12ـ محمد رسول هللا )ص( )2ـ الدعوة االسالمية   0
 العربي       أـ العنوان

 

011.  

201 
 233و

 
 وجيه عفدو علي

منهج التغيير السياسي في فكر الحركات االسالمية المعاصرة/ وجيه عفدو 
 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1علي 
 سم21ص:ايض؛212أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية فرع الفكر السياسي
 ـ الحركات االسالمية ـ فكر   أـ العنوان0 

 

010.  

22112 
 123ع

 
 العزاوي1 صادق بريسم كيطان

خطاب الكافرين في القرآن الكريم: دراسة في الداللة المعجمية للصيغ 
الصرفية / صادق بريسم كيطان العزاوي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛201أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ الكافرين  ـ خطاب    أـ العنوان2معاجم   ـ القرآن الكريم ـ 0
 

012.  

22110 
 032ص

 
 الصغير1 محمد حسين علي

البحث القرآني في موسوعة اهل البيت )عليهم السالم( الحضارية: دراسة 
تحليلية / محمد حسين علي الصغير؛ تحقيق زين العابدين عبد علي طاهر 

 2102الكعبي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1 
 سم21ص:ايض؛223

 أطروحة دكتوراه في الفقه
 ـ القرآن الكريم ـ بحوث   أـ العنوان0
 

012.  
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22110 
 231ق

 
 القريشي1 قيس كامل رشيد

أثر االستشراق اليهودي في الدراسات القرآنية / قيس كامل رشيد  
 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1القريشي

 سم21ص؛222
 قرآن تخصص دراسات اسالميةعلوم رسالة ماجستير

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات   أـ العنوان0
 

012.  

22110 
 313ق

 
 القيسي1 موسى خابط عبود

القراءة االستشراقيه للنص القرآني: دراسة معرفية /  موسى خابط عبود 
 2102القيسي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 

 سم21ص؛221
 فلسفة في اللغة العربية1 أالدب أطروحة دكتوراه

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات   أـ العنوان0
 

011.  

22212 
 132ح

 
 الحمودي1 عبد الستار جبر غايب

علم اسباب نزول القرآن: دراسة تاريخية/  عبد الستار جبر غايب 
 2102الحمودي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222
 التاريخ االسالميأطروحة دكتوراه في 

 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات2ـ القرآن الكريم  ـ اسباب النزول   0
 أـ العنوان 

 

012.  

222 
 123ب

 
 البكري1 شفيق حسين محيسن

االلفاظ الدالة على النزاهة والفساد الواردة في القرأن الكريم: دراسة 
التربية .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية لغوية/  شفيق حسين محيسن البكري

 2102للبنات 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ النزاهة والفساد   أـ العنوان2ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   0
 

010.  

222 
 131ت

 
 التميمي1 لؤي طارق علي

الفاظ البيع والشراء في القالقرآن الكريم: دراسة داللية / لؤي طارق علي 
 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية 1  التميمي .ـ البصرة: 

 سم21ص؛022أـ ث1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ البيع والشراء   أـ العنوان2ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   0
 

011.  

222 
 20ج

 
 الجاف1 يوسف صالح قادر

لفظ )عذاب( مضافا في القرآن الكريم: دراسة داللية/ يوسف صالح قادر 
 2102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب1الجاف .ـ 

 سم21ص؛001أـ ج1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   أـ العنوان0
 

013.  

222 
 231ح

 
 الحجيمي1 محمد كريم جبار

المصاحبة والتعقيب والتراخي في القرآن الكريم/ محمد كريم جبار 
القادسية ـ كلية االداب1 قسم اللغة العربية 1 الحجيمي .ـ القادسية : جامعة 

2102 

031.  
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 سم21ص:ايض؛213أـ ث1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ    أـ العنوان0
 

222 
 212خ

 
 خالد سعد جبر

.ـ بغداد: سورة البقرة: دراسة في ضوء علم لغة النص/ خالد سعد جبر
 2102التربية 1جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص؛030
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ     أـ العنوان0
 

030.  

222 
 222س

 
 السبعاوي1 حمادي خضر عبد هللا

االقتران اللفظي والتركيبي في )سورة االنسان(: دراسة داللية/ حمادي 
خضر عبد هللا  السبعاوي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛012

 1 لغةرسالة ماجستير لغة عربية
 ـ القرآن الكريم ـ السور)سورة االنسان(2ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   0
 أـ العنوان 

 

032.  

222 
 222س

 
 سراب سامي حسين 

التوظيف الداللي لـ )غفر( ومشتقاتها في القرآن الكريم / سراب سامي 
 2102التربية 1 حسين.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم       ـ الفاظ          أـ العنوان0
 

032.  

222 
 121س

 
 السالمي1 فاطمة عبد االمير راضي 

اللفظ القرآني بين المفهوم الداللي والبعد البياني / فاطمة عبد االمير 
ـ كلية التربية للبنات 1 قسم اللغة  راضي السالمي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة

 2102العربية 1
 سم 21ص؛002

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم  ـ الفاظ          أـ العنوان0
 

032.  

222 
 322س

 
 السورجي1 عفاف خورشيد كريم 

االلفاظ الواردة على صيغة )فعلى( مثلثة الفاء في القرآن الكريم : دراسة 
صرفية داللية / عفاف خورشيد كريم السورجي.ـ الموصل : جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ القرآن الكريم       ـ الفاظ          أـ العنوان0
 

031.  

222 
 233ط

 
 الطائي1 سفانة سالم يونس

سفانة سالم يونس أبنية االسماء في سور الطواسين: عرض وتحليل/ 
 2102الطائي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض؛212أـ د1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 1لغة

 ـ القرآن الكريم  ـ الفاظ    أـ العنوان0

032.  
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222 

 312ق
 

 القوزبكر1 ايالف خلدون خالد
داللة نداء الذين امنو في سياق االمروالنهي في القرآن الكريم/  ايالف  

 2102خلدون خالد القوزبكر.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في لغة عربية 1 لغة
 ـ القرآن الكريم  ـ الفاظ   أـ العنوان0
 

030.  

222 
 212م

 
 محمد عبد علي محمد

و)فعال(و)فعال( في القرآن الكريم: دراسة داللية / محمد عبد صيغ )فعال( 
 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1علي محمد

 سم21ص:ايض؛211أـ ح1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم  ـ دراسات   أـ العنوان2ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   0
 

031.  

222 
 133هـ

 
 عمر عليالهسنياني1رمضان 

 )فـعال( و)فعال( في القرآن الكريم: دراسة داللية /:الفاظ الصيغتين 
رمضان عمر علي  الهسنياني.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   أـ العنوان 0
 

033.  

22210 
 212أ

 
  هـ(0212ـ 111محمد الطاهربن محمد )ابن عاشور1 

التوجيه البياني في تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهربن محمد ابن 
عاشور؛تحقيق عمار غانم محمد شهاب المولى .ـ الموصل: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص؛211أـ د1

 أطروحة دكتوراه لغة عربية ـ ادب عربي
 ـ التحريروالتنوير   أـ العنوان2ني   ـ القرآن الكريم ـ معا0
 

211.  

22210 
 211ج

 
 جاسم خلف مرص

ايات الفتنة والبالء في القرآن الكريم: دراسة في التركيب والسياق/ جاسم 
 2102خلف مرص.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الفتنة والبالء   أـ العنوان2   ـ القرآن الكريم ـ معاني0
 

210.  

22210 
 321ح

 
 الحيالي1 نافع محمد غائب مصطفى

معاني القرآن في كتاب ابن سيده )الحكم والمحيط االعظم( جمع وترتيب 
ودراسة / نافع محمد غائب مصطفى الحيالي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ 

 2102كلية االداب1
 سم21ص؛212

 في اللغة العربيةأطروحة دكتوراه فلسفة 
ـ 231ـ ابن سيده 1علي بن اسماعيل )2ـ القرآن الكريم ـ معاني   0

 هـ(1لغوي     أـ العنوان211
 

212.  

22210 
 322ز

 
 الزوبعي1 ناهض احمد ابراهيم

212.  
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.ـ المبالغة في المعنى : دراسة لغوية / ناهض احمد ابراهيم الزوبعي 
 2102بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ القرآن الكريم ـ معاني    أـ العنوان0
 

22210 
 212س

 
 السامرائي1 سنان حامد كامل

أيات وصف القرآن الكريم: دراسة في علم المعاني /  سنان حامد كامل 
 2102السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

  سم21ص:ايض؛1210 أـ هـ 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ القرآن الكريم ـ معاني   أـ العنوان0
 

212.  

22210 
 221ع

 
 عاتكة عدنان خليل عبد الفتاح

دالالت مادة )كتب( في القرآن الكريم/ عاتكةعدنان خليل عبد الفتاح .ـ 
 2102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛022
  رسالة ماجستير في لغة عربية1 لغة

 ـ القرآن الكريم ـ معاني     أـ العنوان0
 

211.  

22210 
 13ع

 
 علي عبد الكاظم حميد

حروف المعاني في القرآن الكريم: دراسة المنهج البياني / علي عبد 
 2102الكاظم حميد.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية االداب1 

 سم21ص؛032أـ هـ1 
 في اللغة العربية وأدابهارسالة ماجستير 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني   أـ العنوان 0
 

212.  

22210 
 22ف

 
 فتح هللا محمد جمال حسين

موارد الباءومعانيها في القرآن الكريم: دراسة نحوية دالليه / فتح هللا 
 2102محمد جمال حسين.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛222
 فلسفة في اللغة العربيةأطروحة دكتوراه 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني   أـ العنوان0
 

210.  

22210 
 132ل

 
 لمياء عبد الجبار شيت

اسم )ال( النافية للجنس في القرآن الكريم: دراسة داللية / لمياء عبد 
 2102الجبار شيت .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛200
 لغةرسالة ماجستير في لغة عربية1 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني   أـ العنوان0
 

211.  

22212 
 11أ

 
 امل احمد حمه

داللة التنكير في ايات نعيم االخرة/  امل احمد حمه.ـ بغداد:الجامعة 
 2102المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها1 نحو

 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوان0
 

213.  

22212  201.  
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 انتصار يونس مهيهي 321أ
افعال الحركة في القرأن الكريم: دراسة التركيب والداللة /  انتصار يونس 

 2102مهيهي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوان0
 

22212 
 223ب

 
 البدري1 ماجد كامل حسين

انماط التراكيب اللغوية ومتعلقاتها في القرآن الكريم: دراسة نحوية/ ماجد 
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1 اللغة كامل حسين  البدري 

 2102العربية 1
  سم21ص؛211أـ ب1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 ـ اعراب       أـ العنوان ـ القرآن الكريم0

  

200.  

22212 
 322ب

 
 البياتي1 عبد الكريم عبد احمد قاسم

البيان القرآني في كتب النحو العربي حتى القرن الثالث عشر للهجرة / 
عبد الكريم عبد احمد قاسم البياتي.ـ صالح الدي: جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛230أـ ج1

 اداب اللغة العربية 1 لغة أطروحة دكتوراه فلسفة
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوان0
 

202.  

22212 
 232ج

 
 الجبوري1 شفاء سعيد جاسم

دراسة الظواهر النحوية في مفاتيح االغاني في القراءات والمعاني البي 
.ـ بغداد: الجامعة هـ( / شفاء سعيد جاسم الجبوري122العالء الكرماني )ت

 2102االداب 1العراقية ـ كلية 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ الكرماني1 ابو العال محمد بن ابي المماس 2ـ القرآن الكريم ـ اعراب   0
 هـ(1 لغوي           أـ العنوان 122ـ 11)
 

202.  

22212 
 322ج

 
 الجنابي1رافد جودة خضير كليب

العامل في الحال المفردة في القرأن الكريم: دراسة نحوية داللية / رافد 
.ـ بغداد: الجامعة العراقيةـ كلية االداب قسم جودة خضير كليب الجنابي 

 2102اللغة العربية 1
 سم21ص؛200أـ ح1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوان0
 

202.  

22212 
 31د

 
 الدهش 1 محمد يونس علوان محمد

االحتكام الى السياق في توجيه االحتمال االعرابي )غير( في القرأن الكريم 
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية )انموذجا( / محمد يونس علوان محمد الدهش 

 2102التربية 1
 سم21ص؛231ب1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 لغة
 ـ اعرابأـ العنوان ـ القرآن الكريم  0
 

201.  

22212 
 313ز

 
 زنكنه1 شيماء رشيد محمد

202.  



47 
 

الخالف النحوي في بنيه النص القرآني في ضوء الدراسات الحديثة/  
.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات شيماء رشيد محمد زنكنه

12102 
 سم21ص؛201

  أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات   أـ العنوان 2ـ القرآن الكريم  ـ اعراب   0
 

22212 
 322س

 
 سناء منير عبد الرزاق

.ـ ايات المجيء في القرأن الكريم: دراسة نحوية/ سناء منير عبد الرزاق
 2102بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوانـ 0
 

200.  

22212 
 132ح

 
 الحسناوي1 انور رحيم جبر احمد

داللة الحال المفردة النحوية االحتمالية في القرآن الكريم/ انور رحيم جبر 
احمد الحسناوي .ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

12102 
 سم21ص؛223

 العربية1اللغةرسالة ماجستير في اللغة 
 ـ الحال ـ دالله   أـ العنوان2ـ القرآن الكريم  ـ اعراب   0
 

201.  

22212 
 232ش

 
 الشجيري1 ابتسام عباس عالوي

التعبير القرأني واثره في الدرس النحوي في اطاريح الجامعة العراقية 
.ـ / ابتسام عباس عالوي الشجيري2111ـ 0331ورسائلها من عام 

 2102العراقية  ـ كلية االداب 1بغداد : الجامعة 
 سم21ص:ايض؛232أـ هـ 1

 أطروحة دكتوراه فلسفة )علوم اللغة العربية وادابها التخصص 1النحو(
 ـ القرآن الكريم   ـ اعراب      أـ العنوان0
 

203.  

22212 
 230ش

 
 الشريفي1 احمد علي حنيحن

الكريم حتى القرائن واثرها في التوجيه الداللي في كتب اعراب القران 
القرن الثامن الهجري/  احمد علي حنيحن الشريفي.ـ البصرة: جامعة 

 2102البصرة ـ كلية التربية1  
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ القرآن الكريم   ـ اعراب    أـ العنوان0
 

221.  

22212 
 220ط

 
 طارق حسن خضير

.ـ بغداد: حسن خضيرااليات في القرآن الكريم: دراسة لغوية/ طارق 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد  1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 لغة

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات    أـ العنوان2ـ القرآن الكريم  ـ اعراب   0
 

220.  

22212 
 233ط

 
 الطائي1 احمد علي خلف

التأنيث(وداللتها في القرآن الكريم / ابنية االفعال الماضية المتصلة ب)تاء 
 2102احمد علي خلف الطائي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛232أـ ب 1

222.  
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 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب    أـ العنوان0
 
 

22212 
 322ع

 
 عبد الواحد محمد اسماعيل
.ـ اختالف الفقهاء/ عبد الواحد محمد اسماعيلاثر الدالالت االعرابية في 

 2102بغداد: الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1
 سم21ص؛212أـ ت1 

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 1 تخصص فقه مقارن
 ـ القرآن الكريم  ـ اعراب   أـ العنوان0
 

222.  

22212 
 232م

 
 المذود1 قحطان جاسم محمد

المتشابه اللفظي من البيان القرآني/ قحطان جاسم الفروق النحوية في 
 2102محمد المذود.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛ايض؛222
 أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   أـ العنوان2ـ القرآن الكريم  ـ اعراب   0
 

222.  

22212 
 213م

 
 محيسنالمعموري1 حسن عبيد 

تضعيف الوجه النحوي في اعراب القرآن الكريم/ حسن عبيد محيسن.ـ  
 2102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم ـ اعراب    أـ العنوان0
 

221.  

22212 
 32ن

 
 نور وليد عبد صالح

تداولية الفعال الكالم واالقتضاء التخاطبي/  نور وليد سورة االنعام: دراسة 
 2102عبد صالح .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛023
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 لغة

 ـ القرآن الكريم  ـ اعراب    أـ العنوان0
 

222.  

221 
 232خ

 
 هـ(300ـ 11الخطيب الشربيني1 محمد بن احمد )

علل التعبير القرآني في تفسير السراج المنير للخطيب 
هـ( /  محمد بن احمد الخطيب الشربيني؛ تحقيق ايمن 300الشربيني)ت:

 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1سعود متعب القيسي 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها/ لغة
 ـ السراج المنير    أـ العنوان2بالغة   ـ القرآن الكريم ـ 0
 

220.  

221 
 212ع

 
 العامري1 سارة علي ناصر

المباحث البالغيه في حاشية شيخ زادة علي تفسير البيضاوي/  سارة علي 
ناصر العامري.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 

 سم21ص؛2102212
  ادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية و

ـ محي الدين محمد شيخ زاده )مصلح الدين(    2ـ القرآن الكريم ـ بالغة   0
 أـ العنوان

 

221.  

221  223.  
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 علي شاحوذ رجب شالل 13ع
موضوعات نظم المشبه به في القرأن الكريم/ علي شاحوذ رجب شالل.ـ 

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص؛213

 العربيأطروحة دكتوراه في االدب 
 ـ القرآن الكريم ـ بالغة   أـ العنوان 0 

 
221 

 213م
 

 المعموري1 مهند مرموصي عبود عيدان
التشبيه في القرآن والسنة )الصحيحين (: دراسة بالغية / مهند مرموصي 

 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1عبود عيدان المعموري
 سم21ص؛223

 اللغة العربية وادابها/ لغةأطروحة دكتوراه في 
 ـ القرآن الكريم   ـ بالغة   أـ العنوان0
 

221.  

221 
 322م

 
 الميداني1 عبد الرحمن حسن حبنكة

بالغة احجاز الحذف في تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني/ عبد الرحمن حسن حبنكة  الميداني ؛ تحقيق رنا 

 2102الزم .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1ابراهيم الخالدي 
 سم21ص؛211 

 رسالة ماجستير علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية
 ـ القرآن الكريم ـ بالغة   أـ العنوان0 

 

220.  

221 
 231ن

 
 النعيمي1 محمد فرحان محمد

السياقات الداللية للتحويل الصرفي في القرآن الكريم / محمد فرحان محمد 
  2102النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة     أـ العنوان0
   

222.  

221 
 313هـ

 
 هيمن رائق يونس 

جملة التمني في القرآن الكريم : دراسة في السياق / هيمن رائق يونس.ـ 
  2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستير في اللغة

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة    أـ العنوان  0
 

222.  

22112 
 212ر

 
 الراشدي 1 احمد جلعوا ذياب عمير 

االسلوب الحكيم وتطبيقاته في القرآن الكريم / احمد جلعوا ذياب عمير  
  2102الراشدي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه لغة عربية / ادب عربي 

 ـ القرآن الكريم  ـ بديع     أـ العنوان  0
 

222.  

220 
 223أ

 
 هـ(0222ـ 11ابن عجينة1 احمد بن محمد )

علل االختيار في تفسير البحر المديد / احمد بن محمد  ابن عجينة ؛ 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  تحقيق عمار ابراهيم علي

12102 
 سم21ص:ايض؛221

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

221.  
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ـ 11ـ ابن عجينة 1 احمد بن محمد )2ـ القرآن الكريم  ـ تفسير  0
 هـ(       أـ العنوان 0222

 
 

220 
  212أ

 
 احالم احمد محمد طاهر 

ايات االلقاء في القرأن الكريم : دراسة موضوعية / احالم احمد محمد 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1طاهر
 سم 21ص:ايض؛221أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 1 تخصص تفسير 
 ـ االلقاء ـ ايات    أـ العنوان 2ـ القرآن الكريم  ـ تفسير     0
 

222.  

220 
 231ب

 
 بتول مالك عباس 

الجمال الحسي والمعنوي في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/ بتول 
 2102التربية للبنات  1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية مالك عباس

 سم21ص:ايض؛201أـ د1 
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 1 تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم  ـ تفسير      أـ العنوان 0
 

220.  

220 
 232ب

 
 البرواري1 سعيد سليمان سعيد 

التوازن في ضوء القرآن الكريم : دراسة موضوعية / سعيد سليمان سعيد 
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1.ـ بغداد : البرواري 

 سم21ص؛232
 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 

 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير     أـ العنوان 0
 

221.  

220 
 231ب

 
 هـ( 0020ـ 11البروسوي1 اسماعيل بن حقي بن مصطفى االستانبولي)

مباحث علوم القرآن في تفسير روح البيان / اسماعيل بن حقي بن 
.ـ مصطفى االستانبولي البروسوي؛ تحقيق سجى صباح مصطفى الويسي

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1
 سم 21ص؛222

 رسالة ماجستير في اصول الدين 
 ـ القرآن الكريم   ـ علوم 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير   0
 ـ الويسي1 سجى صباح مصطفى ) تحقيق(    أـ العنوان 2
 

223.  

220 
 123ت

 
 التكريتي1 محمد باسم حمادي 

معاني ايات الحوار في سورة يوسف : دراسة موضوعية /  محمد باسم 
 2102حمادي التكريتي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛211أـ س1
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 1 تخصص تفسير

ـ القرآن الكريم ـ السور)سورة يونس(         2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير   0
 أـ العنوان 

 

221.  

220 
 232ج

 
 الجبوري1 صالح يونس عبد هللا نتاف

العجلة واالنارة في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / صالح يونس عبد 
االعظم1  هللا نتاف الجبوري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام

2102 
 سم21ص:ايض؛201أـ هـ1 

 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن
 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير   أـ العنوان 0

220.  
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220 

 322ج
 

 الجنابي 1ابراهيم محمود فيحان 
ايات االذن واالستئذان في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/  ابراهيم 

السني ـ كلية االمام االعظم1 محمود فيحان الجنابي.ـ بغداد : ديوان الوقف 
2102 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 
 ـ االذن واالستئذان    أـ العنوان    2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    0
 

222.  

220 
 222ح

 
 الحبار1 مها عبد العزيز عبد الغني

 التفسير االشاري في البحر المديد البن عجيبة : دراسة تطبيقية لسورتي
الفاتحة والبقرة / مها عبد العزيز عبد الغني الحبار.ـ بغداد : ديوان الوقف 

 2102السني ـ كلية االمام االعظم1 
 سم21ص؛230

 رسالة ماجستيرفي قسم اصول الدين 1تخصص تفسير 
ـ ابن عجيبة 1 احمد بن محمد بن عجيبة 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    0
 والبقرة    أـ العنوان ـ الفاتحة 2هـ(1 مفسر  222ـ11)
 

222.  

220 
 123ح

 
 الحلبوسي 1زياد علي عباس سميران

ايات االوامر والنواهي االلهية الصريحة في سورة البقرة : دراسة تحليلية 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم / زياد علي عباس سميران الحلبوسي

 2102االسالمية  1
 سم21ص؛132

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين 
 ـ االوامر والنواهي   أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير      0
 

222.  

220 
 131د

 
 الدليمي1 مجيد حميد صبحي خلف

ايات الكسب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / مجيد حميد صبحي 
 12102  .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالميةخلف  الدليمي

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستيرفي قسم اصول الدين 1تخصص تفسير 

 ـ الكسب  ـ ايات      أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    0
 

221.  

220 
 131د

 
 الدليمي1 مصطفى سعيد عبد فيحان

المسؤوليه من المنظور القرآني: دراسة موضوعية/ مصطفى سعيد عبد 
 2102الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1.ـ بغداد : فيحان الدليمي

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 1 تخصص تفسير

 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير      أـ العنوان 0
 

222.  

220 
 202ر

 
 رافد عبد الكاظم سالم منصور

المنهج التحليلي في الدراسات القرآنية : دراسة تقويمية) أيات يسألونك 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية عبد الكاظم سالم منصورانموذجا( / رافد 

 2102التربية1ابن رشد 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية 
 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير     أـ العنوان 0
 

220.  

220  221.  
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 الزبيدي1 زينب كاظم حميد 232ز
:دراسة موضوعية / زينب كاظم حميد الظواهر الطبيعية في القرآن الكريم 

 2102الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص؛220أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي التربية االسالمية 1 تخصص تفسير
 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

220 
 212س

 
 السامرائي 1 احمد سعد عبد الجبار

الملك في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/ احمد سعد عبد الجبار ايات 
 2102السامرائي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 

 سم21ص؛221أـ ج1
 رسالة ماجستيرفي قسم اصول الدين 1تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات   أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير   0
 

223.  

220 
 212س

 
 السامرائي1 شهالء صبيح نصيف 

ايات اللبث في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/ شهالء صبيح نصيف  
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1السامرائي

 سم21ص؛203
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 1 تخصص تفسير 

 ـ اللبث  ـ ايات    أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير     0
 

211.  

220 
 212ش

 
 شاكر محمود حسين

السياق وداللته في توجيه القرءات القرآنية : دراسة تأصيليه تطبيقية/ 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1شاكر محمود حسين

 سم21ص؛230
 أطروحة دكتوراه فلسفة  علوم القرآن/ تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات   أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    0
 

210.  

220 
 232ش

 
 الشجيري1 محمد فاضل محمد 

اقوال المرأة في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / محمد فاضل محمد 
 2102االداب 1.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشجيري

 سم 21ص؛221
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن

 ـ المرأة في االسالم    أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    0
 

212.  

220 
 321ش

 
 الشيخلي1 اسراء عبد العزيز عبد الوهاب 

 مفهوم البراءة في سورة يوسف / اسراء عبد العزيز عبد الوهاب 
 2102العراقية  ـ كلية االداب 1.ـ بغداد : الجامعة الشيخلي

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن/ تفسير

ـ القرآن الكريم ـ السور )سورة يوسف(     2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير     0
 ـ البراءة ـ مفهوم     أـ العنوان 2
 

212.  

220 
 212ع

 
 العامري 1 فاطمة حسين كاظم

القرآن الية هللا العظمى ناصر مكارم المثل االخالقية في تفسير نفحات 
الشيرازي: دراسة في التفسير الموضوعي/  فاطمة حسين كاظم العامري.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص؛221ب ـ ر1

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية / تخصص تفسير 

212.  
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الشيرازي 1ناصر مكرم )مفسر(           ـ 2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير     0
 ـ االخالق االسالمية     أـ العنوان 2
 
 

220 
 233ع

 
 العاني1 هند عامر فاضل طه 

ايات االجل في القرآن الكريم : دراسة تحليلية / هند عامر فاضل طه 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1العاني 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 
 ـ االجل ـ ايات    أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير       0
 

211.  

220 
 221ع

 
 عباس نجم عبد هللا احمد 

الصحبة في القرآن الكريم واثرها في التربية االسالمية /  عباس نجم عبد 
االساسية1قسم هللا احمد.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 2102التربية االسالمية 1 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية االسالمية 
 ـ التربية االسالمية    أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    0
 

212.  

220 
 123ع

 
 العزاوي1 عبد هللا محمد فهد رشيد 

عبد هللا ايات المقابلة في القرأن الكريم :دراسة موضوعية وتوجيه بالغي/ 
محمد فهد رشيد  العزاوي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 2102االعظم1 
 سم21ص؛210

 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن/ تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ البالغة   أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم ـ ايات    0
 

210.  

220 
 123ع

 
 هـ(321ـ 102)العصام االسفراييني1 ابراهيم بن محمد 

حاشية عصام الدين على تفسير البيضاوي/ ابراهيم بن محمد العصام 
.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االسفراييني؛ تحقيق خالد طريد كردي 

 2102االداب 1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن
 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير      أـ العنوان 0
 

211.  

220 
 121ع

 
 هـ(321ـ102العصام االسفراييني1 ابراهيم بن محمد )ت

حاسية عصام الدين االسفراييني على تفسير القرآن لالمام عصام الدين 
(/ ابراهيم بن محمد العصام االسفراييني؛ 310ابراهيم االسفراييني )ت

.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب تحقيق قيس جليل كريم الخفاجي
12102 

 سم21ص؛232
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن/ تفسير  

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير      أـ العنوان 0
 

213.  

220 
 132ع

 
 العكيدي1 عبد هللا ذيبان 

.ـ بغداد : التفكير السليم في القرآن الكريم /  عبد هللا ذيبان العكيدي
 2102الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛223أـ ذ1 
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن

221.  
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 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

220 
 321ع

 
 العياشي 1 لواء حميزة كاظم 

البيان والتعقيب في النص القرآني : دراسة تفسيرية / لواء حميزة كاظم  
 2102العياشي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 

 سم 21ص:ايض؛201أـ ج1 
 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير   أـ العنوان 0
 

220.  

220 
 13غ

 
 الغزي1 بشار صبار عذيب 

المعالم التربوية في تفسير الميزان : دراسة تفسيرية موضوعية وتربوية 
المستنصرية ـ كلية التربية / بشار صبار عذيب الغزي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102االساسية 1 
 سم21ص؛ 212

 رسالة ماجستيرفي التربية االسالمية ـ تفسير 
 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير   أـ العنوان 0
 

222.  

220 
 212ف

 
 الفتالوي1 محمد كاظم حسين 

المنظور القرآني بناء االنسان : دراسة تفسيرية / حمد كاظم حسين 
 2102جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1  الفتالوي.ـ النجف :

 سم 21ص:ايض؛211أـ ش1 
 أطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية  

 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير   أـ العنوان 0
 

222.  

220 
 322ف

 
 الفياض 1 علي كاظم منهي

حركة الكلمة في النص القرآني )الماء انموذجا( : دراسة تفسيرية /  علي 
 2102الفياض.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 كاظم منهي 

 سم21ص:ايض؛030
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

222.  

220 
 211ق

 
 القاسمي 1 حسين صالح حمد 

ثواب تارك المنكر في القرآن الكريم /  حسين صالح حمد القاسمي.ـ بغداد 
 2102السني ـ كلية االمام االعظم1 : ديوان الوقف 

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير   أـ العنوان 0
 

221.  

220 
 231ك

 
 الكبيسي1 ابو الفتوح عبد القادر شاكر فندي

الغني والفقير في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / ابو الفتوح عبد 
الكبيسي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام القادر شاكر فندي 

 2102االعظم1 
 سم21ص؛213أـ ز1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين 1 تخصص تفسير 
 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

222.  

220 
 121ك

 
 كمال ابراهيم سعيد محمود 

ال ابراهيم سعيد أيات الحب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / كم

220.  
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 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1محمود 
 سم 21ص؛212أـ ح1

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 1تفسير 
 ـ الحب ـ ايات    أـ العنوان2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير     0
 

220 
 222م

 
 ماجد فيصل عبود حسين 

الكريم : دراسة موضوعية /  ماجد فيصل مفهوم الخسران في القرآن 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1عبود حسين

 سم 21ص؛221أـ ج1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن 1 تخصص تفسير 

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

221.  

220 
 221م

 
 المدرسي 1 محمد تقي محمد كاظم 

القرأن في تفسير من هدى القرآن : للسيد محمد تقي مباحث علوم 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية المدرسي / محمد تقي محمد كاظم المدرسي

 2102التربية 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن
 ـالقرآن الكريم ـ علوم   أـ العنوان  2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير    0
 

223.  

220 
 222م

 
 اللطيف مناف مراد عبد 

التوجيه واالحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن جني في المحتسب واثرهما 
في التفسير / مراد عبد اللطيف مناف .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية 

 2102االمام االعظم 1 تخصص تفسير1 
 سم21ص؛231أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 1 تفسير 
 ـالقرآن الكريم   ـ القراءات 2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير     0
 هـ(1 نحوي232ـ 11ـ ابن جني 1 عثمان بن جني الموصلي )2

 أـ العنوان  
 

201.  

220 
 132م

 
 المشهداني 1 عمار عبد الغفور خلف

أيات االسراع والعجلة في القرآن الكريم/  عمار عبد الغفور خلف 
معة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 المشهداني.ـ بغداد : الجا

2102 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي التفسير 
 ـ االسراع والعجلة    أـ العنوان  2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير  0
 

200.  

220 
 120م

 
 مصطفى اياد سهيل 

االخذ باالسباب في ضوء القرآن الكريم/ مصطفى اياد سهيل .ـ بغداد : 
 2102ـ كلية االمام االعظم 1  ديوان الوقف السني

 سم21ص؛231
 أطروحة دكتوراه في اصول الدين

 ـ  القرآن الكريم  ـ تفسير    أـ العنوان 0
 

202.  

220 
 302هـ

 
 هيفاء رزاق ناهي 

.ـ أيات الصدق في القرأن الكريم : دراسة تحليلية /  هيفاء رزاق ناهي 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 21ص؛200

202.  
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 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 1تفسيرالقرآن وعلومه
 ـ الصدق ـ ايات    أـ العنوان2ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير   0
 
 

220 
 022ي

 
 يقظان عبد اللطيف ايوب

االنحراف اسبابه 1 اثاره1 وعواقبه1 عالجه في القرآن الكريم / يقظان عبد 
 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 اللطيف ايوب.ـ بغداد : 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 ـ  القرآن الكريم   ـ تفسير     أـ العنوان 0
 

202.  

220122 
 122خ

 
 الخزاعي1 محسن كامل غضبان 

أثر نهج البالغة في تفاسير االمامية في القرن الخامس عشر الهجري/ 
الخزاعي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1  محسن كامل غضبان 

2102 
 سم21ص:ايض؛011أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية 
 ـ  القرآن الكريم   ـ التفاسير الجعفرية ) االثنى عشرية( 0

 أـ العنوان 
 

201.  

221 
 223أ

 
 هـ(020ـ11ابان بن تغلب )

هـ( تغلب 1 تحقيق 020بن تغلب )تكتاب القراءات ومعاني القرآن/ ابان 
اسراء شريف فهد سبع العزاوي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
ـ  القرآن الكريم  ـ القراءات    أـ العزاوي1 اسراء شريف فهد سبع 0

 )تحقيق (   ب ـ العنوان 
 

202.  

221 
 122ب

 
 بشرى عبد هللا قدوري احمد 

اختالف البنية الصرفية في القرءات القرأنية / بشرى عبد هللا قدوري احمد 
 2102.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛032أـ ز1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ  القرآن الكريم    ـ القراءات    أـ العنوان 0
 

200.  

221 
 213ي

 
 الياسين 1 ماجد داود محمود 

القراءات في تفسير المحرر الوجيز : دراسة داللية / ماجد داود محمود  
 2102الياسين .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛203وـ ن1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ  القرآن الكريم  ـ القراءات    أـ العنوان 0
 

201.  

22110 
 232ح

 
 الحديدي1 قاسم محمد حمزة 

االفعال المقروءة بالتخفيف والتشديد في القراءات السبع : دراسة لغوية / 
قاسم محمد حمزة  الحديدي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم 21ص؛201ب ـ د1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

203.  
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 ـ  القراءات السبع    أـ العنوان 0
 

22110 
 312م

 
 المولى 1 عبد هللا فتحي محمد حمزة

التوجيه اللغوي للمقروء بالكسر والفتح عند القراء السبعة/ عبد هللا فتحي 
 2102محمد حمزة  المولى .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛202أـ ح1 
 1 لغة أطروحة دكتوراه لغة عربية

 ـ  القراءات السبع المتواترة     أـ العنوان      0
 

211.  

22113 
 121ج

 
 جالل فالح كاظم 

المباحث اللغوية في كتب علوم القرآن عند المحدثين / جالل فالح كاظم.ـ 
  2102البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية  

 ـ  القرآن الكريم  ـ تجويد     أـ العنوان 0
 

210.  

22113 
 221ف

 
 فاضل عرام الزم 

برنامج تدريبي في التذوق الموسيقي لتطوير مهارات التجويد القرأني 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية لطلبة علوم القرأن الكريم / فاضل عرام الزم 

 2102الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛032ب ـ ك1 
 ماجستير في التربية الفنيةرسالة 

 ـ التربية الفنية ـ دراسات   أـ العنوان2ـ  القرآن الكريم  ـ تجويد   0
 

212.  

223 
 223أ

 
 ابتهال جاسم محمد 

 يوسف)ع( بين القرآن الكريم والعهد القديم /  ابتهال جاسم محمد 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في علوم القرآن والتربية االسالمية 

 ـ العهد القديم     أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ علوم   0
 

212.  

22312 
 123أ

 
 االسدي 1 قاسم صاحب كريم 

هـ/  قاسم 221االدعية في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ت
 2102ية االداب 1صاحب كريم االسدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كل

 سم21ص؛ 202
 رسالة ماجستير في اللغة العربية  

ـ ابو جعفر الطوسي1 محمد بن السن 2ـ  القرآن الكريم    ـ ادعية    0
 هـ( 1 فقيه شيعي     أـ العنوان 221ـ 211)
 

212.  

22312 
 222د

 
 الدراجي 1 احمد خلف سلمان 

داللية / احمد خلف قصار ادعية اهل البيت ) عليهم السالم( : دراسة 
 2102سلمان الدراجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةالتربية  1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 1 فقه

 ـ االدعية واالوراد     أـ العنوان 0
 

211.  

22312 
 323م

 
 مهدي شكور محمد 

الهجري/ مهدي شكور الدعاء في النثر الصوفي الى نهاية القرن الثالث 

212.  
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 2102محمد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ النثر الصوفي ـ دراسات   أـ العنوان 2ـ  القرآن الكريم  ـ ادعية    0
 

22312 
 122أ

 
 أمجد يونس عبد مرزوك 

قرآنية/ أمجد يونس عبد مرزوك أثار االستشراق االلماني في الدراسات ال
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية االداب1 قسم علوم القرآن 1

 سم21ص؛222أـ ث1 
 أطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرآن 1 تخصص علوم قرآن

 ـ القرأن الكريم ـ دراسات 2ـ  القرآن الكريم  ـ علوم     0
 ـ االستشراق  ـ اثار     أـ العنوان   2
 

210.  

22312 
 211ج

 
 جاسم مزعل لفته 

.ـ بغداد : البحث الداللي واثره في االستنباط الفقهي/  جاسم مزعل لفته
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه فلسفة  في علوم القرآن

 ـ القرآن الكريم 1 علوم    أـ العنوان 0
 

211.  

22312 
 133أ

 
 م(0333ـ0221الحسيني1 عثمان بن عبد العزيز )

اتحاف االخوان بخالصة علوم القرآن /  عثمان بن عبد العزيز الحسيني1 
تحقيق نعمان اسماعيل .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

 12102 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين
 لوم   أـ العنوان ـ القرآن الكريم 1 ع0
 

213.  

22312 
 222س

 
 الساعدي 1 نور مهدي كاظم 

وراثة االرض في القرأن الكريم والكتب السماوية : دراسة تحليلية/ نور 
 2102مهدي كاظم الساعدي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 

 سم21ص؛211أـ ح1
 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 2ـ القرآن الكريم 1 علوم      0
 أـ العنوان 

 

231.  

22312 
 123ع

 
 العزاوي1 ياسر حسين مجباس

ايات االدب مع النبي محمد )ص( : دراسة تحليلية / ياسر حسين مجباس 
 2102العزاوي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 2ـ القرآن الكريم 1 علوم      0
 أـ العنوان 

 

230.  
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22312 
 322ف

 
 الفهداوي1 عبد المحسن زيدان خلف

آيات االستبدال في القرآن الكريم : دراسة تحليلية/ عبد المحسن زيدان 
 2102ة االداب 1.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كليخلف الفهداوي

 سم21ص؛110أـ ي1
 رسالة ماجستير في علوم القرآن

 ـ االستبدال ـ ايات   أـ العنوان 2 ـ القرآن الكريم 1 علوم  0

232.  

 
22312 

 322ف

 
 

 الفهداوي1 فاطمة مشعل صالح لطيف
ايات الشك والريب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / فاطمة مشعل 

 2102: الجامعة العراقية  ـ كلية االداب 1.ـ بغداد صالح لطيف الفهداوي
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
 أـ العنوان    ـ القرآن الكريم 1 علوم 0
 

232.  

22312 
 231م

 
 مريم مجيد ذياب 

كتاب تاريخ القرآن للمستشرق نولدكه : دراسة تحليلية نقدية /  مريم 
 2102كلية االداب 1.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ مجيد ذياب

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم القرآن  

 ـ القرآن الكريم 1 علوم 0
 ـ االستشراق والمستشرقسن   ـ دراسات   أـ العنوان 2
 

232.  

22312 
 221م

 
 معتصم خضر خضر احمد

أيات القوة في القرآن الكريم : دراسة تحليلية / معتصم خضر خضر احمد.ـ 
 2102تكريت ـ كلية التربية 1 صالح الدين : جامعة 

 سم21ص؛211أـ ث1 
 رسالة ماجستير في علوم القرآن  

 أـ العنوان      ـ القرآن الكريم 1 علوم 0
 

231.  

22312 
 31م

 
 ميس عبد الحكيم محمود

النظرة التنصيرية في كتابات االلمنصر يوسف الحداد / ميس عبد الحكيم 
 2102االداب 1 .ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كليةمحمود
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في علوم القرآن  
 أـ العنوان     ـ القرآن الكريم 1 علوم 0
 

232.  

22311 
 132ق

 
 القصير1 خديجة حسن علي 

ذو الكفل بين النصوص الدينيةوالروايات التاريخية /  خديجة حسن علي 
 2102القصير.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 

 سم21: ايض؛ص032
 رسالة ماجستير في تاريخ العرب قبل االسالم 

 ـ قصص االنبياء   أـ العنوان 2ـ دو الكفل )نبي(       0
 

230.  

22310 
 313ت

 
 تيسير قاسم عطية شالل 

االعالم في التعبير القرآني: دراسة في المستويات اللغوية/ تيسير قاسم 
   2102عطية شالل.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

231.  
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 ـ اعجاز  أـ العنوان  ـ القرآن الكريم 0
 

22310 
 123ش

 
 الشمري 1 هناء عباس جواد فضيح

العلمي في تفسير نفحات القرآن )الية هللا الشيخ ناصر مكارم  االعجاز
الشيرازي(/ هناء عباس جواد فضيح الشمري.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كليةالتربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛232أـ ل1 

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 
محمد علي بن محمد  ـ الشيرازي1 ناصر2ـ اعجاز      ـ القرآن الكريم 0

 هـ( فقيه شيعي    أـ العنوان 0221ـ 11كريم )
 

233.  

22310 
 322ف

 
 الفهداوي1 محمد عزيز مخلف

الداللة االعجازيه لالعداد في القرأن الكريم بين حكمة التفسير واالعجاز 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب العلمي /  محمد عزيز مخلف الفهداوي

12102 
 سم21ص:ايض؛201

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 1 تفسير
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير 2ـ اعجاز       ـ القرآن الكريم 0

 أـ العنوان 
 

211.  

221 
 222ب

 
 البدراني1 عبد هللا خليل مصطفى 

أثر الحديث النبوي الشريف في معالجة االخطاء وتعديل السلوك/ عبد هللا 
الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية خليل مصطفى البدراني .ـ 

12102 
 سم21ص؛212ب ـ ج1 

 رسالة ماجستير في علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية 
 ـ السلوك ـ تعديل        2ـ االخطاء ـ معالجة   2ـ الحديث الشريف    0

 أـ العنوان 
 

210.  

221 
 212م

 
 محمد هاشم حمودي

في كتب الحديث : جمع وتخريج /  أحاديث االمام ابن عمار الموصلي 
.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية اصول الدين 1 قسم محمد هاشم حمودي

 2102الحديث 1
 سم 21ص؛213

 رسالة ماجستير في الحديث النبوي الشريف 
ـ ابن عمار 1 محمد بن عبد هللا بن عمار 2ـ الحديث الشريف    ـ علوم   0

 أـ العنوان    هـ(1محدث  222ـ 022الموصلي )
 

212.  

22110 
 131أ

 
 االلوسي1 حذيفة ضياء داود 

تخريج ودراسة االحاديث الواردة في تفسير مواهب الرحمن للشيخ عبد 
الكريم المدرسي سورة ال عمران وثالث وعشرون آية من سورة النساء/  

.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية اصول الدين حذيفة ضياء داود االلوسي 
12102 

 سم21ص؛202
 رسالة ماجستير في اصول الدين 

ـ المدرس 1 عبد الكريم ) مفسر( أـ 2ـ الحديث الشريف    ـ دراسات   0
 العنوان

 

212.  

22110 
 322ج

 
 الجنابي1 احمد كريم يوسف 

212.  
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احاديث الصدقة المتفق عليها باللفظ الصريح : دراسة تحليلية / احمد كريم 
 2102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1.ـ بغداد : جامعة يوسف الجنابي

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية  تخصص الحديث النبوي الشريف 

 ـ الحديث الشريف ـ دراسات       أـ العنوان0
 

22110 
 322ز

 
 هـ(020الزيداني1 الحسيني بن محمود بن الحسن )ت 

مارة والقضاء الى نهاية المفاتيح في شرح المصابيح ) من بداية كتاب اال
 كتاب اللباس(/  الحسيني بن محمود بن الحسن الزيداني

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم ؛تحقيق عبير قيس محمد القيسي
 2102االسالمية 1

 سم21ص:ايض؛201
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 

 ـ االمارة والقضاء   أـ العنوان 2ـ الحديث الشريف    ـ دراسات   0
 

211.  

22110 
 322ز

 
 هـ( 101ـ 222الزيداني 1الحسين بن مسعود بن محمد )

المفاتيح في شرح المصابيح من كتاب الطب والرقي الى باب اشراط 
الساعة/ الحسين بن مسعود بن محمد الزيداني : دراسة وتحقيق مصطفى 

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين هللا حمد الحياني محمد عبد
12102 

 سم21ص؛202أـ و1
 أطروحة دكتوراه فلسفة اصول الدين تخصص الحديث النبوي 

ـ الحديث الشريف    ـ دراسات   أـ الحياني1 مصطفى محمد عبد هللا حمد 0
 ) تحقيق(     ب ـ العنوان 

 

212.  

22110 
 222س

 
 السبعاوي1 نصرت هاشم محمد صالح 

تعقبات العالمة الزبيدي في كتابه اتحاف السادة المتقين عام الحافظ 
العراقي في تخريج احاديث احياء علوم الدين : دراسة نقدية / نصرت 

هاشم محمد صالح  السبعاوي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 
 2102االعظم 1 

 سم21ص؛220
 كتوراه في العلوم االسالمية تخصص حديثأطروحة د

ـ الزبيدي 1 محمد بن محمد بن عبد 2ـ الحديث الشريف    ـ دراسات   0
 (1 محدث     أـ العنوان  0021ـ 11الرزاق )

 

210.  

22110 
  232س

 
 سعيد رمضان اسماعيل 

المهلكات في الحديث النبوي الشريف : دراسة موضوعية/ سعيد رمضان 
 2102الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 .ـ بغداد :اسماعيل
 سم21ص؛221ب ـ ح1 

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص ) حديث نبوي( 
 ـ الحديث الشريف    ـ دراسات     أـ العنوان  0
 

211.  

22110 
 123ع

 
 العزاوي1 هدى عبود علوان 

احاديث الرعاية االجتماعية الواردة في البيت المسلم في الصحيحين / 
هدى عبود علوان  العزاوي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 2102االساسية 1 
 سم 21ص؛232أـ س1 

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية تخصص) حديث(
 ـ الحديث الشريف    ـ دراسات    أـ العنوان  0
 

213.  
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22110 
 13ع

 
 علي محمد مهيدي

مقدمة ابن الصالح 1 تعقيبات في كتابة توضيحات العالمة البلقيني على 
.ـ بغداد : الجامعة محاسن االصطالح : دراسة مقارنة / علي محمد مهيدي

 2102العراقية ـ كلية اصول الدين 1
 سم21ص؛222

 فلسفة الحديث الشريف  أطروحة دكتوراه في
ـ البلقيني 1 عمر بن رسالن 2      الحديث الشريف    ـ دراسات ـ0
هـ(1 فقيه شافعي     222ـ100ـ ابن صالح )2(1 محدث   111ـ 022)
 ـ االصطالح ـ محاسن    أـ العنوان 2
 

201.  

22110 
 313ق

 
 القيسي1 ماجد عدنان 

مدرسة الحديث في الموصل من النشأة حتى القرن الرابع الهجري : 
غداد : الجامعة العراقية ـ كلية .ـ بدراسة وصفية/  ماجد عدنان القيسي

 2102اصول الدين 1
 سم21ص؛223أـ ن1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة اصول الدين تخصص الحديث النبوي
 ـ الحديث الشريف    ـ دراسات     أـ العنوان  0
 

200.  

22110 
 332ل

 
 اللهيبي1 احمد نيسان مشعان 

تفسير  تخرج ودراسة االحاديث الواردة في تفسير مواهب الرحمن في
القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس من سورة االنعام الى نهاية سورة 

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االنفال /  احمد نيسان مشعان اللهيبي
 2102اصول الدين 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ المدرس1 عبد الكريم )محدث(2ـ الحديث الشريف ـ دراسات    0
 العنوان أـ  

 

202.  

22110 
 323ل

 
 لؤي عبد الرزاق فليح 

االحاديث الواردة في الصحيحين عن احوال الناس يوم القيامة : دراسة 
تحليلية/ لؤي عبد الرزاق فليح .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1 
 سم21ص؛220ب ـ ي1 

 حديث( رسالة ماجستير في التربية االسالمية تخصص)
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

202.  

22110 
 232م

 
 مثنى احمد محمد 

اهم الشبهات التي اثارها المعاصرون : دراسة نقدية / مثنى احمد محمد.ـ 
 2102بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛202
 الحديث النبوي الشريف أطروحة دكتوراه في

 ـ الحديث الشريف  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

202.  

22110 
 212م

 
 محمد محيسن حمدان

احاديث البركة في الكتب التسعة : دراسة موضوعية / محمد محيسن 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1حمدان
 سم21ص؛202

 ( رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص ) الحديث الشريف وعلومه
 ـ الحديث الشريف  ـ دراسات    أـ العنوان 0

201.  
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22110 

 221م
 

 هـ(0222ـ 11المدرس1 عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سليمان )
تخريج ودراسة احاديث مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد 
الكريم المدرس / عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سليمان المدرس؛ 

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول حسن الفالحيتحقيق عماد سلمان 
 2102الدين 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 1 حديث
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير أـ العنوان 2ـ الحديث الشريف  ـ دراسات   0
 

202.  

22110 
 322هـ

 
 هه ورامان حمه شريف حمه رشيد 

تخريج ودراسة االحاديث واالثار الواردة في تفسير مواهب الرحمن للشيخ 
من سورة البقرة/ هه 020عبد الكريم المدرس من بداية الكتاب الى االيه 

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول ورامان حمه شريف حمه رشيد 
 2102الدين 1
 سم21ص؛222

 ي رسالة ماجستير في اصول الدين /حديث نبو
 ـ الحديث الشريف  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

200.  

22110 
 022و

 
 وفاء ناصر حسين

احاديث االصالح بين الناس في الكتب التسعة: دراسة وتحليل/  وفاء 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1ناصر حسين

 سم21ص؛203
 رسالة ماجستير في الحديث النبوي

 ـ االحاديث النبوية   ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

201.  

22212 
 132ع

 
 العلواني 1 اسماعيل خليل ابراهيم 

مرويات ابي وائل االسدي ) شقيق بن سلمة( في الكتب التسعة : دراسة 
.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية وتحليل/ اسماعيل خليل ابراهيم العلواني

 2102اصول الدين 1
 سم21ص؛232ت ـ ذ1 

 أطروحة دكتوراه ـ قسم الدعوة والخطابة تخصص حديث 
 ـ الحديث الشريف    ـ روايه      أـ العنوان0
 

203.  

222 
 123ع

 
 العزاوي1 احمد مظهر عباس عبد 

.ـ بغداد : القرائن واثرها في الترجيح / احمد مظهر عباس عبد  العزاوي
 2102الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص:ايض؛221
 فلسفة الحديث الشريف  أطروحة دكتوراه في

ـ ابوحاتم الرازي1 محمد بن 2ـ الحديث الشريف ـ الجرح والتعديل   0
 هـ(1 محدث    أـ العنوان 200ـ 031ادريس )

 

221.  

222123 
 232ز

 
 الزبيدي1 احمد علي بريسم 

الستة/  الرواة الذين دخلوا في عمل السلطان : دراسة تطبيقية في الكتب 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية احمد علي بريسم الزبيدي

12102 
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في قسم اصول الدين تخصص الحديث النبوي الشريف
 ـ الحديث الشريف ـ الكتب السته    أـ العنوان 0

220.  
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221 

 131د
 

 الدليمي1 االء محمود شاكر محمود 
االجارة في الكتب الستة: دراسة تحليلية/  االء محمود شاكر احاديث 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1محمود الدليمي
 سم21ص:ايض؛222

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 ـ احاديث الكتب السته     أـ العنوان 0
 
 

222.  

221 
 202م

 
 مرفت نواف عبود 

االحاديث المتعلقة بأمراض النفس الكبر والعجب والرياء في الكتب 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التسعة: دراسة تحليلية /  مرفت نواف عبود 

 2102العلوم االسالمية 1
 سم21ص؛201

 الحديث النبوي الشريف أطروحة دكتوراه في
 ـ الحديث الشريف ـ الكتب التسعة     أـ العنوان0
 

222.  

22112 
 232ج

 
 الجبوري 1 توفيق هالل احمد ناصر 

ماءات صحيح مسلم : دراسة داللية نحوية /  توفيق هالل احمد ناصر 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1الجبوري

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في فلسفة في اللغة العربية وادابها/ لغة

ـ 032ـ البخاري 1 محمد بن اسماعيل بن ابراهيم )2ـ صحيح مسلم     0
 هـ(1محدث     أـ العنوان 212

 

222.  

22112 
 13ع

 
 العزي1 شاهر جالل عطية

اسلوب االمر في صحيح مسلم في ضوء اساليب القرآن الكريم/  شاهر 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1جالل عطية العزي

 سم21ص؛231
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 ـ الحديث الشريف ـ الكتب السته ـ صحيح مسلم    أـ العنوان 0
 

221.  

223 
 222غ

 
 الغرابي 1 عقيل عبد زيد 

اثر السنة المطهرة في تأصيل االصول العملية عند االمامية / عقيل عبد 
 2102زيد الغرابي .ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1 

 سم 21ص:ايض؛222أـ ح1
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

 ـ السنة النبوية      أـ العنوان 0
 

222.  

22310 
 313ب

 
 بهمن صالح محمد 

السيرة النبوية في كتابات المستشرقين االلمان منذ القرن التاسع عشر الى 
ـ كلية .ـ بغداد : جامعة بغداد واسط القرن العشرين/ بهمن صالح محمد

 2102التربية 1
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في التأريخ االسالمي
 ـ السيره النبوية  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

220.  

22310 
 22ج

 
 الجبر 1 مخلد ذياب فيصل

221.  
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روايات اهل الكتاب للسيرة النبوية ) حتى عهد البعثة (/ مخلد ذياب فيصل 
   2102الجبر.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه في التأريخ االسالمي 

 ـ السيره النبوية   ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

22311 
 202ج

 
 جعفر جمعة زيون علي

هـ( انموذجا(/ 201النبوية : دراسة سردية)سيرة ابن هشام)ت السيرة 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1جعفر جمعة زيون علي

 سم21ص:ايض؛010هـ ـ و1
 رسالة ماجستير في علوم اللغة العربية وادابها

ـ 11ـ ابن هشام 1 عبد الملك بن هشام)2ـ السيرة النبوية ـ دراسات   0
 خ      أـ العنوان هـ(1مؤر201

 

223.  

221 
 221أ

 
 هـ(303ـ11ابن تركي1 احمد بن محمد )

مختصر شرح المنمة الجزائرية ألحمد بن تركي المنشليلي المتوفي 
م(: دراسة وتحقيق/ احمد بن محمد  ابن تركي ؛تحقيق 0100هـ ـ 303)

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1 غزوان صالح حسن ال لوي
 2102م العقيدة 1قس

 سم21ص؛210
 أطروحة دكتوراه فلسفة اصول الدين تخصص عقيدة

هـ(1فقيه 303ـ11ـ ابن تركي 1 احمد بن محمد )2ـ العقائد االسالمية   0
هـ(1 عالم      أـ 131ـ 122ـ السنوسي1 محمد بن يوسف )2مالكي    
 العنوان 

 

221.  

221 
 212أ

 
 احمد حازم يحيى 

.ـ والفالسفة : دراسة مقارنة /  احمد حازم يحيىالغائبة بين المتكلمين 
 2102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص؛221ب ـ د1
 أطروحة دكتوراه فلسفة اصول الدين تخصص علم الكالم

 ـ المتكلمين والفالسفة     أـ العنوان 2ـ علم الكالم       0
 

220.  

221 
 131أ

 
 االلوسي1 احمد شفيق عرميط

علم الغيب بين العقيدة االسالمية والعلم الحديث /  احمد شفيق عرميط 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1االلوسي

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في العقيدة االسالمية

 ـ الغيب 1علم     أـ العنوان 2ـ العقائد االسالمية       0
 

222.  

221 
 111ب

 
 بلسم عثمان ابراهيم 

.ـ االثار العقدية في ادعية االنبياء في القرأن الكريم/ بلسم عثمان ابراهيم 
 2102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص؛223أـ ز1
 رسالة ماجستير في العقيدة االسالمية

 ـ االنبياء ـ ادعية    أـ العنوان 2ـ العقائد االسالمية         0
 

222.  

221 
 232ج

 
 الجبوري1 احمد صالح حسين صالح

جهود الشيخ ربيع بن هادي في بيان توحيد هللا تعالى ومنهجه في الرد 
على المخالف/ احمد صالح حسين صالح  الجبوري .ـ صالح الدين : 

222.  
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 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 
 ـ ربيع بن هادي بن محمد )محدث(     أـ العنوان 2ـ التوحيد    0
 

221 
 232ج

 
 الجبوري1 خنساء محمد علي 

اثر العقيدة االسالمية في نشر التسامح في المجتمع/ خنساء محمد علي 
 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1الجبوري

 سم21ص:ايض؛210
 ل الدين رسالة ماجستير في اصو

 ـ التسامح في المجتمع     أـ العنوان 2ـ العقائد االسالمية   0
 

221.  

221 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد خليل ابراهيم صبح

( في تقرير مسائل االلهيات/ 210هـ ـ 212منهج االمام ابن ابي عاصم )
محمد خليل ابراهيم صبح الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في علوم القرآن
ـابن ابي عاصم1احمد بن 2ـ العقائد االسالمية      0

 هـ(1محدث      أـ العنوان 210ـ212عمرو)
 

222.  

221 
 123ح

 
 الحيالي1 صفاء عبد السالم مهدي

أثر العقيدة االسالمية في بناء الحضارة االنسانية/ صفاء عبد السالم مهدي 
 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1  الحيالي.ـ بغداد :

 سم21ص:ايض؛221أـ خ1 
 اطروحة دكتوراه في قسم اصول الدين 1 تخصص عقيدة 

 ـ العقائد االسالمية      أـ العنوان   0
 

220.  

221 
 232ر

 
 الربيعي1 هيفاء عبد هللا الطيف 

الكبائر / منهج اهل السنة والجماعة في بابي االسماء واالجحكام لمرتكبي 
هيفاء عبد هللا الطيف الربيعي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص:ايض؛230

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
 ـ االسماء واالحكام    أـ العنوان 2ـ العقائد االسالمية      0
 

221.  

221 
 322س

 
 السوبراوي1 عامر ضاحي سليمان 

تفسير نفحات القرآن الية هللا العظمى الشيخ ناصر مباحث العقيدة في 
مكارم الشيرازي : دراسة موضوعية / عامر ضاحي سليمان  السوبراوي 

 2102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص: ايض؛211أـ ش1 

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية 
ـ 11شيرازي 1ناصر بن محمد علي )ـ ال2ـ العقائد االسالمية      0

 هـ(1 رجل ديني      أـ العنوان0211
 

223.  

221 
 322ش
 

 
 الشيحاوي1 عبد هللا حنفش حمد 

.ـ بغداد مباحث العقيدة في السيرة النبوية / عبد هللا حنفش حمد الشيحاوي
 2102: الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص؛221أـ ج1

221.  
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 اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدين 1 تخصص عقيدة 
 ـ العقائد االسالمية      أـ العنوان0
 

221 
 221ع

 
 العباسي1 هدى محفوظ محمد بك

المسائل العقائدية في سورة مريم: دراسة في ضوء علم الكالم/ هدى 
كلية التربية1  -الموصل: جامعة الموصل -1محفوظ محمد بك العباسي

2102 
 سم21ص؛ 021

 رسالة ماجستير في القران الكريم والتربية االسالمية
 العنوان -العقائد االسالمية   أ -0
 

220.  

221 
 313ق

 
 القيسي1 عدنان نعمة ثابت 

بغداد: الجامعة  -1اثر العقيدة في الملكية/ عدي نعمان ثابت القيسي
 2102كلية اصول الدين1  -العراقية

 سم21ص؛ 231
 أصول الدين / عقيدةرسالة ماجستير في 

 العنوان -العقائد االسالمية   أ -0
 

222.  

221 
 231ك

 
 الكبيسي1 عثمان اأحمد أبراهيم

العصرانيون وموقفهم من العقيدة االسالمية/ عثمان أحمد أبراهيم 
 2102كلية اصول الدين1  -بغداد: الجامعة العراقية -1الكبيسي

 سم21ص؛ 212
 سم21ص؛ 212ا

 أصول الدين/ العقيدةاطروحة دكتوراه في 
 العنوان -العقائد االسالمية   أ-0
 

222.  

221 
 023ل
 
 
 
 
 
 

 
 هـ(0120 -111اللقاني1 أبراهيم بن ابراهيم بن حسن )

عمدة المربد الجوهرة التوحيد للشيخ االمام أبراهيم اللقاني المتوفي سنة 
هـ( من اول واجب على المكلف الى مسالة الخالف في زيادة 0102)

ونقصه )دراسة وتحقيق(/ أبراهيم بن أبراهيم بن الحسن اللقاني؛ االيمان 
كلية  -بغداد: ديوان الوقف السني -1تحقيق رياض جلوب جاسم العيساوي

 2102االمام االعظم1 
 سم21ص؛ 211

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية/ عقيدة
 العنوان -العقائد االسالمية    أ-0
 

222.  

221 
 213م

 
 محمد عبيدالمرسومي1 معاذ 

االنحراف العقالني المعاصر في العقيدة االسالمية/ معاذ محمد أبراهيم 
 2102كلية أصول الدين1  -بغداد: الجامعة العراقية -1المرسومي

 سم21ص؛ 221
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان -العقائد االسالمية   أ-0
 

221.  

221 
 123م

 
 مسعود محمد علي فرج زاله ناوي

بغداد:  -1القراني في اثبات العقيدة ورد الخصوم/ مسعود محمد علي فرج 
 2102كلية االمام االعظم1  -ديوان الوقف السني

 سم21ص؛ 220ز؛ -ا
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية دة تخصص العقيدة والفكر

 العنوان-العقائد االسالمية   أ-0

222.  
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221 
 132م

 
 المشهداني1 معالم سالم يونس

المدرسة الكالمية االشعرية بين انزعة العقلية والمرجعية النصرية/ معالم 
كلية اصول الدين1  -بغداد: الجامعة العراقية -1سالم يونس المشهداني

2102 
 سم 21ص؛ 201

 أطروحة دكتوراه  أصول الدين
 العنوان -علم الكالم   أ-0
 

220.  

221 
 033م

 
 هـ(0111ـ 11المغنيساوي1 احمد بن محمد )

شرح الفقه االكبر لالمام ابي حنيفة النعمان تأليف ابي المنتهي احمد بن 
محمد المغنيساوي) القسم االول(: دراسة وتحقيق /  احمد بن محمد 

المغنيساوي؛ تحقيق نجم خضير عباس الحيالي.ـ  بغداد : ديوان الوقف 
 2102السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛032
 يدةرسالة ماجستير في العق

هـ( 1 0111ـ11ـ المغنيساوي1 احمد بن محمد )2ـ العقائد االسالمية   0
هـ(1 فقيه امام 011ـ 11ـ ابو حنيفة 1 النعمان بن ثابت )2حنفي فقيه    

 اهل السنة      أـ العنوان 
 

221.  

221 
 223هـ
 

 
 هناء هاشم عباس 

التربوية / المسائل العقائدية في سورة هود في تفسير االمثل واهميتها 
هناء هاشم عباس.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 

2102 
 سم21ص؛ايض؛212أـ ز1 

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية 
 ـ العقائد االسالمية      أـ العنوان  0
 

223.  

220 
 132أ

 
 آل سيد علي1 عدنان محمد علي محمود 

باللغات االعجمية/ عدنان محمد علي محمود آل اسماء هللا سبحانه وتعالى 
 2102سيد علي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في علوم القرأن

 ـ القرآن الكريم ـ علوم    أـ العنوان 2ـ اسماء هللا الحسنى    0
 

211.  

220 
 131ت
 

 
 التميمي1 بيداء نصيف جاسم

المتكلمين / بيداء نصيف جاسم التميمي.ـ بغداد : جامعة  العدل االلهي عند
 2102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في اصول الدين 

 ـ االلهيات        أـ العنوان 0
 

210.  

220 
 133س

 
 سميه طارق خضر

212.  
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اثر الخالف الكالمي في اختالف االصوليين/ سميه طارق خضر.ـ بغداد :  
 2102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1  جامعة
 سم21ص؛221

 اطروحة دكتوراه في الشريعة
 ـ الفقه االسالمي1 اصول     أـ العنوان2ـ علم الكالم    0
 

222 
 212م
 

 
 محمد عيدان محمد عليوي

النبوة والمعاد في مباحث العالمة كمال الحيدري/  محمد عيدان محمد 
 2102ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 عليوي.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في علوم القرأن والتربية االسالمية 

 ـ الحيدري1 كمال باقر حسن )عالم(2ـ النبوات ـ توحيد   0
 أـ العنوان   
 

212.  

222 
 132ع

 
 عبد المنعم حمد صنكال 

 النهي المخاطب به رسول هللا )ص( في القرأن الكريم : دراسة موضوعية
/ عبد المنعم حمد صنكال.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 

2102 
 سمم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اصول الدين 
 ـ االمر بالمعروف والنهي عن المنكر     أـ العنوان  0
 

212.  

22010 
 220ص

 
 الصحاف1 احمد نعمه حسن 

سوسيولوجيةـ  المهدوية ايديولوجيا الغيبية ويوتوبيا الظهور :دراسة
تحليلية/ احمد نعمه حسن  الصحاف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

2102 
 سم21ص؛200ب ـ ع1 

 اطروحة دكتوراه في علم اجتماع الدين والمعرفة 
(عليه 201ـ 212ـ المهدي المنتظر 1 محمد بن الحسن العسكري )0

 اسات ـ علم االجتماع ـ در2السالم اخر االئمة االثنى عشر   
 أـ العنوان  

 

211.  

22013 
 022ظ

 
 ظافر اكرم قدوري ابراهيم 

االتجاهات السياسية والفكرية عند الحشاشين واثرها على بالد المشرق 
وبالد الشام /  ظافر اكرم قدوري ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 
 سم21ص؛112

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
ـ التاريخ االسالمي ـ 2ـ الحشاشين ـ فرق اسالميه  ) االسماعيلية( 0

 دراسات     أـ العنوان  
 

212.  

211 
 021أ

 

 
 هـ(103ـ 112ابن قطلوبف 1 قاسم )

هـ( / قاسم 013ـ 112كتاب الوقائع تأليف االمام قاسم بن قطلوبفا الحنفي)
بغداد :   ابن قطلوبف ؛ تحقيق عبد الستار صالح هوبي سلطان الفراجي.ـ

 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الفقه
 ـ فقه االسالمي     أـ العنوان 0
 

210.  

211  211.  
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 الباليساني1 هيمن احمد محمد  213ب
نظرية االرادة في الفقه االسالمي/ هيمن احمد محمد الباليساني.ـ  بغداد : 

 2102االمام االعظم 1  ديوان الوقف السني ـ كلية
 سم21ص؛212

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
 ـ االرادة ـ نظرية    أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي    0
 

211 
 232ج

 
 الجبوري1 زياد طارق حمودي نجم 

احكام السن في الفقه االسالمي /  زياد طارق حمودي نجم الجبوري.ـ 
 2102علوم االسالمية 1 بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ال

 سم21ص؛0222
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 ـ السن ـ احكام    أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي    0
 

213.  

211 
 131ج

 
 الجميلي1 منذر محمد جزاع 

القواعد الفقهية واثرها في التشريعات الوضعية / منذر محمد جزاع 
 2102ـ كلية االمام االعظم 1 الجميلي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني 

 سم 21ص؛010أـ ن1
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 ـ الفقه االسالمي            أـ العنوان0
 

221.  

211 
 12ح

 
 حمد حميد حمد

تنبيه االفهام على معاني عمدة االحكام: دراسة وتحقيق /  حمد حميد 
 12102  حمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية

 سم21ص؛ 200أـ هـ 
 اطروحة دكتوراه في الشريعة

 ـ الشريعة االسالمية   أـ العنوان 0
 

220.  

211 
 232ز

 
 هـ(211ـ 11الزاهدي القرميني1 مختار بن محمود بن محمد )

المجتبى شرح مختصر القدوري / مختار بن محمود بن محمد الزاهدي 
ة العراقية  ـ كلية الشريعة القرميني؛تحقيق محمد عبد هللا.ـ بغداد : الجامع

 12102 
 سم 21ص: ايض؛ 202

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية 
 ـ الفقه االسالمي            أـ العنوان0
 

222.  

211 
 223س

 
 السعدي 1 عذراء حمودي هوير 

اثر القواعد الفقريه في الموانع الشرعيه : دراسة وتطبيق/  عذراء 
جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1  حمودي هوير السعدي.ـ بغداد :

2102 
 سم21ص؛202

 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية1 فقه اسالمي
 ـ الفقه االسالمي            أـ العنوان0
 

222.  

211 
 122ص

 
 صالح عبد الحسين مهدي 

مباني فقه االوليات وتطبيقاتها/ صالح عبد الحسين مهدي.ـ النجف : 
 2102كلية الفقه 1 جامعة الكوفة ـ 

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في الشريعة

222.  
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 ـ الفقه االسالمي            أـ العنوان0
 

211 
 332ع

 
 عبد الوهاب حميد مجيد 

نظرية المقدار في الفقه االسالمي : دراسة فقهية مقارنة / عبد الوهاب 
 2102حميد مجيد.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1 

 سم 21ص؛201
 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية1 فقه مقارن

 ـ المقدار ـ نظرية    أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي        0
 

221.  

211 
 322ف

 
 الفهداوي1 احمد رشيد ثميل

مختصر غنية المتعلي في شرح منية المصلي للشيخ ابراهيم بن محمد 
النهاية المخطوط( : دراسة هـ( )منه فصل النوافل 312ابراهيم الحلبي )

وتحقيق/ احمد رشيد ثميل  الفهداوي .ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية 
 2102الشريعة 1 

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية1 فقه 

 ـ الفقه االسالمي            أـ العنوان0
 

222.  

211 
 231ك

 
 الكبيسي 1 صالح صادق مجيد 

الدماء في الفقه االسالمي/ صالح صادق مجيد  الكبيسي .ـ االحتياط في 
 2102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية العلوم االسالمية 1 

 سم21ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في الفقه

 ـ فقه االسالمي     أـ العنوان 0
 

220.  

211 
 233م

 
 المدني1 عالء عبد النبي ياسر علي خان

الشرعي/ عالء عبد النبي ياسر علي خان مباني تحديد موضوع الحكم 
 2102المدني .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 

 ـ الشريعة االسالمية      أـ العنوان 0
 

221.  

211 
 133م

 
 المموندي1 جمال عزيز امين 

هللا(في المعامالت الماليه من االختيارات الفقهيه البن ابي هريرة )رحمه 
م(: دراسة فقهية 321هـ/ 221خالل كتاب ) الحاوي( للماوردي )ت 

مقارنة/  جمال عزيز امين المموندي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 
 2102االسالمية 1 

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية1 فقه مقارن

 ابي هريرة 1 الحسن بن الحسن ـ ابن 2ـ فقه االسالمي     0
 أـ العنوان 

 

223.  

211 
 323هـ

 
 اللهيبي1 محمود رحيم عالوي

تعقبات ابن حزم االندلسي على االمام ابي حنيفة في كتاب البيوع من خالل 
كتابه المحلي : دراسة فقهية مقارنة/ محمود رحيم عالوي اللهيبي.ـ  بغداد 

 2102االعظم 1 : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 
 سم21ص؛222أـ ث1 

 رسالة ماجستير في الفقه المقارن
هـ(1 011ـ 11ـ ابو حنيفة 1 النعمان بن ثابت )2ـ الفقه االسالمي    0

201.  
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هـ(1 عالم 212ـ212ـ ابن حزم 1 علي بن احمد بن سعيد)2فقيه حنفي  
 اندلسي      أـ العنوان 

 
21110 

 222أ
 

 اغاجي 1 آوات صالح عبد هللا التوت 
موقف الشريفة االسالمية والقانون في قانون مناهضة العنف االسري 

الصادر في اقليم كوردستان العراق/ آوات صالح عبد هللا التوت اغاجي .ـ 
 2102بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص؛202
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 

 ـ العنف االسري   أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي     ـ دراسات      0
 

200.  

21110 
  312س

 
 السهالني1 حيدر محمد علي محمد جواد 

فقه التمثيل النيابي : دراسة في االسس والمباني/ حيدر محمد علي محمد 
 2102جواد السهالني .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 

 سم21ص؛232
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ االسس والمباني   أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي   ـ دراسات   0
 

202.  

21110 
 310ي

 
 يوسف نوري حمه باقي

الحقوق غير المالية بين الزوجين : دراسة فقهية مقارنة/ يوسف نوري 
 12102  حمه باقي.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة

 سم21ص؛202
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص فقه مقارن

 ـ الفقه االسالمي  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

202.  

210 
 221أ

 
 ابتسام عيسى محمود 

هـ(في 201المسائل الفقهية المستنبطة من االصول اللغوية للجصاص )ت
 كتابه ) احكام القرأن(/ ابتسام عيسى محمود 

 2102: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 .ـ تكريت 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص فقه مقارن
هـ( 201ـ 211ـ الجصاص 1 احمد بن علي )2ـ الفقه االسالمي ـ احكام  0

 1 فقيه حنفي       أـ العنوان 
 

202.  

210 
 123أ

 
 هـ(121ـ 212االسبيجابي1 علي بن محمد )
هـ من 121ر الطحاوي لالمام االسيباجي ت شرح االسيبجابي على مختص

باب العربة الى نهاية كتاب االستبراء : دراسة وتحقيق/ علي بن محمد 
االسبيجابي؛تحقيق سعيد فواز وهيب الكبيسي.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ 

 2102كلية الشريعة 1 
 سم21ص:ايض؛222

 مقارناطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية 1 تخصص فقه 
 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول     أـ العنوان 0
 

201.  

210 
 132أ

 
 هـ(203ـ 222ابن المنذر 1 محمد بن ابراهيم ت)

التخريج االصولي المسائل االشراف علة مذاهب العلماء لالمام ابن منذر / 
محمد بن ابراهيم ابن المنذر؛ تحقيق احمد حميد حمادي المشهداني.ـ بغداد 

 2102العراقية  ـ كلية الشريعة 1 : الجامعة 
 سم21ص: ايض؛213

 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية

202.  
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 ـ العلماء   ـ مذاهب     أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي  ـ اصول   0
 

210 
 212أ

 
 احمد محمد حمودي

اليات والنكاح والميراث بين الشريعة واالعراف العشائرية / احمد محمد 
 2102بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1 حمودي.ـ 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية

 ـ الفقه االسالمي ـ اصول      أـ العنوان0
 

200.  

210 
 122أ

 
 امجد حامد شهاب 

المباحث االصولية في كتاب عمدة القاري مباحث االدلة المتفق عليها / 
ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 امجد حامد شهاب .ـ  بغداد : 

2102 
 سم21ص؛200ث ـ د1 

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول      أـ العنوان0
 

201.  

210 
 33أ

 
 اية طالب احمد سبع 

دالالت االلفاظ عند االصوليين وتطبيقاتها في سورة البقرة/ اية طالب احمد 
 2102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1 سبع.ـ بغداد : جامعة 

 سم21ص؛210أ ـ ز1
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

 ـ القرآن الكريم ـ سورة البقرة2ـ الفقه االسالمي ـ اصول    0
 أـ العنوان 

 

203.  

210 
 32ب

 
 هـ(0022ـ 11بير محمد دده بن مصطفى) 

بن حبيب كتاب السياسة واالحكام للشيخ بير محمد دده بن مصطفى 
هـ(: 0022االرضرومي الحنفي المعروف بدده افندي المتوفي سنة )

دراسة وتحقيق/  بير محمد دده بن مصطفى بن حبيب االرضرومي الحنفي 
؛ تحقيق علي قاسم زيدان المهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 2102االسالمية 1 
 سم21ص: ايض؛ 212ب ـ و1 

 شريعة االسالمية 1 تخصص فقه مقارناطروحة دكتوراه في ال
 ـ السياسة واالحكام   أـ العنوان    2ـ الفقه االسالمي   ـ احكام   0
 

211.  

210 
232 

 
 الجبوري 1يونس ثلج صالح

الحكيم الجلية في مخالفة المرآة للرجل في بعض االحكام الفقهية ـ قسم 
.ـ تكريت : العبادات : دراسة فقهية مقارنة /  يونس ثلج صالح الجبوري 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص: ايض؛ 112أـ ض1

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
 ـ الفقه االسالمي ـ احكام   أـ العنوان    0
 

210.  

210 
 322ج
 

 
 الجنابي 1 طارق مجيد هراط

التخريج االصولي في مسائل عمدة السالك وعدة الناسك البن النقيب 
هـ( ) مسائل مختارة(/  طارق مجيد هراط الجنابي.ـ 023)المصري ت 

 2102تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص: ايض؛ 233أـ ز1 

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
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ـ ابن النقيب1 احمد بن لولؤ بن عبد هللا 2ـ الفقه االسالمي  ـ اصول   0
 هـ(عالم بالدين   أـ العنوان 023ـ111)
 

210 
 322ج

 
 الجنابي 1 عادل معروف لفته 

فواتح الرحموث شرح مسلم القيوت ) من الباب الرابع في المحكوم عليه 
وفهم المكلف الخطاب الى الفصل الرابع في الكالم على المفرد بالقياس الى 

لفظ اخر : دراسة وتحقيق/ عادل معروف لفته الجنابي .ـ  بغداد : ديوان 
 2102م االعظم 1 الوقف السني ـ كلية االما

 سم21ص: ايض؛ 221
 اطروحة دكتوراه في اصول الفقه

 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول   أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 322ج

 
 الجنابي 1 محمود فرحان احمد 

التخريج االصولي لبعض المسائل متن العمدة / محمود فرحان احمد 
 2102الجنابي.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص؛221
 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية 1اصول فقه

 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول     أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 202ر

 
 هـ( 222ـ110الرافعي1 عبد الكريم بن محمد بن القزويني)

كتاب الوضوح شرح المحرر لالمام ابي القاسم عبد الكريم بن محمد 
تأليف السبد حسن بن هدايةاليه المشهور م( 0222هـ1 222الرافعي )ت

م(كتاب 0211ـ0112هـ/ 0102ـ 313ب ) العال ابي بكر المصنف)
الفرائض : دراسة وتحقيق / عبد الكريم بن محمد بن القزويني  الرافعي ؛ 

تحقيق صالح نجيب عبد الرحمن.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية 
 2102االمام االعظم 1 

 سم21ض؛ص: اي211أـ ط1 
 اطروحة دكتوراه في الدعوة 1 تخصص فقه

 ـ الفقه االسالمي  ـ احكام   أـ العنوان 0
 

211.  

210 
 232س

 
 السعيدي1 اسماء ضياء الدين احمد 

 اثر القواعد الفقهية في الفقه الجنائي/  اسماء ضياء الدين احمد 
الشريعة 1 السعيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 قسم 

2102 
 سم21ص؛220

 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية 1اصول فقه
 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول   أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 321س

 
 هـ(0221ـ 11السهالوي1 محمد عبد علي )

فواتح الرحموث بشرح مسلم الثبوت للشيخ محمد بن عبد الوصي بن 
السهالوي؛ تحقيق صهيب  هـ(/  محمد عبد علي0021محمد السهالوي)ت

عبد الرحيم حميد حسون السامرائي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية 
 2102االمام االعظم 1 

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير في اصول الفقه

 ـ الفقه االسالمي ـ اصول   أـ العنوان0
 

210.  

210 
 322س

 
 السورجي1 سامي حاجي عبد هللا 

 االسالمي/ سامي حاجي عبد هللا السورجياحكام الهاتف في الفقه 

211.  



75 
 

 2102.ـ بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية1 تخصص فقه
 ـ الفقه االسالمي ـ احكام   أـ العنوان0
 

210 
 123ش

 
 الشمري 1 عادل سعد سلمان 

سعد سلمان الشمري .ـ بغداد : احكام اليد في الفقه االسالمي/ عادل 
 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم21ص؛210
 رسالة ماجستير في التربية االسالمية

 ـ الفقه االسالمي   ـ احكام    أـ العنوان0
 

213.  

210 
 233ط 

 
 الطائي 1 ميادة فاضل احمد 

التطبيقات الفقهية/  ميادة تعدد االقوال لالئمة االربعة ـ اسبابه ونماذج من 
 2102فاضل احمد الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1 

 سم21ص؛231
 رسالة ماجستير في علوم االسالمية1 تخصص اصول الفقه

 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول   أـ العنوان0
 

231.  

210 
 212ع

 
 عامر ياسين عيدان 

االصولية عند المعتزلة واالشاعرة : دراسة مواطن االتفاق واالختالف 
مقارنة/  عامر ياسين عيدان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 2102االسالمية 1 
 سم21ص؛131

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الشريعة االسالمية 1اصول فقه
ـ المعتزله 2ـ االتفاق واالختالف    2ـ الفقه االسالمي  ـ اصول   0

 واالشاعرة   أـ العنوان 
 

230.  

210 
 233ع

 
 العاني 1 ايمان نزال محيسن

اسباب تغير الحكم الشرعي عند االصوليين/ ايمان نزال محيسن  العاني .ـ 
 2102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية العلوم االسالمية 1 

 سم21ص:ايض؛222أـ ت1 
 رسالة ماجستير في علوم االسالمية 1 تخصص اصول الفقه 

 ـ الفقه االسالمي ـ اصول   أـ العنوان0
 

232.  

210 
 121ع

 
 عبد المحسن طه يونس

في الشريعة االسالمية : دراسة فقهية مقارنة /  عبد  الوطئاحكام 
المحسن طه يونس.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

2102 
 سم21ص؛233أـ ح1

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية1 تخصص فقه مقارنة
 ـ الفقه االسالمي  ـ احكام   أـ العنوان0
 

232.  

210 
 231ع

 
 مطلك سليمانالعجيلي1 نجيب 

موقف الشريعة االسالمية في القروض الحكومية واالهلية في محافظة 
صالح الدين ـ انموذجا/ نجيب مطلك سليمان العجيلي.ـ تكريت : جامعة 

 2102تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في علوم القرآن

232.  
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 واالهلية(ـ القروض ) الحكومية 2ـ الفقه االسالمي ـ احكام     0
 أـ العنوان  

 
210 

 201ع
 

 عراك جبر شالل 
اشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة / عراك جبر شالل .ـ بغداد : الجامعة 

 2102العراقية  ـ كلية الشريعة 1 
 سم21ص؛210

 اطروحة دكتوراه في اصول الفقه
 ـ القروض ) الحكومية واالهلية(2ـ الفقه االسالمي ـ احكام      0
 أـ العنوان  

 

231.  

210 
 123ع

 
 العزاوي1 ضياء ستار محمود 

االحكام الفقهية المستفادة من احاديث االحكام في بلوغ المرام : دراسة 
مقارنة لنماذج مختارة من الجنايات والحدود /  ضياء ستار محمود 

 2102العزاوي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم21ص؛221

 الة ماجستير في الفقه المقارنرس
 ـ الجنايات والحدود   أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي ـ احكام   0
 

232.  

210 
 12ع

 
 عمر حسين غزاي 

اسباب الخطأ في فتاوي المعاصرين : دراسة تأصيلية تطبيقية /  عمر 
حسين غزاي .ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

2102 
 سم21ص؛212

 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية
 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول    أـ العنوان0
 

230.  

210 
 312ع

 
 العيساوي 1 محمد خضير حميد 

اثر االعذار الشرعية في فقه الحدود والجنايات /  محمد خضير حميد 
 2102العيساوي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛213
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 ـ الجنايات والحدود     أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي  ـ احكام    0
 

231.  

210 
 222ف

 
 الفراجي 1 عمر عدنان علي 

االمام وأثره في تطبيق االحكام الشرعية / عمر عدنان علي  الفراجي .ـ 
 12102 بغداد : الجامعة العراقية  ـ كلية الشريعة 

 سم21ص؛232
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الشريعة تخصص 1 سياسة شرعية

 ـ الفقه االسالمي   ـ احكام      أـ العنوان 0
 

233.  

210 
 322ف

 
 الفياض1 انس علي نوري

الترجيح بين العلل عند االصوليين/ انس علي نوري الفياض.ـ  بغداد : 
 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في اصول فقه

 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول     أـ العنوان 0
 

211.  

210  210.  
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 الكبيسي1 مصطفى مكي حسين  231ك
احكام التعايش مع غير المسلمين في المعامالت واالحوال الشخصية /  

مصطفى مكي حسين الكبيسي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 
 2102االعظم 1 
 سم21ص؛132ب ـ س1 

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية1 تخصص فقه مقارن
 ـ الفقه االسالمي  ـ احكام     أـ العنوان 0
 

210 
 212م

 
 المجمعي1 احمد مزيون مصلح

المباحث االصولية في كتاب عمدة القاريء شرح صحيح البخاري1 االدلة 
.ـ  بغداد : ديوان الوقف المختلف فيها / احمد مزيون مصلح  المجمعي

 2102السني ـ كلية االمام االعظم1 قسم الفقه واصوله 1 
 سم21ص؛231

 رسالة ماجستير في اصول الفقه 
 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول     أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 322م

 
 المهداوي1 احمد ابراهيم حسين محمد 

القرن السابع اصول الشاشي للعالمة نظام الدين الشاشي )من رجال 
الهجري( القسم الثاني في دراسة وتحقيق / احمد ابراهيم حسين محمد 

 2102المهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في الشريعة 1اصول الفقه
 ـ الفقه االسالمي   ـ اصول    أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 311م

 
 هـ(0011ـ11مال لطفي)  الموصلي1 مصطفى بن

شرح المنظومة في اصول الفقه للشيخ مصطفى الصنرير 
هـ( : دراسة وتحقيق/  مصطفى بن مال لطفي 0011الموصلي)ت

الموصلي؛ تحقيق مثنى عارف داود.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 
 2102الشريعة 1 

 سم21ص؛032أ ـ ز1
 ة1تخصص اصول الفقهاطروحة دكتوراه فلسفة في الشريعة االسالمي

 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول     أـ العنوان 0
 

212.  

210 
 312م

 
 المولى 1 ياسين علي فتحي 

التخريج االصولي لمخلفات شيخ االسالم ابن تيمية لالئحه االربعة في 
ضوء كتابه مجموع الفتاوي / ياسين علي فتحي المولى.ـ بغداد : الجامعة 

 2102العراقية ـ كلية الشريعة 1 
 سم21ص؛232

 رسالة ماجستير في الشريعة 1اصول الفقه
 ـ ابن تيميه1 احمد بن عبد الحليم2ـ الفقه االسالمي  ـ اصول   0
 (1 امام      أـ العنوان 021ـ 220) 
 

211.  

210 
 313م

 
 مولود جاسم مطر 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت من المخصصات المنفصلة الى نهاية 
ة وتحقيق/  مولود جاسم مطر.ـ  بغداد : ديوان الوقف الجزء االول : دراس

 2102السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم21ص؛222أـ ج1 

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية1 تخصص اصول الفقه
 ـ الفقه االسالمي ـ اصول     أـ العنوان 0
 

212.  
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210 
 212ن

 
 الناصري1 امال طاهر حميد نجم 

المحرمة في الصناعات الدوائية/  امال طاهر حميد حكم استعمال المواد 
 2102نجم  الناصري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 ـ الصناعات الدوائية   أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي   ـ احكام  0
 
 

210.  

210 
 212ن

 
 نعمان عبد الرحمن نعمان 

النساء ومايتعلق بها من احكام /  نعمان عبد الرحمن نعمان.ـ االنبار ارحام 
 2102: جامعة االنبار ـ كلية العلوم االسالمية1 

 سم21ص: ايض ؛ 222أ ـ ن1 
 رسالة ماجستير في الفقه

 ـ االسالم والطب2ـ النساء ـ ارحام   2ـ الفقه االسالمي   ـ احكام   0
 أـ العنوان 

 

211.  

210 
 32ن

 
 الكريم مخلف صالح نور عبد

ظن المجتهد وخطوءه في نظرغيره : دراسة نظرية تطبيقية/ نور عبد 
الكريم مخلف صالح.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1 
 سم21ص: ايض؛212أـ ر1 

 رسالة ماجستير في علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية 
 اصول     أـ العنوان  ـ الفقه االسالمي  ـ0
 

213.  

210 
 113هـ 

 
 الهاشمي1 احمد عبد هللا اسماعيل

مفهوم االتحاد واحكامه في الفقه االسالمي/  احمد عبد هللا اسماعيل 
 2102الهاشمي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص؛202
 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية

 ـ الفقه االسالمي  ـ احكام     أـ العنوان 0
 

201.  

212 
 322ج

 
 الجواري1 عمار داود سلمان

الخالفات الفقهية في نصوص مختارة من كتاب الحاوي الكبير لالمام 
الماوردي)رحمه هللا(مع المذاهب االخرى)باب العبادات(/  عمار داود 

 2102االسالمية 1 سلمان الجواري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 
 سم21ص؛121

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فقه مقارن 
ـ 222ـ الماوردي1 علي بن محمد )2ـ العبادات 1 فقه اسالمي   0

 هـ(1 فقيه     أـ العنوان 211
 

200.  

212 
 121خ

 
 الخشالي1 غسان سلمان علي 

علي  اثر تعارض النافي والمثبت في فقه العبادات /  غسان سلمان
 2102الخشالي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1 

 سم21ص؛211
 اطروحة دكتوراه في الشريعة

 ـ النافي والمثبت    أـ العنوان 2ـ العبادات 1 فقه اسالمي   0
 

202.  

212 
 132ع

 
 العكيدي1 مروة جياد عبيد 

202.  
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الهداية/ مروة القواعد االصولية وتطبيقاتها في احكام العبادات في كتاب 
 2102جياد عبيد العكيدي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص؛230ب ـ ي1 
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص اصول فقه

 ـ الهداية ـ  كتاب  أـ العنوان 2ـ فقه اسالمي1 اصول  2ـ العبادات    0
 

21212 
 232د

 
 م الداهري1 محمد فاضل ابراهي

المستحضرات والفحوصات الطبية وأثرها في الصيام / محمد فاضل 
 2102ابراهيم الداهري.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص: ايض؛210أـ ب1 
 اطروحة دكتوراه في الشريعة  االسالمية 

 ـ الصيام    أـ العنوان 0
 

202.  

21212 
 212س
 
 

 
 السامرائي 1 سمير فؤاد عبد الحميد 

مفهوم التزكية وأثرها في تهذيب النفوس /  سمير فؤاد عبد الحميد 
 2102السامرائي.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم21ص؛202
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ النفوس ـ تهذيب     أـ العنوان 2ـ الزكاة ـ فقه اسالمي   0
 

201.  

21211 
 223خ

 
 الخاتوني1 عبد الباسط حمادي ازغير علي

الدماء في الحج والعمرة : دراسة فقهية مقارنة/ عبد الباسط حمادي 
 2102ازغير علي الخاتوني .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛222
 جستير علوم القرأن الكريم والتربية االسالميةرسالة ما

 ـ الحج ـ فقه اسالمي    أـ العنوان 0
 

202.  

212 
 212خ

 
 الخالدي1 جاسم محمد حميد ولي

اختيارات االمام الخرقي في احكام االحوال الشخصية : دراسة مقارنة/ 
جاسم محمد حميد ولي  الخالدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية1 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية 
 الحسـ الخرقي 1 عمر بن 2ـ االحوال الشخصية 1 فقه اسالمي    0
 ( 1 فقه حنبلي    أـ العنوان 222ـ 11)  

 

200.  

212 
 222م

 
 المعاضيدي1 اسراء محمد سالم زيدان 

مقاصد الشريعة في القواعد الكلية ونماذج تطبيقية في احكام االسرة/ 
اسراء محمد سالم زيدان المعاضيدي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

                             2102الشريعة1 
 سم21ص؛232

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
 ـ االسرة ـ احكام     أـ العنوان 0
 

201.  

21012 
 213ر

 
 رحمن حسين علي 

صالحيات ولي االمر في المال العام : دراسة فقهية /  رحمن حسين علي.ـ 
  2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم القرأن 

203.  
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 ـ النظام المالي في االسالم     أـ العنوان 0
 

21012 
 313ق

 
 القيسي1 خالد ابراهيم نجرس عبد هللا 

المعامالت المالية غير المصرفية وتطبيقاتها المعاصرة في القطاع الخاص 
) محافظة صالح الدين انموذجا(/ خالد ابراهيم نجرس عبد هللا القيسي .ـ 

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في علوم القرأن  
 ـ الربا     أـ العنوان 2ـ النظم االسالمية) المالي(  0
 

221.  

21112 
 323د

 
 هـ(301ـ 121الدواني1 محمد بن اسعود )

شرح الدوائي على العقائد العضدية/  محمد بن اسعود الدواني؛ تحقيق 
جمال مرشد عبود محمد.ـ  بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 2102االعظم 1 
 سم21ص؛231

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين تخصص العقيدة
 ـ الفقه الشافعي     أـ العنوان 0
 

220.  

21112 
 213ب

 
 هـ(001ـ 11البعلي1محمد بن علي بن محمد )

التخريج االصولي في ضوء متن التسهيل في الفقه الحنبلي/ محمد بن علي 
العراقية بن محمد البعلي؛ تحقيق خوشه زيت كمال محمد.ـ بغداد : الجامعة 

 2102ـ كلية الشريعة 1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص اصول فقه 
 ـ الفقه االسالمي  ـ اصول    أـ العنوان 2ـ الفقه الحنبلي       0
 

222.  

21112 
 222ع

 
 العبادي1 صباح عيدان حمود 

ضوء فهم الخطاب القرآني بين االمامية واالشاعرة : دراسة مقارنة في 
ركائز االسلوبية / صباح عيدان حمود العبادي .ـ البصرة : جامعة البصرة 

 2102ـ كلية االداب1 
 سم21ص؛213أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
هـ( 1 222ق ـ 20ـ ابو موسى االشعري )2ـ االمامية 1 فرقه اسالميه    0

 ـ االشعريه وفرقه اسالمية    أـ العنوان 2صحابي   
 

222.  

20110 
 322أ

 
 اياد مطلك كطان 

النزعة الصوفية في الكتاب المقدس العهد الجديد /  اياد مطلك كطان .ـ 
 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 

 سم 21ص:ايض؛222أـ ج1 
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 ـ العهد الجديد    2ـ الكتاب المقدس   2ـ المسيحية   ـ فلسفة   0
 أـ العنوان 

 

222.  

20110 
 121ج

 
 جالل مال هللا جميل 

مشكلة النبوة والوحي في الفلسفة المسيحية القديس توماس االكوييني ـ 
بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب انموذجا/ جالل مال هللا جميل.ـ 

 12102 
 سم21ص؛220ب ـ ح1 

 رسالة ماجستير في الفلسفة 

221.  
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 ـ االكوييني1 توماس2ـ النبوة والوحي   2ـ المسيحية   ـ فلسفة      0
 ) قديس(       أـ العنوان   

 
20110 

 131د
 

 الدليمي1 محمد عبد علي ضاحي
مقارنة من خالل كتب ابن تيمية/ محمد عبد الديانة النصرانية : دراسة 

علي ضاحي  الدليمي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 
2102 
 سم21ص؛112ج ـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم اسالمية تخصص اديان 
ـ ابن تيمية 1 احمد بن عبد الحليم 2ـ الديانة المسيحية ـ دراسات    0
 هـ(1 فقيه حنبلي      أـ العنوان 021ـ 220)
 

222.  

23010 
 233ط

 
 الطائي1 عمر فياض عمر 

ابراهيم ) عليه السالم( في الديانات السماوية الثالث : دراسة تحليلية 
عة العراقية ـ كلية اصول مقارنه/ عمر فياض عمر الطائي .ـ بغداد : الجام

 2102الدين 1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في اصول الدين 1 اديان مقارنه 
 ـ الديانات المقارنة ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

220.  
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 العلوم االجتماعية
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21010122 
 312ق
 
 

 
 كريم حسنقيصر 

دور التلفزيون في تشكيل الوعي السياسي لدى الجمهور: دراسة مسحية 
بغدادك جامعة  -1لعينة من طلبة الجامعات العراقية/ قيصر كريم حسن

 2102كلية االعالم1  -بغداد
 سم21ص: ايض؛ 032ل؛ -ز

 رسالة ماجستير في االعالم
 العنوان -العراق   أ -التلفزيون -0

  

221.  

21012 

 232ج

 
 الجبوري1 عبد هللا صالح علي

االنعكاسات الثقافية للعولمة على المجتمع المحلي: دراسة أنثروبولوجية 
 -بغداد: جامعة بغداد -1في قضاء الحويجة/ عبد هللا صالح علي الجبوري

 2102كلية االداب1 
  سم21ص: ايض؛ 201ك؛ -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم االجتماع
 العنوان -العراق   أ -االنثروبولوجيا -0

223.  

210122 

 022أ

 
 االفرجي1 عادل خليفة نوار

 التأثيرات البيئية الناتجة عن المصافي القائمة على البيئة المجاورة 
بغداد: جامعة  -1حالة دراسية/ عادل خليفة نوار االفرجي -مصفى بيجي 

 2102معهد التخطيط الحضري واالقايمي للدراسات العليا1  -بغداد

 سم21ص: ايض؛ 022

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -البيئة الحضرية    أ -0

221.  

210122 

 120م

 

 مصطفى كمال الدين مصطفى

تقييم االثار البيئية للمشاريع االنشائية الحالة الدراسية ) معمل أسمنت 

بغداد: جامعة بغدادت معهد  -1طاسلوجة(/ مصطفى كمال الدين مصطفى

 2102التخطيط الحضري واالقليمي  للدراسات العليا1 

 سم21ص: ايض؛ 023ط؛ -ب

دبلوم عالي مهني في علوم التخطيط الحضري واالقليمي تخصص: 

 خطيط البيئيالت

 العنوان -البيئة الحضرية   أ -0

220.  

210120 

 022خ

 

 الخفاجي1 وليد عبد جبر

مؤشرات الحرمان والتنمية المستدامة في العراق/ وليد عبد جبر 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1الخفاجي

 سم21ص: أيض؛ 211ط؛ -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 التنمية المستدامة    -2الحرمان     -2المجتمع العراقي    -0

 العنوان -أ

222.  
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2101202 

 321آل

 

 

 آل هاشم1 رجاء محمد قاسم

تمكين المرأة من صناعة القرار )دراسة ميدانية في مدينة بغداد(/ رجاء 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1محمد قاسم آل هاشم

 سم21ص: أيض؛ 120ر؛ -ب

 أطروحة دكتوراه فلسفة أداب في علم االجتماع

 العنوان -صناعة   ا -القرار -2المرأة العراقية )مدينة بغداد(    -0

222.  

2101202 

 122أ

 

 االء محمد رحيم حمادي

االنعكاسات االجتماعية للنزاعات المسلحة على المرأة العراقية )دراسة 

 -بغداد: جامعة بغداد -1حماديميدانية في مدينة بغداد(/ االء محمد رحيم 

 2102كلية االداب )قسم االجتماع(1 

 سم21ص؛: أيض؛ 211

 قسم االجتماع -اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان -النزاعات المسلحة   أ -2المرأة العراقية   -0

222.  

2101202 

 22ف

 

 الفضة1 نسمة محمود سالم

ماعي وانعكاساته على التمييز بين الذكور واالناث على اساس النوع االجت

ادوار المرأة في المجتمع: دراسة ميدانية في مدينة الموصل/ نسمة 

 الموصل: جامعة -1محمود سالم الفضة

 2102كلية االداب )قسم االجتماع(1  -الموصل 

 سم21ص؛ 022

 ماجستير في علم االجتماع   

 المرأة في المجتمع -2المرأة العراقية )مدينة الموصل(   -0 

 العنوان -الذكور واالناث   أ-2

221.  

210122 

 221ا

 

 أبتسام هادي كاظم

المحددات االجتماعية لمهنة المرأة: دراسة ميدانية من وجهة نظر اساتذة 

 -بغداد: جامعة بغداد -1جامعة بغداد مجمع الجادرية/ أبتسام هادي كاظم

 2102كلية التربية للبنات1 س

 سم21ص: أيض؛ 210

 لخدمة االجتماعيةرسالة ماجستير في ا

 العنوان -المرأة في المجتمع   أ-0

  

222.  

212102 

 32ر

 

 رؤى صالح الدين محمد حسن

الوعي االجتماعي البيئي لدى الطلبة الجامعيين )دراسة ميدانية في جامعة 

كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -1بغداد(/ رؤى صالح الدين محمد حسن

 2102للبنات1 

 سم21ص؛ 022هـ؛ -أ

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية

 العنوان -الخدمة اجتماعية   أ -2دراسات    -الوعي االجتماعي-0

 

220.  
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212 

 213د

 

 داليا طارق عبد الفتاح يوسف

الصراع االجتماعي في منظمة رسمية: دراسة ميدانية في مستشفى أبن 

 الموصل: -1االثير في مدينة الموصل/ داليا طارق عبد الفتاح يوسف

 2102كلية االداب1  -جامعة الموصل

 سم21ص؛ 022

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 علم االجتماع -الصراع االجتماعي-0

221.  

21212 

 321ح

 

 الحيالي1 علياء أحمد جاسم

التغيير في الجماعات الصغيرة عبر جيلين من منظور النظرية التفاعلية: 

 -1علياء أحمد جاسم الحياليدراسة أجتماعية ميدانية في مدينة الموصل/ 

 2102كلية االداب1  -الموصل: جامعة الموصل

 سم21ص؛ 002هـ: أيض؛ -أ

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

  العنوان -التغيير االجتماعي   أ-0

 

223.  

2121221 

 313ق

 

 القيسي1 أثار كاظم مفتن

نحو أستراتيجية أقليمية لمكافحة االرهاب في الشرق االوسط: العراق 

بغداد: جامعة  -1منطلقا: دراسة مستقبلية/ اثار كاظم مفتن القيسي

 2102كلية العلوم السياسية1  -النهرين

 سم21ص؛ أيض؛ 212ج؛ -أ

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان -العراق   أ -االرهاب-0

 

221.  

2111213212 

 122أ

 

 أسراء عبد القادر محسن فهد

)دراسة ميدانية في مدينة بغداد(/ اسراء عبد مشكالت االرامل الشابات 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1القادر محسن فهد

 سم21ص: أيض؛ 022ف؛ -أ

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -االرامل   أ-0

  

220.  

212 

 212أ

 

 أحمد أبراهيم أحمد

بغداد/ أحمد أبراهيم ثقافة الحرمان الجيني:دراسة انثروبولوجية في جامعة 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1أحمد

  سم21ص: أيض؛ 222س؛ -أ

 االنثروبولوجيا -رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -الحرمان الجنسي   أ -2االنثروبولوجيا الثقافية   -0

  

222.  

212 

 222س

 

 الساعدي1 كمال عبد هللا خالوي

الفرعية في الخطاب السياسي العضاء مجلس النواب في تأثير الثقافات 

بغداد:  -1/ كمال عبد هللا خالوي الساعدي2102 -2101دورته الثانية

 سم21ص؛ 202هـ؛ -أ2102كلية االداب1  -جامعة بغداد

222.  
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  رسالة ماجستير في االنثروبولوجيا

 مجلس النواب -2الخطب السياسية     -2االنثروبولوجيا   -0

 العنوان-ا

  

212 

 123ش

 

 الشمري1 عامر محمد مهست

العشيرة )دراسة انثروبولوجيا في منطقة أبي غريب(/ عامر محمد مهست 

 2102كلية االداب1  -بغدادك جامعة بغداد -1الشمري

 سم21ص؛ 221

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -أ  العشائر العربية -2بغداد   -االنثروبولوجيا االجتماعية-0

 

222.  

212 

 312ش

 

 شيماء محمود كاظم

الطقوس الشعبية دراسة أنثروبولوجية في منطقة الكرادة )منطقة الزوية 

كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1أنموذجا(/ شيماء محمود كاظم

2102 

 سم21ص: أيض؛ 222ز؛ -أ

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 وس الشعبيةالطق -2العراق   -االنثروبولوجية االجتماعية -0

 العنوان -المسيحية       أ -2 

221.  

212 

 232ع

 

 العبودي1 زينة جسام محمد

مجالس الماليات: دراسة أنثروبولوجية في منطقة جسر ديالى القديم/ زينة 

 كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1جسام العبودي

 2102 

 سم21ص: ايض؛ 200ب؛ -ج

 رسالة ماجستير أداب في علم االجتماع

 مجالس -الماليات -2العراق    -االنثروبولوجيا االجتماعية -0

 العنوان  -أ   

222.  

212 

 222ع

 العبادي1 عالء جواد كاظم

بنية العقلية العراقية: دراسة تاويلية في االنثروبولوجيا المعرفية/ عالء 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1جواد كاظم العبادي

 سم21ص؛ 221

 دكتوراه فلسفة في علم االجتماعاطروحة 

 العنوان -االنثروبولوجيا االجتماعية       أ -0

 

  

220.  

212 

 220م

 المبرقع1 أحمد محمد حسين قاسم

الطوبجي: دراسة أنثروبولوجية للنظم العقائدية والتفاعالت االجتماعية/ 

كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1أحمد محمد حسين قاسم المبرقع

2102 

 سم21ص؛ أيض؛ 021ذ؛  -هـ

 رسالة ماجستيرفي االنثروبولوجيا

 العنوان -أ   العراق -االنثروبولوجيااالجتماعية -0

 

221.  
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212 

 322م

 

 المياحي1 هدى كريم مطلك

ثقافة المودة: دراسة أنثروبولوجية )مدينة الصدر أنموذجا(/ هدى كريم 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1مطلك المياحي

 سم21ص: أيض؛ 202ق؛ -أ

 رسالة ماجستير أداب في علم االجتماع

 العنوان -االجتماع   أ -2الثقافة     -2االنثروبولوجيا    -0

223.  

212  

 223ن

 

 ناجي عباس مطر

الجذور االسطورية المؤسسة للخطاب الثقافي العراقي: دراسة في 

 -البصرة:جامعة البصرة -1جينالوجيا الثقافة العراقية/ ناجي عباس مطر

 سم21ص؛ 2102211كلية التربية1 

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 العنوان -الثقافة الجماهيرية   أ -العراق -0

  

211.  

21212 

 131ت

 

 التميمي1 فيصل محمد عليوي

: دراسة اجتماعية 2101 -0320السلطة والقانون في المجتمع العراقي 

كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1التميميتحليلية/ فيصل محمد عليوي 

2102 

 سم21ص:أيض؛ 200ل؛ -أ

 أطروحة دكتوراه في فلسفة علم االجتماع السياسي

 العنوان -المجتمع العراقي   أ -2علم    -االجتماع السياسي -0

210.  

21212 

 222ج

 

 الجابري1 مجاهد أبو الهيل بدر

دراسة ميدانية/ مجاهد أبو الهيل المشاية في مراسيم الزيارة االربعينية: 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1بدر الجابري

 سم21ص:أيض؛ 012

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -االجتماع الديني1 علم   أ -0

212.  

21211222 

 233ب

 

 بروين حسين علي

الصدر/ بروين دراسة ميدانية في مدينة  -تعدد الزوجات: االسباب واالثار

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1حسين علي

 سم21ص؛ 200

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -العراق   أ -تعدد الزوجات -0

  

212.  

2101012 

 13ع

 

 

 العزي1 صالح حسن أحمد

التوتر العرفي واالمن االجتماعي: دراسة ميدانية في مدينة كركوك/ صالح 

 2102كلية االدابن  -بغداد: جامعة بغداد -1العزيحسن أحمد 

 سم21ص:أيض؛ 222و؛ -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 العنوان -المجتمع العراقي )مدينة كركوك(   أ -0

212.  
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210102 

 213ل

 

 الالمي1 حيدر علي حسن بدن

المعدان: دراسة أنثروبولوجية في قضاء الكحالء/ حيدر علي حسين بدن 

 2102كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد-1الالمي

 سم21ص:أيض؛ 022ز؛  -أ

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -العراق )قضاء الكحالء(   أ -المعدان -المجتمع الريفي -0

 

211.  

210102 

 222ب

 

 البعاج1 هديل تومان محمد

في مدينة االنعكاسات االجتماعية للمجتمع االفتراضي: دراسة ميدانية 

كلية االداب1  -بغداد: جامعة بغداد -1الكوت/ هديل تومان محمد البعاج

2102 

 سم21ص:أيض؛ 202ك؛  -أ

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان -المجتمعات الحضرية   أ -0

212.  

210102 

 231هـ

 

 هديل موفق محمود

على أستخدام أساليب المخططات الشبكية في االدارة الحضرية للسيطرة 

مدينة عنه الجديدة(/ هديل موفق  -توسيع المدن )منطقة الدراسة

معهد التخطيط الحضري واالقليمي  -بغداد: جامعة بغداد -1محمود

 2102للدراسات العليا1 

 سم21ص:أيض؛ 011ذ؛  -أ

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -دراسات   أ -المجتمعات الحضرية -0

210.  

21012131202

0 

 022أ

 

 

 أفتخار عبد الرزاق عبد هللا

التعليم والتنمية البشرية في المجتكع المحلي/ افتخار عبد الرزاق عبد 

 2102كلية التربية للبنات1  -بغداد: جامعة بغداد -1هللا

 سم21ص:أيض؛ 000ي؛  -ا

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية

 التنمية البشرية  -2راسات   المجتمع العراقي )مدينة بغداد( د -0

 العنوان -أ  

211.  

 

221110 

 123ب

 

 

 بشتيوان حمه سعيد محمد أمين

القومية في عصر العولمة القومية الكردية أنموذجا/ بشتيوان حمه سعيد 

 2102كلية العلوم السياسية1  -بغداد: جامعة بغداد -1محمد أمين

 سم21ص؛ 022

 الفكر السياسيرسالة ماجستير في العلوم السياسية/ 

 العنوان -عصر   أ -العولمة -2الفكر السياسي    -0

213.  

221110 

 123ح

 

 الحمدو1 محمود عزو حمدو

أطروحات التجديد في الفكر السياسي العربي المعاصر/ محمود عزو حمدو 

 2102كلية العلوم السياسية1  -بغداد: جامعة بغداد -1الحمدو

221.  
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 سم21ص؛ 020ح؛  -ا

 فلسفةفي العلوم السياسية/ الفكر السياسيأطروحة دكتوراه 

221110 
 222د

 
 الدراجي1 مصطفى كامل عبد الحسن

االتجاهات االساسية في الفكر السياسي الليبرالي االمريكي المعاصر/ 
مصطفى كامل عبد الحسن الدراجي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

العلوم السياسية1 سمرسالة ماجستير في 21ص؛ 2102210السياسية 1 
 الفكر السياسي

  ـالفكر السياسي  أـ العنوان 0 

220.  

221110 
 332ز

 
 زينب جواد حسين 

الموقف من العولمة في الفكر العربي المعاصر : دراسة في افكار محمد 
عابد الجابري/  زينب جواد حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 2102السياسية 1 
 سم 21ص:ايض؛211أـ ح1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
ـ الجابري 1 محمد عابد 1 مفكر       2ـ العولمة    2ـ السياسة ـ فلسفة     0

 أـ العنوان  
 

222.  

221110 
 303س

 
 السعيدي1 توفيق خلف زيدان احمد 

الدولة في فكر ابن خلدون/ توفيق خلف زيدان احمد  السعيدي.ـ بغداد: 
 2102بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1  جامعة
 سم 21ص؛231أـ ح1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 الفكر السياسي 
ـ 022ـ ابن خلدون 1 عبد الرحمن بن محمد )2ـالفكر السياسي     0

 هـ(1 فيلسوف     أـ العنوان  111
 

222.  

221110 
 022ع

 
 العقابي 1 مرتضى شنشول ساهي

العلمانية العربية لالطوحات السياسية للتيارات االسالمية رؤية التيارات 
المعاصرة/ مرتضى شنشول ساهي العقابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛231

 اطروحة دكتوراه في الفكر السياسي 
 ـالفكر السياسي        أـ العنوان  0
 

222.  

221110 
 223ف

 
 فاتن محمد رزاق 

التسامح في فكر االحزاب السياسية العراقية المعاصرة/ تن محمد رزاق .ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية

 ـ السياسة ـ فكر      أـ العنوان0
 

221.  

221110 
 32م

 
 منى حمدي حكمت

العراقية وانعكاساتها على حياة العراق الفيدرالية في فكر القوى السياسية 
السياسيه/  منى حمدي حكمت.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 2102السياسية 1 
 سم21ص؛022

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 الفكر السياسي

222.  
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 ـالفكر السياسي      أـ العنوان0
 

221110 
 223هـ

 
 هادي مشعان ربيع 

الديني في الفكر السياسي االسالمي المعاصر /  هادي مشعان االصالح 
 2102ربيع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛211
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 الفكر السياسي

  ـالفكر السياسي      أـ العنوان  0
 

220.  

2211100 
 212أ

 
 احمد مصطفى حسين 

تشريعية للجان البرلمانية الكونكرس االمريكي انموذجا/  احمد الوظيفة ال
 2102مصطفى حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص:ايض؛202
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 النظم السياسية

  ـ النظم السياسية       أـ العنوان 0
  

221.  

2211100 
 122أ

 
 امجد قاسم محمد 

المعارضة في ايران : دراسة في االتجاهات المعارضة للنظام السياسي 
/  امجد قاسم محمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 0303االيراني بعد 

 2102العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
ـ ايران ـ تاريخ حديث 2ـ ايران ـ االحوال السياسية  2ـ النظم السياسية   0

 أـ العنوان      0303بعد 
 

223.  

2211100 
 313أ

 
 أيمن احمد محمد

م/ أيمن احمد محمد.ـ بغداد: 2112الفساد السياسي في العراق منذ عام 
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛223
 ر في العلوم السياسيةرسالة ماجستي

 ـ النظم السياسية      أـ العنوان 0
 

201.  

2211100 
 122ب

 
 بشرى حسين صالح 

العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق بعد عام 
/ بشرى حسين صالح.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 2112

  2102السياسية 1 
 سم21ص؛221

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية 
 ـ النظم السياسية        أـ العنوان 0
 

200.  

2211100 
 232ج

 
 الجبوري1 هند أحمد عبد العزيز 

: دراسة في الطبيعة  2101ـ 0333النظام السياسي الجزائري للفترة 
والتحديات/  هند أحمد عبد العزيز الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102السياسية 1 العلوم 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ـ الطبيعة والتحديات      أـ العنوان 2ـ النظم السياسية    0
 

202.  
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2211100 
 121ج

 
 جمال طه علي 

العنف السياسي واثره في عملية التحول الديمقراطي في افريقيا / جمال 
 2102السياسية 1 طه علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم21ص؛201
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية 

 ـ النظم السياسية       أـ العنوان 0
 

202.  

2211100 
 131ج

 
 جميلة عبد الحسين طاهر

(/ جميلة عبد 2101ـ 2112اشكالية بناء دولة القانون ) العراق انموذجا 
  2102الحسين طاهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛012أـ د1
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 النظم السياسية

 ـ القانون ـ العراق       أـ العنوان 2ـ النظم السياسية    0
 

202.  

2211100 
 121ج

 
 جمال طه علي 

العنف السياسي واثره في عملية التحول الديمقراطي في افريقيا / جمال 
 2102طه علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛201
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية 

 ـ النظم السياسية       أـ العنوان 0
 

201.  

2211100 
 131ج

 
 عبد الحسين طاهرجميلة 

(/ جميلة عبد 2101ـ 2112اشكالية بناء دولة القانون ) العراق انموذجا 
  2102الحسين طاهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛012أـ د1
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 النظم السياسية

 أـ العنوان   ـ القانون ـ العراق     2ـ النظم السياسية    0
 

202.  

2211100 
 022خ

 
 الخفاجي1 علي عبد الرزاق شنشول موسى

الحكومات المحلية وضع السياسة العامة في العراق : مجلس محافظة 
بغداد انموذجا/  علي عبد الرزاق شنشول موسى الخفاجي.ـ بغداد : 

  2102جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص:ايض؛011أـ و1

 ماجستير في العلوم السياسيةرسالة 
 ـ النظم السياسية         أـ العنوان0
 

200.  

2211100 
 232د

 
 الداؤدي1 نسرين علي عرب

الحكم الصالح ومعوقات تطبيقيه في الدول العربية : دراسة حالة العراق /  
نسرين علي عرب الداؤدي.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 

 12102  
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في النظم السياسية والسياسات العامة 
 ـ النظم السياسية         أـ العنوان0
 

201.  

2211100 
 332ز

 
 الزهيري1 فالح خلف كاظم 

تجربة بناء الدولة في الخليج العربي االمارات انموذجا/ فالح خلف كاظم  
 2102السياسية 1 الزهيري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم21ص؛022

203.  
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 اطروحة دكتوراه في النظم السياسية  
 ـ النظم السياسية         أـ العنوان0
 

2211100 
 222س

 
 سارة ابراهيم حسين

مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامةالعراق انموذجا/ سارة ابراهيم 
  2102حسين.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم 21ص؛011أـ د 1
رسالة ماجستير في العلوم السياسيةقسم النظم السياسية والسياسات 

 العامة 
 أـ العنوان ـ السياسة العامة     2ـ النظم السياسية      0
 

211.  

2211100 
 321س

 
 سندس سرحان احمد

النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني الى النظام شبه الرئاسي/  
سندس سرحان احمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

2102 
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوانـ النظم السياسية         أـ 0
 

210.  

2211100 
 231ق

 
 القريشي1 عقيل شمران مهدي

 المعارضة السياسية واشكالية تداول السلطة في جمهورية مصر العربية 
) عهد الرئيس حسني مبارك(/  عقيل شمران مهدي القريشي.ـ بغداد : 

  2102جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛222

رسالة ماجستير في العلوم السياسية قسم النظم السياسية والسياسات 
 العامة 

 ـ النظم السياسية      أـ العنوان0
 

212.  

2211100 
 321م

 
 منتصر مجيد حميد 

دور القيادات في االنتقال بالتنمية السياسية في المشرق العربي: دراسة 
حميد.ـ بغداد  /  منتصر مجيد2101ـ 0331مقارنة أنموذج العراق ولبنان 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21؛202أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 فرع النظم السياسية
 ـ النظم السياسية      أـ العنوان0
 

212.  

2211100 
 212ن

 
 نجالء مهدي شريف

بغداد : / نجالء مهدي شريف.ـ 2112ازمة الحكم في العراق بعد عام 
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم 21ص:ايض؛030
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ الحكم في العراق      أـ العنوان2ـ النظم السياسية      0
 

212.  

2211100 
 122ن

 
 النمراوي1  عماد رزيك عمر

عمر م(/  عماد رزيك 2101ـ 0331البرلمان والنظام السياسي في مصر )
 2102النمراوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص:ايض؛222أـ ث1
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 فرع النظم السياسية

 ـ النظم السياسية      أـ العنوان0

211.  
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2211100 
 32ن

 
 نور فاضل شاهر

االصالح السياسي والتحول الديمقراطي في الدول العربية ) العراق 
انموذجا( /  نور فاضل شاهر.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 

  2102السياسية 1 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ـ النظم السياسية      أـ العنوان0
 

212.  

2211010 
 132و

 
 وليد سالم محمد 

السلطة وبناء الدولة ـ االمة : دراسة حالة العراق/ وليد سالم  مؤسسة
 2102محمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص: ايض؛211أـ ج1
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 فرع النظم السياسية

 ـ السلطة ـ مؤسسة       أـ العنوان 2ـ الدولة ـ نظريات     0
 

210.  

22111 
 222ن

 
 نبراس محمد حسن اسماعيل 

 العنف : دراسة تحليلية في االطروحات الفكرية االسالمية المعاصرة 
) حركة االخوان المسلمين في مصر ( انموذجا/ نبراس محمد حسن 

 2102اسماعيل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛011

 السياسية1 فرع الفكر السياسيرسالة ماجستير في العلوم 
 ـ الحركات السياسية ) حركة االخوان المسلمين في مصر( 0
 ـ االطروحات الفكرية االسالمية المعاصرة     أـ العنوان  2
 

211.  

22112 
 123ش

 
 الشمري1 استبرق فاضل شعير 

الموارد البشرية واالقتصادية وضع السياسة العامة مصر االمارات : 
ستبرق فاضل شعير الشمري.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ دراسة مقارنة/ ا

 2102كلية العلوم السياسية 1 
 سم 21ص؛212أـ ج1 

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
 ـ االمارات السياسة العامة2ـ مصر ـ السياسة العامة      0
 ـ البشرية واالقتصادية          أـ العنوان 2
 

213.  

2211310 
 231غ

 
 سالم عبد الحسين صالح بدرالغانمي1 

القدرات العسكرية للصين واثرها في مستقبل مكانتها الدولية /  سالم عبد 
الحسين صالح بدر الغانمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

2102 
 سم21ص؛212أـ ج1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 ـ الصين ـ االحوال السياسية     أـ العنوان 0
 

231.  

22113122 
 212س

 
 السامرائي1 زهير قاسم محمد علي 

/ زهير قاسم 0310ـ 0300التطورات السياسية واالقتصادية في قطر 
محمد علي السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 

2102 
 سم21ص؛212

 لحديثاطروحة دكتوراه في التاريخ ا

230.  
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 ـ قطر ـ االحوال االقتصادية2ـ قطر ـ االحوال السياسيه    0
 العنوان -أ

 
22113121 

 232ح
 

 الحديثي 1 مروة مصطفى احمد 
/ مروة 0331ظاهرة عدم االستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 

مصطفى احمد  الحديثي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 
2102 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
ـ الكويت ـ تاريخ حديث بعد عام 2ـ الكويت ـ االحوال السياسية   0 

 أـ العنوان       0331
 

232.  

2211312111 
 311ف

 
 فيصل ابراهيم محمد علي الحاج عباس

/ فيصل ابراهيم 0300ـ 0320التطورات السياسية الداخلية في سورية 
عباس.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1  محمد علي الحاج

2102 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
            0300ـ0320ـ سوريا ـ تاريخ حديث 2ـ سوريا ـ االحوال السياسية    0

 أـ العنوان
  

232.  

2211302 
 322ز

 
 زهراء حسن كاظم 

مكافحة االرهاب انموذجا(/ الالتماثل في االداء االستراتيجي االمريكي) 
زهراء حسن كاظم .ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 

2102 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 1 االستراتيجية
 االستراتيجية ـ امريكا-2ـ االمريكا ـ االحوال السياسية   0
 أـ العنوان  

 

232.  

2211302 
 322س

 
 سهاد اسماعيل خليل 

توظيف فكرة المجال الحيوي في االستراتيجية االمريكية الشاملة/  سهاد 
 2102اسماعيل خليل.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص؛210أـ خ1 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/ االستراتيجية

 أـ العنوان     ـ امريكا ـ االحوال السياسية       0
 

231.  

2211302 
 13ع

 
 علي بشار بكر اغوان

توظيف فكرة الفوضى الخالقة في االستراتيجية االمريكية الشاملة بعد 
)الشرق االوسط انموذجا(/ علي بشار بكر  2110/ايلول 00احداث 

 2102اغوان.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 ـ االستراتيجية     أـ العنوان2ـ امريكا ـ االحوال السياسية     0 

 

232.  

2201113120 
 212هـ

 
 هالة كريم تركي

التنشئة االجتماعية ـ السياسية والتحول الديمقراطي في العراق / هالة 
 2102ة 1 كريم تركي .ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسي

 سم21ص؛221أ ـ ج1

230.  
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رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 قسم النظم السياسية والسياسات 
 0العامة

 أـ العنوان   ـ الديمقراطية ـ العراق    
  

2221212 
 321م

 
 المندالوي1 نسرين جبار سلمان 

حقوق الطفل في الفكر التربوي االسالمي ومدى رعايتها في المرحلة 
في وجهة نظر االطفال / نسرين جبار سلمان المندالوي .ـ ديالى االبتدائية 

 2102: جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
  سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في التربية 
 ـ الفكر االسالمي        أـ العنوان 2ـ االطفال ـ حقوق مدنية   0
 

231.  

22212120 
 123ع

 
 العزاوي 1 سلمان داود سلوم 

سياسات تركيا الداخلية العدالة والتنمية : دراسة النشأة وحزب 
/  سلمان داود سلوم العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية والخارجية

 2102العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في النظم السياسية
 ـ العدالة والتنمية   أـ العنوان 2ـ تركيا ـ االحزاب السياسية    0
 

233.  

22212120 
 13ي

 
 يزن خلوق محمد ساجد 

االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة في تركيا تجربة حزب العدالة 
والتنمية ) انموذجا(/ يزن خلوق محمد ساجد.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ 

 2102كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ياسية        أـ العنوان ـ تركيا ـ االحزاب الس0
 

111.  

22212122 
 22هـ

 
 هدى احمد حسن 

/هدى احمد حسن .ـ 2102ـ0331الدور السياسي لحزب هللا في لبنان 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 

 سم21ص: ايض؛210أـ ك1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

ـ لبنان 2ـ لبنان ـ االحوال السياسية    2ـ االحزاب السياسية في لبنان    0
 أـ العنوان          2102ـ 0331ـ تاريخ حديث 

 

110.  

22212120 
 222ك

 
 الكرعاوي1 غانم عبد دهش 

حرية تكوين االحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن / غانم عبد 
 2102بابل ـ كلية القانون 1دهش  الكرعاوي .ـ بابل : جامعة 

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ العراق ـ االحزاب السياسية         أـ العنوان 0
 

112.  

2221202 
 133ح

 
 الحسيني,نصر محمد علي 

النظام الحزبي وأثره في اداء النظام السياسي للواليات المتحدة االمريكية : 
/ نصر محمد علي الحسيني.ـ بغداد 2112دراسة حالة الحرب على العراق 

: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1قسم النظم السياسية والسياسيات 
 2102العامة 
 سم 21ص؛221

112.  
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أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 نظم السياسية والسياسات 
 العامة

 ـ الواليات المتحدة  ـ االحزاب السياسية        أـ العنوان 0
 

2221202012 
 222أ

 

 
 ابراهيم محمد سليمان 

الحزب الجمهوري ودوره السياسي في الواليات المتحدة االمريكية 
(/ ابراهيم محمد سليمان.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 0102ـ 0112)

 2102التربية 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التربية / تاريخ حديث
 ـ امريكا ـ الحزب الجمهوري       أـ العنوان 0
 

112.  

 22010 
 212أ

 
 احمد جليل شهاب

االبعاد السياسية واالمنية للمناطق الخالية من االسلحة النووية : دراسة 
معاهد بيليندابا/ احمد جليل شهاب .ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص؛221

 العلوم السياسيةرسالة ماجستير في 
 ـ االسلحة النووية        أـ العنوان 2ـ السياسة الدولية    0
 

111.  

22010 
 212أ

 
 احمد عبد الكاظم موسى 

وأفاق المستقبل / 2112السياسة الخارجية االمريكية حيال ايران بعد عام 
احمد عبد الكاظم موسى .ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص:ايض؛203

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 السياسة الدولية 
 ـ السياسة الدولية          أـ العنوان 0
 

112.  

22010 
 232ب

 
 البديري1 كرار انور ناصر 

مكانة الصين في النظام الدولي : دراسة مستقبلية في استراتيجية الشراكة 
جامعةالنهرين ـ كلية العلوم الدولية/  كرار انور ناصر البديري.ـ بغداد : 

 2102السياسية1
 سم 21ص:ايض؛200أـ د1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 االستراتيجية 
 ـ النظام الدوليأـ العنوان2ـ الصين ـ مكانه   2ـ السياسة الدولية   0

  

110.  

22010 
 233ب

 
 البديوي1 عادل عبد الحمزة ثجيل

االدراك االستراتيجي للواليات المتحدة تأثير المباديء الجيوبوليتكية على 
االمريكية بعد الحرب الباردة /  عادل عبد الحمزة ثجيل البديوي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 1 
 سم21ص: ايض؛212أـ ج1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1الدراسات الدولية
 رب الباردة      أـ العنوان ـ الح2ـ السياسة الدولية     0
 

111.  

22010 
 132ب

 
 بشير هادي عبد الرزاق

م/ بشير 2112سياسة تركيا الخارجية تجاه منطقة المشرق العربي مابعد 
 2102هادي عبد الرزاق .ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية1

 سم21ص؛ 222
 أطروحة دكتوراه في السياسة الدولية

113.  
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 ـ السياسة الدولية        أـ العنوان 0
 

22010 
 030ج

 
 الجغيفي1 صدام يوسف عبد 

سياسة العراق الخارجية في عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف 
:دراسة تاريخية/ صدام يوسف عبد 0321تموز 00ـ 0322نيسان 00

 2102الجغيفي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛210
 ماجستير في التاريخ 1 التاريخ الحديث رسالة

ـ عبد الرحمن محمد عارف ) رئيس عراقي(       2ـ السياسة الخارجية   0
 (أـ العنوان0321ـ 0322ـ العراق ـ تاريخ حديث )2
 

101.  

22010 
 322ج

 
 الجنابي1 مهندعبد رشيد 

الدورالعراقي في البيئة االقليمية )الكوايح والفرص(/ مهند عبد رشيد 
 2102الجنابي.ـ بغداد: جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية1

 21ص:ايض؛سم211هـ1 -أ
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/ قسم السياسة الدولية

الكوايح والفرص    -2العراق    -البيئة االقليمية -2السياسة الدولية    -0
 العنوان -أ

 

100.  

22010 
 322ج

 
 مد الجوادي1 بالل طالل ح

السياسة الخارجية التركية حيال سوريا بعد الحرب الباردة / بالل طالل 
    2102حمد الجوادي.ـ بغداد: جامعة النهرين ـ كلية العلوم  السياسية1

 سم21ص:ايض؛231أـ و 1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ السياسة الدولية        أـ العنوان  0
 

102.  

22010 
 212خ

 
 خالد موسى جواد 

السياسة التركية ازاء منطقة الشرق االوسط في المدة الواقعة بين عام 
م(/ خالد موسى جواد.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم 2101ـ 2112)

 2102السياسية 1 
 سم21ص؛222 

 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
ـ تركيا ـ تاريخ 2 ـ تركيا ـ االحوال السياسية 2ـ السياسة الدولية   0

 م(       أـ العنوان  2101ـ 2112حديث )
 

102.  

22010 
 131د

 
 الدليمي1 زياد يوسف حمد 

السياسة الخارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد الحرب الباردة/ زياد 
يوسف حمد  الدليمي .ـ بغداد: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 

    2102السياسية1
 سم21ص؛212

 ي العلوم السياسية رسالة ماجستير ف
 ـ السياسة الدولية        أـ العنوان  0
 

102.  

22010 
 01ر

 
 رفل هاشم محمد 

دور الصين في التوازنات االقليمية مرحلة مابعد الحرب الباردة )انموذج 
جنوب وجنوب شرق وشرق اسيا(/ رفل هاشم محمد.ـ بغداد: جامعة بغداد 

  2102ـ كلية العلوم السياسية1 قسم الدراسات الدولية1 
 سم21ص:ايض؛221

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

101.  
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 أـ العنوان     ـ السياسة الدولية         0
 

22010 
 322ر

 
 رياض مهدي عبد الكاظم 

االمم المتحدة وحقوق االنسان: دراسة حالة العراق/ رياض مهدي عبد 
    2102الكاظم .ـ بغداد: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم  السياسية1

 سم21ص؛200
 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية  

 ـ السياسة الدولية         أـ العنوان 0
  

102.  

22010 
 222س

 
 سارة جاسم محمد بزيني

الوظيفة االستراتيجية لالسلحة النووية بعد الحرب الباردة/ سارة جاسم 
    2102محمد بزيني.ـ بغداد: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية1

 سم21ص:ايض؛ 221أـ ج1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

 ـ الحرب الباردة2ـ االسلحة النووية    2ـ السياسة الدولية   0
 أـ العنوان  

 

100.  

22010 
 212س

 
 سامح ساهي جاسم

/ سامح ساهي جاسم.ـ 2112الدور التركي في المنطقة العربية بعد عام 
    2102بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم  السياسية1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في السياسة الدولية

 ـ السياسة الدولية          أـ العنوان  0
 

101.  

22010 
 22س

 
 سجى جعفر حنتوش عبد المهدي

المعلوماتية والسياسة الخارجية االمريكية/ سجى جعفر حنتوش عبد 
      2102المهدي.ـ بغداد: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ امريكا ـ العالقات الخارجية    أـ العنوان2ـ السياسة الدولية    0
 

103.  

22010 
 131س

 
 سليم كاطع علي

التنافس االمريكي ـ الصيني تجاه قارة افريقيا بعد الحرب الباردة)السودان 
م السياسية1 أنموذجا(/ سليم كاطع علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلو

2102 
 سم21ص؛213

 أطروحة دكتوراه في الدراسات الدولية
 ـ الحرب الباردة        أـ العنوان 2ـ السياسة الدولية   0
 

121.  

22010 
 312ش

 
 شيماء تركان صالح

السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية االنتشار النووي 
انموذجا/ شيماء تركان صالح.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية العلوم 

      2102السياسية   1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 االستراتيجية 
 أـ العنوان ـ االستراتيجية    2ـ روسيا ـ العالقات الخارجية    0
 

120.  

22010 
 232ع

 
 العبيدي1 رسل ياسين مزعل 

122.  
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/ رسل 2110ايلول  00التنافس الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث 
ياسين مزعل العبيدي.ـ بغداد: جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية 

12102      
 سم21ص:ايض؛222أـ د1 

 االستراتيجيةرسالة ماجستير في العلوم السياسية1 
 الطاقة في افريقيا       أـ العنوان  -2ـ السياسة الدولية   0
 

22010 
 122ع

 
 عالء فاهم كامل

االستراتيجية في ظل تفاعالت السياسة الدولية : دراسة فلسفية تحليلية 
في الفكر االستراتيجي للسياسة الدولية/  عالء فاهم كامل.ـ بغداد : 

      2102جامعةالنهرين ـ كلية العلوم السياسية   1
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه في السياسة الدولية
 وان  ـ السياسة الدولية        أـ العن0
 

122.  

22010 
 321ع

 
 العنبكي1 هشام عدنان وهيب 

/ هشام 2100ـ 0330التنافس الدولي واالقليمي في منطقة بحر قزوين 
عدنان وهيب العنبكي .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية1 

2102 
 سم21ص:ايض؛033أـ د1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 ـ السياسة الدولية           أـ العنوان  0
 

122.  

22010 
 323ك

 
 الكناني1 صفاء مهدي صالح

المتغيرات االقليمية واالستراتيجية االمريكية حيال العراق بعد عام 
م/ صفاء مهدي صالح الكناني.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية 2112

  2102العلوم السياسية   1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 ـ السياسة الدولية        أـ العنوان  0
 

121.  

22010 
 323م

 
 مهدي علي مهدي

الواقع وافاق  2112تطور العالقات االمريكية ـ الروسية منذ عام 
المستقبل/ مهدي علي مهدي.ـ بغداد: جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

  2102السياسية1
 سم21ص؛202

 ماجستير في السياسة الدوليةرسالة 
 ـ السياسة الدولية         أـ العنوان  0
 

122.  

22010 
 322م

 
 ميثاق شيال زوره 

/  ميثاق شيال زوره .ـ 0121ـ 0120السياسة االمريكية تجاه المكسيك 
 2102بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1 

 سم21ص؛212
 ديثأطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الح

 ـ السياسة الدولية         أـ العنوان  0
 

120.  

22010 
 232م

 
 مثنى محمد تركي

أزمة المياه بين دول حوض النيل/  مثنى محمد تركي.ـ بغداد: جامعة بغداد 
 2102ـ كلية العلوم السياسية1 

121.  
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 سم21ص:ايض؛221أـ ت1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 فرع الدراسات الدولية

 ـ السياسة الدولية         أـ العنوان 0
 

22010 
 213م

 
 المعموري1 هادي جبار حسون

/  هادي جبار حسون 0312ـ 0321سياسة بريطانيا تجاه ليبيا 
   2102المعموري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛210
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 0312ـ 0321ليبيا ـ تاريخ حديث ـ 2ـ السياسة الدولية 0
 أـ العنوان 

 

123.  

22010 
 223ن

 
 النداوي1 مهند عبد الواحد كاظم 

دور االتحاد االفريقي في تسوية المنازعات: دراسة حالة الصومال/  مهند 
عبد الواحد كاظم النداوي.ـ بغداد: جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

  2102السياسية1
 سم21ص؛220

 في السياسة الدوليةأطروحة دكتوراه 
 ـ المنازعات ـ تسوية      أـ العنوان  2ـ السياسة الدولية     0
 

121.  

22010 
 121هـ

 
 همام عبد هللا علي

حرب العراق والفكر الستراتيجي االمريكي/ همام عبد هللا علي.ـ بغداد:  
  2102جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص:ايض؛221أـ و1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 فرع الدراسات الدولية 

 ـ الفكرالستراتيجي االمريكي2ـ العراق ـ حرب  2ـ السياسة الدولية   0
 أـ العنوان 

 

120.  

22010 
 31و

 
 الويس1 مشعان محمد حسن

استراتيجية روسيا االتحادية على المستويين الدولي واالقليمي/ مشعان 
صل: جامعة الموصل ـ كلية العلوم محمد حسن الويس.ـ المو

 2102السياسية1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ـ السياسة الدولية       أـ العنوان 0
 

122.  

2201010 
 232ج

 
 الجبوري 1 فراس صالح خضر 

/ فراس صالح خضر 0311ـ 0321شرقي العالقات التركية ـ االيرانية
أـ   2102جامعة تكريت ـ كلية التربية1 شرقي الجبوري.ـ صالح الدين: 

 سم21ص:ايض؛201ح1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ 0321ـ تركيا ـ تاريخ حديث 2ـ العالقات الدولية   0
 أـ العنوان    0311ـ  0321ـ ايران ـ تاريخ حديث 2 0311

 

122.  

2201010 
 223خ

 
 الخاتوني1 اركان محمود احمد اسود

الباسيفيك/ اركان محمود  -دور الصين في الترتيبات االمنية القليم اسيا
كلية العلوم السياسية1  -الموصل: جامعة الموصل -1احمد اسود الخاتوني

2102 
 سم21ص؛ 223ب؛ -أ

122.  
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 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان -العالقات الدولية   أ -0
 

2201010 
 312ش

 
 شيماء حمود كاظم

/ شيماء 0323ـ 0311سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه لبنان 
 2102حمود كاظم .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ العالقات الدولية       أـ العنوان 0
 

121.  

2201010 
 233ط

 
 الطائي1 طارق محمد ذنون 

االمريكية الروسية بعد الحرب الباردة وأفاقها المستقبلية /  طارق العالقات 
محمد ذنون الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 1العالقات الدولية 
 ـ العالقات الدولية       أـ العنوان 0
 

122.  

2201010 
 322ع

 
 ي1 فلاير صبري عليالعيدان

/ 0322ـ 0312موقف الواليات المتحدة االمريكية من الثورة الجزائرية 
فلاير صبري علي العيداني.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1 

2102 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
 ـ الثورة الجزائرية     أـ العنوان 2ـ العالقات الدولية    0

  

120.  

2201010 
 233م

 
  المعيني1 محمد كاظم عباس 

( وافاقها المستقبلية / محمد 2100ـ2112العالقات العراقية ـ االمريكية )
كاظم عباس المعيني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية1 

2102 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
    2100 -2112تاريخ حديث -العراق -2ـ العالقات الدولية   0 
 العنوان -أ

 

121.  

220100 
 133ح

 
 حسين عالوي خليفة 

االمن الدولي واالمن القومي: دراسة في استراتيجية المبادلة واالحالل 
)الواليات المتحدة االمريكيه انموذجا(/ حسين عالوي خليفة .ـ بغداد: 

 2102العلوم السياسية   1جامعة النهرين ـ كلية 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية 1 االستراتيجية 
 ـ االستراتيجية الدولية     أـ العنوان 0
 

123.  

220100 
 332ز

 
 زينة عبد االمير عبد الحسن ابراهيم

االستراتيجية االقليميةللصين ودورها في تحديد مكانتها العالمية/ زينة عبد 
كلية العلوم  -بغداد: جامعة النهرين -1الحسن ابراهيماالمير عبد 
 2102السياسية1 

 سم21ص: ايض؛ 210ح1 -ب
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/ االستراتيجية

121.  
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 االستراتيجية الدولية      أـ العنوان -0 
 

2201002 
 331ي

 
  يونس مؤيد يونس مصطفى

االستراتيجي في اسيا بعد أدوار القوى االسيوية الكبرى في التوازن 
 -1الحرب الباردة وافاقها المستقبلية/ يونس مؤيد يونس مصطفى

 2102كلية العلوم السياسية1  -الموصل: جامعة الموصل
 سم21ص:ايض؛221

  رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان -ـ توازن القوى  ـ عالقات خارجيية   أ0

  

120.  

2201213121 
 232ج

 
 الجبوري 1 خلف صالح علي عبد هللا 

االحزاب السياسية واالصالح السياسي في االردن) جبهة العمل االسالمي 
 -بغدادك جامعة النهرين -1انموذجا(/  خلف صالح علي عبد هللا الجبوري

 2102كلية العلوم السياسية1 
  رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ السياسة ـ نظم   أـ العنوان2  ـ االحزاب السياسية ـ االردن    0
  

122.  

220120122 
 131د

 
  الدليمي1 حسين حماد عبد رجب 

م/ حسين حماد 0302ـ 0111العالقات السياسية البريطانية ـ االلمانية 
 2102عبد رجب  الدليمي .ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض؛212أـ ط1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث 

 العنوان -المانيا   أ -ـ بريطانيا ـ عالقات خارجية0
 

122.  

22012011211
10 
 321ح

 
 الحيالي منى عبد هللا فتحي جرجيس 

م(/ 0330ـ 0300سياسة بريطانيا تجاه دولة االمارات العربية المتحدة )
:جامعة تكريت ـ كلية منى عبد هللا فتحي جرجيس الحيالي.ـ صالح الدين 

 2102التربية للبنات 1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 ـ بريطانيا 1 عالقات خارجية ـ االمارات العربية المتحدة أـ العنوان0
 

122.  

220120110 
 221ع

 
 عباس فاضل علوان 

شنغهاي 1 منظمة 2110أيلول 00العالقات الروسية ـ الصينية بعداحداث 
للتعاون انموذجا/ عباس فاضل علوان.ـ بغداد: جامعة النهرين ـ كلية 

 2102العلوم السياسية1
 سم21ص؛210

  رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان -الصين    أ -ـ روسيا ـ العالقات الخارجية0

  

121.  

220120111 
 322ر

 
 رواء علي ناجي 

البرنامج النووي االيراني/رواء العالقات الروسية ـ االيرانية في ضوء 
 2102علي ناجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية1 

 سم21ص:ايض؛011أ ـ ج1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان -ايران   أ -العالقات الخارجية -روسيا -0
 

122.  

2201201120 
 123ت

 
 التكريتي1 جودت جالل كامل عبد اللطيف 

120.  
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ـ 0311تحاد السوفيتي من التطورات السياسية في العراق موقف اال
/ جودت جالل كامل عبد اللطيف التكريتي.ـ صالح الدين:جامعة 0321

 2102تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛232

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
 ـ االتحاد السوفيتي ـ عالقات خارجية ـ العراق       أـ العنوان 0
 

2201201120 
 131د

 
 الدليمي1 بان فوزي داود

( وافاقها 2101 -12112سياسة روسيا االتحادية تجاه العراق
كلية العلوم  -بغداد: جامعة النهرين -1المستقبلية/  بان فوزي داود الدليمي

 2102السياسية1 
 سم21ص؛ 202

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
 -2112تاريخ حديث -العراق -2العراق   ـ روسيا ـ عالقات خارجية ـ 0

 العنوان -أ   2101
 

121.  

2201101103 
 122ص

 
 صالح خلف مشاي 

/  صالح خلف مشاي 0312ـ0321سياسة الصين تجاه القضية الكورية 
 2102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث

 ـ عالقات خارجية ـ كوريا       أـ العنوان ـ الصين 0
 

123.  

220110112 
 313ق

 
 القيسي ابراهيم حردان مطر

السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الخليج العربي بعد الحرب الباردة 
وأفاقها المستقبلية / ابراهيم حردان مطر  القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية العلوم السياسية1 
 سم 21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
ـ الحرب الباردة      أـ 2ـ الصين ـ العالقات الخارجية ـ الخليج العربي   0

 العنوان
 

111.  

220112102 
 212أ

 
 ال حمد1 مهند سلمان صالح 

(/ مهند سلمان 0302ـ 0312العالقات السياسية اليابانية االمريكية )
 2102البصرة ـ كلية التربية1 صالح .ـ البصرة : جامعة 

 سم21ص:ايض؛232
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 ـ اليابان ـ العالقات الخارجية ـ امريكا     أـ العنوان 0
 

110.  

2201120111 
 233ط

 
 الطائي1 عبد الرزاق خلف محمد 

( : دراسة تاريخية / عبد 2111ـ 0303العالقات السعودية االيرانية )
محمد الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الرزاق خلف 

 2102االداب1
 سم21ص:ايض؛202أـ هـ 1 

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 ـ السعودية ـ عالقات خارجية ـ ايران      أـ العنوان 0
 

112.  

2201121102 
 123ش

 
 الشكري1 براء لؤي شاكر

ك دراسة تاريخية/ براء 0310 -0300تاعالقات االماراتية االمريكية 

112.  



114 
 

كلية التربية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -1لؤي شاكر الشكري
 2102االساسية1 

 سم21ص:ايض؛203
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ االمارات ـ العالقات الخارجية ـ امريكا       أـ العنوان 0
 

22011201122 
 213م

 
 المعموري1 حسن احمد ابراهيم

/ حسن احمد ابراهيم 0310 -0300سياسة البحرين الخليجية
 2102القادسية: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1  -1المعموري

 سم21ص؛220أـ ر1 
 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان  ـ البحرين ـ العالقات الخارجية ـ الخليج   0
 

112.  

22011230111 
 221و

 
 وابلة مهدي محمد

 -1م/ وابلة مهدي محمد0302 -0311العالقات الباكستانية االيرانية 
 2102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان      ـ باكستان ـ العالقات الخارجيةـ ايران0
 

111.  

2201120 
 213م

 
 مازن قاسم مهلهل 

/ مازن قاسم 2100ـ 2112التغيير في السياسة الخارجية التركية 
 2102مهلهل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية1 

 سم21ص؛231
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

(        2100ـ 2112) تركيا ـ تاريخ حديث-2العالقات الخارجية  -تركيا-0
 أـ العنوان

 

112.  

2201120111 
 321ح

 
 الحيالي1 عمار مرحي حسن

م/ عمار 2112االيرانية بعد الحرب على العراق عام  –العالقات التركية 
كلية العلوم السياسية1  -بغداد: جامعةالنهرين -1مرعي حسن الحيالي

2102  
 سم21ص:ايض؛221أـ ز1

 السياسية 1سياسة دوليةرسالة ماجستير في العلوم 
 ـ تركيا ـ العالقات الخارجية ـ ايران      أـ العنوان0
 

110.  

22011201121 
 212أ

 
 أحمد مشعان نجم 

م(/ أحمد مشعان نجم.ـ بغداد : 2100ـ2112العالقات التركية ـ السورية )
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية1 

 سم21ص:ايض؛031أـ د1
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

 ـ تركيا ـ العالقات الخارجية ـ سوريا      أـ العنوان0
 

111.  

22011201121 
 112أ

 
 آل مال1 فريق صبري سليم
: دراسة تاريخية/ فريق صبري 0331 -0312العالقات التركية السورية 

التاريخ سليم آل مال.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 قسم 
 2102الحديث1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

113.  
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 ـ تركيا ـ العالقات الخارجية ـ سوريا     أـ العنوان0
 

22011201123 
 32ن

 
 نور راشد عبد اللطيف

م/ نور راشد عبد اللطيف.ـ 2101ـ 0332العالقات التركية االسرائيلية 
  2102اسية1 بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السي

 سم 21ص:ايض؛221
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ تركيا ـ العالقات الخارجية ـ اسرائيل       أـ العنوان0
 

121.  

2201122120 
 321ن

 
 نوال والي عكار

ـ 0301العالقات السياسية المصرية ـ السوفيتية خالل عهد السادات )
 2102ـ كليةاالداب  (/ نوال والي عكار.ـ بغداد : جامعة بغداد0310
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
ـ مصر ـ تاريخ 2ـ مصرـ العالقات الخارجية ـ االتحاد السوفيتي 0

 (      أـ العنوان 0311ـ 0301حديث)
 

120.  

2201121122 
 212ع

 
 العامري1 مهند خضير علي

: دراسة تاريخية / مهند خضير علي 0311ـ 0322سوريا وفرنسا 
  2102العامري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛201أـ د1 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ سوريا ـ العالقات الخارجيةـ فرنسا       أـ العنوان 0
 

122.  

22011211122 
 121خ

 
 منصورالخزعلي1 فاضل جاسم 

/  فاضل جاسم منصور 0322ـ 0322العالقات السورية ـ اللبنانية 
 2102الخزعلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ سوريا ـ العالقات الخارجيةـ لبنان        أـ العنوان 0
 

122.  

2201122122 
 323ح

 
 رائد راشد محمد الحياني1

/ رائد راشد محمد الحياني.ـ 0302ـ 0322العالقات اللبنانية ـ الفرنسية 
 2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛213
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 ـ لبنان ـ العالقات الخارجية ـ فرنسا     أـ العنوان0
 

122.  

22011201121 
 322ج

 
  الجوراني 1 حيدر صبخي عفات 

م/ حيدر صبخي عفات 2100ـ 0331العالقات العراقية ـ الكويتية
 2102الجوراني.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم السياسية1 

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ الكويت      أـ العنوان0
 

121.  

2201120112 
 231ع

 
  العجيلي1 نوار حازم حافظ

م/ نوار حازم 0311ـ0322دور العراق السياسي في الشرق االوسط 
حافظ العجيلي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية االساسية1 

122.  
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 سم21ص؛2102202
  رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

ـ تاريخ  ـ العراق2ـ العراق ـ العالقات الخارجية ـ الشرق االوسط     0
 (        أـ العنوان0311ـ0322حديث )

 
2201221121 

 232س
 

  السعيدي1 اركان مهدي عبد هللا 
/ اركان مهدي عبد 0301ـ0311العالقات السياسية المصرية ـ االردنية 

هللا السعيدي.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية 
12102 

 سم21ص؛202
 في التاريخ المعاصررسالة ماجستير 

 ـ مصر ـ العالقات الخارجية ـ عمان       أـ العنوان 0
 

120.  

220122110 
 233ط
 

 
 الطائي1 وفاء خضر احمد عبد هللا

(/ 0330ـ 0301مصر والعراق : دراسة تاريخية في العالقات السياسية )
وفاء خضر احمد عبد هللا الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ مصر ـ العالقات الخارجية ـ العراق     أـ العنوان0
 

121.  

2201221222 
 023ت
 

 
  تغريد ذنون يونس 

/  تغريد 0313ـ 0323موقف مصر من االنقالبات العسكرية في السودان 
 2102ذنون يونس.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛031
 0رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

ـ السودان ـ تاريخ حديث 2ـ مصر ـ العالقات الخارجية ـ السودان       
 أـ العنوان         0313ـ0323

 

123.  

220122102 
 212م

 
  المعماري1 ضرار محمد حسن

(: دراسة تاريخية في 0310ـ 0312مصر والواليات المتحدة االمريكية ) 
العالقات / ضرار محمد حسن المعماري.ـ الموصل : جامعة الموصل تطور 

 2102ـ كلية التربية1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث  
 ـ مصر ـ العالقات الخارجية ـ امريكا        أـ العنوان 0
 

101.  

2201021222 
 222ع
 

 
  عبادي احمد عبادي

ـ 0323القضية االلمانية سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه 
في ضوء الوثائق االمريكية /  عبادي احمد عبادي.ـ البصرة : 0302

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛211أـ ط1 

 أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر
 ـ امريكا ـ العالقات الخارجيةـ المانيا     أـ العنوان0
 

100.  

220102121 
 131د

 
 الدليمي1 محمد حمزة حسين 

: دراسة في 2111ـ 0313الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي
 العالقات السياسية واالقتصادية / محمد حمزة حسين  الدليمي .ـ

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1

102.  
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 سم21ص؛221أـ هـ1 
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 السياسة واالقتصادية -2العالقات الخارجية ـ اوربا   ـ امريكا  ـ 0
 أـ العنوان 

  
22010211231

2 
 221ح
 

 
  الحاجم 1 رشا مجيد منديل

/ رشا 0310ـ 0302سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه اسرائيل
مجيد منديل الحاجم.ـ بابل: جامعة بابلـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
  سم 21ص؛013أـ ز1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث  
 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ اسرائيل      أـ العنوان 0

  

102.  

220102120 
 13ع

 
  علي حسون حاتم

/ علي حسون حاتم 2110العالقات االمريكية البريطانية بعد احداث ايلول 
 2102السياسية 1 .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

  سم 21ص؛221
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 سياسة دولية

 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ بريطانيا         أـ العنوان0
  

102.  

220102122 
 233ط

 
  الطائي1 عالء عبد العالي كاظم

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الحكومة الفرنسية المؤقته كانون 
/ عالء عبد العالي كاظم الطائي.ـ ذي 0322ـ كانون الثاني 0321الثاني 

 2102قار: جامعة ذي قار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛210أـ د1 

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ فرنسا        أـ العنوان0
 

101.  

220102120 
022 

 
 الرفاعي1 لبنى رياض عبد المجيد 

(: دراسة تاريخية/ لبنى 0323ـ 0321العالقات االمريكية ـ السوفيتية )
رياض عبد المجيد الرفاعي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛030

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ االتحاد السوفيتي0
 (        أـ العنوان0323ـ 0321ـ امريكا ـ تاريخ حديث)2

  

102.  

22010211 
 323ك

 
 الكناني1 لمياء محسن محمد 

(/ لمياء 0302ـ 0323سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الصين )
 2102محسن محمد الكناني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1 

 سم21ص؛032
 فلسفة في التاريخ الحديث ومعاصرأطروحة دكتوراه 

 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ الصين       أـ العنوان0
  

100.  

22010211201
21 

 131د

 
 الدليمي1 محمد فيحان موسى

(/ محمد 0321ـ 0323تجاه تركياخالل سنوات الحرب العالميةالثانية )
للعلوم االنسانية فيحان موسى الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛221

101.  
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 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ تركيا0
 (      أـ العنوان0321ـ 0323ـ الحرب العالمية الثانية )2

  
2201021120 

 131د
 

  الدليمي1 عمر ياس عيسى
الدليمي.ـ االنبار: / عمر ياس عيسى 0301ـ 0321االمريكية العراقية 

 2102جامعة االنبار ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ العراق    أـ العنوان

  

103.  

2201021120 
 233ع

 
  العاني 1 سالم اسماعيل مصطفى

ـ 0322الواليات المتحدة االمريكية تجاه العراق في العهد العارفي 
/  سالم اسماعيل مصطفى العاني.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 0321

 2102التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛211أـ ط1 

ـ العراق ـ تاريخ 2ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ العراق     0
 أـ العنوان      0321ـ 0322حديث

  

111.  

220102122 
 322ج
 

 
 حماديالجنابي1 غفار جبار جاسم 

(/  غفار 0310ـ 0302سياسة الواليات االمريكية المتحدة تجاه مصر )
جبار جاسم حمادي الجنابي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛212أـ ز1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر
ـ العالقات الخارجية ـ ـ مصر 2امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ مصر      -0

 امريكا        أـ العنوان
 

110.  

220102122 
 213ش

 
  الشامي1 قاسم عبد االمير وسيم 

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مصر خالل سنوات الحرب 
م(/ قاسم عبد االمير وسيم  الشامي .ـ 0321ـ 0323العالمية الثانية )

 2102التربية 1بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 سم21ص؛232أـ ز1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ الحرب العالمية الثانية 2ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ مصر        0

 أـ العنوان        0321ـ 0323
  

112.  

220102122 
 13ز

 
 زمن ماجد عودة

 السياسة الخارجية االمريكية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة
وأفاقها المستقبلية / زمن ماجد عودة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 2102السياسية 1
 سم21ص؛022

  رسالة ماجستير في العلوم السياسية 1 دراسات دولية 
ـ الحرب الباردة أـ 2الواليات المتحدة االمريكية الخارجية ـ المغرب     0

 العنوان 
  

112.  

22010212010 
 122م
 

 
 عيدان عبيدمشتاق 

/ مشتاق 0322سياسة الواليات المتحدة االمريكية ودوراالمم المتحدةـ 
 2102عيدان عبيد.ـ البصرة: جامعة البصرةـ كلية التربية للبنات 1

112.  
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 سم21ص؛211
  رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 ـ امريكا  ـ العالقات الخارجية ـ الكونغو      أـ العنوان0
 

22010210230 
 221ع
 

 
 العباسي1 ماهر مبدر عبد الكريم 

/ ماهر مبدر 0300ـ 0322سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه كوبا 
عبد الكريم العباسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

12102 
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ الحديث
 رجية ـ كوبا          أـ العنوان ـ امريكا  ـ العالقات الخا0

  

111.  

221122 
 12ر

 
 رشا جميل علوان عزوز  

رئاستا مجلس النواب واالعيان في البرلمان العراقي : دراسة تاريخية 
/ رشا جميل علوان عزوز.ـ القادسية : جامعة 0311ـ 0312سياسية

 2102القادسية ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛200أـ و1

 في التاريخ الحديث المعاصررسالة ماجستير 
 ـ العراق ـ تاريخ حديث2المجالس التشريعية ) مجلس النواب(   -0
 (      أـ العنوان 0311ـ 0321) 

  

112.  

221122 
 211ز

 
 الزاملي1 حسين نعمة خشان

عالقة رئيس الدولة بالمجلس النيابي في النظامالبرلماني : مقارنة /  
جامعة الكوفة ـ كلية القانون والعلوم  حسين نعمة خشان الزاملي.ـ الكوفة :

 2102السياسية 1
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ العراق ـ مجلس النواب       أـ العنوان 0

  

110.  

22112212 
 13ع
 

 
  علي قدوري جعفر

دور الرقابة االدارية في ضمان مبدأ المشروعية/ علي قدوري جعفر.ـ 
 2102كلية الحقوق 1 بغداد : جامعة النهرين ـ 

 سم21ص؛023
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ الرقابة االدارية ـ وظيفة تشريعية       أـ العنوان0 
   

111.  

221122 
 232ع
 

 
 العبيدي1 نورا سرمد رشيد حسين 

مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني دراسة مقارنة /نوراسرمد 
 2102: جامعة تكريت ـ كلية القانون1 رشيد حسين العبيدي.ـ صالح الدين

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ الهيئات التشريعية ـ سلطات        أـ العنوان0
  

113.  

221112 
 233ش

 
  الشاوي1 نصر دحام اسماعيل

السلطة التشريعية وصنع السياسة العامة في الدول العربية االردن 
الشاوي.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية انموذجا/ نصر دحام اسماعيل 

 2102العلوم السياسية 1 
 سم21ص:ايض؛ 202أـ هـ1 

 أطروحة دكتوراه في النظم السياسية

131.  
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 ـ النظم السياسيةأـ العنوان 2ـ العالم العربي ـ السلطة التشريعية   0
  

221110 
 212م

 
 محمد رعد نجرس هزاع

الرفاهية االقتصادية / محمد رعد أقتراح بديل لمقياس سن لقياس مستوى 
نجرس هزاع.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد1
 سم21ص: ايض؛011أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرعلوم في االقتصاد
 ـ الرفاهية االقتصادية     أـ العنوان2ـ االقتصاد ـ نظريات    0

  

130.  

221113120 
 122أ

 

 
  أمجد صبحي صاحب

 نقل التكنولوجيا وتأثيراتها على اقتصاديات البلدان النامية 
مع اشارة خاصة الى العراق/  أمجد صبحي صاحب.ـ واسط: جامعة واسط 

 2102ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛223

 رسالة ماجستيرفي العلوم االقتصادية
 ـ العراق ـ االحوال االقتصادية       أـ العنوان0

132.  

22110 
 12ع

 
  عمر عادل جاسم 

 التحليل االقتصادي والقياسي للطلب على اللحوم الحمراء في العراق
) محافظة صالح الدين انموذجا(/ عمر عادل جاسم.ـ صالح الدين :  

 2102جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد1
I ـIX 111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية )االقتصاد الزراعي واالرشاد الزراعي( 
 ـ االقتصاد التحليلي      أـ العنوان 0

  

132.  

221102 
 313ق

 
 القيسي1 مفاز صالح 

المصالح ودورها في التنمية االقتصادية في االقتصاد االسالمي/ مفاز 
 2102الشريعة1صالح القيسي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

 سم21ص؛211ج ـ ز1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية تخصص اقتصاد اسالمي  
 ـ التنمية االقتصادية     أـ العنوان2ـ االقتصاد االسالمي   0

  

132.  

2211020 
 212س

 
 السامرائي1 احمد وسام 

الدين قوام البيوع التمويلية وتطبيقاتها في المصارف االسالمية / احمد 
وسام الدين قوام السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛201

 ـ االقتصاد االسالمي      أـ العنوان 0
  

131.  

2211020 
 223س

 
 السعدون 1 االء عبد هللا حمود 

اثر السياسة النقدية للدولة على عمل المصارف االسالمية /  االء عبد هللا 
 2102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 حمود السعدون .ـ 

 سم21ص؛221
 اطروحة دكتوراه في االقتصاد االسالمي

 ـ االقتصاد االسالمي       أـ العنوان 0
 

132.  

2211020 
 13ع

 
 علي خالد عبد الرحمن 

130.  
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مشكلة السكن اسبابها ومعالجتها في الفقه االسالمي / علي خالد عبد 
 2102العراقية ـ كلية الشريعة 1  الرحمن.ـ بغداد : الجامعة

 سم21ص؛231
 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية1 تخصص اقتصاد اسالمي

 ـ السكن ـ مشكلة       أـ العنوان 2ـ االقتصاد االسالمي       0
   

2211020 
 13ع

 
  علي سالم احمد سيالة

سالم احمد النقود االلكترونية وسيلة دفع : دراسة اقتصادية فقهية/ علي 
 2102سيالة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستيرفي االقتصاد االسالمي

 ـ االقتصاد االسالمي       أـ العنوان0
  

131.  

2211020 
 211ك

 
  كامل عبد القادر حسين

حسين.ـ أثر المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة /  كامل عبد القادر 
 2102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية

 ـ المعامالت المالية المعاصرة   أـ العنوان 2ـ االقتصاد االسالمي   0
 

133.  

2211020 
 232ك

 
 الكريطي1 طالب حسين فارس 

بال فقر في المذهب االقتصاد االسالمي والفقر تأصيل نظري لمنهج اقتصاد 
االقتصادي االسالمي / طالب حسين فارس الكريطي.ـ الكوفة : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛220أـ هـ 1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ الفقر      أـ العنوان 2ـ الفقه االسالمي    0

  

211.  

2211020 
 132م

 
  المشهداني 1 حاتم طه أحمد حسن الزناد 

مبدأ االفضلية في االقتصاد االسالمي/ حاتم طه أحمد حسن الزناد 
 2102المشهداني .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه في الدعوة والخطابة والفكر ) اقتصاد اسالمي(

 ـ االفضلية ـ مبدأ  أـ العنوان2ـ االقتصاد االسالمي    0
   

210.  

2211020 
 122م

 
  مصعب محمد صايل 

صيغ االستثمار في المصارف االسالمية وأثرها على عملية االستثمار/ 
مصعب محمد صايل.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 2102االعظم1
 سم21ص:ايض؛213

 رسالة ماجستيرفي االقتصاد االسالمي
 ـ االستثمار ـ عملية  أـ العنوان2د االسالمي     ـ االقتصا0

  

212.  

2211020 
 321ن

 
  نياز نوري احمد عبد هللا

أثر عقود الغرر في تدهور االقتصاد / نياز نوري احمد عبد هللا.ـ بغداد: 
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص؛210ت ـ س1
 الشرعية تخصص اقتصاد اسالميرسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

 أـ العنوان ـ االقتصاد االسالمي       0

212.  
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221130120 
 211ظ
 

 
 الظالمي 1 سهاد ابراهيم طاهر

ـ 1995التحليل المكاني للصناعات االنشائية في محافظة المثنى للمدة
سهاد ابراهيم طاهر الظالمي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية /  2011

 2102الجغرافية 1االداب1قسم 
 سم21ص:ايض؛012أـ ص1 

  رسالة ماجستيرفي الجغرافية
 ـ العراق الجغرافية الصناعية      أـ العنوان0

  

212.  

221130120 
 233ع

  
  العاني1 ايهاب لطيف مخلف

التنمية الصناعية في محافظة االنبار : دراسة في جغرافية الصناعية/ 
ايهاب لطيف مخلف العاني.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب1 قسم 

  2102الجغرافية 1
 سم21:ايض؛230أـ ط1 

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 وانـ العراق ) محافظة االنبار( الجغرافية الصناعية    أـ العن0

  

211.  

221130120 
 323هـ

 
  الهيتي1 سالم خميس غربي خضر

التحليل المكاني للصناعات الصغيرة في محافظة االنبار / سالم خميس 
غربي خضر الهيتي .ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

  2102االنسانية1 قسم الجغرافية 1
 سم21ص:ايض؛200أـ ط1 

 الجغرافيةاطروحة دكتوراه فلسفة في 
 ـ العراق ـ الجغرافية الصناعية       أـ العنوان0

  

212.  

2211301202 
 222ج
 

 
  الجابري 1 ماهر حيدر نعيم 

الصناعات التحويلية في محافظة المثنى واقعها وأفاقها المستقبلية/ ماهر 
 2102حيدر نعيم الجابري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛211أـ ق1 
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ العراق ) محافظة المثنى( الجغرافية الصناعية    أـ العنوان0
  

210.  

221130022 
 131ت
 

 
  التميمي1 حسين علي كيطان

االصالح االقتصادي متطلبات التنمية االقتصادية في دول عربية مختارة/ 
االدارة حسين علي كيطان التميمي.ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية 

 2102واالقتصاد1
 سم21ص:ايض؛222أـ ص1

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ الدول النامية ـ االحوال االقتصادية    أـ العنوان0

   

211.  

2201003120 
 323م

 
 المنعم 1 مهند علي حسين 

واقع وأفاق القطاع الصناعي الخاص ودوره في اعادة هيكلية القوى 
مهند علي حسين المنعم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العاملة في العراق / 
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ القوى العاملةـ العراق        أـ العنوان 0
  

213.  
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22012 
 22هـ 

 
  هبه عبد المحسن عبد الكريم جابر

العراق : دراسة ميدانية لعينة في التحديات التي تواجه المرأة القيادية في 
مدينة بغداد / هبه عبد المحسن عبد الكريم جابر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية
 ـ المرأة العاملة ـ العراق )مدينة بغداد(      أـ العنوان0

  

201.  

2221013120 
 13ق

 
 قصي جاسم محمد عمران 

اتجاهات العاملين في المصارف نحو دور تقانة المعلومات واالتصاالت في 
تعزيز كفاءة العمليات المصرفية : دراسة استطالعية في مجموعة 

مصارف عراقية مختارة/  قصي جاسم محمد عمران.ـ صالح الدين : 
 2102جامعة تكريت ـ كليةاالدارة واالقتصاد 1

 سم21ض؛ص:اي021أـ د1
 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال

 ـ المصارف  ـ العراق       أـ العنوان0
  

200.  

2221001 
 212أ

 
  احمد حسين تبال

قياس وتحليل كفاءة اداء المصارف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك 
تحليل مغلف البيانات / احمد حسين تبال.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102واالقتصاد 1االدارة 
 سم21ص؛013

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 أـ العنوان ـ البنوك الخاصة     0

  

202.  

222120 
 213ب

 
  البرزنجي1 هاوري محمد صالح طه 

السياسة النقدية واستهداف التضخم: دراسة لتجارب بلدان مختارة مع 
البرزنجي.ـ الكوفة: اشارة خاصة الى العراق/ هاوري محمد صالح طه 

 2102جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛212أـ و1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ التضخم المالي      أـ العنوان0

  

202.  

222120 
  22م

 
 مرتضى عسكر مردان

العراق/ استعمال نماذج ماركوف المخفية في تمييز التضخم االقتصادي في 
مرتضى عسكر مردان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص:ايض؛11أـ ز1 

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 ـ التضخم االقتصادي       أـ العنوان0

  

202.  

222122 
 221ع

 
  عبد الرحمن عبيد جمعة 

السياسة النقدية في تحقيق أثر الهيمنة المالية الحكومية على فاعلية 
االستقرار النقدي/ عبد الرحمن عبيد جمعة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛202أـ م1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ السياسة النقدية ـ العراق      أـ العنوان0

  

201.  
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22212312 
 221ع
 

 
 العبدلي1 خالد عبد الحميد عبد المجيد 

امكانية قيام الوحدة النقدية الخليجية في ضوء تجربة الوحدة النقدية 
االوربية/ خالد عبد الحميد عبد المجيد العبدلي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛212أ1 

 ديةاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصا
 ـ الوحدة ـ النقدية 2ـ النقود ـ اوربا  2ـ النقود ـ الخليج العربي 0
 أـ العنوان  

  

202.  

2221222 
 022خ
 

 
  الخفاجي1 احمد جاسم محمد عباس

تقويم واختيار مسار التحول نحو اقتصاد السوق في العراق/ احمد جاسم 
محمد عباس الخفاجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة 

   2102واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛202ب ـ ف1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 لعنوان ـ السوق في العراق     أـ ا2ـ االسواق المالية    0

  

200.  

222122 
 322ب

 
  البهادلي1 صادق طعمة خلف

عقد المضاربة وامكانية تطبيقه في المصارف االسالمية مع اشارة خاصة 
لرؤية محمد باقر الصدر / صادق طعمة خلف البهادلي.ـ بغداد : الجامعة 

 المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 
12102   

 سم21ص: ايض؛022أـ ت
 في العلوم االقتصادية رسالة ماجستير

 ـ الصدر1 محمد باقر2ـ المضاربة ـ عقد 2ـ البنوك االسالمية ـ العراق   0
 ( مفكر       أـ العنوان0311ـ 0302) 

  

201.  

2221202 
 232س
 

 
 السعيدي1 اسامة علي كاظم حسين 

تحليل اثر االستثمار االجنبي المباشرعلى بعض مؤشرات التنمية 
/ اسامة علي كاظم 2113ـ 0331مختارة للمدة المستدامة في بلدان 

 2102حسين .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد1
  سم21ص:ايض؛212أـ ن1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ التنمية المستدامة   أـ العنوان 2ـ االستثمارات االجنبية   0

  

203.  

2221202 
 123ش

 
 الستار ابراهيم محمد الشمري1 نور عبد

اثر االستثمارات االجنبية في القطاع النفطي على االقتصاد العراقي/  نور 
عبد الستار ابراهيم محمد الشمري.ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ االستثمارات االجنبية     أـ العنوان0

  

221.  

2221022 
 232ب
 

 
  البديري1 احمد حسن عطشان 

تحليل العالقة بين الدورات االئتمانية ودورات االعمال في ظل تطور 
الصناعة المصرفية / احمد حسن عطشان البديري.ـ النجف : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص؛222

 اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية

220.  
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 االئتمان الصناعي      أـ العنوانـ 0
  

222101 
 231ن

 
 نبيل رحيم لهمود

 bicolor(L.)moenchالتأثيرات االليلوباثيه للذرة البيضاء )
Sorghum / نبيل رحيم ( في االدغال المرافقة والمحصول الالحق

 2102لهمود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في علوم المحاصيل الحقلية )االدغال وطرائق مكافحتها(  
 ـ الذرة البيضاء     أـ العنوان2ـ االدغال    0

  

222.  

2221302 
 212أ

 
 اخالص محمد حسين

دور تقانات الري الحديثة في تحقيق االمن الغذائي في العراق / اخالص 
 2102االدارة واالقتصاد 1محمد حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛012أـ س1 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ الري ـ اقتصاديات      أـ العنوان0
  

222.  

2211210 
 132ح

 
 الحميداوي1 بشير جاسم محمد خليفة

ماركس والمسألة الدينية/  بشير جاسم محمد خليفة الحميداوي.ـ بغداد: 
 12102جامعة بغداد ـ كلية االداب 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـ الماركسية ـ فلسفة        أـ العنوان0
  

222.  

2211210 
 22خ

 
  خضر دهو قاسم 

قراءة مدرسة فراتكفورت لفلسفة ماركس/ خضر دهو قاسم .ـ بغداد : 
   2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم21ص؛220
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفلسفة

 الماركسية  ـ فلسفة      أـ العنوان ـ0
  

221.  

2211210 
 222ع

 
 العتابي1 عالء شنون مطر عبطان 

نقد الفكر الماركسي عند السيد محمد محمد صادق الصدر / عالء شنون 
مطر عبطان العتابي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 قسم الفلسفة 

12102 
( 0333ـ 0322محمد صادق )ـ الصدر1 2ـ الماركسيه ـ فلسفة      0

 مفكر         أـ العنوان 
 

222.  

2211210 
 122ي

 
 يساراحمد يوسف

فلسفة الممارسة عند كارل ماركس والماركسيين/  يساراحمد يوسف.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه فلسفة

 الماني( أـ العنوانـ كارل ماركس )فيلسوف 2ـ الماركسيه ـ فلسفة   0
  

220.  

22212 
 232ع
 

 
  العبيدي1 زهرة خضير عباس 

تحليل العوامل المؤثرة في حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في 
زهرة خضير عباس  العبيدي.ـ بغداد : (/ 2010ـ 1995العرق للمدة )

221.  
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 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص؛220

 فلسفة في العلوم االقتصاديةاطروحة دكتوراه 
 ـ الضرائب ـ العراق      أـ العنوان0

  
222122 

 313ع
 

 العيشونة1 محمد خطاب عمر
ايرادات ضريبية الدخل والعوامل المؤثرة فيها في محافظة صالح الدين 

(/ محمد خطاب عمر العيشونة.ـ صالح الدين : 2101ـ2111للمدة)
 2102واالقتصاد قسم االقتصاد جامعة تكريت ـ كليةاالدارة 

 سم 21ص:ايض؛020أـ ي1 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ ضريبة الدخل ـ العراق )محافظة صالح الدين (    أـ العنوان0
  

223.  

22212 
 13ع

 
 علي فريد عبد الكريم 

مبادرات القروض ودورها في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة تجارب 
اشارة الى العراق/ علي فريد عبد الكريم.ـ بغداد : جامعة لدول مختارة مع 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص:ايض؛001أـ د1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ المشروعات الصغيرة ـ العراق   أـ العنوان2ـ القروض  0

  

221.  

22212 
 223ف

 
 فريق جياد مطر بدوي
  ـ1970على المتغيرات النقدية في العراق للمدة )تأثير السياسة المالية 

فريق جياد مطر بدوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة (/ 2009
 2102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛201أـ ي1 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ العراق ـ السياسة المالية      أـ العنوان0
  

220.  

222123 
 232ع
 

 
  جندي منصورالعبيدي1 صباح 

تحليل وتقييم اثر االنفاق العام في المدخرات المحلية العراق حالة دراسية 
/  صباح جندي منصور العبيدي.ـ بغداد: جامعة بغداد 2101ـ 0331للمدة 

 2102ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ المدخرات المحلية    2ـ التحليل االقتصادي   2ـ االنفاق العام    0

 أـ العنوان
  

222.  

222122 
 122ر
 

 
 الركابي1 غالب شاكر بحيت 

السياسة النقدية في ظل توجهات االصالح في االقتصاد العراقي للمدة 
غالب شاكر بحيت الركابي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ (/ 2010ـ1991)

 2102االدارة واالقتصاد1كلية 
 سم 21ص:ايض؛220أـ ل1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ العراق ـ السياسة النقدية     أـ العنوان0

  

222.  

2221120 
 103ح
 

 
  الحلفي1 هادي عبد الواحد جياد 

(/ 2101ـ 2112اصالح االداء المالي للموازنة العامة في العراق للمدة )
واحد جياد الحلفي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة هادي عبد ال

222.  
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 2102واالقتصاد 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد
 ـ االداء المالي     أـ العنوان2ـ الميزانية ـ العراق      0

  
2221120 

 022ل
 

 لقاء فنجان ثامر زيدان 
ـ 0331العراق للمدة دور الضريبة في تمويل الموازنة العامة في 

وسبل تفعيلها /  لقاء فنجان ثامر زيدان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 2101
 2102كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛022أـ ن1
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ الميزانية ـ العراق      أـ العنوان 0
  

221.  

22210210 
 133ح

 
 الحسيني1 هاشم جبار المفرجي

ادارة الموازنات العامة واستقرار االقتصاد الكلي في الواليات المتحدة 
/ 2101ـ0332االمريكية والهند : دراسة قياسية تطبيقية مقارنة للمدة 

هاشم جبار المفرجي الحسيني.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة 
 2102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛200أـ ث1 
 علوم االقتصاديةاطروحة دكتوراه فلسفة في ال

 ـ الميزانية ـ الهند ـ دراسات2ـ الميزانية ـ امريكا ـ دراسات   0
 أـ العنوان 

  

222.  

221 
 13ح

 
 حسن خلف راضي

تطور انتاجية العمل في قطاع الصناعة التمويلية في العراق للمدة 
(/ حسن خلف راضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 2100ـ 2111)

 2102واالقتصاد1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في االقتصاد
 ـ العمل ـ انتاجية     أـ العنوان 2ـ الصناعة ـ اقتصاديات    0 

  

220.  

221113120 
 312أ

 

 
  ايالف جواد عبد جاسم 

استشراق مستقبل التنمية البشرية المستدامة في العر اق/ ايالف جواد عبد 
 2102واالقتصاد1جاسم .ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية االدارة 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ التنمية االقتصادية ـ العراق      أـ العنوان0
  

221.  

221113120 
 202ح

 
  حافظ عبد االمير امين 

التحديات البيئية وانعكاساتها على مسار التنمية المستدامة في العراق 
عبد االمير امين.ـ بغداد: : دراسة تحليلية /  حافظ 2101ـ 0331للمدة 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد  1
 سم21ص؛000  

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ التنمية االقتصادية ـ العراق     أـ العنوان0

  

223.  

221113120 
 230ش

 
 شروق عباس مرزا

تقييم االداء للمشاريع الصناعية النسيجية للشركة العامة للصناعات 
النسيجية في واسط : دراسة حالة / شروق عباس مرزا.ـ واسط : جامعة 

221.  
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 2102واسط ـ كلية االدارة واالقتصاد1
  سم 21ص:ايض؛011ج ـ ل1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ العنوانـ الصناعة ـ اقتصاديات ـ العراق      أ0

  
221113120 

 222ع
 

 العابدي1 هيفاء كامل منشد 
أُثر بعض المتغيرات االقتصادية على النمو االقتصادي في العراق للمدة 

(/ هيفاء كامل منشد العابدي.ـ واسط : جامعة واسط ـ 2113ـ 0311)
 2102كلية االدارة واالقتصاد1

سم21ص:ايض؛031أـ م1   
االقتصاديةرسالة ماجستير في العلوم   

ـ العراق ـ التمية االقتصادية      أـ العنوان0  
 

220.  

221113120 
 221ع

 
 العادلي 1 حيدر كاظم مهدي

االبعاد االقتصادية للتلوث البيئي والسياسات المثلى لمواجهته )الصناعات 
االنشائية في العراق: حالة دراسية/ حيدر كاظم مهدي العادلي .ـ القادسية 

 2102ـ كلية االدارة واالقتصاد 1: جامعة القادسية 
 سم21ص؛ 001

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ العراق ـ السياسة االقتصادية    أـ العنوان0

  

222.  

221113120 
 221ع

 
 عبد الجاسم عباس على هللا 

اشكاليات التنمية االقتصادية الراهنة في العراق بين اختيار المنهج الفكري 
ول نحو اقتصاد السوق/ عبد الجاسم عباس على هللا.ـ وتطبيق اليات التح

 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ العراق ـ التنمية االقتصادية     أـ العنوان0

  

222.  

221113120 
 122ف

 
 الفالحي 1 معن ارثيع عبد حمادي

التبادلية بين التعليم والنمو االقتصادي في العراق : دراسة قياسية العالقة 
/ معن ارثيع عبد حمادي الفالحي.ـ االنبار :جامعة 2101ـ0331للمدة 

 2102االنبار ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
  سم21ص:ايض؛020أـ ت1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 أـ العنوانـ العراق ـ التنمية االقتصادية     0

  

222.  

221113120 
 312م

 
  المولى 1 صبحي عبد الغفور جروان

صناعة السيراميك في العراق الواقع ـ افاق التطور مع التركيز على 
محافظة االنبار/  صبحي عبد الغفور جروان المولى.ـ االنبار :جامعة 

 2102االنبار ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛020أـ د1

ـ السيراميك في العراق    2ـ محافظة االنبار التنمية الصناعية  ـ العراق 0
 أـ العنوان

  

221.  

221113120 
 122ن

 
 نشأت صبحي يعقوب 

الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق ) االسباب ـ االثار ـ 
شأت صبحي / 2010ـ 2000المعالجات: دراسة تحليلية للمدة من 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1يعقوب.ـ بغداد : جامعة 

222.  
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 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في االقتصاد

 ـ الصناعات التمويليةأـ العنوان 2ـ العراق ـ التمية االقتصادية    0 
  

22111312022 
 222ب

 
  البعاج 1 طاهر جاسب مكي

تقييم كفاءة االداء االقتصادي لمعمل اسمنت البصرة : دراسة تطبيقية 
(/ طاهر جاسب مكي  البعاج .ـ البصرة : جامعة 2101ـ 0333)للمدة 

 2102البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سمرسالة ماجستير في العلوم االقتصادية21ص؛022

 ـ العراق ) محافظة البصرة(  ـ التنمية الصناعية    أـ العنوان0
  

220.  

22110 
 322ب

 
 البهادلي1 فيصل حسن ناصر

المزرعية في تكاليف وانتاجية محصول القمح  أثر تفتيت الحيازات
)محافظة بغداد ـ انموذج تطبيقي( / فيصل حسن ناصر البهادلي.ـ بغداد  

 2102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص: ايض؛ 021أـ ز1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ االقتصاد الزراعي
 ـ الزراعة ـ اقتصاديات     أـ العنوان0

  

221.  

22110 
 202ض

 
  ضرغام سلمان برباز 

تقييم كفاءة اداء مشاريع البيوت البالستيكية في محافظة كربالء المقدسة 
ضرغام سلمان برباز .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية (/ 2010ـ 2009)

 2102الزراعة1
 سم 21ص: ايض؛002أ ـ ز1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ االقتصاد الزراعي
 ـ البيوت البالستيكية    أـ العنوان2اقتصاديات   ـ الزراعة ـ 0

   

223.  

22110 
 233ع

 
  العاني 1 سعد عبد القهار عز الدين

تخطيط االنتاج الزراعي في مشروع مدينة الحسين الزراعية في محافظة 
كربالء بأستخدام اسلوب البرمجة الخطية ) انموذج تطبيقي(/  سعد عبد 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 القهار عز الدين العاني.ـ بغداد
 سم21ص:ايض؛021أـ د1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ االقتصاد الزراعي
 ـ البرمجة الخطية    أـ العنوان2ـ الزراعة ـ اقتصاديات   0 

  

211.  

22110 
 212م

 
 محمد حمزة عمران 

قياس اربحية انتاج بعض محاصيل الخضر محافظة كربالء )انموذج 
تطبيقي( / محمد حمزة عمران .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الزراعة1
 سم21ص:ايض؛ 00أـ د1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ االقتصاد الزراعي
 ـ الزراعة ـ اقتصاديات   أـ العنوان 0

  

210.  

22110 
 313م

 
  المنصور1 اسماء محمود فتح هللا

ومتطلباتها ومدى تحققها في بلدان عربية التنمية المستقبلية ابعادها 
(/ اسماء محمود فتح هللا المنصور.ـ 2101ـ 0311مختارة للفترة )

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم21ص؛013أـ ز1 

 رسالة ماجستير اقتصاد زراعي

212.  
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 ـ الزراعة ـ اقتصاديات   أـ العنوان 0
  

221102 
 323ز

 
 سمير محمد احمدالزهاوي 1 

انتاج تقاوي البطاطا االساس والمعتمدة باستخدام نظامي الزراعة المائية 
والرملية واختيار كفاءتها فسلجيا وحقليا/ سمير محمد احمد الزهاوي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص: ايض؛020أـ ث1 

 وهندسة الحدائق اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية البستنة
 ) انتاج الخضر( 
  ـ االنتاج الزراعي ـ العراق )بغداد(    أـ العنوان 0 

 

212.  

221120212 
 311ف

 
 الفيصل 1 ايهاب عباس محمد 

القطاع النفطي العراقي في ظل المتغيرات االقتصادية المحلية والدولية: 
بغداد ـ كلية رؤية مستقبلية /  ايهاب عباس محمد الفيصل.ـ بغداد : جامعة 

 2102االدارة واالقتصاد1
  سم21ص:ايض؛011أـ هـ 1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ المحلية والدولية     أـ العنوان2ـ النفط ـ اقتصاديات    0

  

212.  

22112 
 132م

 
 المشهداني 1 ايناس محمد رشيد 

مختارة مع تكييف الصناعة التمويلية في ظل منظمةالتجارة العالمية لدول 
اشارة الى العراق / ايناس محمد رشيد المشهداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص:ايض؛210أـ ص 1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ التجارة العالمية    أـ العنوان2ـ الصناعات التمويلية    0

  

211.  

22112030 
 230ج
 

 
 الجعيفري1 زينب علي داشور

ـ 2111السياحة الدينية في العراق وأثرها في زيادة الدخل القومي للمدة  
/ زينب علي داشور  الجعيفري.ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية 2113

  2102االدارة واالقتصاد1
 سم21ص؛021ب ـ ت1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوانـ السياحة ـ اقتصاديات    أـ 0

  

212.  

22111 
 322ج

 
  الجنابي1 عهد اسماعيل رحيم 

أمثلية االنتاج واالرباح في المنشأة العامة لالسمنت الجنوبية: دراسة 
عهد (/  2010ـ 2008قياسية تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة للمدة)

اسماعيل رحيم الجنابي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة 
 2102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛023ح1أـ 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 ـ االنتاج ـ اقتصاديات     أـ العنوان0
  

210.  

2211122 
 321س
 
 

 
  سندس حميد موسى

أزمة الرهن العقاري والمصرفية االسالمية : االنعكاسات ـ الحلول/  
سندس حميد موسى.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد1
 سم21ص:ايض؛201أـ هـ1 

211.  
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 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ الرهن العقاري     أـ العنوان 2ـ االزمات االقتصادية    0

  
2211122 

 123ش
 

 الشمري1 راضي عبيد تغيمش
راضي عبيد وانعكاساتها عالميا وعربيا/  2008االزمة المالية العالمية 

.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1   تغيمش الشمري
2102 
  سم21ص:ايض؛220

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 ـ االزمات االقتصادية )عالميا وعربيا(     أـ العنوان0

  

213.  

2211122 
 122ع

 
 عالء عبد كطافة

جلس التعاون االزمة المالية العالمية وانعكاسها على اقتصاديات دول م 
الخليجي/ عالء عبد كطافة.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

 2102السياسية1 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في العالقات االقتصادية الدولية
 ـ االزمات االقتصادية     أـ العنوان0

  

221.  

221102 
 122ح

 
 الحمداني1 عيدان شبيب سليم 
: دراسة تاريخية/  عيدان 0311ـ 0321شركة نفط الموصل المحدودة

 2102شبيب سليم الحمداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (0311ـ0312ـ العراق ـ تاريخ حديث)2ـ شرمة نفط البصرة    0

 أـ العنوان 
  

220.  

22113 
 212م

 
 المحمدي1 ايمان مصطفى خلف 

/  ايمان مصطفى 0301ـ 0322االقتصادي في العراق سياسة التخطيط
 2102خلف المحمدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 (0301ـ 0322ـ العراق ـ تاريخ حديث)2ـ التخطيط االقتصادي 0
 أـ العنوان

  

222.  

221130 
 322ج
 

 
 الجنابي1 يسرى سالم نايف

امكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي بأستخدام معايير 
نظام النقد االوربي/ يسرى سالم نايف  الجنابي .ـ صالح الدين: جامعة 

 2102تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علوم االقتصاد
 ـ االقتصاد الدولي ـ تنمية      أـ العنوان0
 

222.  

221130 
 222ح

 
 الحرباوي1 عقيل حسين عباس

دور المتغير السياسي واالقتصادي في سياسةايران الخارجية تجاه دول 
اسيا الوسطى / عقيل حسين عباس الحرباوي .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ 

 2102كلية العلوم السياسية1 
 سم21ص؛211

 االقتصادية الدوليةرسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 1 العالقات 

222.  
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 ـ ايران ـ العالقات االقتصادية2ـ العالقات االقتصادية الدولية     0
 أـ العنوان

   
221130 

 133ح
 

 حسين احمد دخيل
االطر السياسية القتصاديات التحول : دراسة مقارنة مع اشارة الى  

العراق /  حسين احمد دخيل.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 
 2102السياسية1قسم العالقات االقتصادية الدولية1

 سم21ص؛201أـ ث1 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية1 العالقات االقتصادية الدولية

 ـ العالقات االقتصادية الدولية     أـ العنوان0
 

221.  

221130 
 232ر

 
 رائد فاضل جويد 

اسبابها وانعكاساتهااقتصادية 2008االزمة المالية العالمية لعام 
والسياسية على االقتصاد االوربية والنامية مع اشارة خاصة لدول مجلس 

النهرين ـ كلية العلوم التعاون الخليجي/ رائد فاضل جويد.ـ بغداد : جامعة 
 2102السياسية 1

 سم21ص؛221أـ ب1 
 اطروحة دكتوراه في العالقات االقتصادية الدولية

 ـ العالقات االقتصادية الدولية       أـ العنوان0
 

222.  

221130 
 322ز

 
 زياد عز الدين طه طالب

وأثرها علىااليرادات النفطية لدول 2111االزمة المالية العالمية لعام  
مجلس التعاون الخليجي /  زياد عز الدين طه طالب.ـ صالح الدين: جامعة 

 2102تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في االقتصاد
 ـ االقتصاد الدولي        أـ العنوان0 

  

220.  

221130 
 222ز

 
 زين العابدين محمد عبد الحسين

العالقة بين الفساد االداري والمالي واالستشماراالجنبي المباشر : دراسة  
حالة العراق/ زين العابدين محمد عبد الحسين.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ 

 2102كلية العلوم السياسية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ـ االداري والمالي    أـ العنوان2االقتصادية الدولية    ـ العالقات 0

  

221.  

221130 
 222س

 
 الساعدي1 ابتهال محمد

والي العالقات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين المحددات 
الثنائية والضغوط االمريكية /  ابتهال محمد والي الساعدي.ـ بغداد : 

 2102ياسية 1جامعة النهرين ـ كلية العلوم الس
 سم21ص:ايض؛022ب ـ ج1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية العالقات االقتصادية الدولية
 ـ مجلس التعاون الخليجي  2ـ العالقات االقتصادية الدولية     0

 أـ العنوان 
 

223.  

221130 
 223س

 
 السعدي1 اخالص قاسم فاضل

دور المورد الريعي النفطي في بناء الدولة القومية ) العراق ـ نيجيريا (  
(/ اخالص قاسم فاضل  السعدي.ـ بغداد : 2111ـ 0301انموذجا للمدة )

 2102جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

201.  
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 سم21ص؛221
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية

 الدولة القومية ) العراق ـ نيجيريا(ـ 2ـ العالقات االقتصادية الدولية  0
 أـ العنوان  

  
221130 

 232س
 

 سعيد محمد كريم
متبنيات الليبرالية الجديدة وانعكاساتها على االوضاع االقتصادية 

واالجتماعية في بلدان نامية مختارة/ سعيد محمد كريم.ـ بغداد : جامعة 
 2102النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص؛013
 سالة ماجستير في العالقات االقتصادية الدوليةر
 ـ العالقات االقتصادية الدولية     أـ العنوان0

  

200.  

221130 
 123ش

 
 الشمري 1 حسيب عبد هللا رويح

الجوانب االقتصادية للموازنة المائية في العراق/  حسيب عبد هللا رويح 
 2102واالقتصاد 1 .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة الشمري

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في االقتصاد

 ـ االقتصاد الدولي       أـ العنوان0
  

202.  

221130 
 32ش

 
 شهد صباح مجيد سلطان

ـ 2112التوجهات السياسية واالقتصادية التركية تجاه المشرق العربي  
/ شهد صباح مجيد سلطان .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 2100

 2102السياسية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في العالقات االقتصادية الدولية
 ـ العالقات االقتصادية الدولية      أـ العنوان0
 

202.  

221130 
 312ش

 
 الشيشاني1 زينب سعد شمس الدين

الدور االقتصادي والسياسي للعملة االحتياطية ـ الدوالر انموذجا/  زينب  
سعد شمس الدين الشيشاني.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

 2102السياسية 1
 سم21ص؛210

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
 أـ العنوان   ـ العالقات االقتصادية الدولية  0

  

202.  

221130 
 321ع

 
 عبد الناصر قادررضا

واقع التعليم وأثرتسرب الطلبة على التنمية البشرية في العراق 
(/  عبد الناصر قادر رضا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 2100ـ 2110للمدة)

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛002أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في االقتصاد
 االقتصاد ـ تنمية البشرية      أـ العنوانـ 0

  

201.  

221130 
 212م

 
 محمد سامي توماس

العالقات التركية ـ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية/  محمد سامي 
 2102توماس.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص:ايض؛212أـ د1
 العالقات االقتصادية الدوليةرسالة ماجستير في العلوم السياسية/ قسم 

202.  
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 ـ العالقات االقتصادية الدولية     أـ العنوان0
 

221130 
 222ن

 
 النجار 1 زينة عبد الكريم ابراهيم

التنافس االقتصادي بين االتحاد االوربي والصين وانعكاساته العالمية  
(/ زينة عبد الكريم ابراهيم النجار.ـ بغداد : جامعة 2101ـ0331للمدة )

 2102لنهرين ـ كلية العلوم السياسية 1ا
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في العالقات االقتصادية الدولية
 ـ العالقات االقتصادية الدولية     أـ العنوان0 

 

200.  

221130 
 222ن

 
 النجار 1 نور صبحي علي

االتفاق العسكري في الشرق االوسط بعد الحرب الباردة : دراسة في االثار 
والسياسية / نور صبحي علي النجار .ـ بغداد : جامعة النهرين االقتصادية 

 سم21ص:ايض؛011أـ د21021ـ كلية العلوم السياسية 1
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 قسم العالقات االقتصادية الدولية

 ـ الحرب الباردة    أـ العنوان2ـ العالقات االقتصادية الدولية   0
  

201.  

221130 
 122و

 
 لؤي طارقوالء 

مستقبل النفط العراقي بين االستثمار الوطني واالستثماراالجنبي / والء 
 2102لؤي طارق.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص؛032
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 قسم العالقات االقتصادية الدولية

 نوانـ العالقات االقتصادية الدولية      أـ الع0
 

203.  

221130 
 310ي

 
 يوسف عمار وجيه

ادارة الموارد الناضبة في ظل االنظمة الفدراليه نماذج مختارة/ يوسف 
 2102عمار وجيه.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 قسم العالقات االقتصادية الدولية

 ـ االنظمة الفدرالية    أـ العنوان2االقتصادية الدولية   ـ العالقات 0
   

211.  

221130022 
 13ع
 

 
 علي كاظم هالل

االثار االقتصادية واالجتماعية لسياسات االصالح االقتصادي في مصر 
والعراق/ علي كاظم هالل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
  سم21ص؛222أـ و1

 دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصاديةاطروحة 
 ـ السياسة االقتصادية  ـ البلدان النامية     أـ العنوان0
 

210.  

2211321 
 212س

 
 السامرائي 1 مروة ضياء ابراهيم

مساهمة الخصخصة في ايرادات الضرائب ))بحث تطبيقي على عينة من 
: جامعة محطات تعبئة الوقود((/  مروة ضياء ابراهيم السامرائي.ـ بغداد 

 2102بغداد ـ المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية1
 سم21ص؛021

 دبلوم عالي بالضرائب المعادل للماجستير
 ـ الضرائب   أـ العنوان2ـ الخصخصة    0 

  

212.  

22113120 
 232غ

 
 الغريباوي1 حيدر عبد االمير نعمه حمود

212.  
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عراق : دراسة دور اقتصاد المعرفه في تفصيل التنمية البشرية في ال 
مقارنه لتجارب دول مختارة/  حيدر عبد االمير نعمه حمود الغريباوي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية االدارة واالقتصاد1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 ـ التنمية االقتصادية ـ العراق     أـ العنوان

  
220 

 312أ
 

 لطيفأنسام قاسم حاجم 
المسؤولية الجنائية للقوات االجنبية في العراق: دراسة في القانون الدولي 

 2102العام/  أنسام قاسم حاجم لطيف.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ القانون الدولي العام    أـ العنوان0

  

212.  

220 
 122ر

 
 كريمالركابي1 كريم كاظم 

النزاع الحدودي بين العراق والكويت في ضوء احكام القانون الدولي  
العام /  كريم كاظم كريم الركابي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية القانون 

12102 
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ القانون الدولي العام    أـ العنوان0
 

211.  

220 
 12ع

 
 شاهرعمر صبري عباس 

مكانة القانون الدولي العام في المدرك االستراتيجي االمريكي/  عمر 
صبري عباس شاهر.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 

12102 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 ـ امريكا ـ االحوال السياسية   أـ العنوان2ـ القانون الدولي العام   0

  

212.  

220122 
 313ع

 
 العنكود 1 سعد خلف حسين علي

أثر المتغيرات الدولية في مبدأ سيادة الدولة/  سعد خلف حسين علي 
 2102العنكود.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ سيادة الدول ـ  قانون دولي    أـ العنوان0
  

210.  

220122 
 223ق

 
 القاضي 1 محمد جبار كريدي

حق تقرير المصير كردستان العراق انموذجا : دراسة مقارنة/  محمد جبار 
كريدي القاضي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية القانون والسياسة 

12102 
 سم21ص؛202أـ ط1 

 رسالة ماجستير في القانون العام
تاريخ حديث ـ  ـ كردستان ـ2ـ تقرير المصير ـ قوانين وتشريعات   0

 العراق       أـ العنوان
  

211.  

2201212 
 232ز
 

 
 الزبيدي1 مؤيد جبار محمد

الضمانات الدولية الوطنية لحقوق الالجئين العراقيين/  مؤيد جبار محمد 
 2102الزبيدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية القانون والسياسة 1

213.  
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 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ الدولية والوطنية    أـ العنوان2الالجئين ـ قوانين وتشريعات ـ 0
 

2201210 
 232ع
 

 
 العبيدي1 عادل حسن علي دهش

االمن االنساني في اطار القانون الدولي المعاصر/  عادل حسن علي  
 2102دهش العبيدي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛011
 القانون العامرسالة ماجستير في 

 ـ حقوق االنسان ـ قانون دولي     أـ العنوان 0
  

231.  

2201211 
 232ج
 

 
 الجبوري 1بشير سبهان احمد خلف

الحقوق القانونية لالجيء السياسي والعسكري/ بشير سبهان احمد خلف 
 2102الجبوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛031
 القانون العامرسالة ماجستير في 

 ـ الالجئون السياسيون ـ قوانين وتشريعات     أـ العنوان0
  

230.  

220100 
 322ج
 

 
 الجنابي1 خالد سلمان جواد

الدور المستقبلي لمجلس االمن الدولي في تحديد جريمة العدوان : دراسة  
في نظام روما/ خالد سلمان جواد الجنابي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ 

 2102ن 1 كلية القانو
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ القانون الجنائي الدولي      أـ العنوان0 

  

232.  

222111311 
 120ر
 

 
 رزاق فالح وحيد

/ رزاق فالح 0303الحقوق السياسية في الدستور االيراني بعد عام 
 2102وحيد.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1

 سم21ص:ايض؛221أـ و1 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 ـ القانون الدستوري ـ ايران      أـ العنوان0
  

232.  

2221113120 
 321ع
 

 
 العنبكي1 هزير حسن شالوخ

ـ 0320التطورات الدستورية في تركيا واثرها في السياسة الداخلية 
كلية /  هزير حسن شالوخ  العنبكي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 0312

 2102التربية1 ابن رشد1
 سم21ص:ايض؛231أـ خ1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
 أـ العنوان   0312ـ 0320ـ تركيا ـ تاريخ حديث2ـ تركيا ـ الدستور   0
 

232.  

2221113120 
 123ج

 
 الجزائري1 احمد محمد هادي

لسنة التنظيم الدستوري لحل مجلس النواب في دستور جمهورية العراق 
/ احمد محمد هادي الجزائري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 2111

 2102القانون والسياسة 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ القانون الدستوري   ـ العراق     أـ العنوان0

  

231.  
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2221113120 
 222ح

 
 الحداد1 رائد كاظم محمد

مدى التوازن بين سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني :  
دراسة مقارنة/ رائد كاظم محمد الحداد .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية 

 2102القانون والعلوم السياسية1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في القانون العام
 أـ العنوان ـ النظام البرلماني  2ـ القانون الدستوري   ـ العراق 0

   

232.  

2221113120 
 133ح

 
 حسين لهوين عبد

مدى التوازن بين اختصاصات رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير  
العراقية : دراسة مقارنة/ حسين لهوين عبد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102القانون 1
 سم21ص:ايض؛010أـ د1 

 رسالة ماجستير في القانون العام
 الدستوري ـ العراق      أـ العنوانـ القانون 0

  

230.  

2221113120 
 22س

 
 سجى فالح حسين

النظام الدستوري للسلطة القضائية االتحادية في ظل دستورجمهورية 
/ سجى فالح حسين.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 2111العراق لعام 

 2102القانون 1
 سمرسالة ماجستير في القانون العام21ص؛212

 ـ السلطة القضائية  أـ العنوان2الدستوري   ـ العراق  ـ القانون0
  

231.  

2221113120 
 232ع

 
 عدنان ضامن مهدي حبيب

دور القضاء الدستوري العراقي في حماية الحقوق والحريات/ عدنان 
 2102ضامن مهدي حبيب.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛221
 العامرسالة ماجستير في القانون 

 ـ الحقوق والحريات   أـ العنوان2ـ القانون الدستوري   ـ العراق  0
  

233.  

2221113120 
 121غ

 
 الغزالي1 محمد عبد علي خضير

التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : دراسة مقارنة/  
 محمد عبد علي خضير الغزالي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

2102 
 سم21ص:ايض؛222ث1أـ 

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ التشريعية والتنفيذية   أـ العنوان2ـ القانون الدستوري ـ العراق  0

  

011.  

2221113120 
 212م

 
 المحمدي1 محمد حميد محمود

/ محمد 2111االستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 
جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 حميد محمود المحمدي.ـ صالح الدين: 

2102 
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ القانون الدستوري   ـ العراق  أـ العنوان0

  

010.  

2221120 
 322ب

 
 البيضاني1 سناء محمد سدخان

توزيع االختصاصات المالية بين السلطة االتحادية واالقاليم والمحافظات 

012.  
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محمد سدخان البيضاني.ـ صالح الدين: جامعة )العراق انموذجا( / سناء 
 2102تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛212
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 ـ السلطة الحكومية ـ العراق   أـ العنوان0 
  

2221120 
 212ع

 
 العامري1 محمد هدام

االختصاص الرقابي للسلطات المحلية في القانونالعراقي: دراسة مقارنة/ 
 2102حمد هدام  العامري.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1م

 سم21ص؛202أـ هـ1
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ السلطة الحكومية ـ العراق     أـ العنوان0
   

012.  

222111 
 133ح

 
 حسين شعالن حمد

التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية/  حسين شعالن حمد.ـ 
 2102:جامعة بابل ـ كلية القانون 1بابل 
 سم21ص؛221أـ و1

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ السلطة التشريعية   أـ العنوان0 

  

012.  

222112 
 131أ

 
 االلوسي1 عبد هللا نوري احمد

مدى حجية التحقيق االداري في التحقيق القضائي في القانون العراقي/ 
: جامعة النهرين ـ كلية االكاديمية  عبد هللا نوري احمد االلوسي.ـ بغداد
 2102العليا للدراسات العلمية واالنسانية1

  سم21ص؛003
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 ـ القانون االداري    أـ العنوان 0 
   

011.  

2221121 
 123ش
 

 
 الشمري1 مهند فالح حسن

تضمين الموظف العام في القانون العراقي: دراسة مقارنة/ مهند فالح  
  2102حسن  الشمري .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛222ب ـ ح1 
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ الموظفون ـ قانون اداري   أـ العنوان0
  

012.  

2221121 
 221ع

 
 العادلي 1 شهالء سليمان محمد

انتداب الموظف العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة/ شهالء  احكام
 2102سليمان محمد العادلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛210أ ـ ث1 
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ الموظفون ـ قانون اداري    أـ العنوان0
  

010.  

2221120 
 121هـ
 

 
 هشام جميل كمال ارحيم

الهيئات المستقلة وعالقتها بالسلطة التشريعية في العراق : دراسة 
مقارنه/  هشام جميل كمال ارحيم.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 

 2102القانون 1 
 سم21ص؛220

 اطروحة دكتوراه فلسفة في القانون العام
 ـ السلطة التشريعية   ـ العراق    أـ العنوان0

011.  
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22212210 
 222م
 

 
 ماجد محمد جواد علي

/ ماجد 0301ـ 0311تطور الحركة الدستورية والديمقراطية في المغرب
 2102محمد جواد علي.ـ بغداد: معهد التاريخ العربي والتراث العلمي1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث المعاصر

 ـ المغرب ـ تاريخ2ـ الديمقراطية في المغرب   2ـ المغرب ـ دراسات0
 (     أـ العنوان0301ـ 0311) حديث

  

013.  

222102 
 331ش
 

 
 الشويلي1 زيدان حسان حاوي

الدستور االمريكي: دراسة تاريخية/ زيدان حسان حاوي الشويلي.ـ بغداد: 
 2102الجامعة المستنصريةـ كلية التربية 1

 سم21ص؛112أـ ي1 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ

 امريكا ـ تاريخ حديث   أـ العنوانـ 2ـ امريكا ـ الدستور   0
  

001.  

2221122 
 322ج

 
 الجنابي1 علي غني عباس

الرقابة على الموازنة العامة : دراسة مقارنة/  علي غني عباس الجنابي.ـ 
 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛212
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 ـ الميزانية ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان0 
  

000.  

2221102 
 233ع
 

 
 العاني1 اسامة طه حسين

النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادية في العراق : دراسة مقارنة/ 
 2102اسامة طه حسين العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛202
 العامرسالة ماجستير في القانون 

ـ العراق ـ االحوال االقتصادية     2ـ التنمية االقتصادية ـ قوانين وتشريعات  0
 أـ العنوان

 

002.  

2221212 
 232ع

 
 العبيدي1 شالل عواد سليم

حقوق الطفل وضماناتها : دراسة مقارنة/ شالل عواد سليم العبيدي.ـ  
 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛002
 لة ماجستير في القانون العامرسا

 ـ حقوق االطفال ـ العراق    أـ العنوان0
  

002.  

222112 
 212س

 
 السامرائي 1 محمد عبد الرحمن ابراهيم

الطبيعة القانونية الشتراكات الضمان االجتماعي/ محمد عبد الرحمن  
 2102ابراهيم  السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ التأمين االجتماعي ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان0 
  

002.  

222112222 
 22ج
 

 
 الجبر 1 شيماء فارس محمد

الوسائل الضريبية لحماية البيئة/ شيماء فارس محمد الجبر.ـ صالح  

001.  
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 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1
 سم21ص:ايض؛012ي1أـ 

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ التلوث البيئي ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان0

  
22211222 

 122ح
 

 
 الحمداوي1 حسين عبيد شعواط

النظام القانوني لعقد االقامة في الفندق: دراسة مقارنة/ حسين عبيد 
  2102شعواط الحمداوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛010
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

ـ القانون الخاص ـ 2ـ االقامة في الفندق2ـ الفنادق ـ قوانين وتشريعات  0
 دراسات          أـ العنوان

  

002.  

2221102 
 232ح
 

 
 الحديثي1 عمار خليل جمعة

النظام االنضباطي العضاء هيئة التدريس بالجامعة : دراسة مقارنة/ عمار 
 خليل جمعة الحديثي .ـ االنبار: جامعة االنبارـ كلية القانون1 

2102 
 سم21ص؛032أـ ح1 

 رسالة ماجستير في القانون العام
 وتشريعات    أـ العنوانـ الجامعات والكليات ـ قوانين 0

   

000.  

2211110 
 222م

 
 المرعاوي1 جمال جاسم محمد

الحماية الجزائية لسوق االوراق المالية: دراسة مقارنة/  جمال جاسم  
محمد المرعاوي.ـ االنبار: جامعة االنبارـ كلية القانون والعلوم السياسية 1 

 2102قسم القانون1 
 سم21ص؛211أـ ص1

 القانون العامرسالة ماجستير في 
 ـ القانون الجنائي ـ دراسات    أـ العنوان0 

 

001.  

221112 
 213ب

 
 البازي1 شذى عبودي عباس حسون

اليات مكافحة االرهاب واثرها على حقوق االنسان / شذى عبودي عباس 
حسون  البازي .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية القانون والعلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص؛210

 ماجستير في القانون العامرسالة 
 ـ االرهاب ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان0 

 

003.  

2211121 
 213م

 
 سالم مؤيد شريف مالحسن

جرائم العنف ضد االطفال: دراسة مقارنة/  سالم مؤيد شريف مالحسن.ـ 
  2102بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص:ايض؛030ب ـ د1
 العامرسالة ماجستير في القانون 

 ـ االطفال ـ العراق   أـ العنوان2ـ االطفال ـ قوانين وتشريعات   0
  

021.  

221110 
 212ص
 

 
 صالح شريف مكتوب

انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو العام : دراسة مقارنة/ صالح شريف  
  2102مكتوب.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في القانون العام

020.  
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 ـ القانون الجنائي  ـ دراسات    أـ العنوان0
  

221110 
 233ط

 
 الطائي1 سالم نعمه رشيد

كشف الداللة ودوره في االثبات الجزائي: دراسة مقارنة/ سالم نعمه رشيد  
 سم21ص؛012 2102الطائي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ـ الداللة ـ كشف   أـ العنوان  2ـ القانون الجنائي    ـ دراسات 0
 

022.  

221110 
 220و

 
 واثق عبد الكريم محمود

التعاون الدولي في اطار المحكمة الجنائية الدولية/ واثق عبد الكريم 
 2102محمود.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛030
 العامرسالة ماجستير في القانون 

 ـ المحاكمات  ـ قانون جنائي    أـ العنوان0
  

022.  

22111002 
 131ت 

 
 التميمي1 حسن خنجر عجيل

مبدأ شخصية العقوبة : دراسة مقارنة/ حسن خنجر عجيل  التميمي .ـ بابل 
 2102:جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛003 
 رسالة ماجستير في القانون العام

 ـ القانون الجنائي ـ دراساتأـ العنوان  2ـ العقوبات )قانون جنائي( 0 
 

022.  

22110 
 131د
 

 
 الدليمي1 حميد لطيف نصيف

المسؤولية الجنائية الناتجة عن العقود والتشييد/ حميد لطيف نصيف  
الدليمي .ـ الخرطوم : جامعة ام درمان االسالمية ـ كلية الدراسات العليا1 

2102 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في القانون المقارن
 ـ القانون الجنائي ـ دراسات    أـ العنوان 0

  

021.  

22110 
 323د

 
  الدوري1 عدي طلفاح محمد

الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي: دراسة مقارنه/ عدي طلفاح 
 2102محمد  الدوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛211
 الة ماجستير في القانون العامرس 
 ـ القانون الجنائي ـ دراسات    أـ العنوان0 

  

022.  

2221110 
 322ب

 
  بهاء خليل اسماعيل امين

الرقابة القضائية على القرار التحكيمي : دراسة مقارنة/ بهاء خليل 
 2102اسماعيل امين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛012
 في القانون الخاص رسالة ماجستير

 ـ القانون الخاص  ـ دراسات أـ العنوان 0
  

020.  

2221110 
 232ر

 
 الربيعي1 حازم اكرم صالل

الشكلية في عقود االنترنيت : دراسة مقارنة/ حازم اكرم صالل الربيعي.ـ  
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛022

021.  
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 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ـ االنترنيت ـ عقود   أـ العنوان2القانون الخاص ـ دراسات  ـ 0

  
2221102 

 322أ
 

 
 أنغام محمود شاكر

الوالية في الزواج : دراسة مقارنة/  أنغام محمود شاكر.ـ بابل :جامعة 
  2102بابل ـ كلية القانون 1

 سم رسالة ماجستير في القانون الخاص21ص؛011
 أـ العنوان  ـ الزواج ـ قوانين وتشريعات  0

  

023.  

2221123 
 232ج
 

 
 الجبوري1 عالء فاهم حسن شالش

االطار القانوني لعقد الوكالة المدنية: دراسة مقارنة/ عالء فاهم حسن 
  2102شالش  الجبوري .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛012أـ و1 
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص   ) الوكالة(    أـ العنوان 0
  

021.  

2221123120 
 232أ

 

 
 أبو ذهب1 فاطمة عبد الرحيم علي

النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية/ فاطمة عبد الرحيم علي أبو 
 سم21ص؛000 2102ذهب.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ) القانون الخاص( ـ العراق   أـ العنوان ـ العقود0
 

020.  

2221123120 
 212أ

 
 احمد حمزة مهدي

الشكلية في عقد بيع المركبات : دراسة مقارنة / احمد حمزة مهدي.ـ بابل 
 2102:جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان ـ العقود ) القانون الخاص( ـ العراق   أـ0
  

022.  

2221123120 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد موسى خلف

النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام في العراق /  محمد 
موسى خلف الجبوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

2102 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ـ العقود ) القانون الخاص(ـ العراق       أـ العنوان    0
 

022.  

2221123120 
 232ج

 
 الجبوري1 نوفل رحمن ملغيط

االستحواذ على الشركة المساهمة : دراسة مقارنة / نوفل رحمن ملغيط  
 2102الجبوري.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون1

 سم21ص؛033
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العقود ) القانون الخاص( ـ العراق     أـ العنوان ـ 0
  

022.  

2221123120 
 232ح

 
 الحديثي1 خالد عبد الرحمن حسين

عقد الصلح : دراسة مقارنة/  خالد عبد الرحمن حسين الحديثي.ـ بغداد:  
 سم21ص؛222 2102االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية 1

 الخاصأطروحة دكتوراه في القانون 

021.  
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 ـ العقود ) القانون الخاص( ـ العراق     أـ العنوان0
  

2221123120 
 323د

 
 الدهان 1 حيدر فاضل حمد

النظام القانوني لعقد الوساطة في سوق االوراق المالية :دراسة مقارنة /  
 2102حيدر فاضل حمد الدهان.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون1

 سم21ص؛203
 القانون الخاص رسالة ماجستير في

 ـ العقود ) القانون الخاص( ـ العراق    أـ العنوان0
  

022.  

2221123120 
 221ع

 
  عباس عبد الصمد عباس

الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد بين القانون الوصفي 
والفقه االسالمي/ عباس عبد الصمد عباس.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102والسياسة1كلية القانون 
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ـ العقود ) القانون الخاص( ـ العراق     أـ العنوان  0

  

020.  

2221123120 
 322ف

 
 الفوادي1 شيماء اسكندر داغر

عقد الخدمة النفطي/ شيماء اسكندر داغرالفوادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية القانون 1

 سم21ص:ايض؛030أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ العقود ) القانون الخاص(ـ العراق        أـ العنوان0

 

021.  

2221132 
 222ك

 
 الكبابجي1 لبنى فوزي محمود

الضمانات الالحقة على قرار فرض العقوبة االنضباطية / لبنى فوزي  
 2102محمود  الكبابجي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم21ص؛12
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ الضمانات ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان0
  

023.  

22210 
 212أ

 
 اخالص لطيف محمد

ني للمعلومات غير المفصح عنها: دراسة مقارنة/ اخالص النظام القانو 
 2102لطيف محمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية القانون والسياسة1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0
  

021.  

22210 
 022أ

 
 اقبال مبدر نايف

: دراسة مقارنة/ اقبال مبدر نايف.ـ بابل  النظام القانوني البعاد االجانب
 2102:جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم 21ص؛012
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0
  

020.  

22210 
 322أ

 
 االنباري1 ليث عبد الرزاق علي

االلتزام التضامني : دراسة مقارنة/ ليث عبد الرزاق علي  االنباري.ـ بابل 

022.  
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 2102:جامعة بابل ـ كلية القانون 1
 سم21ص؛003

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0

  
22210 

 322ح
 

 حيدر مهدي نزال
حيدر مهدي نزال.ـ بغداد : انقضاء االلتزام بالمقاصة : دراسة مقارنة/ 

 2102جامعة بغداد ـ كلية القانون 1
 سم21ص؛012أـ ج1

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 ـ القانون الخاص ـ دراسات   أـ العنوان0

  

022.  

22210 
 132ح

 
 الحسناوي1حسين عيسى عبد الحسن

الحماية القانونية للمستهلك في االغراق التجاري/  حسين عيسى عبد  
 2102الحسن الحسناوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0
   

022.  

22210 
 322ز

 
 الزيادي1 عالء الدين كاظم تالي

المقاول بانجاز العمل : دراسة مقارنة/ عالء الدين كاظم تالي التزام 
 2102الزيادي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛000
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0
  

021.  

22210 
 322س

 
 السوداني 1نادية فرحان زامل

عالقات العمل: دراسة مقارنة/  نادية فرحان  العدالة االجتماعية في حكم
 2102زامل السوداني.ـ بغداد : جامعةالنهرين ـ كلية الحقوق 1

 سم21ص؛020
 أطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 ـ العمل ـ عالقات    أـ العنوان2ـ القانون الخاص ـ دراسات   0
  

022.  

22210 
 13ع

 
 علي فيصل نوري

اسة مقارنة/ علي فيصل نوري.ـ بابل :جامعة تسبيب االحكام المدنية : در
 2102بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ القانون الخاص ـ دراسات    أـ العنوان0
  

020.  

220112 
 232ج

 
 الجبوري1 علي ثامر عبد العزيز

االثبات في المواد الجزائية : دراسة مقارنة/ علي ثامر عبد العزيز  
 2102الجبوري .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم21ص؛030هـ ـ ل1 
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 ـ االثبات ـ قوانين وتشريعات     أـ العنوان0
  

021.  

21111102 
 213د

 
 الدعمي1 وليد عباس جبر

023.  



135 
 

الذكاء االجتماعي في تحقيق االداء العالي/  وليد عباس جبر الدعمي.ـ دور 
 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛202أـ ي1
 رسالة ماجستير في علوم االدارة واالعمال

 ـ االداء العالي  أـ العنوان2ـ الذكاء االجتماعي2ـ القيادة االدارية   0
  

2111113120 
 211ب
 

 
 باسم فيصل عبد نايف

بناء المنظمة المتعلمة في اطار التكامل بين عمليات ادارة المعرفة 
والمقدرات الجوهرية : دراسة تحليلية لعينة من العاملين في وزارة العلوم 
والتكنولوجيا / باسم فيصل عبد نايف. ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه في علوم االدارة العامة
 ـ االدارة العامة ـ العراق     أـ العنوان0

  

011.  

212102 
 223س

 
 السعدي1 زينب شمران خزعل

تحليل العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات البلدية وجودتها : بحث 
استطالعي في بلدية الرشيد/  زينب شمران خزعل السعدي. ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛201أـ م1

 رسالة ماجستير في ادارة البلديات
 ـ البلديات ـ بغداد     أـ العنوان0
 

010.  

21210 
 221ف

 
 فراس عباس هاشم مجيد

تأثير العوامل الجيوبوليتيكة في تكامل وتماسك بيئة االمن القومي دول 
العربية )انموذجا(/ فراس عباس هاشم مجيد. مجلس التعاون لدول الخليج 

 2102ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1
 سم21ص؛222أـ ت1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 1 االستراتيجية
 ـ االمن القومي   أـ العنوان0 

 

012.  

21210 
 332م

 
 مؤيد حمزة عباس

/  2110أيلول 00االوسط بعداالستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق 
مؤيد حمزة عباس. ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 

12102 
 سم21ص:ايض؛023أـ ت1

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 1 االستراتيجية 
 ـ الشرق االوسط ـ تاريخ حديث2ـ امريكا ـ االمن القومي    0

 أـ العنوان
  

012.  

212122 
 312ع
 

 
 العيساوي1 عبد االمير كاظم عماش

السياسة الجنائية في جرائم الفساد االداري والمالي في القانون العراقي/ 
عبد االمير كاظم عماش العيساوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 

12102 
 سم21ص؛220أـ ح1 

 رسالة ماجستير في القانون العام
 ن ـ الفساد االداري ـ العراق    أـ العنوا0

  

012.  

212122 
 332م

 
 مينا رعد خيون حداد

011.  
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العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بالف ساداالداري/  مينا رعد خيون 
 2102حداد .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية التربية بنات1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية

ـ االجتماعية والثقافية        2ـ الفساد االداري ـ العراق )جامعة بغداد(    0 
 أـ العنوان  

  
212111 

 233ط
 

 الطائي1 منى حيدر عبد الجبار
دور الحاكمية في بناء المنظمات: دراسة استطالعية تحليلية/ منى حيدر 

 2102واالقتصاد 1عبد الجبار الطائي. ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في علوم االدارة العامة
 ـ التعليم العالي ـ ادارة     أـ العنوان0

  

012.  

212102 
 112س

 
 السلماوي1 حسين مظلوم عباس

واقع العالقة بين مؤسسات التعليم السياحي وسوق العمل السياحي في 
السلماوي. ـ بغداد : العراق : دراسة تحليلية / حسين مظلوم عباس  
 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق

 ـ العمل السياحي2ـ التعليم السياحي   2ـ السياحة ـ ادارة عامة  0
 أـ العنوان 

  

010.  

212102 
 233ط

 
 الطائي1 مراتب حسين

ليا في التكيف التنظيمي: دراسة تطبيقية على المنظمات أثر قيم القيادات الع
السياحية / مراتب حسين الطائي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق
 ـ السياحة ـ ادارة عامة   أـ العنوان0

  

011.  

212102 
 122ع

 
 الكاظم منصورعطوان منصورعبد 

تنمية وتطوير الخدمات الترويحية في المتنزهات العامة وأثرها في نمو 
الطلب الترويجي لسان مدينة بغداد منطقة الدراسة متنزه الزوراء/ عبد 

الكاظم منصور عطوان منصور.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ك1 
 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق

ـ الزوراء ـ متنزه       2ـ الخدمات الترويحية  2ـ السياحةـ ادارة عامة  0
 أـ العنوان

  

013.  

212102 
 123ع

 
 العزاوي1 ريام عبد الوهاب احمد

العوامل المؤثرة في تنمية الطلب والعرض لخدمات االيواء السياحي في 
عبد الوهاب احمد العزاوي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ العراق /  ريام 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق
 ـ الطلب والعرض      أـ العنوان2ـ السياحة ـ ادارة عامة     0

  

021.  
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212102 
 232ع

 
 العطية1 احمد مكي مجيد

السياحة الدينية المستدامة ودورها في دعم تنوع المنتج السياحي: دراسة  
ميدانية في المواقع السياحية في محافظة النجف االشرف للمدة من 

احمد مكي مجيد العطية.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية /  2011ـ 2003
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ك1 
 وم ادارة االعمالرسالة ماجستير في عل

 ـ السياحة ـ ادارة عامة    أـ العنوان0
  

020.  

212102 
 122ع

 
 عماد حسين سعود

تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات الترفيهية ضمن النمط الخطي لساحل 
نهر دجلة وأثره في نمو الطلب الترفيهي منطقة الدراسة ـ كورنيش ابو 

المستنصرية ـ كلية االدارة نؤاس / عماد حسين سعود.ـ بغداد : الجامعة 
 2102واالقتصاد 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في علوم ادارة السياحة والفنادق

 ـ السياحة ـ ادارة عامة     أـ العنوان0 
  

022.  

212102 
 123ك

 
 الكمري1 نوفل عبد الرضا علوان

أثر استراتيجية االستقطاب وبناء راس المال الحكيم في تحقيق التنمية 
المستدامة : دراسة تطبيقية في عينة من الفنادق الدرجة  السياحية

الممتازة/ نوفل عبد الرضا علوان الكمري .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية 
 2102ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛212أـ م1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في السياحة وادارة الفنادق

 طاب ـ استراتيجيةأـ العنوانـ االستق2ـ السياحة ـ ادارة عامة     0
  

022.  

212102 
 212م

 
 محمد سلمان داود

اعادة تأهيل وتخطيط انشطة السياحة االثرية في مدينة بابل التاريخية 
واثرهما في حركة التفق السياحي : دراسة ميدانية/ محمد سلمان داود.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛020

 رسالة ماجستير في علوم ادارة السياحة والفنادق
 ـ السياحة ـ ادارة عامة    أـ العنوان0

  

022.  

212102 
 233م

 
 مدين عبد الوهاب جبر

أثر ادارة الثقافة التنظيمية في تغيير سلوك الضيف: دراسة تطبيقية في 
جبر.ـ بغداد : فنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغداد / مدين عبد الوهاب 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛203أـ ط1 

 رسالة ماجستير في علوم ادارة السياحة والفنادق
ـ الفنادق ـ العراق ـ  2ـ الصنف ـ سلوك     2ـ السياحة ـ ادارة عامة     0

 مدينة بغداد     أـ العنوان
  

021.  

211111311 
 332ز

 
 عدنان خيري مزيعلالزهيري1 

/ عدنان خيري مزيعل 0321ـ 0032الجيش االيراني في العهد القاجاري
 2102الزهيري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛202
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

022.  
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 ـ ايران ـ الجيش    أـ العنوان0
  

2111113120 
 232ج

 
 الجبوري1 معتز حميد خلف خضر

م(/ معتز حميد 0011ـ 0221القوات العسكرية العثمانية في العراق )
 2102خلف خضر الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛002أـ د1 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ الدولة العثمانية    أـ العنوان2ـ العسكرية ـ العراق  0
  

020.  

211112 
 222ج
 

 
 الجابري1 فاطمة محمد رضا

م/ فاطمة محمد 2110االبعاد الجيوستراتيجية لالمن القومي االمريكي بعد 
 2102رضا الجابري.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية1 االستراتيجية

 ـ االستراتيجية  ـ علوم عسكرية    أـ العنوان0
  

021.  

211112 
 132ع

 
 العكيدي1 اسراء محمد عليوي

العراق والمنظومة االمنية في الخليج العربي: دراسة مستقبلية/  اسراء 
محمد عليوي العكيدي.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 أـ العنوان  ـ االستراتيجية  ـ علوم عسكرية  0

  

023.  

21111311 
 123ح
 

 
 الجزائري1 محمد نجاح محمد كاظم

االمكانات العسكرية االيرانية وأثرها على التوازن االستراتيجي االقليمي 
م/ محمد نجاح محمد كاظم الجزائري.ـ بغداد : جامعة 2112بعد عام 

 2102النهرين ـ كلية العلوم السياسية1
 سم21ص:ايض؛213أـ ت1

 ماجستير في العلوم السياسية1 االستراتيجيةرسالة 
 ـ التوازن االستراتيجي االقليمي2ـ ايران ـ السياسة العسكرية   0
 أـ العنوان  

  

001.  

211122 
 211ج

 
 الجاسمي1 فاتن مجيد ناصر

االستراتيبجية الروسية في الشرق االوسط : دراسة في توظيف البرنامج 
الجاسمي.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ النووي االيراني/ فاتن مجيد ناصر 

 2102كلية العلوم السياسية1
 سمرسالة ماجستير في العلوم السياسية21ص؛223

 ـ االستراتيجية    أـ العنوان0 
  

000.  

22013120 
 122ن

 
 النصار1 نزار عبد السادة

الجامعة واالستثمار في العنصر البشري: دراسة ميدانية في جامعات 
نزار عبد السادة النصار .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفرات االوسط/  

 2102االداب 1
 سم21ص؛232

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع ) خدمة اجتماعية(
 ـ الخدمة االجتماعيةـ  العراق ) جامعات الفرات االوسط(0
 أـ العنوان  

  

002.  
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222100 
 133ح

 
 حسين غازي زيدان

الطبية في االجنحة الخاصة للمستشفيات قياس ابعاد جودة الخدمة 
.ـ ة : بحث مقارن/ حسين غازي زيدان الحكومية وللمستشفيات االهلي

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 ص10أـ ر1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
   ـ المستشفيات االهلية ـ العراق  2ـ المستشفيات الحكومية ـ العراق    0 

 ـ الخدمات الطبية       أـ العنوان2
  

002.  

2221001211 
 120م
 

 
 مصطفى زهير سلمان اسود

امكانية ربط المؤسسات الصحية بشبكة االنترنيت واالنترانيت : دراسة 
استطالعية الراء عينة من العاملين في بعض المؤسسات الصحية في 

بغداد ـ كلية  مدينة بغداد/  مصطفى زهير سلمان اسود.ـ بغداد : جامعة
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛31
 دبلوم عالي بادارة المستشفيات

 ـ المستشفيات ) المعالجة البيانات (    أـ العنوان0
  

002.  

222102 
 222أ

 
 االعرجي1 عمار عماد

ادارة المؤسسة الصحية بين المركزية والالمركزية وانعكاساتها على جودة 
ة الصحية في محافظة كربالء المقدسة/ الخدمة الصحية لمراكز الرعاي

عمار عماد االعرجي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
12102 
 سم21ص؛012 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 ـ الخدمة الصحية ) محافظة كربالء المقدسة(   أـ العنوان0 

  

001.  

222102 
 212س

 
 السامرائي1 اسامة عبد الرحيم

المعرفة الضمنيه وانعكاساتها على جودة الخدمة الصحية في دائرة صحة 
الرصافة/ اسامة عبد الرحيم  السامرائي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛020 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 ـ المستشفيات ـ ادارة    أـ العنوان2ـ الخدمة الصحية   0

  

002.  

22212 
 213م
 

 
 محمود حسن والي ياقوت

الخدمات االجتماعية الطبية للمصابين باالمراض النفسية والعقلية 
)مستشفى الرشاد وابن الرشد انموذجا(/ محمود حسن والي ياقوت.ـ بغداد 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستير في االجتماع1 الخدمة االجتماعية
ـ المستشفيات 2مة االجتماعية الطبية النفسية ـ العراق    ـ الخد0

 )مستشفى الرشاد( ـ العراق    أـ العنوان
  

000.  

222120 
 122ع

 
 عمار برير صالح

تقبل المكفوفين اعاقتهم وعالقته بتوافقهم النفسي االجتماعي وتحصيلهم 
التربية الدراسي/ عمار برير صالح.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االساسية1 
 سم21ص؛022

001.  
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 رسالة ماجستير تربية في التربية الخاصة
 ـ المكفوفين   أـ العنوان0

  
222122 

 222ر
 

 الراجحي1 حسين علي كعيد
اثر برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية للمعاقين حركيا/ 

كلية التربية  حسين علي كعيد الراجحي .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ
 2102االساسية1 

 سم21؛210
 رسالة ماجستير تربية في التربية الخاصة

 ـ المهارات االجتماعية   أـ العنوان2ـ المعاقون حركيا   0 
  

003.  

22210 
 222م

 
 معاذ احمد حسن يونس

المجتمع المأزوم ومشكالت الشباب: دراسة ميدانية في مدينة الفلوجة/ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1معاذ احمد حسن يونس.ـ 

 سم21ص؛232
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 ـ الشباب ـ مشكالت   أـ العنوان2ـ الشباب ـ رعاية    0
  

011.  

22213120 
 323ح
 

 
 حنان موحي علي

معوقات االختصاص االجتماعي في المؤسسات االصالحية: دراسة  
ميدانية في مجمع الرصافة1 بغداد/  حنان موحي علي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية
 لعنوانـ المؤسسات االصالحية  أـ ا2ـ الخدمة االجتماعية ـ  العراق 0

  

010.  

22213120 
 231ن

 
 نبيل جاسم محمد

الجنوسة وعدم المساواة في العمل /  نبيل جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة 
 2102بغداد ـ كلية االداب1 قسم علم االجتماع 1

  سم21ص؛222أـ ث1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع) الخدمة االجتماعية (

 أـ العنوان ـ الخدمة االجتماعية ـ العراق   0
   

012.  

2221312020 
 322ب
 

 
 البياتي1 صبا حسن عبد علي

دور التفكك العائلي في جنوح االناث : دراسة ميدانية في دائرة اصالح 
االحداث في بغداد / صبا حسن عبد علي  البياتي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛232

 االجتماعيةرسالة ماجستير في الخدمة 
 ـ التفكك العائلي2ـ الخدمة االجتماعية ـ العراق )بغداد(   0
 ـ االناث ـ جنوح     أـ العنوان2 

  

012.  

2221312020 
 22س

 
 سحر كاظم نجم

المنظمات غير الحكومية وتنمية المجتمعات المحلية/ سحر كاظم نجم.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛221
 دكتوراه في علم االجتماعأطروحة 

 ـ الخدمة االجتماعية ـ   العراق )بغداد(     أـ العنوان0
 

012.  
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22210 
 232ش

 
 الشدود1 علياء حسين طالب

دراسة بيئية للنبات المائي  الشميالن 
demersumlCaratophyllum  ودوره في ازالة عنصر الكادميوم

.ـ ن طالب  الشدود علياء حسيمن مياه نهر الفرات عند مدينة الناصرية / 
 2102ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 

 سم21ص:ايض؛021أـ ب1 
 علوم الحياة1 بيئة وتلوثرسالة ماجستير في 

 أـ العنوانـ التلوث البيئة ـ العراق ) مدينة الناصرية(   0
  

011.  

22210 
 123ع

 
  العزاوي1 حلى اسماعيل محمد

المعالجة في مصنع الصابون والمنظفات )االمين( من تقييم كفاءة وحدات 
خالل اختبار بعض الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه المعالجة/ حلى 

اسماعيل محمد العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 
12102 

 سم21ص؛002
 علوم الحياة 1علم  البيئة والتلوثرسالة ماجستير في 

 أـ العنوانيئة    ـ تلوث الب0
  

012.  

22210 
 312ع

 
 العيساوي1 حارث احمد مصطفى محمد

تحديد التلوث البكتيري والبيئي ضمن مدينة سامراء/ حارث احمد  
مصطفى محمد  العيساوي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛03

 1االحياء المجهريةعلوم الحياة رسالة ماجستير في 
 أـ العنوانـ البكتريا والبيئة    2ـ تلوث البيئة ) مدينة سامراء(   0
 

010.  

22210232 
 232ج

 
 الجبوري1 ادريس سهيل نجم

تغايرات بعض صفات التبغ بتأثير الترب الملوثة باليورنيوم / ادريس  
 2102سهيل نجم الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛02أـ خ1
 ماجستير علوم في الزراعة قسم علوم المحاصيل الحقلية رسالة

 ـ التبغ ـ صفات   أـ العنوان2ـ التربة ـ تلوث   0
  

011.  

22210232 
 322م

 
 المياحي1 رياض شاكر بديع

محتوى االسمدة الفوسفاتية والخلفات العضوية من بعض العناصر الثقيلة 
/  aestivumlTrlticumLوأثرها في تلوث التربة ونبات الحنطة.

رياض شاكر بديع المياحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 2102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛003أـ هـ1 
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية )علوم التربة والمياه المائية(

 ـ الحنطة ـ نبات   أـ العنوان2ـ التربة ـ تلوث       0 
  

013.  

222122 
 322ج

 
 جعدانالجنابي1 ايمان حسن 

اثر اسلوبي التفريغ االنفعالي والتعليمات الذاتية في خفض العنف لدى 
االحداث الجانحين/  ايمان حسن جعدان الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛222

أطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي ) االرشاد النفسي اوالتوجيه 
 التربوي(

031.  
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 حداث ـ الجانحون     أـ العنوانـ اال0 
  

22312 
 322ر

 
 رياض نوري عباس

أثر برنامج ارشادي التعديل االتجاهات نحو الحركة الكشفية لطالب  
المرحلة المتوسطة في محافظة البصرة/ رياض نوري عباس .ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛011

 فلسفة في علوم التربية الرياضية أطروحة دكتوراه
 ـ الكشافة     أـ العنوان0

  

030.  

22312 
 322س

 
  السوداني1 اثير خليل ابراهيم

تصميم بطارية اختبار لبعض المهارات الكشفية الختيار الكشاف المتقدم 
في الفرق الكشفية المركزية/ اثير خليل ابراهيم السوداني.ـ بغداد : جامعة 

 2102ية الرياضية 1بغداد ـ كلية الترب
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ الفرق الكشفية المركزية     أـ العنوان2ـ الكشافة    0

  

032.  

22312 
 220و

 
 واثق هدود عبيد سلمان شعيلة

التكيف الكشفي وعالقته باالتجاهات الخلقية وجودة الحياة لجوالة 
سلمان شعيلة.ـ بابل : جامعة بابل ـ الجامعات العراقية/ واثق هدود عبيد 

 2102كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛210

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ الكشافة   أـ العنوان0

  

032.  

22312 
 213ي

 
  ياسين علي خلف صالح

تأثير استخدام بعض االلعاب الكشفية في تطويربعض القدرات البدنية 
( 01ـ 02لمرحلة الكشاف المبتدئ بعمر ) والحركية والمهارات الكشفية

سنة/ ياسين علي خلف صالح.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية التربية 
 2102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الكشافة  ـ العراق    أـ العنوان0
  

032.  

201 
 112س

 
 السلماني1 مظهور احمد صالح

بناء منظومة قيم تربوية للمعلم العراقي في ضوء التراث العربي  
االسالمي والفلسفات المعاصرة/  مظهور احمد صالح السلماني.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛210ب ـ س1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم التربوية )اصول التربية(
 ـ الفلسفة التربوية    أـ العنوان2ـ التربية ـ اصول   0 

  

031.  

2011100 
 232ع

 
 العبيدي1 اسراء عاكف علي

تعليم المرأة في الفكر التربوي االسالمي وتطبيقاته التربوية على وفق 
التحديات المعاصرة / اسراء عاكف علي العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 2102كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛222أـ ذ1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية

032.  
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 ـ الفكر التربوي االسالمي  أـ العنوان2ـ النساء ـ تعليم اسالمي  0
  

20110 
 131ج

 
 الجميلي 1 باسمة احمد جاسم

اخالقيات مهنة التعليم في الفكر التربوي االسالمي واتجاهات معلمي 
احمد جاسم الجميلي.ـ ديالى: جامعة المرحلة االبتدائية نحوها/ باسمة 

 2102ديالى ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛202ب ـ ف1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية)فلسفة التربية(
 ـ التعليم ـ مهنة    أـ العنوان2ـ الفكر التربوي    0

  

030.  

20110 
 321ع

 
 العنبكي1 فاضل حسن جاسم سبع

اعداد المعلم في العراق/ فاضل حسن جاسم سبع رواية مستقبلية لفلسفة 
 2102العنبكي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص؛203
 أطروحة دكتوراه في التربية

 ـ المعالم في العراق    أـ العنوان2ـ التعليم ـ فلسفة    0
  

031.  

20110 
 32م

 
 مها صفاء الدين ياسين عبد الخضر

ة لدى مدرسي الطلبة المتفوقين في المرحلة االعدادية من الكفايات المطلوب
وجهة نظر الطلبة المتفوقين انفسهم/ مها صفاء الدين ياسين عبد 

 2102الخضر.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛020أـ ض1 

 رسالة ماجستيرفي التربيه )اصول التربية(
 العنوانـ الفلسفة التربوية     أـ 0

  

033.  

2011013 
 323ز
 

 
 الزهاوي1 سرمد صالح محي الدين

الفكر التربوي في االندلس وأثره في الفكر التربوي الغربي/ سرمد صالح 
محي الدين  الزهاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية1
 سم21ص:ايض؛211أـ د1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 ـ الفكر التربوي الغربي 2ـ الفكر التربوي ـ تاريخ ـ االندلس  0

 أـ العنوان 
   

111.  

201101 
 111أ

 
 أسلم حسام طه محمد دنيدل

النمو المعرفي وعالقته بالتوافق الشخصي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة 
 2102المتوسطة.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛013أـ ج1
 رسالة ماجستيرفي علم النفس التربوي

 ـ الشخصي واالجتماعي   أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي 0
   

110.  

201101 
 112أ

 
  اسماعيل حسن عبد هللا

بناء انموذج لتقويم االداء المهني لمعلمي المرحلة االبتدائية في ضوء 
معايير/ اسماعيل حسن عبد هللا .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1
 ص21ص؛232

 أطروحة دكتوراه في طرق التدريس
 ـ الجودة الشاملة   أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي   0
 

112.  
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201101 
 133أ

 
  األموي1 مروة عدنان عباس

أثر برنامج ارشادي في تنشيط دافعية الطالبات ذوات التحصيل المتوسط 
عدنان عباس  نحو التفوق الدراسي في المدارس المتوسطة / مروة

 2102األموي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛021أـ ف1

 رسالة ماجستيرفي االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ التوجيه التربوي2ـ التفوق الدراسي    2ـ االرشاد النفسي    0
 أـ العنوان 

  

112.  

201101 
 212ب

 
 الباالني1 عبد هللا محمود كريم

الشخصية الصبورة وعالقتها ببعض اساليب التفكير لدى طلبة المرحلة 
االعدادية / عبد هللا محمود كريم  الباالني .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛013أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي علم النفس التربوي
 عنوانـ التفكيرـ اساليب   أـ ال2ـ علم النفس التربوي   0

  

112.  

201101 
 122ب

 
 بشرى حسين علوان امين

الممارسات االرشادية المؤداة والمطلوب اداؤها من قبل مرشدي 
ومرشدات الصفوف في المرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات / 

بشرى حسين علوان امين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 
12102 

  سم21ص؛011
 ماجستيرفي االرشاد النفسي والتوجيه التربويرسالة 

 ـ علم النفس    أـ العنوان 2ـ االرشاد النفسي   0
 

111.  

201101 
 321ب

 
 البيرماني 1 ايام وهاب رزاق

تطور نظرية العقل واالستيعاب القرآني لدى التالميذ المتفوقين دراسيا 
جامعة بابل ـ كلية واقرانهم العاديين/ ايام وهاب رزاق البيرماني .ـ بابل : 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛032

 رسالة ماجستيرفي علم النفس التربوي
 ـ العقل ـ نظرية      أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي     0

  

112.  

201101 
 131ت

 
 التميمي1 حسام ياسين علي

االخرين لدى فاعلية العالج العقالني العاطفي في خفض العنف الموجه ضد 
طلبة المرحلة االعدادية/ حسام ياسين علي  التميمي .ـ بغداد: الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛011وـ ف1 

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتربوي
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

110.  

201101 
 131ت

 
 التميمي 1 فاطمة كريم زيدان

تأثير اسلوب النمذجة لتنمية المرونة النفسية لدى طالبات المرحلة 
االعدادية/ فاطمة كريم زيدان التميمي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 العنوانـ النمذجة ـ اسلوب     أـ 2ـ االرشاد النفسي    0

111.  
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201101 
 232ج

 
 الجبوري 1 ازهار يوسف خلف

أثر برنامج تربوي على وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية 
تقدير الذات لدى طلبة المرحلة االعدادية/ ازهار يوسف خلف الجبوري .ـ 

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛012أـ ي1

 ير في علم النفس التربويرسالة ماجست
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

   

113.  

201101 
 232ج

 
 الجبوري1 رحيم كشاش عبد الكاظم

االستقواء وعالقته بقوة األنا لدى طلبة المرحلة المتوسطه/ رحيم كشاش 
عبد الكاظم  الجبوري.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

12102 
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي    أـ العنوان0

  

101.  

201101 
 232ج

 
 الجبوري1 رقية خلف عباد محمد

أثر برنامج تربوي في خفض االنسحاب االجتماعي لدى طلبة المرحلة 
المتوسطة/ رقية خلف عباد محمد  الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة 

 2102التربية1 تكريت ـ كلية
 سم21ص:ايض؛021أـ غ1 

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

100.  

201101 
 232ج

 
  الجبوري1 ماهر محمد غالم

الجودة الشاملة في التدريس وعالقتها بالتفكيراالبداعي لدى طلبة المرحلة 
الدين : جامعة تكريت ـ كلية  االعدادية/ ماهر محمد غالم الجبوري.ـ صالح

 2102التربية1
 سم21ص:ايض؛021أـ ر1 

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ التفكير االبداعي    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي   0

  

102.  

201101 
 322ج

 
 الجنابي1 داود عثمان عبد

داود الطبيعة االنسانية واهداف التربية واساليبها في القرآن الكريم / 
عثمان عبد  الجنابي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية1
 سم21ص:ايض؛212أـ ط1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 ـ علم النفس التربوي    أـ العنوان0

  

102.  

201101 
 323ح

 
 حنان جمعة عبد هللا

تالمذة بناء اختبار مقنن تشخيصي لمعسري القراءة )الديسلكسيا(لدى 
المرحلة االبتدائية / حنان جمعة عبد هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص:ايض؛021أـ س1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ التالميذ     أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي     0

102.  
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201101 
 212خ

 
 الخالدي1 رضاب منصور حسين

االساءة االنفعالية واالحكام الخلقية وتقديرالذات لدى اطفال الشوارع 
واقرانهم في المدارس االبتدائية / رضاب منصور حسين الخالدي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص؛010

 أطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 ـ المدارس االبتدائية2ع ـ اطفال  ـ الشوار  2ـ علم النفس التربوي0
 أـ العنوان   

  

101.  

201101 
 312خ

 
  خنساء عبد الرزاق عبد

اثر ستراتيجيات علم النفس االيجابي في تنمية السعادة لدى طالبات 
المرحلة االعدادية/ خنساء عبد الرزاق عبد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص؛022

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـالسعادة ـ تنمية    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0 

  

102.  

201101 
 121د

 
 دالل كاظم عبيد

نحو فلسفة للتربية الجمالية في ضوء الرؤية القرآنية الفكروالتطبيق /  
 2102دالل كاظم عبيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه في التربية

 ـ علم النفس التربوي  ـ الجمالية ـ فلسفة     أـ العنوان0
  

100.  

201101 
 02ر

 
 رغد طالب حسن
في تنمية التفكيرالشمولي لدى  master THhnkerفاعلية برنامج 

رغد طالب حسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية طالبات المرحلة المتوسطة/ 
 2102ابن رشد 1التربية1 
 سم21ص:ايض؛022ج ـ ف1 

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية1 علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

101.  

201101 
 32ر

 
 ريا عبد الهادي حسن

االخفاقات المعرفية على وفق االسلوبين االدراكيين )تفضيل النمذجة 
طلبة الصف الثاني متوسط/  ريا الحسيه وتفضيل السيطرة المخيه( لدى 

 2102عبد الهادي حسن .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي    أـ العنوان0

  

103.  

201101 
 211ز

 
 الزاملي1 علي عباس شنان

استخدام نظرية السمات الكامنة وفقا ألنموذج راش في تطوير اختبار رافق 
للمضغوطات المتتابعة المتقدم على طلبة المرحلة االعدادية في مدينة بغداد 
/ علي عباس شنان الزاملي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 

12102  
 سم21ص:ايض؛022أـ م1

 م النفس التربويرسالة ماجستيراداب في عل

121.  
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 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان0
  

201101 
 222س

 
 السبعاوي1 خضير حسين محمد

مستوى القدرة المكانية لدى طلبة المرحلة المتوسطة/ خضير حسين محمد  
 2102السبعاوي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛012
 النفسرسالة ماجستير في التربية وعلم 

 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0
  

120.  

201101 
 223س

 
 السعدون 1 زينه عبد المحسن راشد 

اثر برنامج لتعليم التفكير في حل المشكالت والتحصيل الدراسي لدى تالميذ 
المرحلة االبتدائية/ زينه عبد المحسن راشد السعدون .ـ صالح الدين : 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 ـ المشكالت ـ حل    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0

  

122.  

201101 
 332س

 
  سيناء احمد علي

معالجة المعلومات للنظام اللغوي) عربي ـ كردي( لدى االطفال ثنائي اللغة 
   2102/  سيناء احمد علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

 ـ االطفال ـ العراق    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0
  

122.  

201101 
 132ص

 
 الصميدي1 سالم ادهام سهيل نجم

التوجه الزمني وقلق المستقبل لدى طلبة المرحلة االعدادية من المهجرين 
واقرانهم : دراسة مقارنة/ سالم ادهام سهيل نجم الصميدي.ـ الموصل: 

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛002أـ ل1 

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 ـ المهجرين وأقرانهم  2ـ المستقبل ـ قلق2النفس التربوي   ـ علم 0
 أـ العنوان    

  

122.  

201101 
 233ط

 
 الطائي1 صفاف عدنان مصطفى

أثر برنامج ارشادي لخفض السلوك االنعزالي لدى طالبات المرحلة 
المتوسطة/ صفاف عدنان مصطفى  الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 12102التربية1 ابن رشد 
 سم21ص:ايض؛022أـ ف1 

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس التربوي
 ـ السلوك االنعزالي    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي   0

  

121.  

201101 
 232ع

 
  عبير محمد حسين محمد

المناخ المدرسي وعالقته بدافع االنجاز ومستوى الطموح لدى طلبة 
الحكومية واالهلية/  عبير محمد حسين المرحلة االعدادية في المدارس 

 2102محمد .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 ـ الحكومة االهلية    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0

  

122.  
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201101 
 123ع

 
 العزاوي1 فيحاء اسماعيل ابراهيم

تعليمي في تنمية االستداللي لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات  اثر برنامج
في محافظة صالح الدين/ فيحاء اسماعيل ابراهيم  العزاوي.ـ صالح الدين 

 سم21ص:ايض؛011  2102: جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 أـ العنوان  ـ التفكير االستداللي  2ـ علم النفس التربوي   0
  

120.  

201101 
 12ع

 
 عمر سلمان عواد

التفكير المركب وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلةاالعدادية/ 
  2102عمر سلمان عواد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛222أـ ز1 
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوانـ علم النفس التربوي   أـ 0
  

121.  

201101 
 221ف

 
 فاطمة مدحت ابراهيم

الذكاء الناجح وعالقته باستراتيجيات ماوراء المعرفة لدى طلبة المرحلة 
االعدادية /  فاطمة مدحت ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربيةللعلوم االنسانية 1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛212ج ـ ق1 

 النفسية1 علم النفس التربوي رسالة ماجستير في العلوم
 ـ علم النفس التربوي    أـ العنوان0

  

123.  

201101 
 313ق

 
 القيسي1 ميادة ابراهيم طالب حياوي

نحو بناء فلسفة تربوية للطلبة الموهوبين في ضوء التراث والمعاصر في 
العراق/  ميادة ابراهيم طالب حياوي القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 12102 ابن رشد 1التربية 
  سم21ص؛201أـ ف1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )اصول تربية(
 ـ الطلبه الموهوبين ـ العراق   أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0

  

121.  

201101 
 132ك

 
 الكلوت1 قيس محمد هادي

الذكاء الرياضي لطلبة مدارس المتميزين/  قيس محمد هادي الكلوت .ـ 
 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1الموصل: 

 سم21ص؛000
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس

 ـ علم النفس التربوي    أـ العنوان0
  

120.  

201101 
 222م

 
 ماجد قاسم خالد قداوي

المسؤولية االجتماعية ومرونة االنا لدى طالب المرحلة االعدادية العاملين 
قداوي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية وغير العاملين/  ماجد قاسم خالد 

 2102التربية 1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

122.  

201101 
 222م

 
 مرتضى جار هللا حسين

بناء اختبار القدرة على التصور المكاني وفقا لنظرية السمات الكامنه لدى 
طلبة المرحلة االعدادية/ مرتضى جار هللا حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

122.  
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 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي1 قياس وتقويم
 ـ التصور المكاني2ـ اختبار   ـ القدرة 2ـ علم النفس التربوي  0

 أـ العنوان 
   

201101 
 132م

 
 المشهداني 1مصطفى عامر جبار

الذاكرة الداللية وعالقتها باالستدالل الحدسي لدى طلبة الصف الخامس 
االعدادي/ مصطفى عامر جبار  المشهداني .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستيرتربية في علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

122.  

201101 
 132م

 
 المشهداني1 هبة محمد علي

الخصائص السيكومترية ألسلوبيا الصورالفوتوغرافية والرسوم اليدوية 
في قياس الخصائص االنفعاعلية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية / هبة محمد 
علي  المشهداني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االنسانية 1 ابن رشد 

12102  
 سم21ص:ايض؛022

 التربوي) قياس وتقويم( رسالة ماجستير في اداب علم النفس
 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان0 

  

121.  

201101 
 312م

 
 المولى 1 ازهر عثمان ذنون

التفكير التأملي وعالقته بالذكاء االنفعالي وقوة االرادة لدى طلبة المرحلة 
االعدادية/ ازهر عثمان ذنون المولى .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 12102 التربية االساسية
 سم21ص؛022 

 رسالة ماجستير في علم النفس
 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان0

  

122.  

201101 
 312م

 
 ميساء يحيى قاسم حياوي

القيمة التنبوئية لمقاييس القدرات العقلية والخصائص االنفعالية 
واالجتماعية للكشف عن الطلبة المتميزيين/ ميساء يحيى قاسم حياوي.ـ 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1بغداد : 
 سم21ص؛223

 أطروحة دكتوراه في علم النفس
 ـ القدرات العقلية    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي   0

  

120.  

201101 
 223ن

 
 نادية عز الدين محمد امين

أثر برنامج ارشادي باسلوب فاعلية الذات في خفض التكامل االجتماعي 
االعدادية/ نادية عز الدين محمد امين .ـ بغداد: لدى طالبات المرحلة 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛000ب1 ع1 

 رسالة ماجستيراداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
ـ التكاسل االجتماعي      2ـ الذات ـ فاعلية   2ـ علم النفس التربوي   0 

 أـ العنوان 
  

121.  

201101 
 212ن

 
 الناصري 1 بالل صباح عبد الواحد رجب

123.  



151 
 

بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة / بالل 
صباح عبد الواحد رجب الناصري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص:ايض؛022أـ ي1 

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ الشخصية ـ سمات    أـ العنوان2 ـ علم النفس التربوي  0

  
201101 

 212ن
 

 الناصري 1 غيداء وعد عبد محمد
األغتراب النفسي واالجتماعي لدى الطلبة المهجرين وأقرانهم غير 

المهجرين في المرحلة االعدادية في محافظة صالح الدين/ غيداء وعد عبد 
التربية للبنات محمد الناصري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

12102 
 سم21ص:ايض؛001أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان0

  

121.  

201101 
 222ن

 
 نجاة حمدي عبد هللا حمد

فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي العلمية في المرحلة 
نجاة حمدي عبد هللا حمد.ـ  االبتدائية من وجهة نظر الهيئة التعليمية /

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ س 1

 رسالة ماجستير في التربية )اصول التربية(
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان 0 

  

120.  

201101 
 321ن

 
 نوال جوجي جاني

مهارات التفكير  فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في تنمية
عالي الرتبة عند طلبة المرحلة االعدادية/ نوال جوجي جاني.ـ بغداد: 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛232ب ـ م1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ التفكير ـ مهارات2ـ العقل ـ عادات   2ـ علم النفس التربوي  0

 أـ العنوان 
  

122.  

201101 
 213هـ 

 
  هالة مجيد علي

المهام التربوية لمعلمي العلوم في نشر الوعي البيئي على وفق متطلبات 
التنمية المستدامة /  هالة مجيد علي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية 1
 سم21ص:ايض؛210أـ ط1

 رسالة ماجستير في التربية )اصول التربية(
 ـ الوعي البيئي     أـ العنوان2النفس التربوي    ـ علم 0

  

122.  

201101 
 32هـ 

 
 هند صبيح رحيم

دراسة مقارنة في الخصائص القياسية لمقياس دافعية التعلم المبني وفقا 
لنظرية القياس التقليدية ونظرية السمات الكامنة/ هند صبيح رحيم.ـ بغداد 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في علم النفس
 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان0

  

122.  
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201101 
 211ي

 
 ياسمين علوان كريم

التفضيالت المهنية وعالقتها بمركز السيطرة الدماغية لدى طلبة المرحلة 
االعدادية / ياسمين علوان كريم .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةاالداب 1 
 سم21ص:ايض؛220 ب ـ ك1

 رسالة ماجستير اداب في التربية علم النفس التربوي
 ـ السيطرة الدماغية    أـ العنوان2ـ علم النفس التربوي    0

  

121.  

20110122 
 222ع

 
 العتابي1 ازهار هادي رشيد

برنامج تدريبي لتعليم مهارات التفكير المحورية لتالميذ المرحلة االبتدائية 
ازهار هادي رشيد العتابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ) بناء وتطبيق(/ 
 2102التربية للبنات 1

 سم21ص؛032
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس

 ـ التفكيرـ  علم النفس التربوي    أـ العنوان0
  

122.  

20012 
 212ع

 
  العامري 1 محمد عامر جميل محسن

وفق نظرية هالبن السلوك القيادي لمديري المدارس االعدادية على 
وعالقته بفاعليتهم االدارية وثقة المدرسين بهم/ محمد عامر جميل محسن 

 2102العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن الهيثم1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في االدارة التربوية
 ـ المدارس ـ تنظيم وادارة      أـ العنوان0

  

120.  

2001222 
 020ع

 
 زياد واديعفاف 

مقارنة للخصائص القياسية لمقياس سمات الشخصية الناجحة المبني وفقا 
للنظرية التقليدية ونظرية السمات الكامنة/ عفاف زياد وادي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛221أـ ق1

 أطروحة دكتوراه في العلوم النفسية
 شخصية )علم النفس(   أـ العنوانـ ال2ـ االختبارات القياسية    0

  

121.  

20012 
 212أ

 
 احالم جميل محمد علي

اثر انموذج الندا في اكتساب المفاهيم العلمية لمادة علم نفس الطفل 
واالتجاه نحوها لدى طالبات معهد اعداد المعلمات / احالم جميل محمد 

 2102علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستيرفي مناهج وطرائق تدريس
 ـ علم النفس الطفل ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمات 0

 أـ العنوان 
  

123.  

20012 
  222ب

 
 البدران1 هالة عبد االمير مكلف

فاعلية وحدات تعليمية مقترحة باستعمال الخرائط المعرفية في تحصيل 
معهد اعداد المعلمات/  هالة عبد االمير مادة مبادي التربية لدى طالبات 

 2102مكلف البدران.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في تربية المناهج
 ـ معهد اعداد المعلمات 2ـ مباديء التربية ـ طرق التدريس  0

 أـ العنوان 

111.  
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20012 
 232ج

 
 الجبوري1 خالد ناجي احمد

كمب في تحصيل طالبات الصف الثالث معهد اعداد المعلمات أثر انموذج 
في مادة قواعد اللغة العربية/ خالد ناجي احمد الجبوري.ـ ديالى : جامعة 

 2102ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛020ب ـ ف1 

 رسالة ماجستيرفي التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
 رق التدريس ـ معهد اعداد المعلماتـ قواعد اللغة العربية ـ ط0

 أـ العنوان
  

110.  

20012 
 131ج

 
 الجميلي1 عبد الرزاق سرحان حسين مسلم

أثر انموذجي االنتقاء وميرل ـ تينسون في اكتساب المفاهيم التاريخية 
وتنمية التفكير االستداللي عند طالب معهد اعداد المعلمين/ عبد الرزاق 

بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن سرحان حسين مسلم  الجميلي.ـ 
 2102رشد 1
 سم21ص؛200

 أطروحة دكتوراه في طرائق تدريس التاريخ
ـ التفكير االستداللي      2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمين   0

 أـ العنوان 
  

112.  

20012 
 322ح

 
 الحيدري1 زهراء سعيد جواد

والتقويم في معاهد اعداد المعلمين صعوبات تدريس مادة القياس 
والمعلمات في محافظة بغداد من وجهة نظرالمدرسين والطلبة/ زهراء 

سعيد جواد الحيدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن 
 2102رشد1

  سم21ص:ايض؛012ط ـ ي1 
 رسالة ماجستيرفي مناهج وطرائق تدريس

معاهد اعداد المعلمين والمعلمات      ـ القياس والتقويم ـ طرق التدريس ـ 0
 أـ العنوان

  

112.  

20012 
 212خ

 
 الخالدي1 احمد محمد يحيى

أثر استعمال نموذج االستقصاء االجتماعي في تنمية التفكير المركب في 
مادة التاريخ لدى طالب معاهد اعداد المعلمين في محافظة نينوى / احمد 

صل ـ كلية التربية االساسية محمد يحيى الخالدي.ـ الموصل: جامعة المو
12102 

 سم21ص؛020أـ ز1
 رسالة ماجستير طرائق تدريس التعلم االساسي 1 االجتماعيات

ـ التفكير المركب       2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمين 0
 أـ العنوان

  

112.  

20012 
 222س

 
 الساعدي1 شيرين علي رحيم

وانموذج التعلم النباتي في التحصيل وتنمية أثر استراتيجية الجدول الذاتي 
الميل نحو مهنة التدريس عند طالبات معاهد اعداد المعلمات / شيرين علي 

رحيم  الساعدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1 قسم 
 2102العلوم التربوية والنفسية 1 مناهج وطرائق تدريس  1

 سم21ص؛203
 ية مناهج وطرائق تدريسرسالة ماجستير الترب

 ـ التعلم النباتي2ـ مهنة التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات       0
 أـ العنوان

111.  
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20012 
 222س

 
 الساعدي1 عمار جبار عيسى

أثر توظيف برنامج الكورت في اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية المهارات 
عيسى  الساعدي النقدية عند طالبات معاهد اعداد المعلمات / عمار جبار 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛222ب ـ ي1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية 1 طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ طرق التددريس ـ معهد اعداد المعلمين 0
 ـ المهارات النقدية      أـ العنوان2

  

112.  

20012 
 232س

 
 بسام ابراهيم حسنالسعيدي1 

طالبات معهد اعداد  أثر استراتيجية السنادات التعليمية في الحساب
المعلمات المهارات الحاسوبية وتنمية استطالعهن الحاسوبي/ بسام 
ابراهيم حسن  السعيدي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 

12102 
  سم21ص:ايض؛011

 ائق تدريس الحاسوبرسالة ماجستير علوم تربوية وفنية 1 طر
 ـ الحاسوب ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمات   أـ العنوان0

  

110.  

20012 
 313ق

 
 القيسي 1 هدى محمد سلمان

أثر انموذج وليام جوردن في االداء التعبيري ومهارات مابعد المعرفية عن 
طالبات معاهد اعداد المعلمات/ هدى محمد سلمان القيسي.ـ بغداد: جامعة 

 2102بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في التربية
 ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمات  أـ العنوان0 

 

111.  

20012 
 211م

 
 المالكي1 عبد هللا ساري زامل

(في تنمية مهارات القراءة .K.W.Lأثر استراتيجية الجدول الذاتي )
الناقدة واالداء التعبيري لدى طالبات الصف الثالث 1 معاهد اعداد 

عبد هللا ساري زامل المالكي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية المعلمات/ 
 2102التربية 1

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه في التربية

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات0
 ـ االداء التعبيري       أـ العنوان2ـ القراءة ـ مهارات 2 

  

113.  

20012 
 322م

 
 مناضل احمد جعفر

أثر استراتيجية )فكر ـ زواج ـ شارك (في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية 
عند طالبات الصف الثالث معاهد اعداد المعلمات/ مناضل احمد جعفر.ـ 

 12102 ابن رشد1 بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية
 سم21ص:ايض؛013أ ـ ن1 

 رسالة ماجستير تربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمات0

 أـ العنوان
  

121.  

20012 
 321م

 
 المندالوي 1 صفاء عبد الخالق حسين

أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية لدى طالبات 

120.  
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معهد اعداد المعلمات / صفاء عبد الخالق حسين المندالوي.ـ الصف الثالث 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الجغرافية

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ معهد اعداد المعلمات   أـ العنوان 0
  

200122 
 123أ

 
 األسدي1 خلف مطشر دايخ

بناء وتطبيق برنامج تدريبي في التوجيه المهني للمرشدين التربويين/ 
خلف مطشر دايخ  األسدي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية1 
 سم21ص:ايض؛212ب ـ م1

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ االرشاد التربوي     أـ العنوان0

  

122.  

200122 
 132أ

 
 اميرة مزهر حميد

اثر اسلوبين ارشاديين في خفض السلوك االستقوائي لدى طلبة المرحلة 
المتوسطة /  اميرة مزهر حميد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 2102رشد1
 سم21ص:ايض؛211خ ـ ش1

أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي1 االرشاد النفسي 
 يه التربويوالتوج

 ـ السلوك االستقوائي     أـ العنوان2ـ االرشاد النفسي  0
  

122.  

200122 
 312أ

 
  االنصاري1 بان محمود شاكر

تمايز الذات وعالقته بتكوين االنطباع لدى المرشدين التربويين/ بان 
محمود شاكر االنصاري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛011ب ـ ف1 

  رسالة ماجستيراداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ الذات    أـ العنوان2ـ االرشاد التربوي   0

  

122.  

200122 
 022خ

 
  الخفاجي1 احمد صادق علي

برنامج ارشادي مقترح لتنمية مفهوم الذات لدى غير المنجبين من الذكور/ 
الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية احمد صادق علي الخفاجي.ـ بغداد : 

12102 
  سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ الذات  ـ مفهوم     أـ العنوان2ـ االرشادالنفسي     0

   

121.  

200122 
 131خ

 
  خليل مظلوم حسين

اثر برنامج ارشادي لتنمية فاعلية الذات االرشاديه لدى المرشدين 
التربويين/ خليل مظلوم حسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 2102رشد1
  سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ الذات  ـ فاعلية     أـ العنوان2ـ االرشادالنفسي 0
 

122.  

200122 
 232ز

 
  الزبيدي1 مروة شهيد صادق

االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية طلبة المرحلة االعدادية / مروة 

120.  
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شهيد صادق الزبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 
12102 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 ـ االرشادالنفسي     أـ العنوان 0
   

200122 
 223س

 
  ي1 هاشم فرحان خنجرالسرا

تأثير فنيتين ارشاديتي )على الفراغ ـ تغييرالقواعد( في خفض حدة 
التفكيرالمستقطب لدى طالب المرحلة االعدادية/ هاشم فرحان خنجر 

 2102السراي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في االرشاد النفسي
 ـ االرشاد النفسي        أـ العنوان 0

   

121.  

200122 
 232س
 

 
 السعيد1 بشرى محمد علي جاسم

التداخل االرشادي تقنية تنطيق المشاعروانموذج كانفو في تحقيق الخجل 
االجتماعي لدى امهات ذوي االحتياجات الخاصة/  بشرى محمد علي جاسم 

 2102تربية 1السعيد.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية ال
 سم21ص:ايض؛221أ ـ س1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ الخجل االجتماعي   أـ العنوان2ـ االرشاد النفسي   0

  

123.  

200122 
 123ش

 
  الشمري1 احمد حمزة خليف

بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتصال لمديري المدارس الثانوية في 
احتياجاتهم التدريبية/ احمد حمزة خليف  الشمري .ـ بغداد : جامعة ضوء 

 2102بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛222ج ـ ص1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدارة التربوية
 ـ االتصال ـ مهارات    أـ العنوان2ـ االدارة التربوية   0

   

101.  

200122 
 123ش

 
  الشمري1 مي مصدق دلفي

المعرفية وعالقتها بفنيات المقابلة االرشاديةغير اللفظية لدى الذات 
المرشدين التربويين/  مي مصدق دلفي الشمري.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1
  سم21ص:ايض؛020ب ـ س1 

 رسالة ماجستيراداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ االرشادالنفسي     أـ العنوان0

   

100.  

200122 
 221ع

 
 العادلي1 علي ستار عبد الرضا

التوافقى الزواجي وعالقته ببعض انماط الشخصية على وفق نظام 
االنيكرام لدى المرشدين التربويين/  علي ستار عبد الرضا العادلي.ـ بغداد 

 2102: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛212

 النفسيرسالة ماجستير في االرشاد 
 ـ المرشدين التربويين2ـ الشخصية ـ انماط  2ـ االرشادالنفسي    0

 أـ العنوان
  

102.  

200122 
 232ع

 
  العبيدي1 زينة غالب عباس

مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها بالتحمل النفسي لدى المرشدين 

102.  
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التربويين/ زينة غالب عباس العبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 2102التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي

 ـ االرشادالنفسي      أـ العنوان0
  

200122 
 132ع

 
  العلياوي1 اشرف صالح جاسم

تقويم البرامج الدراسية في اقسام االرشاد النفسي والتوجيه التربوي في 
 الجامعات العراقية من وجهة نظر الخريجيين /  اشرف صالح جاسم

 2102العلياوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ق1 

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ التوجيه التربوي     أـ العنوان2ـ االرشادالنفسي   0

  

102.  

200122 
 232ف

 
  الفريجي1 افراح حنين راضي

ابعاد القيادة التحويلية لمدراء المدارس االعدادية وعالقتها بادارة التغيير/ 
افراح حنين راضي الفريجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

  2102االساسية 1
 سم21ص:ايض؛021ب ـ ص1 

 رسالة ماجستير في التربية ) االدارة التربوية(
 ـ المدارس االعدادية2التمويلية    ـ القيادة2ـ االدارة التربوية   0
 ـ ادارة التغيير      أـ العنوان2

  

101.  

200122 
 311ف

 
 الفيصل1 هديل عبد االمير بنيان

برنامج تدريبي مقترح للمشرفين االداريين في ضوء ادارة التغيير/  هديل 
عبد االمير بنيان الفيصل.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 االساسية 1
 سم21ص؛001 2102

  رسالة ماجستير في التربية ) االدارة التربوية(
 ـ االرشادالتربوي       أـ العنوان0 

   

102.  

200122 
 231ق

 
 القريشي1 مالك فضيل عبد هللا

اثر برنامج ارشادي لتنمية االساليب المرغوبة للتعامل مع الضغوط 
ك فضيل عبد هللا القريشي.ـ النفسية لدى معلمي المدارس االبتدائية/ مال

  2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
  سم21ص:ايض؛000ب ـ ع1

رسالة ماجستيراداب في عالم النفس التربوي)االرشاد النفسي التوجيه 
 التربوي(

 ـ المدارس االبتدائية       أـ العنوان2ـ االرشادالنفسي     0
 

100.  

200122 
 022ك

 
 نفيلكفاح خلف 

اثر برنامج ارشادي لرفع مستوى تقدير الذات لدى النزيالت كفاح خلف 
 2102نفيل.ـبغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية1

 سم21ص؛011أـ ف1 
 رسالة ماجستيرفي العلوم النفسية

 ـ الذات ـ تقدير     أـ العنوان2ـ االرشادالنفسي     0
  

101.  

200122 
 120م

 
 مصطفى ساهي مناتي

فاعلية برنامج ارشادي في خفض سلوك العناد لدى التالميذ المضطرين 

103.  
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سلوكيا/ مصطفى ساهي مناتي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
  2102التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛222ب ـ ض1 
 رسالة ماجستيراداب 1 تربية خاصة

 ـ االرشادالتربوي      أـ العنوان 0
  

200122 
 213م

 
 وري1 جبار ثاير جبار حميدالمعم

الكفايات التربوية المطلوبة من معلمي اللغة االنكليزية على وفق المنهج 
الجديد/ جبار ثاير جبار حميد المعموري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية االساسية1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التوجيه التربوي     أـ العنوان0
 

111.  

200122 
 222ن

 
 نبراس طه خماس

في تنمية اعتبار الذات لدى طالبات المرحلة  Raimyتأثير اسلوب 
نبراس طه خماس.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية المتوسطة/ 

 2102التربية 1
 سم21ص؛030 

 أطروحة دكتوراه في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ االرشاد النفسي   أـ العنوان 0
 

110.  

200122 
 321ن

 
 نوال جبار صالح

اعداد بطارية االستعدادات الفارقيه على وفق نظرية السمات الكامنة لدى 
طلبة المرحلة المتوسطة/ نوال جبار صالح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في العلوم النفسية ) قياس وتقويم(
 ـ الذات   أـ العنوان 2ـ االرشاد النفسي   0 

 

112.  

200122 
 211هـ 

 
  هاشم جميل ابراهيم

تأثير التعضيد والدور الثابت في خفض القلق من الحضور/ هاشم جميل 
 2102ابراهيم.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

  سم21ص:ايض؛220ب ـ س1 
 النفسي والتوجيه التربويأطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد 

 ـ القلق   أـ العنوان 2ـ االرشاد النفسي     0
 

112.  

20013 
 232ط

 
  الطائي 1 وسن حازم فتحي محمود

اثر استخدام العاب القراءة في المحصول اللفظي وتنمية بعض المهارات 
االجتماعية لدى تالمذة التربية الخاصة/ وسن حازم فتحي محمود الطائي.ـ 

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1الموصل : 
  سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستيرفي التربية خاصة1 طرائق التعليم االساسي التربية الخاصة
 ـ المهارات االجتماعية   أـ العنوان 2ـ التعليم الخاصه ـ العراق   0
 

112.  

2001322 
 322ف

 
 الفياضي 1 علي محسن جابر

تخفيض النشاط المفرط لدى التالميذ بطيء تأثير برنامج ارشادي في 
التعلم/  علي محسن جابر الفياضي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1

111.  
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 سم21ص؛030 
 رسالة ماجستيرفي التربية الخاصة

 ــ االطفال بطيء التعليم         أـ العنوان 0
 

2001322 
 22هـ 

 
  هدى علي عزيز فيض هللا

اضطرابات التواصل اللغوي وعالقتها باالساءة االنفعالية لذوي صعوبات 
التعلم في المرحلة االبتدائية/  هدى علي عزيز فيض هللا.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛031 

 رسالة ماجستير1 اداب تربية في علم النفس التربوي
 علم النفس التربوي    أـ العنوانـ 2ـ االطفال بطيء التعليم    0

  

112.  

2021100 
 213ز

 
  الزركوش1 سناء حسين خلف

منهج مقترح للتربية المهنية واساليب تطبيقية في التعليم االبتدائي/ سناء 
حسين خلف  الزركوش.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية1
 سم21ص:ايض؛001أـ ن1

 النفسي والتوجيه التربوي رسالة ماجستير في االرشاد
 ـ التوجيه التربويأـ العنوان2ـ التعليم االبتدائي ـ اهداف     0

  

110.  

2021201 
 013آل
 

 
 ال فليح1 رفل عبد المالك احمد

أثر استراتيجية ) فكرـ زواج ـ شارك( في تنمية الذكاء االجتماعي لدى 
جامعة الموصل اطفال الرياض/ رفل عبد المالك احمد ال فليح.ـ الموصل : 

 ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛021أـ ز21021

 رسالة ماجستير التربية الخاصة1 طرائق تدريس التعليم االساسي1
 رياض االطفال 

 ـ الذكاء االجتماعي ـ تنمية    أـ العنوان2ـ رياض االطفال     0
  

111.  

2021201 
 322ب

 
  البهادلي1 خولة عبد الزهرة عباس

مقترح لتنمية بعض المفاهيم العلمية لدى اطفال الرياض/   اثر برنامج
خولة عبد الزهرة عباس البهادلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 2102للبنات 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ش1

 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال
 ـ رياض االطفال      أـ العنوان0

  

113.  

2021201 
 122خ

 
 محمد مصطفىالخزرجي 1 شيماء 

بناء اختبار للذكاء المكاني البصري لالطفال في مرحلة رياض االطفال/ 
شيماء محمد مصطفى الخزرجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 21للبنات1 قسم رياض االطفال 1
 سم21ص؛021ب ـ ن1 02

 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال
 ـ رياض االطفال  ـ العراق      أـ العنوان 0
 

131.  

2021201 
 22س

 
 سحر مؤيد جبوري

اثر برنامج تعليمي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى اطفال الرياض/ سحر 
مؤيد جبوري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

12102   

130.  
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 سم21ص:ايض؛222ب ـ ف1
 ض اطفال(رسالة ماجستير تربية )ريا

 ـ الذكاء االنفعالي      أـ العنوان 2ـ رياض االطفال   0
  

2021201 
 123ش

 
 الشمري1نجاح علي حسين فرهود 

اثر برنامج تعليمي في تنمية السلوك االيثاري لدى طفل الروضة / نجاح 
علي حسين فرهود الشمري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

   2102االساسية 1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرتربية) رياض االطفال(
 ـ السلوك االيثاري    أـ العنوان2ـ رياض االطفال ـ العراق    0

  

132.  

2021201 
 213ل

 
 الالمي1 ضحى بدر مفتن

االحتراق النفسي لدى معلمات رياض االطفال الحكومية واالهلية/ ضحى 
 2102بدر مفتن الالمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيرفي رياض االطفال

 العنوانـ الحكومية واالهلية      أـ 2ـ رياض االطفال   0
 

132.  

2021201 
 312ل

 
 ليلى نجم ثجيل

أثر برنامج تعليمي في تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طالبات قسم 
رياض االطفال / ليلى نجم ثجيل.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرتربية) رياض االطفال(
 ـ التفكير التحليلي  أـ العنوان2ـ رياض االطفال ـ العراق    0 

 

132.  

2021201 
 322م

 
 ميادة اسعد موسى

بناء اختيار مقنن لمهارات التفكير االساسية لدى اطفال الرياض/ ميادة 
 2102اسعد موسى .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1

 سم21ص؛220
 علم النفس التربويأطروحة دكتوراه في 

 ـ رياض االطفال ـ العراق       أـ العنوان0
  

131.  

2021201 
 211هـ

 
 الهاشمي1 اسعد عبد الكريم عالوي

برنامج تدريبي الكساب معلمات رياض االطفال مهارات االداء التمثيلي/  
اسعد عبد الكريم عالوي الهاشمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛202

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ االداء التمثيلي     أـ العنوان2ـ رياض االطفال       0

  

132.  

2021201 
 32هـ 

 
  هند لؤي عبد الكريم

بناء اختبار المهارات الفنية لطالبات قسم رياض االطفال/ هند لؤي عبد 
 2102للبنات 1الكريم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في رياض االطفال

 ـ رياض االطفال    أـ العنوان0
 

130.  
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2021201 
 13ي

 
 اليسي1فادية فخري سموعي

( سنوات/ فادية فخري 0ـ 1تطور مفهوم الذات لدى االطفال بعمر )
سموعي اليسي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

12102 
 سم21ص:ايض؛012ق1 ج ـ 

 رسالة ماجستيرتربية) رياض االطفال(
 ـ الذات ـ مفهوم   أـ العنوان2ـ رياض االطفال ـ العراق     0 

 

131.  

202121 
 222ب

 
 البدراوي1 زهراء خليل عبود

عالقة مستوى التنور العلمي لمعلمي العلوم في تحصيل تالمذتهم للمفاهيم 
العلمية وتفكيرهم العلمي/ زهراء خليل عبود البدراوي.ـ بغداد : الجامعة 

   2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
  سم21ص:ايض؛212أ ـ س1

 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس العلوم(
 ـ التالميذ     أـ العنوان2طرق التدريس االبتدائي    ـ العلوم ـ0
 

133.  

202121 
 122ر

 
 الركابي1 حال حسين عبد الكاظم

توظيف االلعاب الصورية في تدريس مادة مبادىءالعلوم واثرها في 
التحصيل وتنمية التفكيرالناقد لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي/ حال 

:جامعة بابل ـ كلية التربية حسين عبد الكاظم الركابي.ـ بابل 
 2102االساسية1

  سم21ص؛203
 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس العلوم العامة(

ـ االلعاب الصورية     2ـ مباديء العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    0
 ـ التفكير ـ تنمية      أـ العنوان 2
 

311.  

202121 
 332ز

 
  زينب حسين علي

انموذج فان هيل في التحصيل االني والمؤجل لتالميذ الصف أثر استخدام 
الخامس االبتدائي في المفاهيم العلمية في مادة العلوم/ زينب حسين علي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ز1

 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس العلوم(
 ـ االني والمؤجألـ العنوان2طرق التدريس االبتدائي    ـ العلوم ـ 0

  

310.  

202121 
 223س

 
 السعدي1 اصيل فائق حسن

اثر التعليم التوليدي في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي 
وتفكيرهن االبداعي/ اصيل فائق حسن السعدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في مناهج وطرائق التدريس
 ـ التفكير االبداعي أـ العنوان2ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 0
 

312.  

202121 
 232ع

 
 العبودي1 اسراء محمد كاظم

الكفايات التعليمية الالزمة عند معلمي مادة العلوم من وجهة نظر المعلمين 
العبودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ والمشرفين التربويين/ اسراء محمد كاظم 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛211ب ـ ع1 

 رسالة ماجستير في التربية مناهج وطرائق التدريس
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي      أـ العنوان0

312.  



161 
 

 

202121 
 232ع

 
 العطواني1 رناسعد سالم

تحصيل تلمذات الصف الخامس  فاعلية استراتيجيتين من التعلم النشط في
االبتدائي للمفاهيم العلمية واتجاهاتهن نحوها/ رناسعد سالم العطواني.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛211أ ـ أ1

 رسالة ماجستير في التربية مناهج وطرائق التدريس
 ـ التعلم النشط2  ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    0
 ـ التلميذات       أـ العنوان2  
 

312.  

202121 
 123ن

 
 نسرين عبد هللا حبيب

أثر انموذج ثيلين في تحصيل مادة العلوم واستبقائه لدى تالميذ الصف 
الخامس االبتدائي/ نسرين عبد هللا حبيب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛011

 ي طرائق التدريسرسالة ماجستير ف
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     أـ العنوان 0
 

311.  

202121 
 212ي

 
 الياسري1 بثينة شهيد ياسر

القيم المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية حسب تصنيف وايت 
white / بثينة شهيد ياسر الياسري.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية
 2102التربية 1

 سم21ص:ايض؛022 أـ ص1
 رسالة ماجستير في التربية طرائق التدريس علوم الحياة

 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     أـ العنوان0
 

312.  

20212 
 222س

 
 الساعدي1 حسن حيال محسن

أثر استراتيجية التخيل في االستيعاب القرآني لتالميذ الصف الخامس 
االبتدائي /  حسن حيال محسن الساعدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

  2102كلية التربية 1
 سم21ص؛212 

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس
 ـ التخيل ـ استراتيجية 2ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   0
 العنوان أـ
 

310.  

20212022 
 223ع
 

 
 العتبي1 حيدر كاظم محمود عباس

تقويم تعليم القراءة واالمالء لتالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  
معلمي اللغة العربية/  حيدر كاظم محمود عباس العتبي.ـ بغداد : الجامعة 

 سم21ص؛023  2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 تير في التربية طرائق تدريس اللغة العربيةرسالة ماجس

 ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     أـ العنوان0
 

311.  

2021202 
 221ف

 
  فاضل ارحيم جار هللا

أثر تعليم القراءة بدائرة االسئلة في تجنب الخطأ االمالئي لتالميذ الصف 
الخامس االبتدائي /  فاضل ارحيم جار هللا.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

  2102كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛022 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية

313.  
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 ـ القراءة ـ تعليم2تدريس ـ االبتدائي    ـ اللغة العربية ـ طرق ال0
 أـ العنوان

 
2021212 

 131ت
 

 
 التميمي1 عمر صباح مجيد

أثر استراتيجية ) افحص1 اسأل 1 أقرأ 1 تأمل1 سمع 1 راجع( في تنمية 
مهارات القراءة الجهرية عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي/ عمر صباح 

 2102ـ كلية التربية 1 مجيد التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ القراءة الجهرية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     اأـ العنوان0
 

301.  

20211 
 122ب

 
 بشرى عباس عكاش

واقع برنامج التربية الفنية في رياض االطفال في بعض محافظات العراق/ 
كلية التربية بشرى عباس عكاش.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 2102االساسية1
  سم21ص:ايض؛001أـ ع1 

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية
 ـ رياض االطفال     أـ العنوان 2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس   0
 

300.  

20211 
 232ر

 
 الربيعي1 منال حسن سعيد ثقيل

االبتدائية وعالقته قياس الجودة في تدريس معلمي التربية الفنية للمرحلة 
ببعض المتغيرات/ منال حسن سعيد ثقيل الربيعي .ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ س1

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     أـ العنوان 0
 

302.  

20211 
 211ز

 
 الزاملي 1صالح رهيف امير

دور التربية الفنية في تشكيل الوعي الجمالي االجتماعي / صالح رهيف 
  2102امير الزاملي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛220أـ ط1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية

 الوعي الجمالي االجتماعيـ 2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس     0
 أـ العنوان 

 

302.  

20211 
 322ز

 
 زهراء صبحي خزعل

فاعلية النشاط التمثيلي في تعلم مفاهيم مادة العلوم لدى تالمذة المرحلة 
االبتدائية/ زهراء صبحي خزعل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

12102  
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ النشاط التمثيلي      أـ العنوان2الفنية      ـ التربية 0
 

302.  

20211 
 222س

 
 الساعدي 1 زكي رحيم حمود

تأثير االنفتاح التكنلوجي في مراحل التعبيرالفني للتالميذه/ زكي رحيم 
حمود الساعدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

12102   
  سم21ص:ايض؛011ب ـ ل1 
 ماجستير في التربية طرائق تدريس التربية الفنيةرسالة 

301.  
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 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    أـ العنوان0
 

20211 
 232ع

 
 العطواني1زهور جبارراضي

أخر انموذجي الدورة التعليمية وبوستر في التغيير المفاهيمي لمادة طرائق 
تدريس التربية الفنية/  زهور جبارراضي العطواني.ـ بغداد : جامعة بغداد 

  2102ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛232أـ ر1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية
 أـ العنوان     ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس0
 

302.  

20211 
 322غ

 
 غيداء علي هارف

الخطاب البصري للرسوم المتحركة عبر الفضائيات التخصصية وانعكاسه 
على النزوع السلوكي لتالمذة المرحلة االبتدائية/  غيداء علي هارف.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛201ط ـ ر1

 فلسفة في التربية الفنيةأطروحة دكتوراه 
 ـ الرسوم المتحركة2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   0
 ـ التالميذ      أـ العنوان 2
 

300.  

202112 
 322ح
 

 
 حيدر كاظم سيد

توظيف برنامج الرسوم في درس التربية الفنية الكساب مهارات الرسم 
بغداد : جامعة بغداد ـ كلية لتالمذة المرحلة االبتدائية / حيدر كاظم سيد.ـ 

 2102الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ الرسم ـ طرق التديس ـ االبتدائي        أـ العنوان 0
 

301.  

202112 
 022خ

 
 الخفاجي 1 احمد عدنان علي

أثر طرائق التدريس السائدة في رسوم تالمذة الصف الخامس االبتدائي  
في مادة التربية الفنية/  احمد عدنان علي الخفاجي.ـ ديالى : جامعة ديالى 

 2102ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛011ب ـ ع1 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التربية الفنية
ـ التربية الفنية       2ـ التالميذ   2يس ـ االبتدائي  ـ الرسم ـ طرق التدر0

 أـ العنوان 
  

303.  

20212 
 212أ

 
 أحسان علي محسن

أثر استراتيجية التعلم باللعب في تحصيل تالميذ الصف الثالث االبتدائي في 
مادة القراءة/ أحسان علي محسن.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس
 ـ التعلم باللعبأـ العنوان2ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   0
 

321.  

20212 
 323ز

 
 الزيدي1 عدي عبرة عبيد

تحليل النصوص االدبية في كتب القراءة العربية للصفوف الثالثه العليا من 
عدي عبرة عبيد الزيدي.ـ  المرحلة االبتدائية في ضوء معايير ادب االطفال/

 2102بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛212أ ـ ط1 

320.  
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 رسالة ماجستير في تدريس اللغة العربية
 ـ ادب االطفال   أـ العنوان2ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي  0
 

20212 
 123ع

 
 العزاوي1 ابراهيم خالص حسين

تنمية مهارات القراءة الجهرية عند تالميذ الصف أثر استراتيجية لفي 
الرابع االبتدائي/ ابراهيم خالص حسين العزاوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية 

 2102التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛020أ ـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي       أـ العنوان0
 

322.  

20212122 
 212ص

 
 لصالحي1 انتصار يحيىا

أثر انموذج قصصي مبني على وفق النظرية البنائية في الفهم القرائي لدى 
تالميذ الصف الخامس االبتدائي / انتصار يحيى الصالحي.ـ بغداد : الجامعة 

   2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛202ت ـ ذ1 

 اللغة العربية رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس
 ـ النظرية البنائية  أـ العنوان2ـ القراءة ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    0
 

322.  

202120 
 132و

 
 وسناء محمد فرج نعمة

أثر توظيف قصص االعراب المصورة في تحصيل تالمذة الصف الخامس 
االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية/ وسناء محمد فرج نعمة .ـ ديالى : 

 2102ديالى ـ كلية التربية االساسية 1 جامعة
 سم21ص:ايض؛033ب ـ غ1

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ التالميذ2ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي  0

 أـ العنوان
 

322.  

20210 
 021آل 

 
 آل قاشا1 امل ايلحد عبو اسحق

ة )بباجيه( في اكتساب المفاتهيم أثر انموذج تعليمي على وفق نظري
الرياضية لدى تلميذات التربية الخاصة /  امل ايلحد عبو اسحق آل قاشا.ـ 

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛020أـ ز1

رسالة ماجستير تربية خاصة/ طرائق تدريس التعليم االساسي)التربية 
 الخاصة(

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االبتدائي ـ تعليم خاص   أـ العنوان 0 
 

321.  

20210 
 22س

 
 سحر عباس ابراهيم

برنامج تدريبي على وفق انموذج ) أتكن ـ كاريلس( وأثره في اكتساب 
مهارات التدريس لمعلمي مدارس التعليم المسرع في مادة الرياضيات/ 

سحر عباس ابراهيم.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
   2102االساسية 1

 سم21ص:ايض؛211أـ ن1 
 يس الرياضياترسالة ماجستير في التربية طرائق تدر

 ـ التعليم المسرع2ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   0
 أـ العنوان 

 

322.  

20210 
 232ع

 
 العبودي 1احمد حمزة عبد

بناء معايير لتطوير مناهج الرياضيات في ضوء المعايير العالمية ومدى 

320.  
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تضمينها في مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية في العراق/ احمد حمزة 
 2102د العبودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1عب

 سم21ص:ايض؛202أ ـ ط1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )تدريس الرياضيات(

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   أـ العنوان 0
 

202112 
 222س
 

 
  السبعاوي1 سعد محمد خضير سلمان

هيلداتايافي اكتساب المفاهيم االسالمية لدى تالميذ  اثر استخدام انموذج
الصف الخامس االبتدائي والسلوك االيثاري لديهم / سعد محمد خضير 
سلمان السبعاوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 

12102 
 سم21ص: ايض؛023

 رسالة ماجستير في تربية خاصة
 ـ التربية االسالميةـ طرق التدريس ـ االبتدائي    أـ العنوان 0
 

321.  

202113 
 222ع
 

 
 العبادي1 احمد محمد محمود

اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل تلميذات الصف الخامس 
االبتدائي في مادة التاريخ / احمد محمد محمود العبادي.ـ ديالى : جامعة 

  2102سانية1ديالى ـ كلية التربية االن
 سم21ص:ايض؛022أـ ل1

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس التاريخ(
 ـ الصور المتسلسلة  أـ العنوان2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االبتدائي  0
 

323.  

202113 
 222ع

 
 العتابي1 محمد خضر صكبان

اثر انموذج اشور في اكتساب المفاهيم التاريخيه لدى تالميذ الصف 
االبتدائي/  محمد خضر صكبان العتابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ الخامس 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التاريخ
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    أـ العنوان 0
 

321.  

2021130 
 132أ

 

 
 األميري1 شاكر محمود عيال

تسرب تالميذ التعليم االبتدائي في مدينة بغداد للعام التحليل المكاني لظاهرة 
/ شاكر محمود عيال األميري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2101ـ  2113
 2102االداب 1
 سم21ص:ايض؛011أ ـ س1 

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ التالميذ     أـ العنوان2ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   0
 

320.  

2021130 
 232ز

 
 الزبيدي1 سعد محسن حمزة

تقويم تدريس الجغرافية في المرحلة االبتدائية في ضوء معايير الجودة 
الشاملة / سعد محسن حمزة الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

   2102التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛021أ ـ ع1 

 يات(رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس االجتماع
 ـالجغرافية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي      أـ العنوان0 

 

322.  

2021130 
 231ن

 
 النعيمي1 سعد مصطفى علي ربيع

أثر انموذج المنحى المنظومي ل)جيرالك وأيلي( في اكتساب المفاهيم 

322.  



166 
 

الجغرافية لدى تالميذ الصف الستادس االبتدائي وتفكيرهم االستداللي / 
النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية سعد مصطفى علي ربيع 

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي      أـ العنوان0
 

20211312020 
 312س

 
 سوزان مجيد دار خان

سوزان مجيد التعليم الثانوي االهلي والحكومي : دراسة مقارنة في بغداد/  
 2102دار خان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛000أـ ي1
 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 ـ االهلي والحكومي2ـ التعليم الثانوي ـ العراق) مدينة بغداد(     0
 أـ العنوان

 

322.  

202102 
 122خ

 
 الخشاب 1شذى شاكر احمد

المهارات التربوية واالدارية لمديري فاعلية برنامج تدريبي في تنمية 
ومديرات المدارس المتوسطة في مدينة الموصل/ شذى شاكر احمد 

 2102الخشاب.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص؛201

 اطروحة دكتوراه في العلوم التربوية
 ـ المهارات التربوية    أـ العنوان2ـ التعليم ـ ادراة ـ المتوسط    0
 

321.  

202103 
 203أ

 
 ابو رغيف1  ابو الفضل عقيل جبر

أثر استخدام انموذج كارين في اكتساب المفاهيم االحيائية واستبقائها لدى 
طالب الصف الثاني المتوسط/  ابو الفضل عقيل جبر ابو رغيف.ـ بغداد : 

 سم21ص؛032  2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 التربية ) طرائق تدريس العلوم(رسالة ماجستير في 

 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ المتوسط         أـ العنوان0
 

322.  

202103 
 232أ

 
 أثير رعد فخري

أثر انموذج ويتلي في اكتساب المفاهيم النحوية عند طالبات الصف االول 
المتوسط/ أثير رعد فخري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

12102 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ـ اللغة العربيةـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

320.  

202103 
 212أ

 
 احمد محمد حيدر

دراسة مقارنة في التوجه نحو االخرين وفقا للشعورباالضطهاد لدى طلبة  
الجامعة/ احمد محمد حيدر.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 

12102   
 سم21ص:ايض؛012أ ـ ب1 

 رسالة ماجستير في علم النفس
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق     أـ العنوان0

  

321.  

202103 
 213أ

 
 زويد عذاباخالص 

اثر استراتيجية رسم االشكال التوضيحية في االستيعاب القرآني لدى طالب 
الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة/ اخالص زويد عذاب .ـ بغداد : 

323.  
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 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛032

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان  ـ مادة المطالعة ـ0
 

202103 
 112أ

 
 اسماء عريبي فدعم

اثر تعلم مهارات معالجة المعلومات الرياضية في التواصل والترابط 
الرياضي وتنمية معالجة المعلومات الرياضية لدى طالبات الصف الثالث 

التربية 1 ابن المتوسط/  اسماء عريبي فدعم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102الهيثم1 

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في تدريس الرياضيات

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط        أـ العنوان 0
 

321.  

202103 
 113أ

 
 اسماء هالل حربي

( في امتالك طالبات المرحلة k.w.lأثر استخدام االستراتيجية التعليمية )
اسماء هالل حربي .ـ المتوسطة للذكاءات المتعددة في مادة الرياضيات / 

 003  2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس الرياضيات(
ـاالستراتيجية التعليمية       2ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0

 أـ العنوان 
 

320.  

202103 
 122أ

 
 امجد محمد مرزوك

أثر انموذج كارين في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف االول 
المتوسط واتجاههم نحو المادة/ امجد محمد مرزوك.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102التربية1ـ كلية 
 سم21ص:ايض؛022ب ـ س1

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس التاريخ(
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط       أـ العنوان0
 

322.  

202103 
 312أ

 
 ايمان محمد خضير

اثر اسلوبي الترقيم الجمعي والدائرة ـ المزاوجه ـ  المشاركة في اكتساب 
طالبات الصف الخامس االدبي/  ايمان محمد المفاهيم التاريخية لدى 

  2102خضير .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
012 
 سم21ص؛

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس االجتماعيات(
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان0 

 

322.  

202103 
 233ب

 
 حسنالباوي1 حسن حميد 

اثر التعليم النشط في نتيجة التفكير االبتكاري لدى طالب المرحلة االعدادية 
في مادة التاريخ/  حسن حميد حسن الباوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية للعلوم االنسانية1 
 سم21ص:ايض؛021ب ـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس التاريخ(
 طرق التدريس ـ االعدادي       أـ العنوانـ التاريخ ـ 0
 

322.  

202103 
 322ب

 
 البهادلي1 عالء شيال فاخر محمد

321.  
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اثر استراتيجيتي التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي في التحصيل الدراسي 
بمادة االدب والنصوص لطالب الصف الرابع االدبي/ عالء شيال فاخر 

 2102كلية التربية  1محمد البهادلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير اداب في التربية
 ـ االدب والنصوص        أـ العنوان 0
 

202103 
 131ت

 
 التميمي1 زيد ناجح صالح

العالقة بين القدرة الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة وتفكيرهم 
الهندسي/ زيد ناجح صالح التميمي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

  2102التربية االساسية 1
  سم21ص:ايض؛022أ ـ م1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس الرياضيات(
 المتوسط        أـ العنوانـ الرياضيات  ـ طرق التدريس ـ 0
 

322.  

202103 
 131ت

 
 التميمي1 نها ابراهيم حسين

أثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية المهارات االمالئية لدى 
طالبات الصف الثاني المتوسط/ نها ابراهيم حسين التميمي.ـ ديالى : 

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 
 سم21ص:ايض؛003ب ـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
ـ الذكاءات المتعددة           2ـ المهارات االمالئية ـ طرق التدريس ـ المتوسط     0

 أـ العنوان 
 

320.  

202103 
 131ت

 
 التميمي1 وسام نجم محمد

ية واستبقائها فاعلية انموذج التعلم التوليدي في اكتساب المفاهيم التاريخ
لدى طالب الصف االول المتوسط/ وسام نجم محمد التميمي.ـ القادسية : 

 2102جامعة القادسيةـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛222

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الرياضيات
 ـ التعلم التوليدي  أـ العنوان 2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0
 

321.  

202103 
 222ج

 
 الجابري1 جاسم حسان حميدي

مهارات التفكير التباعدي المتضمنة في كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة 
ومدى اكتساب الطلبة لها/ جاسم حسان حميدي الجابري.ـ القادسية : 

 2102جامعة القادسيةـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛022ب ـ ل 1

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس الفيزياء(
 ـ التفكير ـ مهارات2ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط  0

 أـ العنوان 
 

323.  

202103 
 223ج

 
 الجاروش1 نسرين فاضل عبودي

أثر التدريب على مهارات التفكير االبداعي في تحصيل طالبات الصف 
الخامس االدبي في مادة التعبير/ نسرين فاضل عبودي الجاروش .ـ بابل : 

 2102التربية االساسية1جامعة بابل ـ كلية 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ التفكير االبداعي2ـ مادة التعبير ـ طرق التدريس ـ االعدادي    0

 أـ العنوان 
 

311.  
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202103 
 223ت

 
  الجبوري1 اسراء حامد علي ال جار هللا

وفقا تصميم برنامج العداد مدرسي التربية الفنية في المدارس الثاتنوية 
لنظرية )هيلدا تابا(/ اسراء حامد علي ال جار هللا.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 2102كلية الفنون الجميلة 1 
 سم21ص:ايض؛220أـ ل1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية
 ـ التربية الفنيةـ طرق التدريس ـ الثانوي      أـ العنوان0
 

310.  

202103 
 232ح

 
 عليويالجبوري1 امنة كاظم 

اثر انموذج ويليلمز لرواية القصة في الفهم القرآني والتفكير االبداعي لدى 
طالبات الصف الثاني المتوسط/ امنة كاظم عليوي الجبوري.ـ بغداد : 

   2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ر1

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التفكير االبداعي2التدريس ـ المتوسط     ـاللغة العربية ـ طرق 0

 أـ العنوان 
 

312.  

202103 
 232ج

 
 الجبوري1 حامد جاسم محمد

اثر تدريس نصوص مختارة من كتاب نهج البالغة في تنمية الكتابة 
االبداعية لدى طالبات الصف الخامس االدبي/ حامد جاسم محمد الجبوري 

 2102االنسانية 1 .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛021أ ـ ض1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ـ الكتابة االبداعي2ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي   0

 أـ العنوان 
 

312.  

202103 
 131ج

 
 الجميلي1 نازك علي سليمان حسين

تدريس مادة الحاسوب لطالبات استخدام استراتيجية التعليم التوليدي في 
الصف الثاني المتوسط واثرها في التفكير المنظومي وتنمية اتجاههن نحو 
المادة /  نازك علي سليمان حسين الجميلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛002أـ ح1 

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية
ـ التفكير المنظومي      2طرق التدريس ـ المتوسط    ـ مادة الحاسوب ـ0

 أـ العنوان 
 

312.  

202103 
 323ج

 
 الجنديل1 دعاء حسام حسين

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالبات 
الصف االول المتوسط / دعاء حسام حسين  الجنديل.ـ بغداد : الجامعة 

   2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛021ب ـ ع1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس االجتماعيات(
 ـ النهضة ـ تسلق2فية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    ـ الجغرا0 

 أـ العنوان  
 

311.  

202103 
 312ج

 
 الجيزاني1 حيدر كاظم جاسم

استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات واثره في تحصيل 
واستبقاء في تدريس الرياضيات واثره في تحصيل واستبقاء تالميذ 
المرحلة االبتدائية / حيدر كاظم جاسم  الجيزاني .ـ بغداد : الجامعة 

312.  
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   2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛011أـ ع1

 ر في التربية ) طرائق تدريس الرياضيات(رسالة ماجستي
 ـ تحصيل واستبقاء2ـ الرياضيات  ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    0
 ـ التالميذ     أـ العنوان2
 

202103 
 312ج

 
 الجيزاني1 فراس زبون شلش

تقويم محتوى كتب التاريخ للمرحلة االعدادية من وجهة نظر المدرسين 
زبون شلش الجيزاني.ـ بغداد : جامعة والمشرفين االختصاص/  فراس 
 2102بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد  1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التاريخ

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان 0
 

310.  

202103 
 232ح

 
 الحبيب1 سوزان عبد الستار عبد الحسين

اثر توظيف المراحل الخمس للكتابة في االداء التعبيري لدى طالب الصف 
الثاني المتوسط/ سوزان عبد الستار عبد الحسين  الحبيب .ـ ديالى : 

  2102جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص؛001ب ـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
 بيري ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوانـ االداء التع0
 

311.  

202103 
 232ح

 
 الحديدي1 مجيد حميد ابراهيم

( في تحصيل swomاثر تدريس التاريخ على وفق استراتيجية سوم )
مجيد حميد طالب الصف الخامس االدبي وتنمية مهاراتهم فوق المعرفية/ 

لية التربية االساسية ابراهيم الحديدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ ك
12102   

 سم21ص:ايض؛033ب ـ س1 
 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس االجتماعيات(

 ـالتاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان 0
 

313.  

202103 
 121ح

 
  حسام يوسف صالح

اثر استراتيجيات معالجة المعلومات واالستقصاء العقالني في تحصيل مادة 
االحياء وتنمية التفكير العلمي والدافع المعرفي/  حسام يوسف علم 

 صالح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1
2102 
 سم21ص:ايض؛211أ ـ ف1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 ـ التفكير العلمي2ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي   0

 أـ العنوان
 

321.  

202103 
 13ح

 
 حسن عارف عبدال

اثر استراتيجيتي روبنسن والتدريس التبادلي في التحصيل الدراسي لمادة 
الفيزياء لدى طالب الصف االول المتوسط وتنمية تفكيرهم الناقد/ حسن 

 2102عارف عبدال.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛011أـ د1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط        أـ العنوان 0
 

320.  
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202103 
 13ح

 
 الحسو1 نور الهدى يحيى قاسم

أثر استراتيجية المتشابهات في اكتساب المفاهيم االحيائية وتنمية التفكير 
العلمي لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة االحياء/ نور الهدى 

 2102: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 يحيى قاسم الحسو.ـ الموصل 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
ـ المتشابهات ـ استراتيجية       2ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0
 ـ التفكير العلمي         أـ العنوان 2
 

322.  

202103 
 133ح

 
 الحسيني1 احمد مهدي لفته

االداء التعبيري عند طالب الصف الرابع  اثر طريقة العصف الكتابي في
العلمي/ احمد مهدي لفته  الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 

 2102ابن رشد 1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان 0
 

322.  

202103 
 133ح

 
 الحسيني1 الفت عصام تومان

اثر استراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل قواعد اللغة العربية عند 
طالبات الصف الرابع العلمي/  الفت عصام تومان الحسيني.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛011

 العربية(رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي     أـ العنوان 0
 

322.  

202103 
 122ح

 
 الحمراني1 انتصار كاظم جواد

اثر طريقة المناقشة في تحصيل مادة الدراسات االدبية عند طلبة الصف 
االول الثانوي وتنمية ثقتهم بانفسهم / انتصار كاظم جواد الحمراني.ـ بغداد 

 2102بغداد ـ كلية التربية 1: جامعة 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في التربية
ـ المناقشة ـ طريقة       2ـ الدراسات االدبية  ـ طرق التدريس ـ الثانوي  0

 أـ العنوان 
 

321.  

202103 
 122ح

 
 الحمراني1 حيدر خلف بنيان

اثر انموذج جبير الفس ـ وايلي في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طالب 
الصف الرابع االدبي/ حيدر خلف بنيان الحمراني .ـ بغداد : الجامعة 

 سم21ص؛032  2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي     أـ العنوان 0
 

322.  

202103 
 132ح

 
 د نعيم اميرالحميداوي1 خلو

اثر استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في التفكير االبداعي وتحصيل 
طالبات الصف االول المتوسط للمفاهيم االحيائية / خلود نعيم امير 

 2102الحميداوي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التفكير االبداعيأـ العنوان2ـ طرق التدريس ـ المتوسط   ـ العلوم 0
 

320.  
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202103 
 321ح

 
 الحيالي1 ميرفت محمد جاسم

اثر استعمال دورا التعليمي في تحصيل تالمذة الصف الرابع االبتدائي في 
مادة قواعد اللغة العربية / ميرفت محمد جاسم  الحيالي.ـ بغداد : جامعة 

 2102نات1بغداد ـ كلية التربية للب
 سم21ص:ايض؛012ب ـ ط1 

 رسالة ماجستير في التربية 1 طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     أـ العنوان 0
 

321.  

202103 
 322ح

 
 حيدر ارحيم طاهر

توظيف التقنيات الحديثة لتنمية مفاهيم التربية الفنية لطلبة الدراسة 
حيدر ارحيم طاهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون المتوسطة/ 

 2102الجميلة1
 سم21ص؛022 

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التقنيات الحديثة2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0 

 أـ العنوان
 

323.  

202103 
 212خ

 
 خالدة شاكر عبد هللا

تنميةمهارات عمليات العلم اثر استعمال استراتيجية التساؤل الذاتي في 
لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة اللغة العربية / خالدة شاكر 

 2102عبد هللا .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في التربية 1 طرائق تدريس اللغة العربية
 المتوسط    أـ العنوانـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ 0
 

301.  

202103 
 122خ

 
 الخزاعي 1 قاسم شمران

اثر التدريس باستراتيجية المتشابهات على مهارات التفكير البصري 
والتحصيل في مباديء االحياء لدى طالب الصف االول المتوسط/ قاسم 

 2102شمران الخزاعي .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم21:ايض؛ص023أـ ط1 

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس
 ـ  مباديء االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

300.  

202103 
 022خ

 
 الخفاجي 1حسين فليح مهدي

اثر توظيف طرائف مختارة من التراث العربي االسالمي في تنمية الميل 
والنصوص/  القرآني لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة

حسين فليح مهدي الخفاجي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
2102 
 سم21ص؛ 012

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس
 ـ التراث العربي2ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0
 ـ المطالعة والنصوص      أـ العنوان2
 

302.  

202103 
 022خ

 
 ابراهيم رشيدالخفاجي 1 رياض 

اثر استعمال انموذج ) بوستر ( في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي 
مادة قواعد اللغة العربية /  رياض ابراهيم رشيد الخفاجي.ـ بابل :جامعة 

 2102بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس

302.  
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 الثانوي       أـ العنوانـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ 0
 

202103 
 022خ

 
 الخفاجي1 سعد قدوري حدود

اثر ثالث استراتيجيات لحل المسائل الفيزيائية في تنمية مهارات حل 
المسائل والدافعية نحو تعلم الفيزياء لدى طالب الصف الثالث المتوسط/ 

 12102سعد قدوري حدود الخفاجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 سم21ص؛011

 أطروحة دكتوراه في التربية
 ـ الفيزياء  ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

302.  

202103 
 022خ

 
 الخفاجي1 سهاد كاظم فاضل

اثر استعمال انموذج جون كيلر في التحصيل لدى طالبات الصف الثاني 
كاظم فاضل المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي واستبقائها / سهاد 

 2102الخفاجي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس
 ـ التاريخ العربي االسالمي  ـ طرق التدريس ـ المتوسطأـ العنوان0

  

301.  

202103 
 131د
 
 

 
 الدليمي1 انوار عبد هللا خلف

تحصيل واستبقاء المفاهيم اثر استخدام انموذج التعلم التوليدي في 
االحيائية لدى طالبات الصف االول المتوسط /  انوار عبد هللا خلف 

 2102الدليمي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛000أـ ح1 

 رسالة ماجستير في التربية 1 طرائق تدريس العلوم
 تعلم التوليدي  أـ العنوانـ ال2ـ العلوم  ـ طرق التدريس ـ المتوسط  0
 

302.  

 

202103 
 131د

 
 الدليمي1 صباح سعيد حمادي

اثر ستراتيجيتي النمذجة والتفاوض على المرونة واالصالة الرياضية 
والتحصيل لدى طالبات الصف السادس العلمي في الرياضيات/  صباح 
 سعيد حمادي الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم

12102 
 سم21ص؛222أـ خ1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية) تدريس الرياضيات(
 ـ المرونة واالصالة2ـ  الرياضيات ـ طرق التدريس ـ الثانوي   0

 أـ العنوان
 

300.  

202103 
 131د

 
 الدليمي1 صهيب خليل سهيل

تقويم اداء معلمي مادة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في ضوء 
التكاملي/ صهيب خليل سهيل الدليمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية  التقويم

 2102التربية االساسية1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي      أـ العنوان0
 

301.  

202103 
 131د

 
 الدليمي1 غازي كريم شرموط

في تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ اثر استراتيجية ) فكرـ زواج ـ شارك( 
بها لطالب الصف الرابع االدبي/  غازي كريم شرموط الدليمي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1
 سم21ص؛022

303.  
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 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التاريخ
 ـ  التاريخ ـ طرق التدريس ـ الثانوي    أـ العنوان0
 

202103 
 323د

 
 الدوري1 داود سلمان حميد

اثر استراتيجية االثراء الوسيلي في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في 
مادة التاريخ /  داود سلمان حميد الدوري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛022أ ـ ي1 

 رسالة ماجستير في التربية 1 طرائق تدريس التاريخ
 دريس ـ المتوسط      أـ العنوانـ  التاريخ ـ طرق الت0
 

311.  

202103 
 323د

 
 الدوري1 عمرهشام بهلول عبد الوهاب

فاعلية انموذج مكارثي في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة في مادة 
قواعد اللغة العربية /  عمرهشام بهلول عبد الوهاب الدوري.ـ ديالى : 

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

310.  

202103 
 33د

 
 الدوي1 اوسيم خالد ذنون

اثر استخدام التعليم المدمج في اكساب طالبات الصف الخامس العلمي 
الدوي.ـ مهارتي تصميم وتنفيذ قواعد البيانات /  اوسيم خالد ذنون  

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛033أـ ح1 

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية
 ـ  الحاسوب ـ طرق التدريس ـ الثانوي     أـ العنوان0

  

312.  

202103 
 222ر

 
  رباب عبد الواحد كاظم

في تنمية فاعلية برنامج مقترح على وفق نظرية الذكاءات المتعددة 
مهارات القراءة الناقدة والكتابة االبداعية لدى طالبات الصف الرابع 
االدبي/ رباب عبد الواحد كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛221أـ ف1 

 أطروحة دكتوراه في التربية
 ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي    أـ العنوان0
 

312.  

202103 
 232ر

 
 الربيعي1 احمد خليل علي

أثر النشاط المجمعي في الفهم القرأني لدى طالب الصف الخامس االدبي/  
احمد خليل علي الربيعي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االساسية 1
 سم21ص:ايض؛010أـ ض1 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي    أـ العنوان  ـ0
 

312.  

202103 
 232ر

 
 الربيعي1 محمد ابراهيم علي محمد

أثر التعليم المتمازج والحوسبة في اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ 
بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط/ محمد ابراهيم علي محمد الربيعي.ـ 

 2102ـ كلية التربية 1 ابن رشد1بغداد : جامعة بغداد 
 سم21ص؛212

311.  
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 أطروحة دكتوراه فلسفة في طرائف تدريس التاريخ
 ـ  التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان 0
 

202103 
 02ر

 
  رغد عبد هللا كاظم

تصميم برنامج تعليمي بلغة البرمجة واثره في تحصيل طالبات المرحلة 
الرياضيات واستبقائها/ رغد عبد هللا كاظم.ـ بغداد : المتوسطة في مادة 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛ 000

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ  الرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

312.  

202103 
 122ر

 
 الركابي1 عباس حمزة محمد

المعلومات لدى طالب الصف الخامس اثر التنقيب الحواري في تحصيل 
االدبي في مادة االدب والنصوص / عباس حمزة محمد الركابي.ـ بابل 

:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 قسم العلوم التربوية 
 2102والتفسية 1 

 سم21ص:ايض؛021أ ـ ح1  
 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية

ـ التنقيب الحراري      2النصوص ـ طرق التدريس ـ الثانوي  ـ  االدب و0
 أـ العنوان

 

310.  

202103 
 32ر

 
 رند طالب حسن احمد

تقويم كتاب مباديءالفلسفة وعلم النفس للصف الخامس االدبي في ضوء 
المعايير الجودة الشاملة / رند طالب حسن احمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  21021رشد1كلية التربية 1 ابن 
 سم21ص:ايض؛ 032ب ـ ط1 

 رسالة ماجستير اداب في المناهج وطرائق التدريس
 ـ التعليم االعدادي ـ مناهج       أـ العنوان0
 

311.  

202103 
 232ز

 
 الزبيدي1 افراح لطيف حميد

اثر الخريطة الذهبية في تحصيل قواعد اللغة العربية عند طالبات الصف 
حميد الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الخامس االدبي/  افراح لطيف 

التربية 1 ابن رشد1 قسم العلوم التربوية والنفسية وطرق تدريس اللغة 
 2102العربية1
 سم21ص؛001ب ـ ط1

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
      ـ الخرطة الذهبية 2ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي    0

 أـ العنوان
 

313.  

202103 
 232ز

 
 الزبيدي1 علي رحيم محمد

بناء برامج تدريبي وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة لمدرسي علم االحياء 
وأثره في تنمية مهاراتهم العقلية وذكاءاتهم المتعددة وتحصيل طلبتهم/ 

علي رحيم محمد الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 
 2102الهيثم1

 سم21ص:ايض؛212أـ م1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية  تدريس علوم

 ـ  علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

331.  

202103 
 232ز

 
 الزبيدي1مهند عبد الحسن رهيو

330.  
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اثر استراتيجيتي التخبل الموجة واالثارة العشوائية في التحصيل وتنمية 
والذكاء الوجداني لدى طالب الصف االول المتوسط في  التفكير االبداعي

الفيزياء/ مهند عبد الحسن رهيوالزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية 1 ابن الهيثم1

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه في التربية طرائق تدريس اللغة العربية

 االبداعيـ التفكير 2ـ  الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0
 ـ الذكاء الوجداني      أـ العنوان2
 

202103 
 322ز

 
 الزوبعي 1 حاتم فياض حمادي

اثر انموذج كارين في تحصيل طالب المرحلة االعدادية لمادة قواعد اللغة 
العربية/ حاتم فياض حمادي الزوبعي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛010ب ـ ص1 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان0
 

332.  

202103 
 222س

 
 الساعدي 1 عالء لفته مهدي

فاعلية انموذج التحري الجمعي في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي في 
عالء لفته مهدي الساعدي.ـ بغداد : الجامعة مادة قواعد اللغة العربية/ 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص: ايض؛213ب ـ ش1 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0
 

332.  

202103 
 222س

 
 الساعدي1 فاضل صباح حسب

اثر استراتيجية جدار الكلمات في االداء التعبيري لدى طالب الصف الثاني 
المتوسط/ فاضل صباح حسب الساعدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ الكلمات ـ جدار2ـ  االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0

 أـ العنوان
 

332.  

202103 
 22س

 
  سجى جواد كاظم

اثر انموذج وودز في اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية عند طالبات 
الصف الثاني المتوسط/  سجى جواد كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية 1 ابن رشد1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

331.  

202103 
 223س

 
 السعدي1 هالل مبدر كاظم

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في االداء التعبيري والتفكير االبداعي لدى 
طالب الصف الرابع االدبي / هالل مبدر كاظم السعدي.ـ ديالى : جامعة 

 2102للعلوم االنسانية 1 ديالى ـ كلية التربية
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس العربية
 ـ االداء التعبيري2ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي  0
 ـ التفكير االبداعي      أـ العنوان2

332.  
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202103 
 232س

 
 السعيدي1 هناء كريم مطشر

وتنمية التفكير العلمي لدى طالبات اثر استراتيجية مكفر الند في التحصيل 
الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافية / هناء كريم مطشر السعيدي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التفكير العلمي2ـ  الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي0
 أـ العنوان 

 

330.  

202103 
 122س

 
 السلطاني1 حسين كتاب رباط

اثر انموذج الند في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب الخامس االدبي/ 
حسين كتاب رباط  السلطاني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1 
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية
 العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي        أـ العنوانـ  اللغة 0
 

331.  

202103 
 122س

 
 السلطانية 1ميساء عبد هللا شويش

اثر االستماع الناقد في االستيعاب وتنمية الميل القرآني لدى طالبات الصف 
الخامس االدبي/ ميساء عبد هللا شويش السلطانية.ـ بابل :جامعة بابل ـ 

 2102االنسانية 1 كلية التربية للعلوم 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان0
 

333.  

202103 
 122س

 
 سماح نصيف جاسم محمد

اثر انموذج هيرمان في تحصيل مادة الرياضيات عند طالبات الصف الرابع 
سماح نصيف جاسم محمد.ـ بغداد : الجامعة العلمي واستبقائها/ 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ  الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان0 

 

0111.  

202103 
 322س

 
 السوداني 1 انتظار موسى محمد

اثر تدريس الجغرافية على وفق االستراتيجية التبادلية في التحصيل  
والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الخامس االدبي/ انتظار موسى محمد 

 2102السوداني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التفكير الناقدأـ العنوان2ـ االعدادي ـ الجغرافية ـ طرق التدريس0
 

0110.  

202103 
 213ش
 

 
 الشامي1عالء احمد عبد الواحد

فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تحصيل مادة علم 
االحياء وكفاية التمثيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف 

الشامي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الرابع العلمي/ عالء احمد عبد الواحد 
 2102التربية 1 ابن الهيثم1

 سم21ص:ايض؛211ب ـ ي1

0112.  
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 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية تدريس علوم الحياة
 ـ التمثيل المعرفي2ـ علم االحياء  ـ طرق التدريس ـ االعدادي   0

 أـ العنوان
 

202103 
 223ش

 
  الشباني1 رواء مردان فليح

علم االحياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير الجودة الشاملة/  تقويم كتب
رواء مردان فليح الشباني.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم 

 2102التربوية1
 سم21ص:ايض؛022أـ ص1 

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ الجودة الشاملة2ـ علم االحياء  ـ طرق التدريس ـ االعدادي    0
 العنوانأـ 
 

0112.  

202103 
 22ش

 
 شذى محمد عثمان

اثر اسلوب التعليم االلكتروني المباشر في اكتساب المفاهيم التاريخية 
واستبقائها بمادة التاريخ االوربي لدى طالبات الصف الخامس االدبي/  

 2102شذى محمد عثمان .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ف1 

 رسالة ماجستيراداب في التربية
ـ التعليم االلكتروني     2ـ التاريخ االوربي  ـ طرق التدريس ـ االعدادي    0

 أـ العنوان
 

0112.  

202103 
 123ش

 
 الشمري1 زينة ستار عبودي

تقويم محتوى كتب علم االحياء للمرحلة المتوسطة في ضوء المستحدثات 
الشمري.ـ القادسية : جامعة الحيوية واخالقياتها/ زينة ستار عبودي 

 2102القادسية ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛003أـ ظ1

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس علوم الحياة
 ـ  علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

0111.  

202103 
 123ش

 
 الشمري1 لمياء جبار حبوب

المفاهيم الجغرافية  فاعلية التدريس باستعمال انموذج سكمان في اكتساب
لطالبات الصف الرابع االدبي / لمياء جبار حبوب الشمري.ـ بابل :جامعة 

 2102بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستيرفي طرائق التدريس
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0
 

0112.  

202103 
 322ش

 
 شهاب احمد حنش

اسلوب القراءة الموجهة في االداء التعبيري لدى طالب اثر استخدام 
الصف الخامس االدبي وتنمية ميولهم نحو مادة التعبير/ شهاب احمد 

 2102حنش.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي التربية وعلم النفس 1 طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ التعبير )لغة( ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان 0
 

0110.  

202103 
 203ص

 
 الصافي1 مها محمد جمعة

فاعلية التدريس باستراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل والتفكير الناقد 
لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء / مها محمد جمعة 

0111.  
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 2102القادسية ـ كلية التربية1الصافي.ـ القادسية : جامعة 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس الفيزياء
 ـ  الفيزياءـ طرق التدريس ـ المتوسط       أـ العنوان0
 

202103 
 212ص

 
 الصالحي1 حسين خالد هادي

اثر استعمال استراتيجيتي)فكر ـ زواج ـ شارك( واالسئلة السايرة في 
الجغرافية الطبيعية واستبقائها لدى طلبة الصف التحصيل الدراسي لمادة 

الخامس االدبي/ حسين خالد هادي الصالحي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 
 2102كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛221ب ـ ص1 
 رسالة ماجستيراداب في التربية ) طرائق تدريس االجتماعيات(

 أـ العنوان  ـ  الجغرافية الطبيعيةـ طرق التدريس ـ االعدادي   0
 

0113.  

202103 
 223ص

 
 الصجري1 رحيم كامل خضير

اثر اسلوب عالجي في تعديل مفاهيم التأريخ العربي االسالمي المخطؤة 
واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط/  رحيم كامل خضير.ـ 

 سم21ص؛030 2102بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 طرائق التدريسرسالة ماجستيرفي 

 ـ  التاريخ العربي ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

0101.  

202103 
 212ط

 
 الطالب 1 محمد شريف عبد القادر

أثر تدريس المطالعة باستخدام اسلوب االستجواب في االستيعاب القرأني 
لطالب الصف الخامس االدبي وتنمية ميولهم نحوها / محمد شريف عبد 

 2102الطالب.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 القادر 
 سم21ص:ايض؛022أ ـ ز1

 رسالة ماجستير التربية وعلم النفس 1 طرائق تدريس اللغة العربية
 ـ االستجواب ـ اسلوب2ـ  المطالعة ـ طرق التدريس ـ االعدادي   0

 أـ العنوان
 

0100.  

202103 
 233ط

 
 الطائي 1 سوزان حسن طه

لتطوير الكفايات التدريبية لمدرسي النقد االدبي في المرحلة بناء برنامج 
االعدادية على وفق معايير الجودة الشاملة / سوزان حسن طه  الطائي.ـ 

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص: ايض؛022أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االعدادي    أـ العنوانـ  النقد االدبي ـ طرق التدريس 0
 

0102.  

202103 
 233ط

 
 الطائي1 عثمان سعدون جاسم

اثر استراتيجية التعلم المستند الى المشكلة في تحصيل طالب المرحلة 
المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية/ عثمان سعدون جاسم الطائي.ـ 

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛012ط1 ب ـ 

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس اللغة العربية (
ـ التعلم ـ 2ـ  قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    0

 استراتيجدية        أـ العنوان
 

0102.  

202103 
 031ط

 
 الطفيلي1 بشائر حسين يوسف

التاريخية لدى اثر استعمال استراتيجية كلوزماير في اكتساب المفاهيم  

0102.  
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طالبات الصف االول المتوسط: دراسة مقارنة/ بشائر حسين يوسف 
 2102الطفيلي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرفي طرائق التدريس االجتماعيات

 ـ  االجتماعيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

202103 
 331ط

 
 الطويل1 شيماء محمد سعيد

فاعلية التدريس باستعمال التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تحصيل 
تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة الجغرافية/ شيماء محمد سعيد 

 2102الطويل.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستيرفي طرائق التدريس
 الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي      أـ العنوانـ  0

  

0101.  

202103 
 233ع

 
 العاني1رشا طه شحاذة

اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في التحصيل وحب االستطالع العلمي 
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء/ رشا طه شاذة 

 2102كلية التربيةاالساسية 1 العاني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ
  سم21ص:ايض؛212أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس العلوم (
ـ المتشابهات ـ 2ـ  علم االحياء  ـ طرق التدريس ـ المتوسط      0

 استراتيجية        أـ العنوان  
 

0102.  

202103 
 221ع

 
 عباس عبد خسباك

االداء التعبيري لدى طالب  اثر مختارات من قصص االنبياء المصورة في
الصف االول/ عباس عبد خسباك.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االساسية 1
 سم21ص:ايض؛021أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس اللغة العربية (
 ـ قصص االنبياء2ـ  االداء التعبيري  ـ طرق التدريس ـ المتوسط 0

 أـ العنوان
  

0100.  

202103 
 232ع

 
 العبودي1 حازم سلمان محسن

اثر اسلوبي االمالء القاعدي واالمالء االختياري قي تصويت اخطاء كتابة 
الهمزة لدى طالب الصف الثاني المتوسط/ حازم سلمان محسن العبودي.ـ 

  2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛021أ ـ ل1 

 ي التربيةرسالة ماجستيرف
 ـ  مادة االمالء  ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

0101.  

202103 
 232ع

 
 العبودي1 رغد ريسان صخي

اثر استراتيجية لعب االدوار في اكساب المفاهيم البالغية واستبقائها لدى 
طالبات الصف الخامس االدبي/ رغد ريسان صخي العبودي.ـ بغداد : 

 2102كلية التربية1الجامعة المستنصرية ـ 
 سم21ص:ايض؛022أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التربية قسم العلوم
 ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان0
 

0103.  

202103 
 231ع

 
 العبوسي1 خديجة حسون علوان

0121.  
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اثر استعمال استراتيجية التعلم التوليدي في اكتساب المفاهيم النقدية 
طالبات الصف السادس االدبي/ خديجة حسون علوان واستبقائها لدى 

 2102العبوسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1
 سم21ص:ايض؛011أ ـ ط1

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ـ  اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان0
 

202103 
 232ع

 
 عبد المنعم عبد القادر محمد العرناؤط1

أثر توظيف انموذج ريجليوث في تحصيل طالبات الصف ارابع االدبي في 
مادة قواعد اللغة العربية/  عبد المنعم عبد القادر محمد العرناؤط.ـ ديالى : 

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛023أـ ع1 

 س اللغة العربية(رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدري
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي      أـ العنوان0 

 

0120.  

202103 
 123ع

 
 العزاوي1 عالء جبار محمود

أثر استراتيجية المسرد االمالئي في تحصيل طلبة الصف الثاني المتوسط 
كلية في مادة االمالء/ عالء جبار محمود العزاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ  مادة االمالء ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

0122.  

202103 
 123ع

 
 العزاوي1 محمد عدنان محمد

تقويم اداء مدرسي التاريخ للمرحلة االعدادية في ضوء مهارات التفكير 
محمد العزاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التاريخي/ محمد عدنان 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ف1 

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس التاريخ(
 ـ التفكير ـ المهارات2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي  0

 أـ العنوان
 

0122.  

202103 
 13ع

 
  العزي 1 محمد مهدي حسين

صميم تعليمي تعلمي باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في فاعلية ت
اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائها لطالب الصف الخامس االدبي/ 

 2102محمد مهدي حسين العزي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛211

 اطروحة دكتوراه في التربية وعلم النفس
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان 0
 

0122.  

202103 
 020ع

 
 عفاف رفعت عبد الوهاب

اثر انموذج بوسنر وكولب في اكتساب المفاهيم العلمية واالتجاه نحو مادة 
االحياء عند طالب االول المتوسط/ عفاف رفعت عبد الوهاب .ـ بغداد : 

 2102شد 1جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن ر
 سم21ص؛030

 اطروحة دكتوراه في مناهج وطرائق التدريس
 ـ مادة االحياءـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان 0
 

0121.  

202103 
 131ع

 
 العكيلي 1مازن قاسم هالل

0122.  
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اثر استخدام عارض البيانات في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط 
هالل العكيلي.ـ بغداد : الجامعة واتجاهاتهم نحو مادة الكيمياء/ مازن قاسم 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس العلوم(
 ـ البيانات ـ عارض2ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط      0

 أـ العنوان
  

202103 
 133ع

 
 العلوي1 ضحى محمد جبر

التدريس التبادلي في التحصيل وتنمية مهارات التفكير اثر استراتيجية 
ماوراء المعرفة لدى طالبات الصف الرابع االدبي لمادة علم االجتماع / 

 2102ضحى محمد جبر العلوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستيرفي التربية
 التفكير ـ مهاراتـ2ـ علم االجتماع ـ طرق التدريس ـ الثانوي  0

 أـ العنوان 
 

0120.  

202103 
 13ع

 
 علي ثامر جعفر كريم

أثر توظيف اساليب متنوعة مبنية على اساس الذكاءات المتعددة في الفهم 
القرأئي في مادة المطالعة لدى طالب الصف الرابع االدبي/ علي ثامر جعفر 

 2102كريم .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛003ـ ك1 أ

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المطالعة ـ طرق التدريس ـ الثانوي    أـ العنوان0

  

0121.  

202103 
 332ع

 
 العويدي1 عبد االمير رزاق مغير

واقع التربية الفنية في المدارس الثانوية وأثره في التحصيل الدراسي 
بابل ـ كلية الفنون  لطلبتها/ عبد االمير رزاق مغير العويدي.ـ بابل :جامعة

 2102الجميلة 1 
 سم21ص؛02 

 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية
 ـالتربية الفنية ـ طرق التدريس ـ الثانوي     أـ العنوان0
 

0123.  

202103 
 312ع

 
 العيساوي1 عادل عيدان عبد

تحليل كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة في ضوء التغيرات البيئية ومدى 
بها / عادل عيدان عبد العيساوي.ـ القادسية : جامعة العام المدرسين 

 2102القادسية ـ كلية التربية وعلم النفس1
 سم21ص:ايض؛022أـ ف1

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس الفيزياء(
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0 

 

0121.  

202103 
 221ف

 
 فاضل كاظم عالوي

الوسائط المتعددة في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط اثر استخدام 
في مادة علم االحياء واتجاهاتم نحوها/ فاضل كاظم عالوي.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛221أ ـ  ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية
 العنوانـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ 0
 

0120.  
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202103 
 212ف

 
 الفتالوي1 فالح حسن كاظم

أثر استراتيجية دورة التعلم الخماسية والمنظمات المتقدمة في تحصيل 
مادة التاريخ العربي االسالمي وتنمية التفكير الناقد لدى الطالب الصف 

الثاني المتوسط/ فالح حسن كاظم  الفتالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
  2102ابن رشد 1 التربية1

 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في طرائق تدريس التاريخ

ـالتفكير ـ تنمية       2ـ التاريخ االسالمي ـ طرق التدريس ـ المتوسط    0
 أـ العنوان

 

0122.  

202103 
 223ف

 
 الفرطوسي 1 محمد هاشم مونس

اثر التدريس بالدخل المنظومي في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية 
مهارات التفكير المنظومي عند طالب الصف االول المتوسط/ محمد هاشم 

 2102مونس الفرطوسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛200

 اطروحة دكتوراه في التربية
 ـالتفكير ـ مهارات2ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    0

 أـ العنوان 
 

0122.  

202103 
 211ق

 
 االمير حميديقاسم عبد 

اثر استراتيجيات التدريس على وفق نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 
مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف الرابع االدبي/ قاسم عبد االمير 

 2102حميدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـالذكاءات التعددة2ق التدريس ـ االعدادي    ـ اللغة العربيةـ طر0
 ـ التعبير الكتابي  ـ مهارات     أـ العنوان 2
 

0122.  

202103 
 211ق

 
 قاسم محمد كريم

القيم المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة االعدادية في جمهورية العراق 
ومايماثلها في دولة االمارات العربية المتحدة : دراسة تحليلية مقارنه/ 

 2102قاسم محمد كريم.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس التاريخ(
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0
 

0121.  

202103 
 231ق

 
 القريشي1 جمعة سرحان مطر

اكتساب المفاهيم التاريخية بناء انموذج مقترح في ضوء النظرية واثرهفي 
لدى طالب الصف الثاني المتوسط/ جمعة سرحان مطر القريشي.ـ بغداد : 

 سم21ص؛2102001الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ النظرية المعرفية2ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط   0
 أـ العنوان 

 

0122.  

202103 
 31ق

 
 قيس محمد سكران

اثر استراتيجية )فكر ـ زواج ـ شارك( في تحصيل مادة الجغرافية  
واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني متوسط /  قيس محمد سكران.ـ 

  2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛001أـ ف1 

0120.  
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 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس الجغرافية(
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

202103 
 313ق

 
 القيسي1 سميرة عدنان ثرثار حسين

اثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركزعلى المشكلة في اكتساب المفاهيم 
الفيزيائية وعمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط/ سميرة 

.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية عدنان ثرثار حسين القيسي 
 2102التربيةاالساسية 1

 سم21ص؛203 
 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس العلوم(

 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ المتوسط      أـ العنوان0
 

0121.  

202103 
 231ك

 
 الكبيسي1 ياسر عبد الواحد حميد

ؤل الذاتي في تحصيل مادة اثر استراتيجيتي التعلم التعلم التوليدي والتسا
الجغرافية والتفكير التأملي عند طالب الصف الخامس االدبي/ ياسر عبد 

الواحد حميد الكبيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 
12102  

 سم21ص؛220
 اطروحة دكتوراه فلسفة في طرائق تدريس الجغرافية

 ـالتفكيرالتأمليأـ العنوان2   ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 0
 

0123.  

202103 
 222ك

 
 الكرعاوي1 دعاء محمد طاهر

فاعلية التدريس باستراتيجية ) عبر ـ خططـ قوم( على تحصيل طالبات 
الصف الثاني المتوسط وميولهن نحو الفيز ياء/  دعاء محمد طاهر 

 2102الكرعاوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛021ط1ت ـ 

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس الفيزياء(
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

0121.  

202103 
 030ك

 
 الكفيفاني1 محمد راشد محمد كساره

اثر استراتيجية جونسون في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ بها لدى 
راشد محمد كساره الكفيفاني.ـ بغداد : طالب الصف الخامس االدبي/ محمد 

 سم21ص؛002 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0
 

0120.  

202103 
 113ل

 
 الالمي1 زهير مهدي نجم

مدى اتقان طلبة الصف الخامس االعدادي لمهارات القراءة الجهرية 
ومهارات القراءة الناقدة / زهير مهدي نجم الالمي.ـ بغداد : الجامعة 

  2102المستنصرية ـ كلية التربيةاالساسية 1
 سم21ص :ايض؛012أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس اللغة العربية
 يس ـ االعدادي     أـ العنوانـ اللغة العربية ـ طرق التدر0
 

0122.  

202103 
 222م

 
 ماجد صريف مسير

اثر التدريس باستراتيجية المحطات العلمية على التحصيل والذكاء البصري 
المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف االول المتوسط/ ماجد صريف 

 2102مسير.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛033ض1أـ 

0122.  
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 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس الفيزياء(
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان 0
 
 

202103 
 213م

 
 مازن ثامر شنيف

فاعلية خرائط المعرفية والخريطة الذهنية في تحصيل علم االحياء وتنمية 
العلمي/ مازن ثامر  عمليات العلم واتخاذ القرار لدى طالب الخامس

 2102شنيف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص:ايض؛221أ ـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 ـالمعرفة ـ خرائط2ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي    0

 أـ العنوان 
 

0122.  

202103 
 211م

 
 المالكي1 فاضل باني مرعب

( في تحصيل قواعد اللغة العربية swomاثر استراتيجية سوم) 
فاضل باني مرعب واالحتفاظ به لدى طالب الصف الخامس االدبي/  

 2102المالكي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربيةاالساسية 1
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ة ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان ـ اللغة العربي0
 

0121.  

202103 
 212م

 
 محمد اسماعيل سليمان برو

( في استيعاب طلبة الصف .K.W.L.Hاثر استراتيجية الجدول الذاتي)
الرابع العلمي للمفاهيم الفيزيائية واكسابهم مهارات التفكير فوق المعرفي/ 

الموصل ـ كلية التربية محمد اسماعيل سليمان برو .ـ الموصل : جامعة 
12102 

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستيرفي التربية وعلم النفس

 ـ التفكير ـ مهاراتأـ العنوان2ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي   0
 

0122.  

202103 
 222م

 
 المختار1صبا طارق جاسم

(في التحصيل CLMاثر تدريس الجغرافية على وفق انموذج ياكر البنائي )
صبا طارق وتنمية التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الرابع االدبي/ 

جاسم المختار.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربيةاالساسية 
12102 

 سم21ص:ايض؛202أ ـ ف1
 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ الثانوي      أـ العنوان0
 

0120.  

202103 
 232م

 
 مروة يحيى محمد

اثر استعمال انموذج وتلي في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في 
مادة البالغة/ مروة يحيى محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 

12102 
 سم21ص:ايض؛022ب ـ ض1

 رسالة ماجستيرفي التربية) طرائق تدريس اللغة العربية(
 التدريس ـ االعدادي     أـ العنوان ـ اللغة العربية ـ طرق0
 

0121.  

202103 
 122م

 
 المساري1 صبار سعود عبد

اثر استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي في اكتساب طالب المرحلة 

0123.  
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المتوسطة للمفاهيم االدبية في مادة االدب والنصوص/ صبار سعود عبد 
 2102نية1المساري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسا

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 ـ االدب والنصوص ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

202103 
 213م

 
 المسعودي1 احسان طالب جعفر

خبرات الطفولة وانعكاسها في التعبيرالفني لدى طلبة المرحلة المتوسطة/ 
بغداد ـ كلية الفنون الجميلة احسان طالب جعفر المسعودي.ـ بغداد : جامعة 

12102 
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستيرفي التربية الفنية
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان 0
 

0111.  

202103 
 132م

 
 المشهداني1 عبد الرحمن كريم خميس احمد

اثر انموذج شميك في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة االدب 
عبد الرحمن كريم خميس احمد المشهداني.ـ ديالى : جامعة والنصوص/ 

 2102ديالى ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 ـ االدب والنصوص ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0

  

0110.  

202103 
 022م

 
 المفرجي1 ابتسام محمد حميد كاظم
الصفية في تحصيل واستبقاء الطالبات اثر القراءات الخارجية والمناقشة 

لمادة الجغرافية / ابتسام محمد حميد كاظم المفرجي.ـ بغداد : جامعة بغداد 
 2102ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيراداب في التربية)طرائق تدريس الجغرافية(

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

0112.  

202103 
 022م

 
 المفرجي1 ميادة عبد الستار عباس

اثر استخدام انموذجي دانيال وهيلداتابا التعليميين في تحصيل المفاهيم 
االحيائية لدى طالبات الصف االول المتوسط/ ميادة عبد الستار عباس 

 2102المفرجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربيةاالساسية 1
 سم21ص؛221

 في التربية)طرائق تدريس العلوم( رسالة ماجستير
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان 0
 

0112.  

202103 
 121م

 
  المكدمي 1 مشتاق مجيد صباح

اثر استراتيجية التناقض المعرفي في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف 
:  الخامس االدبي في مادة التاريخ/  مشتاق مجيد صباح المكدمي.ـ ديالى

 جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
2102 

 سم21ص:ايض؛013ب ـ ط1 
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس التاريخ(

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

0112.  

202103 
 313م

 
 الموسوي1 رؤيا عباس حبيب

اثر استعمال انموذج كمب في اكتساب المفاهيم التاريخية والميل نحو مادة 

0111.  
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التاريخ العربي االسالمي لدى طالبات الثاني المتوسط/ رؤيا عباس حبيب  
  2102الموسوي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم21ص:ايض؛012أـ ف1 
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات

 ـ التاريخ العربي االسالمي ـ طرق التدريس ـ المتوسط   أـ العنوان0
 

202103 
 313م

 
 الموسوي1 ضياء عزيز محمد

( والتساؤل الذاتي في تنمية االستيعاب SQ3Rاثر استراتيجيتي)وبتسون 
القرآني وانتاج وانتاج االسئلة الذاتية عند طالبات الصف الثاني المتوسط/  

 2102الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ضياء عزيز محمد 
 سم21ص:ايض؛002أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان 0 

 

0112.  

202103 
 313م

 
 الموسوي1 علي قاسم رهيف

في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية عند  Vاثر استراتيجية خريطة الشكل 
علي قاسم رهيف الموسوي.ـ بغداد : جامعة طالب الصف الرابع االدبي/ 

 2102بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي   أـ العنوان0
 

0110.  

202103 
 313م

 
 ياسر محمد طاهر محمد سعيدالموسوي1 

اثر استراتيجيتي انموذج ابعاد التعلم في تحصيل الكيمياء والتفضيل 
المعرفي وتنمية مهارات التفكير المحورية لطالب الخامس العلمي/ ياسر 
محمد طاهر محمد سعيد الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 

 2102ابن الهيثم 1
  سم21ص؛221

 توراه فلسفة في التربية) طرائق تدريس الكيمياء(اطروحة دك
 ـ التفكير ـ مهارات2ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي   0
 أـ العنوان 

 

0111.  

202103 
 312م

 
 المولى1 زياد عبد االله عبد الرزاق

اثر المنحى التكاملي في حفظ النصوص القرآنية وتفسيرها وتنمية التفكير 
الثاني المتوسط/ زياد عبد االله عبد الرزاق االستداللي لطالب الصف 

 2102المولى.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛210ب ـ ح1 

اطروحة دكتوراه علوم التربوية والنفسية ) طرائق تدريس القرآن الكريم 
 والتربية االسالمية(

الستداللي        ـ التفكير ا2ـ القرآن الكريم ـ طرق التدريس ـ المتوسط  0 
 أـ العنوان 

 

0113.  

202103 
 223ن

 
 النداوي 1 سميرة محمود حسين

فاعلية برنامج مقترح وفق استراتيجية القبعات الست في تحصيل مادة 
التاريخ وتنمية التفكير الناقد عند طالبات الصف الرابع االدبي/ سميرة 

التربية1 ابن رشد محمود حسين  النداوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
12102 

 سم21ص:ايض؛212أ ـ ي1
 اطروحة دكتوراه في التربية ) طرائق تدريس التاريخ(

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0

0121.  
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202103 
 231ن

 
 النعيمي1 دعاء خليل جميل

فاعلية استخدام االلعاب المصممة الكترونيا في تحصيل طلبة المرحلة 
لمادة الرياضيات واالتجاه نحوها/ دعاء خليل جميل النعيمي.ـ المتوسطة 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربيةاالساسية 1
 سم21ص:ايض؛000أـ ج1

 رسالة ماجستير في التربية
 ـالرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط    أـ العنوان0
 

0120.  

202103 
 22ه

 
 هبة حسن عمران
)البدايةـ االستجابة ـ التقويم( في تحصيل مادة الكيمياء اثر استراتيجية 

والدافعية لدى طالبات الصف االول المتوسط/ هبة حسن عمران.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في التربية) طرائق تدريس الكيمياء(

 أـ العنوان    ـالكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط0
 

0122.  

202103 
 22هـ 

 
 هدى محمد شهيد حمد

فاعلية التدريس باستعمال التفكير االبداعي في تحصيل طالبات الصف 
الرابع االدبي في مادة الجغرافية / هدى محمد شهيد حمد.ـ بابل :جامعة 

  2102بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص:ايض؛000أـ ذ1 

 طرائق تدريس العلوم االجتماعيةرسالة ماجستير في 
 ـ التفكير االبداعيأـ العنوان 2ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي   0
 

0122.  

202103 
 32هـ 

 
 هند مهدي حسن

اثر استراتيجية التخيل التعليمي الموجه في االداء التعبيري لدى طلبة 
كلية التربية المرحلة المتوسطة/ هند مهدي حسن .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 2102للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستير في التربية
ـ التخيل التعليمي      2ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ المتوسط    0

 أـ العنوان
 

0122.  

202103 
 323هـ

 
 الهيتي1 ناصر عبيد ابراهيم

تصميم تعليمي ـ تعلمي بأستخدام انموذج اوزبورون بارتس وأثره في 
تحصيل الرياضيات وتنمية المهارات مافوق المعرفية لطالبات الرابع 

العلمي / ناصر عبيد ابراهيم الهيتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 
 2102ابن الهيثم 1

 سم21ص:ايض؛221أـ و1
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية)تدريس الكيمياء(

 أـ العنوان   ـالرياضيات ـ طرق التدريس ـ االعدادي  0
 

0121.  

202103 
 222و

 
 وضاح طالب دعج كاظم

برنامج تدريبي الكساء طلبة المرحلة االعدادية مهارات الصوت وااللقاء / 
وضاح طالب دعج كاظم.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية1
  سم21ص:ايض؛033أ ـ ع1

0122.  
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 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية
 ـ الصوت وااللقاء2ـالتربية الفنية  ـ طرق التدريس ـ االعدادي   0

 أـ العنوان 
 

202103 
 212ي

 
 ياسر صاحب عبد مرزوك

اثر استراتيجيةالمجموعات الثرثارة في تحصيل مادة الجغرافية لدى طالب 
الصف الرابع االدبي وتنمية تفكيرهم االبداعي / ياسر صاحب عبد 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1مرزوك.ـ بغداد : 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرتربية في طرائق تدريس الجغرافية
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي    أـ العنوان0
 

0120.  

202103 
 113ي

 
 ياسمين مهدي شهيد

اثر انموذج دوره في اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى 
االول المتوسط/ ياسمين مهدي شهيد.ـ بغداد : جامعة بغداد طالبات الصف 

 2102ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي فلسفة التربية
 ـالتاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط     أـ العنوان0
 

0121.  

20212 
 121أ

 
 اكرم محمد مرزوك

وسبل معالجتها /  اكرم  المشكالت التي تواجه ادارات المدارس الثانوية
 2102محمد مرزوك .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرفي االدارة التربوية

 ـ المدارس الثانويةـ تنظيم وادارة     أـ العنوان0
 

0123.  

20213120 
 22هـ

 
 هدى خليل حسين عبادة

المرحلة الثانوية على وفق مؤشرات تقويم اداء مدرسي التربية الفنية في 
معايير جودة التعليم/ هدى خليل حسين عبادة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس2ـ التعليم الثانوي ـ العراق      0

 أـ العنوان 
 

0101.  

201111 
 222أ

 
 االبراهيمي1 صفاء عبد الرسول عبد االمير

اساليب التفكير وعالقتها باساليب التعلم والعوامل الخمسة الكبرى في 
الشخصية لدى طلبة الجامعة/ صفاء عبد الرسول عبد االمير االبراهيمي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛212

 س التربوياطروحة دكتوراه في علم النف
 ـ الشخصية    أـ العنوان 2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0
 

0100.  

201111 
 212أ

 
 احالم مهدي عبد هللا

الكفاية الذاتية المدركة وعالقتها باليقظة الذهنية والوظائف المعرفية لدى 
طلبة الجامعة/ احالم مهدي عبد هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

12102 
 دكتوراه في علم النفساطروحة 

0102.  



191 
 

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان0
 

201111 
 212أ

 
 احمد محمد شاكر ابراهيم

بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع في مادة علم نفس الخواص لطلبة 
اقسام العلوم التربوية والنفسية / احمد محمد شاكر ابراهيم.ـ بغداد : 

 2102ابن رشد 1جامعة بغداد ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في قياس وتقويم
 ـ التربوية النفسية    أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق     0

  

0102.  

201111 
 112أ

 
 أسماء تركي حميد

النسق القيمي لذوي االنغالق المعرفي من طلبة الجامعة/ اسماء تركي 
 2102تربية 1احميد.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية ال

 سم21ص:ايض؛012أ ـ ق1
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان0
 

0102.  

201111 
 332أ

 
 انوار عمر ابراهيم

انماط الشخصية وعالقتها بالتفكير المنتج واالنتباه االنتقالي لدى طلبة 
 2102بغداد ـ كلية التربية 1الجامعة/ انوار عمر ابراهيم.ـ بغداد : جامعة 

 سم21ص:ايض؛231أـ ق1 
 اطروحة دكتوراه في علم النفس

ـ االنتباه االنتقائي      2ـ الشخصية ـ انماط   2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0
 أـ العنوان

  

0101.  

201111 
 322ب

 
 البياتي1 جمال جمعة خميس

لالقسام العلمية في بناء اختبار تحصيلي في مادة االرشاد والصحة النفسية 
الكليات التربية جامعة بغداد وفق نظرية السمات الكامنة/ جمال جمعة 

 2102خميس البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ الصحية والنفسية    أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0102.  

201111 
 232ت

 
 الترتبول1 شيماء ابراهيم حسن

عمل نصفي الدفاع وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة 
الجامعة/ شيماء ابراهيم حسن الترتبول .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية التربية للبنات 1
 سم21ص: ايض؛211ب ـ ز1

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي   أـ العنوان2طلبة الجامعات ـ العراق   ـ 0
 

0100.  

201111 
 222ج

 
 الجابري1 علي رحيم هاني

االسلوب المعرفي ) االندفاعي ـ المتروي( وعالقته بالقلق االجتماعي لدى 
طلبة الجامعة/ علي رحيم هاني الجابري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في علم النفس
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان0
 

0101.  
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201111 
 232ج

 
 الجبوري1 غزوان رمضان صالح عباد

سلوك المخاطرة وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة/  غزوان  
رمضان صالح عباد الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 ـ المخاطره ـ سلوك   أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0
 

0103.  

201111 
 322ح

 
 ر ثابت خلف عبد هللا حيد

دراسة مقارنة في التلكؤ االكادمي على وفق حيوية الضمير لدى طلبة 
الجامعة/ حيدر ثابت خلف عبد هللا.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةاالداب 1
 سم21ص: ايض؛012ب ـ ع1 

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق     أـ العنوان0

  

0111.  

201111 
 212خ

 
 الخالدي 1 انتصار حسين جاسم

اثر برنامج ارشادي في معالجة االفكارالالعقالنية لدى طلبة كليتي التربية 
والتربية للبنات/ انتصار حسين جاسم الخالدي.ـ صالح الدين : جامعة 

  2102تكريت ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛022

 التربويرسالة ماجستير في علم النفس 
 ـ االفكار ـ معالجة   أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0110.  

201111 
 222د

 
 الدراجي 1 ثامر محيبس محسن

الشخصية الشكوكه وعالقتها بالقلق المعرفي لدى طلبة الجامعة 
المستنصرية/ ثامر محيبس محسن الدراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛003

 رسالة ماجستير في صحة نفسية
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان0
 

0112.  

201111 
 323د

 
 الدوري1 تمارا قاسم محمد

االخفاق المعرفي وعالقته بعوامل الشخصية الخمس لدى طلبة الجامعة /  
تمارا قاسم محمد  الدوري .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
 سم21ص: ايض؛030أ ـ ص1 

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 وانـ الشخصية    أـ العن2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0112.  

201111 
 322ز
 

 

  

 
 الزهيري1 لمياء قيس سعدون محمود

المرونة النفسية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة / 
لمياء قيس سعدون محمود الزهيري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ الحياة  الضاغطة     أـ العنوان2الجامعات ـ العراق    ـ طلبة 0
 

0112.  
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201111 
 222س

 
 السبعاوي1فاطمة خلف حمد

التفكير الساير وعالقته بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة الجامعة/ فاطمة 
خلف حمد السبعاوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 

12102 
 سم21ص:ايض؛002أـ ح1

 ماجستير في علم النفس التربوي رسالة
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق     أـ العنوان 0
 

0111.  

201111 
 112س

 
 السلمان1 تمارة عبد الرزاق عطية

السعة العقلية والتفكير التأملي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة 
الدراسات العليا/ تمارة عبد الرزاق عطية السلمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص؛212

 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 ـ التعليم العالي ـ العراق       أـ العنوان0
 

0112.  

201111 
 321س

 
 سهام عريبي زايد سدخان

عادات االستذكار وعالقتها بالحاجة الى المعرفة والتحصيل الدراسي لدى 
سدخان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية طلبة الجامعة/ سهام عريبي زايد 

 2102التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛202

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ االستذكار ـ عادات    أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0110.  

201111 
 230ش

 
 الشريفي1 ميادة عبد هللا خزعل

االنجازاالكاديمي لدى تدريسي ادارة المعرفة وعالقتها بالدافعية نحو 
الجامعة / ميادة عبد هللا خزعل الشريفي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةالتربية 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير اداب تربية في علم النفس التربوي
 ـ المعرفة ـ ادارة     أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0
 

0111.  

201111 
 123ش

 
 صادق كاظم جريو الشمري1

توجهات اهداف االنجاز وعالقتها بالتحكم الذاتي لدى طلبة جامعة بغداد/ 
صادق كاظم جريو الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 

12102 
 سم21ص:ايض؛210أـ ص1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 العنوانـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ 0
 

0113.  

201111 
 123ش

 
 الشمري1 وسام عماد عبد الغني

معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة ديالى/ وسام عماد عبد 
 2102الغني  الشمري .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في التربية

 الشاملة     أـ العنوانـ الجودة 2ـ الجامعات والكليات ـ العراق   0
 

0131.  

201111 
 122ص

 
 صالح عدنان ناصر سلومي

0130.  
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التفكير المزدوج وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة/ صالح عدنان 
ناصر سلومي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم علم النفس 

12102 
 سم21ص؛222ب ـ س1

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس
 عات ـ العراق        أـ العنوانـ طلبة الجام0
 

201111 
 211ظ

 
 الظالمي1 عماد كريم برشاوي

احداث الحياة الضاغطة وعالقتها بقدرة الذات على المواجهة واالسناد 
االجتماعي لدى طلبة الجامعة/ عماد كريم برشاوي الظالمي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1
 سم21ص:ايض؛012أ ـ ص1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
ـ االسناد االجتماعي       2ـ الحياة الضاغطة    2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0

 أـ العنوان 
 

0132.  

201111 
 212ع

 
 العامري1 اسماء حامد جبر

اساليب التفكير وعالقتها بمعنى الحياة لدى طلبة الجامعة/ اسماء حامد 
 2102العامري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1جبر 

 سم21ص:ايض؛020أ ـ ي1
 رسالة ماجستيراداب في التربية علم نفس التربوي

 ـ التفكير ـ اساليب    أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0132.  

201111 
 212ع

 
  العامري1 سميرة ابراهيم عباس

تبرج( وعالقتها بمستوى الطموح واسلوب حل اساليب التفكير ل)سيتر 
المشكالت لدى طلبة الجامعة/ سميرة ابراهيم عباس العامري.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم
  سم21ص:ايض؛032ث ـ ل1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ المشكالت ـ حل2 ـ التفكير ـ اساليب  2ـ طلبة الجامعات ـ العراق0

 أـ العنوان
 

0132.  

201111 
 121ع

 
 عبد المحسن عبد الحسين خضير

تناقضات ادراك الذات وعالقتها بالوحدة النفسية وقلق المستقبل لدى طلبة 
الجامعة/ عبد المحسن عبد الحسين خضير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛221

 االرشاد النفس والتوجيه التربوياطروحة دكتوراه في 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان0
 

0131.  

201111 
 222ع

 
 العتابي1 عماد عبد حمزة

التداخل االرشادي بفئتي) الحوارـ النموذج( لتنمية توقعات الفاعلية الذاتية 
العامة لدى طالب الجامعة /  عماد عبد حمزة العتابي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102نصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1المست
 سم21ص؛201ب ـ ق1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق    أـ العنوان0
 

0132.  

201111 
 222ع

 
 العرباوي1 علي حاكم حسون

0130.  
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التوجه نحو االخرين لذوي السلوك الالمعياري من طلبة الجامعة/ علي 
 2102حسون العرباوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 حاكم

 سم21ص:ايض؛020أـ ع1 
 رسالة ماجستير في اداب التربية

 ـ السلوك الالمعياري   أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
  

201111 
 131ع

 
 العكيلي1 وجدان عظيم عبد الحسن
العقلي لدى طلبة الجامعة/  وجدان عظيم التوجه الزمني وعالقته باالنغالق 

 2102عبد الحسن العكيلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةاالداب1
 رسالة ماجستيراداب في علم النفس العام

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان0
 

0131.  

201111 
 12ع

 
 عمر اكرم جالل رجب

عمر اكرم جالل رجب .ـ   سلوك طلبة الجامعة وعالقته بميولهم النفسية/
 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 ـ علم النفس التربويأـ العنوان2ـ الجامعات والكليات ـ العراق   0
 

0133.  

201111 
 212م

 
 محمد ابراهيم حسين

بالفاعلية الذاتية لدى طلبة عادات العقل والتفكير عالي الرتبة وعالقتهما 
كليات التربية/ محمد ابراهيم حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 

 2102ابن الهيثم1
 سم21ص؛202

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ العقل والتفكير    أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق   0
 

0011.  

201111 
 313م

 
 نعمهمنصور حمزة 

العطف على الذات وعالقته بالخوف من التقييم االجتماعي السلبي لدى 
طلبة الجامعة/ منصور حمزة نعمه.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةاالداب1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق    أـ العنوان0
 

0010.  

201111 
 313م

 
 فاضل عباسالموسوي1 قيس 

االجهاد الفكري وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طلبة الدراسات  
العليا/ قيس فاضل عباس الموسوي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي
 ـ الشخصيه ـ سمات   أـ العنوان2ـ الجامعات والكليات ـ العراق   0
 

0012.  

201111 
 313م

 
 ميسون حامد طاهر

الكفاءة الذاتية االكاديمية المدركة وعالقتها ببعض السمات الشخصية  
والقيادة التحويلية عند طلبة الجامعة/  ميسون حامد طاهر .ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛220

 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

0012.  
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 ـ القيادة التحويلية    أـ العنوان2الجامعات ـ العراق   ـ طلبة 0
 

201111 
 313م

 
  ميسون كريم ضاري خلف

تحمل ضغوط مابعد االحداث الصدمية وعالقتها بمركز التحكم وفاعلية 
الذات لدى طلبة الجامعة/ ميسون كريم ضاري خلف.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛201ب ـ ت1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 ـ الذات ـ فاعلية     أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق    0
 

0012.  

201111 
 231ن

 
 النعيمي1 احمد صالح حسن

قوة االنا وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة / احمد صالح حسن 
 2102كلية التربية1 ابن الهيثم 1النعيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان0
 

0011.  

201111 
 032ن

 
 النقيب 1 شيماء احمد عبد العزيز محمود

السرعة المعرفية وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة / شيماء 
محمود النقيب.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية احمد عبد العزيز 

 2102التربية 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علم النفس
 ـ الصحة النفسية     أـ العنوان2ـ طلبة الجامعات ـ العراق     0
 

0012.  

201111 
 32ن

 
 نهى نجاح عبد هللا رمضان

نهى نجاح اثر برنامج ارشادي في تحسين جودة الحياة لدى طلبة الجامعة/ 
 2102عبد هللا رمضان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1

  سم21ص:ايض؛020ب ـ ل1 
رسالة ماجستيراداب في علم النفس التربوي1االرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان0
 

0010.  

201111 
 132و

 
  وليد سالم حموك

العقلية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الموصل / الدافعية 
 2102وليد سالم حموك.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في علم النفس

 ـ الجامعات والكليات ـ العراق ـ جامعة الموصل    أـ العنوان 0
  

0011.  

2011010 
 222ب

 
  رشيدالبدران 1 وجدان طارق 

انماط القيادة االدارية للرؤساء واالقسام وفقا لنظرية هيرسي وبالنشرد 
 والروح المعنوية العضاء الهيئة التدريسية واالنتاجية

الكمية في معاهد هيئة التعليم التقني/ وجدان طارق رشيد البدران.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن الهيثم 1

 سم21ص:ايض؛222أ ـ ف1
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

 ـ التعليم العالي ـ ادارة       أـ العنوان0
  

0013.  
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2011010 
 222ج

 
  الجابري 1 تغريد رشيد كاظم

درجة تطبيق االدارة باالهداف وعالقتها بمستوى اداء عمداء كليات 
جامعات بغداد/ تغريد رشيد كاظم الجابري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن رشد 1
  سم21ص:يض؛211ب ـ ث1 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية  ) ادارة تربوية(
 ـ االدارة باالهداف      أـ العنوان0
 

0001.  

2011010 
 132س

 
 سميرة حسن عطية

بناء انموذج لتطوير االدارة الجامعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية واالتصاالت / سميرة حسن عطية.ـ 

12102 
 سم21ص؛232

 اطروحة دكتوراه في االدارة التربوية
 ـ المعلومات واالتصاالتأـ العنوان2ـ الجامعات والكليات ـ ادارة   0
 

0000.  

2011010 
 132ع

 
 علياء قاسم خالد

ادارة االبداع لعمداء الكليات في جامعة بغداد من وجهة نظر رؤوساء 
العلمية / علياء قاسم خالد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 االقسام 

 2102ابن رشد 1
 سم21ص؛002أ ـ ع1 

 رسالة ماجستير في التربية / ادارة تربوية
 ـ التعليم العالي ـ ادارة       أـ العنوان0
 

0002.  

2011010 
 132ع

 
 العميري 1سراب فاضل مخيبر

بناء انموذج ادارة االصالح والتطوير في جامعة بغداد/ سراب فاضل  
 2102مخيبر العميري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛210
 اطروحة دكتوراه في التربية

 ـ االصالح والتطوير    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ ادارة    0
 

0002.  

2011010 
 232م

 
 مثنى اسماعيل تركي

التوجهات المستقبلية الدارة التعليم العام في العراق/ مثنى اسماعيل  
تركي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 ابن الهيثم  

12102 
 سم21ص:ايض؛032أـ ز1

 رسالة ماجستير في التربية / ادارة تربوية
 ـ التعليم العالي ـ ادارة      أـ العنوان0
 

0002.  

2011010 
 123م

 
 المسعودي 1 عالء صافي جلوب

المناخ التنظيمي السائد في جامعة كربالء من وجهة نظر التدريسيين  
وعالقته ببعض المتغيرات / عالء صافي جلوب المسعودي.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛022ب ـ ق1

 ربويةرسالة ماجستير في التربية / ادارة ت
 ـ التعليم العالي ـ ادارة      أـ العنوان0
 

0001.  

2011010 
 322م

 
 المهداوي1صالح كمال مصطفى داود

0002.  
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االنماط القيادية في معاهد نفط العراق وعالقتها بدافعية اعضاء الهيئة 
التدريسية نحو العمل والعالقات االجتماعية فيما بينهم/ صالح كمال 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1مصطفى داود المهداوي.ـ بغداد : 
 سم21ص:ايض؛210أ ـ ظ1 

 اطروحة دكتوراه في االدارة التربوية
 ـ العالقات االجتماعية    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ ادارة    0
 

201102 
 12ع

 
 عمر كاظم علي احمد

الكفايات الالزمة لرؤساء االقسام العلمية في ضوء مباديء ادارة الجودة 
وعالقتها بالتوافق المهني العضاء هيئة التدريس/ عمر كاظم علي احمد.ـ 

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في علم النفس
 ـ التعليم العالي ـ التدريس      أـ العنوان0
 

0000.  

2011020 
 322ن

 
  نهاد هداب مهر

واقعة ـ مشكالته ـ افاق تطويره( / نهاد  نظام القبول المركزي في العراق )
 2102هداب مهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في التربية

 ـ الجامعات والكليات ـ قبول      أـ العنوان0
 

0001.  

20110011 
 222ح

 
 الجابري 1 محمد حامد عبد

لبة الجامعات العراقية : دراسة صورة الواليات المتحدة االمريكية لدى ط
 2102مسحية/.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1

 سم21ص؛210
 اطروحة دكتوراه في فلسفة في االعالم

 ـ وسائل االعالم  ـ تعليم عالي     أـ العنوان0
 

0003.  

2011000 
 212أ

 
  احسان حميد عبد

في تحصيل مادة اثر انموذج التفكير النشط واستراتيجية دائرة المؤولية 
الصحية العامة واتخاذ القرارات البايواخالقية وتنمية المهارات فوق لدى 

طلبة قسم علوم الحياة/ احسان حميد عبد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛032أ ـ ي1
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية1 تدريس علوم الحياة

 العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوانـ التعليم 0
 

0021.  

2011000 
 133أ

 
 احمد علي عبد الحسين

تأثير استخدام اسلوبي االكتشاف الموجه والمتشعب في التعلم واالحتفاظ 
لبعض المهارات المفتوحة بكرة القدم/ احمد علي عبد الحسين.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
  سم21ص؛023

 رسالة ماجستير في التربية) طرائق تدريس التربية الرياضية(
 ـ كرة القدم     أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0
 

0020.  

2011000 
 222ح

 
 جبار خماط حمزة

فاعلية مهارات ماوراء المعرفة في تطوير القدرات الفنية لطلبة قسم 
التربية الفنية في مادة االنشاء التصويري/ جبار خماط حمزة .ـ بغداد : 

0022.  
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 2102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 درات الفنية   أـ العنوانـ الق2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

2011000 
 322ج

 
 الجوراني 1 جنان جبار عبود

االساليب التقنية في اعمال تشكيلي مرحلة الستينات وتوظيفها في انتاجات 
طلبة قسم التربية الفنية/ جنان جبار عبود الجوراني.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛222

 ماجستير في التربية الفنيةرسالة 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس       أـ العنوان0
 

0022.  

2011000 
 232ح

 
 الحديدي1 صدام محمد حميد علي

فاعلية برنامج مقترح على وفق منحى النظم لمادة التربية العملية في 
اكتساب الطلبة 1المدرسين بعض مهارات التدريسوتنمية اتجاهاتهم نحو 

صدام محمد حميد علي الحديدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية المهنية/ 
 2102التربية 1

 سم21ص؛221
 اطروحة دكتوراه في التربية

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0 
 

0022.  

2011000 
 133ح

 
 الحسيني1 صادق جعفر عبد هللا

ساسية في تقويم تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية اال
مادة النحو/ صادق جعفر عبد هللا الحسيني.ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في التربية
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0
 

0021.  

2011000 
 122ح

 
 الحمداني1 شيماء ماهر محمد

المشكالت في تنمية بعض المهارات اثر استخدام نموذج بوليا لحل 
المختبرية الفيزيائية وعادات العقل المنتجة لدى طلبة قسم العلوم1 كلية 

التربية االساسية/ شيماء ماهر محمد الحمداني.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية التربية االساسية1 قسم التربية الخاصة1 

 سم21ص:ايض؛201أـ ب1
 دريس العلومرسالة ماجستير طرائق ت

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس       أـ العنوان0 
 

0022.  

2011000 
 122ح

 
 الحمداني1 محمد كاظم منتوب

فاعلية برنامج تعليمي على وفق انموذج ابعاد التعلم /التفكير في تحصيل 
مادة الطقس والمناخ وتنمية التفكير االبداعي لدى طلبة اقسام الجغرافية 

التربية/ محمد كاظم منتوب الحمداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ في كليات 
 2102كلية التربية1 ابن رشد 1

 سم21ص؛221
 اطروحة دكتوراه في التربية )طرائق تدريس الجغرافية(

 ـ الطقس والمناخ   أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
  

0020.  

2011000 
 103د

 
 الدلفي1 محمد وجين جبير

0021.  
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التعليم االلكتروني في تصميم الجداريات على وفق سمات مابعد اثر 
الحداثة/ محمد وجين جبير الدلفي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس التربية الفنية 
 نيـ التعليم االلكترو2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     0
 ـ الجداريات ـ تصميم        أـ العنوان  2
 

2011000 
 131د

 
 الدليمي1 ناصر خضير سكران

بناء انموذج لتقويم كتب المواد النفسية لكليات التربية في ضوء معايير  
الجودة / ناصر خضير سكران الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص؛213

 دكتوراه في المناهج وطرائق التدريساطروحة 
 ـ التربويه والنفسيه2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0 

 ـ الجودة ـ معايير      أـ العنوان2
 

0023.  

2011000 
 131ر

 
 رسول عباس حسن

برنامج تعليمي الكساب طلبة قسم التربية الفنية المهارات الجسدية/ رسول 
 2102ـ كلية الفنون الجميلة 1عباس حسن.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في التربية

 ـ المهارات الجسديةأـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
  

0021.  

2011000 
 122ر

 
  الركابي1 وجدان نادرعودة

على التحصيل  seven ESاثر التدريس باستراتيجية )الخطوات السبع(
وجدان والوعي البيئي لدى طلبة قسم علوم الحياة في مادة البيئة/ 

 2102نادرعودة الركابي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية 1
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس علوم الحياة
ه       ـ البيئة ـ ماد2ـ الوعي البيئي    2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  0

 أـ العنوان
 

0020.  

2011000 
 222س

 
 الساعدي1 اسمهان عنبر الزم

اثر انموذج ريجليوث ورثكوف في تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير الناقد 
لدى طلبة كلية التربية االساسية/ اسمهان عنبر الزم الساعدي.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛232أـ ش1

 اطروحة دكتوراه في التربية
 ـ التفكير الناقد    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0022.  

2011000 
 222س

 
 الساعدي 1 اسوان صابر ماجد

القوة الرياضية وعالقتها باالداء التدريسي للطلبة المطبقين في كليات 
الجامعة التربية االساسية/  اسوان صابر ماجد الساعدي.ـ بغداد : 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
  سم21ص:ايض؛021أـ س1

 رسالة ماجستيرفي التربية طرائق تدريس تدريس الرياضيات
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0
 

0022.  
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2011000 
 213س

 
  الساكني 1 سهاد جواد فرج

طلبة قسم التربية  تصميم تعليمي ـ تعلمي لتنمية التفضيل الجمالي لدى
الفنية 1 كلية الفنون الجميلة/ سهاد جواد فرج الساكني.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
  سم21ص:ايض؛220أـ ص 1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية
ـ الفنون 2ـ التفضيل الجمالي2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس     0

 أـ العنوان  الجميلة     
 

0022.  

2011000 
 112س

 
 سلمى لفته ارهيف

اثر التعلم المستند الى الدفاع في التحصيل وتنمية انماط التفكير المرتبطة 
بجانبي الدفاع االيمن وااليسر وعمليات العلم لدى طلبة كلية التربية 
 2102االساسية/ سلمى لفته ارهيف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه في التربية

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0 
 

0021.  

2011000 
 32س

 
 سها صابر كوشي

فاعلية التدريس التبادلي في تنمية اتجاهات طلبة قسم التربية الفنية نحو 
مادة عناصر الفن/ سها صابر كوشي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 2102ة 1الجميل
 سم21ص:ايض؛002ب ـ ز1

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ الفن ـ عناصر    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0022.  

2011000 
 322س

 
  السوداني 1خليل جبار جاسم

فاعلية التعليم التاوني في تنفيذ الزخارف النباتية لمادة الخط العربي 
جاسم السوداني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ والزخرفة/ خليل جبار 
 2102كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛012ب ـ ض1 
 رسالة ماجستير في التربية) طرائق تدريس التربية الفنية(

ـ الخط العربي       2ـ التعليم التعاوني2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  0
 أـ العنوان

 

0020.  

2011000 
 322س

 
 الغني شياع سؤدد عبد

تطور مهارات التخطيط وااللوان لدى طلبة كلية الفنون الجميلة 1 جامعة 
بابل / سؤدد عبد الغني شياع.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 ـ التخطيط وااللوان ـ مهارات2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس0

 أـ العنوان
 

0021.  

2011000 
 212ش

 
 الشافعي1 صادق عبيس منكور

تطوير برنامج اعداد مدرسي التاريخ في كليات التربية في الجامعات 
العراقية في ضوء معايير الجودة الشاملة / صادق عبيس منكور الشافعي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
  سم21ص:ايض؛221أـ ق1 
 حة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفساطرو

0023.  
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 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    أـ العنوان0
 

2011000 
 121ش

 
 الشمام 1 عاصم احمد خليل

( لتنمية N.S.Sفاعلية ثالثة برامج تدريبية قائمة على التعليم االلكتروني)
مهارات التفكير االستداللي لدى طلبة الصف الرابع بقسم الرياضيات 

عاصم احمد خليل الشمام.ـ الموصل : جامعة وقدرتهم على حل المشكالت/ 
 2102الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛211
 اطروحة دكتوراه التربية وعلم النفس1 طرائق تدريس الرياضيات

 ـ التعليم االلكتروني2لتدريس   ـ التعليم العالي ـ طرق ا0
 ـ المشكالت ـ حل   أـ العنوان2ـ التعليم االستداللي ـ مهارات   2
 

0021.  

2011000 
 120ش

 
 الشمري1 لميس سعدون عباس

فاعلية التعلم باالستكشاف في تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم التربية 
بغداد :  الفنيةـ مادة اسس التصميم/ لميس سعدون عباس الشمري.ـ

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية
 ـ المهارات الفنية   أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  0
 

0020.  

2011000 
 023ص

 
  الصفاوي1 ازهار طالل حامد عزيز

تصحيح الفهم الخاطيء للمفاهيم العقدية اثر استراتيجيتين تعليميتين في 
لدى طلبة قسم علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية وتنمية تفكيرهم 
الناقد/ ازهار طالل حامد عزيز الصفاوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛211أـ ذ1 

قرآن الكريم اطروحة دكتوراه علوم تربوية ونفسية 1 طرائق تدريس ال
 والتربية االسالمية

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0 
 

0022.  

2011000 
 132ص

 
  الصميدعي1 منال محمد ابراهيم

فاعلية برنامج مقترح قائم على االستراتيجيات المعرفية وماوراء المعرفية 
في تحصيل مادي طرائق التدريس واكتساب المهارات الدراسة والتفكير 

التباعدي عند طلبة كلية التربية 1 ابن رشد/ منال محمد ابراهيم 
 2102الصميدعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛202
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

 ـ التفكير التباعدي   أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0022.  

2011000 
 220ط

 
 ابراهيم خليلطارق 

فاعلية انموذج ميرل في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة المسرح 
المدرسي / طارق ابراهيم خليل.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 2102االساسية 1
 سم21ص؛001أ ـ ف 1

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس التربية الفنية
 المسرح المدرسيأـ العنوان ـ2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس   0
 

0022.  

2011000 
 233ط

 
 الطائي 1 كفاح محسن عبد هللا

اثر انموذج ايديال في تحصيل مادة الكيمياء العملي واتخاذ القرار وتنمية 

0021.  
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التفكير العلمي/ كفاح محسن عبد هللا الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية1 ابن الهيثم 1

 سم21ص:ايض؛012أ ـ ل1 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )طرائق تدريس الكيمياء (

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0
 

2011000 
 212ع

 
 العامري1 احمد داود سلمان

اثر انموذجي ثيلين وسكمان في تحصيل مادة منهج البحث التربوي وتنمية 
التربية االساسية 1 جامعة ديالى/ احمد داود التفكير الناقد لدى طلبة كلية 

 2102سلمان العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛211أـ و1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في المناهج وطرائق التدريس العامة
 ـ التفكير الناقد    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0022.  

2011000 
 221ع

 
 عباس خزعل حسين خلف

برنامج تعليمي لتطوير مهارات تحليل العمل الفني لدى طلبة قسم التربية 
الفنية/ عباس خزعل حسين خلف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛032أ ـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التربية الفنية
 أـ العنوان  ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0020.  

2011000 
 23ع

 
 عدي منذر ثابت

اثر استراتيجية الذكاءات المتعددة في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية  
لمادة المسرح المدرسي/ عدي منذر ثابت.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛021أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ية الفنية ـ طرق التدريس      أـ العنوانـ الترب0
 

0021.  

2011000 
 222ع

 
 العطار1 نور الهدى عالء جاسم

تقويم مستوى تحصيل طلبة اقسام التاريخ و كليات التربية  
االساسيةوالجامعات العراقية في مادة عصر الرسالة /  نور الهدى عالء 

 2102جاسم العطار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس
 ـ العنوانـ التعليم العالي ـ طرق التدريس      أ0
 

0023.  

2011000 
 12ع

 
 عمر قاسم علي

اثر الفلم التعليمي في تنمية مهارات التمثيل الحركية لدى طلبة قسم التربية 
الفنية كلية التربية االساسية / عمر قاسم علي .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 2102كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛11أـ م1 

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس
 ـ التمثيل ـ مهاراتأـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 

0011.  

2011000 
 212ف

 
 الفتالوي1 فاضل عبد العباس عطا هللا

التفكير االبداعي وعالقته بالتحصيل الرياضي لدى طلبة كلية التربية 
االساسية/ فاضل عبد العباس عطا هللا الفتالوي.ـ بغداد : الجامعة 

0010.  
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 2102كلية التربية االساسية1المستنصرية ـ 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس الرياضيات
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس        أـ العنوان0
 

2011000 
 213ف

 
 الفتلي1 سماح عبد الكريم عباس

اثر االستقصاء العلمي ) الجماعي( والرؤوس المرقمة على االداء العملي 
الفيزياء ـ كلية التربية/ سماح عبد الكريم عباس الفتلي.ـ لدى طلبة قسم 

 2102القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛001ب ـ ص1 

 رسالة ماجستيرفي التربية ) طرائق تدريس الفيزياء(
 ـ االداء العملي    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0
 

0012.  

2011000 
 223ف

 
 الفرطوسي1 منير راشد فيصل

اعداد مدرسي اللغة العربية في كليات التربية في العراق ومصر واالردن/ 
 2102منير راشد فيصل الفرطوسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛213
 اطروحة دكتوراه في التربية

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس       أـ العنوان0
 

0012.  

2011000 
 313ق

 
 القيسي1 يسرى عبد الوهاب محمود

مرجعيات نظريات التعلم الموجه الداء التدريسيين في اقسام التربية الفنية/ 
يسرى عبد الوهاب محمود القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم21ص؛022

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية
 رق التدريس     أـ العنوانـ التعليم العالي ـ ط0
 

0012.  

2011000 
 32ك

 
 الكسار 1 قيس الزم حاتم

اثر وحدة متعددة الوسائط التعليمية في تدريس مادة التخطيط وااللوان/ 
قيس الزم حاتم الكسار.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 2102االساسية1
 سم21ص؛001

 الفنيةرسالة ماجستيرفي طرائق تدريس التربية 
 ـ التخطيط وااللوانأـ العنوان2ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس   0
 

0011.  

2011000 
 222م

 
 الماجدي 1 سعد ولهان جاسم

فاعلية العصف الذهني في تحصيل مادة قسم التربية االسرية لمادة الفن 
البيئي/ سعد ولهان جاسم الماجدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االساسية1التربية 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ الفن البيئي    أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0
 

0012.  

2011000 
 222م

 
 مرتضى ابراهيم جميل

اثر استخدام الرزم التعليمية في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية لمادة 
الجامعة المستنصرية ـ كلية عناصر الفن/ مرتضى ابراهيم جميل.ـ بغداد : 

 2102التربية االساسية1
 سم21ص؛221

0010.  
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 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان0
 

2011000 
 231م

 
 مريم فرحان حاجي

اثر تدريس نظرية االحتماالت عند السيد محمد باقرالصدرفي تحصيل طلبة 
فرحان حاجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية/ مريم 

 2102ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االحتماالت ـ نظرية2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   0
 ( 1عالم     أـ العنوان0311ـ 0322ـ محمد باقر الصدر )2
 

0011.  

2011000 
 202م

 
  رضا المظفر 1 سيف محمد رشاد محمد

مهارات التواصل الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة كليات 
التربية االساسية / سيف محمد رشاد محمد رضا المظفر.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستيرفي التربية
 العنوانـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ 0
 

0013.  

2011000 
 022م

 
 المفرجي1 منصور جاسم محمد داود

فاعلية برنامج مقترح على وفق التدريس المصغر في اكساب طلبة اقسام 
اللغة العربية في كليات التربية المهارات التدريسية واتجاههم نحو المهنة 
 / منصور جاسم محمد داود المفرجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1

 2102ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛203أـ ك1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية(
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس      أـ العنوان0
 

0021.  

2011000 
 022م

 
 المفرجي1 هبة مظفر عبد

تأثير التعلم التعاوني في تنمية مهارات المشغوالت الفنية لدى طلبة قسم 
التربية الفنية/ هبة مظفر عبد المفرجي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛022ج ـ ع1

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس التربية الفنية
 ـ المشغوالت الفنية   أـ العنوان2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0
 

0020.  

2011000 
 313م

 
 مسلمالموسوي1 محسن طاهر 

اثر برنامج محوسب قائم على النمذجة والمحاكاة واستراتيجية دورة 
المهارة في االداء النظري والعملي وتنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى 

طلبة قسم الفيزياء/ محسن طاهر مسلم الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 2102كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛210أ ـ ق1
 فلسفة في التربيةاطروحة دكتوراه 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس      أـ العنوان0
 

0022.  

2011000 
 300م

 
 موفق صبري مهدي

بناء برنامج تدريبي لتدريسي مختبر علم االحياء المجهرية واثره في 
كفاياتهم التدريسية واالداء العملي لطلبتهم وتنمية اتجاههم نحو مهنية 

0022.  



215 
 

اد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن التمريض/ موفق صبري مهدي.ـ بغد
 2102الهيثم 1
 سم21ص:ايض؛010أ ـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس علوم الحياة
 ـ علم االحياء المجهرية2ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    0
 ـ التمريض ـ مهنة       أـ العنوان2
 

2011000 
 222و

 
 وجدان نعمان رشيد

فاعلية برنامج تعليمي باستعمال نظم المعلومات الجغرافية في تنمية بعض 
المهارات الجغرافية عند طلبة كلية التربية االساسية/ وجدان نعمان رشيد.ـ 

 بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛222ب ـ ض21021

 افيهاطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس الجغر
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس0
 ـ نظم المعلومات الجغرافية      أـ العنوان2
 

0022.  

201103 
 232ع
 

 
 العبيدي1 غادة علي سعيد

قرارات وزارة التعليم العالي الخاصة بالطلبة الراسبين وانعكاساتها على 
مستوى العلمي واالجتماعي : دراسة تحليلية ميدانية ـ جامعة الموصل 
انموذجا/ غادة علي سعيد العبيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب 1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي علم االجتماع
 ـ التعليم العالي ـ النظام والرعاية الطالبية      أـ العنوان0
 

0021.  

2011033 
 131د

 
 الدليمي1 عطية وزه عبود

الفكرة التصميمية لتكوينات الخط فاعلية الخرائط الذهنية في تطوير بناء 
بغداد:   -1العربي لدى طلبة قسم التربية الفنية/ عطية وزه عبود الدليمي

 2102كلية الفنون الجميلة1  -جامعة بغداد
 سم21ص؛212ب ـ ض1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية
 يـ الخط العرب2ـ الخرائط الذهنية    2ـ التعليم العالي ـ مناهج   0

 أـ العنوان
 

0022.  

2011033 
 211ع

 
 عبد هللا حسن محمد

بناء انموذج لتقويم المناهج التربية في كليات التربية االساسية في اقليم 
كردستان العراق/ عبد هللا حسن محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية1 ابن رشد 1
 سم-2ص؛030

 التدريس(رسالة ماجستيرفي التربية ) مناهج وطرائق 
 ـ التعليم العالي ـ مناهج )اقليم كردستان(      أـ العنوان0
 

0020.  

21211222 
 321س

 
 سندس حسين علي

: دراسة تاريخية / 0311ـ 0322توجيهات االذاعة العراقية الوطنية 
 2102سندس حسين علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛211أـ ز1
 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستيرفي 

ـ العراق ـ تاريخ 2ـ االذاعة العراقية الوطنية    2ـ االذاعة ـ برامج    0
 العنوان-م       أ0311ـ 0322حديث 

 

0021.  
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201113 
 321ح

 
 الحيالي1 فاتن محمد خيري

الكرملي( على معجم لسان العرب البن التعليمات النقدية ل) أنستاس ماري 
الموصل: جامعة  -1منظور طبعة بوالق/ فاتن محمد خيري الحيالي

 2102كلية التربية1  -الموصل
 سم21ص؛ 222

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -أنستاس الكرملي1 ماريأ -2اللغة العربية    -0
 

0023.  

201113 
 221ع

 
 عبد الخالق فرحان شاهين

المعايير النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب/ عبد  أصول
قسم اللغة  -كلية االداب -الكوت: جامعة الكوفة -1الخالق فرحان شاهين

 2102العربية1 
 سم21ص؛ 212ر؛  -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -نقد   أ -اللغة العربية -0
 

0001.  

20110 
 133ح

 
 علي حسينالحسني1 محمد 

البصرة: جامعة  -1ابستمولوجيا التأويل/ محمد علي حسين الحسني
 2102ة1 كلية التربي –البصرة 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -نظريات   أ -اللغة العربية -0
 

0000.  

20110 
 222ع

 
 العابدي1 حسين كاظم زنبور

العربية واالنكليزية  -نظرية تشوسكي اللغوية ونقدها في اللسانيات الحديثة
كلية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -1أنموذجا/ حسين كاظم زنبورالعابدي

 2102االداب1 
 سم21ص:أيض؛ 211

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وأدابها
 العنوان -نظريات   أ -اللغة العرلبية -0
 

0002.  

20110 
 122ب

 
 بشرى كاظم مثكال

دراسة لغوية / بشرى كاظم مثكال.ـ بغداد الزاهر في معاني كلمات الناس : 
 2102: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 

 سم21ص:ايض؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية   ـ دراسات      أـ العنوان0 

 

0002.  

20110 
 322ج

 
 الجنابي1 هند ياس نذير

وحواشيها  المباحث اللغوية في عدد من شروح قصيدة بانت سعاد
المطبوعة /  هند ياس نذير الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 2102للبنات1 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية   ـ دراسات       أـ العنوان 0 

 

0002.  

20110 
 232ع

 
 العبيدي1 سماح فاضل مهاوش

حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ المباحث اللغوية في الكتب الجغرافية 
 2102سماح فاضل مهاوش العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

0001.  
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 سم21ص؛233
 رسالة ماجستير فلسفة في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية   ـ تاريخأـ العنوان2ـ اللغة العربية   ـ دراسات   0
 

20110 
 312ل

 
 ليلى كاظم سبهان حسين

تدريس قواعد اللغة العربية في فضائية العراق التربوية من وجهة تقويم 
نظر المدرسين والطلبة /  ليلى كاظم سبهان حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 
 سم21ص؛203ب ـ ر1 

 رسالة ماجستير في التربية ) طرائق تدريس اللغة العربية (
 أـ العنوان ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس     0

  

0002.  

20110 
 313م

 
 الموسوي 1 فرقان علي مراد

الجهود اللغوية عند مجيد الماشطة/ فرقان علي مراد الموسوي.ـ بغداد :  
 2102جامعة بغداد ـ كلية االداب1 

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 العنوان ـ الماشطة1 مجيد ) لغوي( أـ2ـ اللغة العربية ـ دراسات   0
 

0000.  

20113 
 202ح
 

 
 حافظ رشيد ظفير 

هـ(/ حافظ رشيد 200النقد اللغوي في معاني القرآن واعرابه للزجاج )ت
 2102ظفير .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 عالم باللغةأـ العنوانهـ(1 200ـ 222ـ الزجاج1 ابراهيم بن السري )0
 

0001.  

20113 
 13ع

 
 علي حسين هذيلي

امكانيات التأويل وحدوده)قراءة تحليلية نقدية.. منة المنان محمدالصدر 
اختيارا/ علي حسين هذيلي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛222أ ـ ز1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ نقد        أـ العنوان   ـ اللغة العربية0
 

0003.  

20113 
 122و

 
 والء اسماعيل عبد الكريم

/ والء اسماعيل عبد 2112ـ0331النقدية العراقية في مجلة االقالم  
 2102الكريم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص؛002ب ـ هـ 1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ االقالم ـ محلة    أـ العنوان2تاريخ ونقد   ـ اللغة العربية ـ 0
 

0011.  

20010 
 221أ

 
 ابتسام صالح عليوي

هـ(/ ابتسام صالح 200مالمح التداولية عند عبد القاهر الجرجاني )ت
 2102عليوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1 

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

ـ 111ـ عبد القادر الجرجاني)2العربية ـ االصوات    ـ اللغة 0
 هـ(1لغوي     أـ العنوان200

 

0010.  



219 
 

20011 
 131د

 
  الدليمي1 وليد عبد هللا احمد مروح

سيبويه في كتابي الكشف والمشكل لمكي القيسي/  وليد عبد هللا احمد 
 2102مروح الدليمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ 021ـ سيبويه 1عمرو بن عثمان)2ـ اللغة العربية ـ اصوات     0
 هـ(1 قاريأـ العنوان221ـ11ـ القيسي 1 مكي)2هـ(1 امام      011

 

0012.  

20011 
 331ر

 
 الرويشداوي1 علي صادق جعفر

داللة االمر في نهج البالغة / علي صادق جعفر الرويشداوي.ـ بغداد: 
 2102الجامعة المستنصريةـ كلية التربية1 

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ اصوات      أـ العنوان0
 

0012.  

20011 
 312ش

 
 شوكت طه محمود

داللة المصوتات حذفا واختزاال في القرآن الكريم/ شوكت طه محمود.ـ 
 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛030
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية2ـ اللغة العربية ـ االصوات      0
 ـ حذفا واختزاال         أـ العنوان2
 

0012.  

20011 
 233ط

 
  الطائي 1 محمد خير هللا علي

خير هللا الجذور المبدوءة ب)الثاء(في القرأن الكريم: دراسة داللية/ محمد 
 2102علي  الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ اصوات      أـ العنوان0
 

0011.  

20011 
 232ع

 
 عدنان داود عبد الحسن

فلسفة الحركة في البنية العربية النظرية والتطبيق/ عدنان داود عبد 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1 الحسن.ـ 

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستيراداب في اللغة العربية1 لغة

 ـ اللغة العربية ـ اصوات     أـ العنوان0
 

0012.  

20011 
 322ف

 
 فؤاد علي جالل

النسق الصوتي للمدود وداللته في تالوة مختارة أليات المسلمين 
الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب  والمجرمين / فؤاد علي جالل .ـ

12102 
 سم21ص؛203

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اختصاص اللغة العربية
 ـ المسلمين والمجرمين   أـ العنوان2ـ اللغة العربية ـ اصوات   0
 

0010.  

20011 
 212م

 
 محمد بشير حسن

اثر الدرس الصوتي الغربي في الدرس الصوتي العربي الحديث/ محمد 
 2102حسن.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب1 بشير 

0011.  



211 
 

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ اللغة العربية ـ اصوات     أـ العنوان0
 

20011 
 313م

 
 الموسوي 1 لهيب ناصر جاسم

المباحث الصوتية في كتب التصحيح اللغوي حتى نهاية القرن السادس 
صر جاسم الموسوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الهجري/ لهيب نا

 2102التربية 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 ـ اللغة العربية ـ تاريخ   أـ العنوان2ـ اللغة العربية ـ اصوات   0
 

0013.  

20012 
 232ش

 
 الشديدي1 علي عبد الحسين

في الخط العربي / علي عبد الحسين التنظيم الجمالي للتشكيالت والتوقيع 
 2102الشديدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص:ايض؛011
 رسالة ماجستير في فنون الخط والزخرفة

 ـ الخط العربي       أـ العنوان0 
 

0031.  

20012 
 022ك

 
  كفاح جمعة حافظ

جمعة حافظ.ـ التنوع الشكلي للخطوط المبكرة في المصحف الشريف/ كفاح 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛021ب ـ ط1 
 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 ـ الخط العربي       أـ العنوان0
 

0030.  

202 
 211ب

 
 باسم محمد صالح جمعة

تراكيب ابنية الجذر ) ش هـ د( في القرآن الكريم/ باسم محمد صالح جمعة 
 2102.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية  ـ الداللة اللفظية      أـ العنوان0
 

0032.  

202 
 131ح

 
 حكيم موحان عواد

المباحث الداللية في كتاب االبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي)ت 
حكيم موحان عواد .ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية هـ( /  000

 2102االداب1 
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ تاريخ الدين السبكي1 عبد الوهاب 2ـ اللغة العربية ـ  علم الداللة     0

 هـ(1 مؤرخ        أـ العنوان000ـ 020يحيى)
 

0032.  

202 
 232خ

 
 هـ(300ـ 11الشربيني1 محمد بن احمد)الخطيب 

البحث الداللي في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني/ محمد بن احمد 
الخطيب الشربيني1 تحقيق جنان جاسم خضير.ـ القادسية : جامعة القادسية 

 2102ـ كلية االداب قسم اللغة العربية1 
 سم21ص: ايض؛210أ ـ ج1

 وادابها رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية  ـ الداللة اللفظية       أـ العنوان0

0032.  



211 
 

202 
 222س

 
 الساعدي 1 علي شعالن سلطان

الفاظ الدولة وشؤونها في كتاب )نهج البالغة ( لالمام علي بن البي طالب 
)عليه السالم(: دراسة داللية/.ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية 

 2102العربية1 1 قسم اللغة 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ علي بن ابي طالب 2ـ الدولة وشؤونها     2ـ اللغة العربية )الفاظ(    0

 هـ(1 امير المؤمنين   أـ العنوان21ق ـ 22بن عبد المطلب )
 

0031.  

202 
 32س

 
  سلمان محمد عبد السيد

النظام النحوي العربي:دراسة احكام الجحود واالشتقاق االسمي في 
تطبيقية في كتاب نهج الفصاحة الحاوي لقصار كلمات الرسول االكرم 

)صلى هللا عليه واله وسلم(لجامعه بانيده/ سلمان محمد عبد السيد.ـ بغداد: 
 2102الجامعة المستنصريةـ كلية االداب1 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 لغة

 اللغة العر بية ـ الداللة اللفظية     أـ العنوانـ 0
 

0032.  

202 
 312س

 
 سوزان طالب محمد حسن

/ سوزان 2113ـ 0333البحث الداللي في رسائل جامعة بغداد واطاريحها
 2102طالب محمد حسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1 

  سم21ص؛002أـ ج1 
 وادابها1 لغةرسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العر بية ـ الداللة اللفظية      أـ العنوان0
 

0030.  

202 
  121ع

 
 عصام نجم عبد

داللة االلفاظ النفسية في الحديث النبوي في صحيح البخاري/ عصام نجم 
 2102عبد.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛221
 اللغة العربيةوادابها1 لغةرسالة ماجستير في 

ـ الحديث الشريف ـ مساند صحيح 2ـ اللغة العر بية ـ الداللة اللفظية    0
 البخاري     أـ العنوان

 

0031.  

202 
 232م

 
  مجيد بدر ناصر

نعوت الرسول محمد )صلى هللا عليه واله وسلم(في القرآن الكريم/ مجيد 
 2102التربية 1بدر ناصر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية      أـ العنوان0
 

0033.  

202 
 203م

 
 مصطفى حامد يعقوب

الخصومة في القرآن الكريم :دراسة في داللة البنية التركيبية/ مصطفى  
 2102حامد يعقوب.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية       أـ العنوان0
 

0211.  

202 
 212م

 
 الرحمنالمعماري1 عبد هللا شاطر عبد 

0210.  



212 
 

التركيب االضافي المصدر بلفظ )رب( المضاف الى الضمر في القرآن 
الكريم : دراسة نحوية داللية/ عبد هللا شاطر عبد الرحمن المعماري.ـ 

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 أـ العنوان      ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية0
 

202 
 212ي

 
 الياسري1 حسام عدنان رحيم

الفاظ الحياة االجتماعية في نهج البالغة / حسام عدنان رحيم الياسري.ـ 
 2102النجف :جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛021أـ ث1 
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الفاظ       أـ العنوان0
 

0212.  

202 
 123أ

 
 االسدي 1 فالح حسن كاطع

لطارىء في العربية/ فالح حسن كاطع االسدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية  
 2102التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛211أـ ج1
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها1اللغة

 ـ اللغة العربية ـ معاجم      أـ العنوان0
 

0212.  

202 
 222س

 
  زايم مهيدي زايمستار 

المهمل في كتاب العين وماورد منه في المعجمات الالحقة مستعمال/ ستار 
زايم مهيدي زايم.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية االداب 1 قسم اللغة 

 2102العربية1 
 سم21ص؛032أـ ج1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 كتاب    أـ العنوان ـ العين ـ2ـ اللغة العربية ـ معاجم    0
 

0212.  

202110 
 211ق

 
 القاسمي 1 علي خضير عباس قدراني

هـ(: دراسة 201االلفاظ اللغوية في كتاب السيرة النبوية البن هشام )ت
ومعجم/ علي خضير عباس قدراني القاسمي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت 

 2102ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛210أ ـ د1 

 اللغة العربيةوادابها1 لغةرسالة ماجستير في 
 ـ ابن هشام عبد الملك بن هشام2ـ المعاجم العربيةـ دراسات    0
 هـ(1 مؤرخ      أـ العنوان202ـ 11بن ايوب الحميري) 

 

0211.  

202 
 322ح

 
 حيدر عبد الزهرة معيوف

دالالت التحذير واالغراء في نهج البالغة لالمام علي عليه السالم/ حيدر 
 2102معيوف.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية1عبد الزهرة 

 سم21ص؛033
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ بالغة     أـ العنوان0
 

0212.  

202110 
 233ط

 
 الطائي 1 علي ذنون يونس

القصة النبوية في صحيح البخاري/ علي ذنون يونس الطائي.ـ الموصل : 
 12102جامعة الموصل ـ كلية االداب 

 سم21ص؛020

0210.  



213 
 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ النجاري1 محمد اسماعيل2ـ اللغة العربية ـ دراسات     0
 هـ(1 محدث       أـ العنوان212ـ 032بن ابراهيم ) 

 
202110 

 212م
 

 محمد جاسم محسن صالح
نهج البالغة االتصال والوظيفة/ محمد جاسم محسن صالح.ـ بغداد: جامعة 

 2102كلينتس العالمية1 سانت 
 سم21ص؛202أـ د1

 رسالة ماجستير في فلسفة االعالم
 ـ االتصال والوظيفة   أـ العنوان2ـ البالغة العربية  ـ دراسات   0 

 

0211.  

202110 
 212م

 
 محمد عبد الرضا محيسن

االبداع واالتباع بين البالغة العربية وعلم النص/ محمد عبد الرضا 
 2102الكوفة ـ كلية االداب1 قسم اللغة العربية1محيسن.ـ النجف :جامعة 

 سم21ص؛021أـ ح1
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

 ـ البالغة العربية  ـ دراسات        أـ العنوان0
 

0213.  

20210 
 133د

 
 الدلوي1 لينا طهماز علي حسين

الجامعة توليد المعاني في العربية / لينا طهمازعلي حسين الدلوي.ـ بغداد: 
 2102العراقية ـ كلية االداب1 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها1اللغة

 ـ اللغة العربية ـ معاني     أـ العنوان0
 

0201.  

20210 
 230ق

 
 القره غولي1 امال ياسين محمد

الجملة بين مهدي المخزومي ومازن الوعر / امال ياسين محمد القره 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 غولي .ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض؛220أـ ج1
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

ـ المخزومي1 مهدي محمد 2ـ اللغة العربية ـ المعاني) الجملة(      0
 ـ الوعر 1 مازن عوض) لغوي( أـ العنوان2صالح)لغوي(     

 

0200.  

20210 
 231ق

 
 القريشي1 علي تالي صافي

ابنية الجموع ومعانيها في نهج البالغة/ علي تالي صافي القريشي.ـ 
 2102بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية1 

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ معاني     أـ العنوان0
 

0202.  

20211 
 232ز

 
 الزبيدي1 عقيل عطية خلف
العراقيين في القرن الثامن عشر/ عقيل عطية البديع في مدائح الشعراء 

خلف الزبيدي.ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية االساسية1 
2102 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 ـ البديع ـ بالغة عربية      أـ العنوان0
 
 

0202.  



214 
 

20210 
 132أ

 
 امير عبودي عبد حسوة
القرآني : دراسة بيانية/ امير عبودي عبد حسوة.ـ ايات االخالق في النص 

 2102النجف :جامعة الكوفة ـ كلية التربية1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ البالغة العربية  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0202.  

20210 
 322م

 
 المياحي1 ميثاق هاشم حسين علي

السالم/ ميثاق هاشم حسين علي قصار حكم االمام علي بن ابي طالب عليه 
 2102المياحي.ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ علي بن ابي طالب بن عبد المطلب 2ـ البالغة العربية  ـ دراسات     0
 هـ(1 امير المؤمنين      أـ العنوان 21ق.هـ ـ 22)

  

0201.  

20110 
 122أ

 

 
 هـ(222ـ 112ابن يعيش1يعيش بن علي )

هـ( يعيش 222معاني الحروف ودالالتها في شرح المفصل البن يعيش )ت 
بن علي ابن يعيش.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب1 قسم اللغة 

 2102العربية1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستيراداب في اللغة العربية تخصص) نحو(
هـ(1 222ـ 112ـ ابن يعيش1 يعيش بن علي)2النحو    ـ اللغة العربية ـ 0

 مؤلف            أـ العنوان
 

0202.  

20110 
 222أ

 
 ابن عادل1 سراج الدين ابو جعفر

االعتراضات النحوية على ابي البقاء العكبري في تفسير اللباب/ سراج 
الدين ابو جعفر  ابن عادل 1تحقيق عمار موسى حسين .ـ بغداد: الجامعة 

 2102ـ كلية االداب 1  العراقية
 سم21ص:ايض؛211

 رسالة ماجستير في اللغة العربية تخصص) نحو(
 ـ ابن عادل1 سراج الدين ابوجعفرأـ العنوان 2  النحو ـ اللغة العربية ـ 0
 

0200.  

20110 
 212أ

 
 احمد سعيد علوان

اشكاليات في االصول النحوية واللغوية / احمد سعيد علوان.ـ بغداد: 
 2102العراقية ـ كلية االداب 1 الجامعة 

  سم21ص؛202أـ ش1
 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة عربية وادابها1تخصص نحو

 ـ اللغة العربية ـ النحو     أـ العنوان0
 

0201.  

20110 
 122أ

 
  أسراء احمد محمود

توظيف مفهوم السياق القراني في التوجيه النحوي: دراسة في تفسير ) 
هـ(/ أسراء احمد محمود.ـ ديالى : جامعة 0201لاللوسي)تروح المعاني( 

 2102ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0203.  

20110 
 133أ

 
  االمين 1حسينة محمد طاهر

0221.  
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تطبيقاتها في كتاب ارتشاف الضرب البي حيان قواعد التوجيه النحوي و
االندلسي/ حسينة محمد طاهر االمين.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير لغة العربية 1 لغة
ـ 212ـ ابوحيان النحوي1محمد بن يوسف )2ـ اللغة العربية ـ النحو    0

 هـ(1 نحوي     أـ العنوان021
 

20110 
 232ج

 
 الجبوري1 عبد هللا فاضل محمد

هـ( في كتاب بدائع 010الداللة النحوية عند ابن ميثم الجوزية )ت 
التفسير/ عبد هللا فاضل محمد الجبوري.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية 

 2102االداب 1 
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة عربية وادابها1تخصص نحو
ـ ابن قيم الجوزية1 محمد بن ابي بكر بن 2العربية ـ النحو    ـ اللغة 0

 (1 كبار العلماء       أـ العنوان010ـ 230ايوب )
  

0220.  

20110 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد عبد الحميد مطلك

شرح المقدمة االجرومية في النحوالمسمى عنوان االفادة الخوان االستفادة 
هـ(: دراسة تحليلية/ 112لسي )لمحمد بن محمد بن اسماعيل الراعي االند

محمد عبد الحميد مطلك.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 
12102 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير لغة العربية 1 لغة

هـ(1 112ـ 012ـ الراعي1 محمد بن محمد )2ـ اللغة العربية ـ النحو     0
 نحوي       أـ العنوان

 

0222.  

20110 
 232ج

 
 عبد علي علوانالجبوري1 محمد 

التوظيف السياقي للقرائن اللفظية )سورة يوسف انموذجا(/ محمد عبد 
علي علوان الجبوري.ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية االساسية  

 12102 
  سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 سورة يوسفـالقرآن الكريم السور ) 2ـ اللغة العربية ـ النحو   0
 أـ العنوان 

 

0222.  

20110 
 131ج

 
 الجميلي1رأفت عبد هللا صلبي

الشواهد النحوية في كتاب المقرب البن عصفور علي بن مؤمن بن محمد 
هـ(/ رأفت عبد هللا صلبي الجميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 223االشبيلي)ت

 2102كلية العلوم االسالمية 1 
 سم21ص؛211

 العربية 1 لغةرسالة ماجستير لغة 
ـ ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد 2ـ اللغة العربية ـ النحو   0

 هـ(1 لغوي        أـ العنوان223ـ 130االشبيلي)
 

0222.  

20110 
 121ح

 
 حسام جليل جمعة غالم

اسلوب الشرط في صحيح البخاري/ حسام جليل جمعة غالم.ـ بغداد : 
 2102العربية 1 جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم اللغة 

 سم21ص؛020أـ ط1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

0221.  
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 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

20110 
 232ز
 

 
 الزبيدي1 االء مهدي حسن

قضايا النقد اللغوي في كتاب ) االنتصارلسيبويه على المبرد( البن 
الزبيدي.ـ بغداد : هـ( : دراسة تحليل/ االء مهدي حسن 222والد)ت

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص:ايض؛002أـ ث1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 لغة
هـ( 1 011ـ021ـ سيبوسه 1 عمر بن عثمان )2ـ اللغة العربية ـ النحو   0

ـ ابن والد 1 2هـ(اديب    212ـ201ـ المبرد 1 محمد بن يزيد )2نحوي    
 هـ( 1 نحوي  أـ العنوان222ـ 11حمد )احمد بن م

  

0222.  

20110 
 232س

 
 سعد سلمان جبر

هـ( سعد سلمان جبر.ـ 221التحليل النحوي عند ابي جعفر النحاس )ت
 2102بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة عربية وادابها

النحاس 1 احمد بن محمد اسماعيل المرادي ـ 2ـ اللغة العربية ـ النحو    0
 هـ(1 نحوي      أـ العنوان221ـ 11)
 

0220.  

20110 
 332ش

 
 شهيرعبد الغني محمد صالح

التعليل النحوي في كتاب ) المتقصد( لعبد القاهر الجرحاني/ شهيرعبد 
 2102الغني محمد صالح.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛ 000
 ماجستير في اللغة العربيةرسالة 

ـ عبد القاهر الجرجاني1 عبد الرحمن بن 2ـ اللغة العربية ـ النحو     0
 هـ(1 نحوي    أـ العنوان200ـ 11محمد )

 

0221.  

20110 
 232ض

 
 ضياء فاخر جبر

العدول في نهج البالغة/ ضياء فاخر جبر .ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ 
 2102كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛212د1أـ 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة عربية وادابها

 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0223.  

20110 
 232ع

 
 العبيدي1 زينب محمد قاسم

صيغة فعول بفتح الفاء وضمها في اللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه 
ـ كلية  الشيخان / زينب محمد قاسم العبيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛013أـ د1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0221.  

20110 
 122ع

 
 عماد جبار رحمن

الخالف النحوي في المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ل)ابي 
عماد جبار رحمن.ـ هـ(/ 031اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي()ت 

 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب 1 قسم اللغة العربية 1
 سم21ص؛022أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

0220.  
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ـ 11ـالشاطبي 1 ابراهيم بن موسى )2ـ اللغة العربية ـ النحو    0
 هـ(1 فقيه المالكي       أـ العنوان031

  
20110 

 313ك
 

 الكيكي1 عباس عبدالقادر حسين سعيد
مادة )ح س ن(في القرأن الكريم ابنيتها ودالالتها/  عباس عبدالقادر 

 2102حسين سعيد الكيكي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛012أـ ج 1 

 رسالة ماجستير لغة العربية 1 لغة
 ـ اللغة العربية ـ النحو       أـ العنوان0
 

0222.  

20110 
 222م

 
  هـ(212ـ 201المبرد 1 محمد بن يزيد )

النظرية التوليدية التحويلية ومالمحها في كتاب )القضية للمبرد 
هـ(/  محمد بن يزيد المبرد؛ تحقيق بشائر علي عبد عباس.ـ ديالى 211ت

 2102: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسابية 1 
 سم21ص:ايض؛010

 اللغة العربيةوادابهارسالة ماجستير في 
 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0222.  

20110 
 232م

 
 المحنا 1 علي نور ادريس

اثر بناء الجملة في توجيه المعنى في سورة مريم / علي نور ادريس 
 2102المحناء .ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

  سم21ص:ايض؛211
 العربيةوادابهارسالة ماجستير في اللغة 

 ـ المعنى ـ توجيه أـ العنوان2ـ الجملة ـ بناء 2ـ اللغة العربية ـ النحو   0
 

0222.  

20110 
 313م

 
 الموسوي1 محمد نوري محمد

االصول المرفوضة في العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث/ محمد 
 2102نوري محمد الموسوي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛223
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة عربية وادابها1 لغة

 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0221.  

20110 
 231ن

 
 النعيمي 1 سلوى يونس خضر

النمو التوليدي والتحويلي ومالحمة في مغني اللبيب/ سلوى يونس خضر 
 2102النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛012
 أطروحة دكتوراه لغة عربية 1 لغة

( 020ـ 011ـ ابن هشام1 عبد هللا بن يوسف )2ـ اللغة العربية ـ النحو   0
 1 نحوي     أـ العنوان

 

0222.  

20110 
 231ن

 
 النعيمي1 منى حامد طه

كتب الجملة النحوية عند المعاصرين: دراسة وصفية تحليلية / منى حامد 
الجامعة المستنصريةـ كلية التربية االساسية  1  طه النعيمي .ـ بغداد:

2102 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 
 

0220.  
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20110 
 122ي

 
 يسرى ثجيل مذكور

الدكتور هاشم طه شالش وجهوده الصرفية/ يسرى ثجيل مذكور.ـ بغداد :  
  2102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1 

 سم21ص:ايض؛031أـ ج1
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

ـ النعيمي1 ابو االيهم هاشم طه شالش1 خبير 2ـ اللغة العربية ـ النحو    0
 انلغوي         أـ العنو

 

0221.  

2011010 
 222أ 

 
 االبراهيمي1 نعمان عنبر هويرف

الدرس النحوي عند الدارسين العرب المحدثين/ نعمان عنبر هويرف 
 2102االبراهيمي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في اللغة عربية

 ـ اللغة العربية ـ النحو      أـ العنوان0
 

0223.  

2011010 
 312أ

 
 ايمان سليم يوسف

الجهود النحوية للدكتور خليل بنيان / ايمان سليم يوسف.ـ بغداد: الجامعة  
 2102العراقية ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها 

 ـ الحسون 1 خليل بنيان )نحوي( أـ العنوان2ـ اللغة العربية ـ النحو   0
 

0221.  

2011010 
 121ج

 
 الجشعمي 1 سعد عبد كريم شمخي

النواسخ في نهج البالغة : دراسة نحوية /  سعد عبد كريم شمخي 
 2102الجشعمي .ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية  1 

 سم21ص؛210
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها1 لغة

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0220.  

2011010 
 132ح

 
 الحسناوي 1 خالد توفيق مزعل

االنساق االسلوبية المهيمنة على السورة القرأنية : دراسة تطبيقية على 
السورة المكية / خالد توفيق مزعل الحسناوي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ 

  2102كلية االداب1
 سم21ص:ايض ؛210أـ ج1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة عربية وادابها
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0222.  

2011010 
 133ح

 
 الحسيني 1 فالح رسول حسين

منصوبات االسماء في نهج البالغة /فالح رسول حسين الحسيني.ـ بابل: 
 2102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات     أـ العنوان0  
 

0222.  

2011010 
 022خ

 
 الخفاجي 1 كاظم حنون صجم

الضمير في شعر المتنبي : دراسة نحوية/ كاظم حنون صجم الخفاجي.ـ 
 2102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛200أ ـ د1 

0222.  
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 ادابها1 لغةرسالة ماجستير في اللغة العربيةو
ـ )ابو الطيب (  المتنبي1 احمد بن 2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات    0

 هـ(1شاعر    أـ العنوان212ـ 212الحسين بن الحسن )
  

2011010 
 22ر

 
 رعد كريم حسن

نحو المبرد في كتب النجاة : دراسة وتحقيق وتقويم/ رعد كريم حسن.ـ 
 2102التربية  1 بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية 

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة عربية وادابها1 لغة

ـ المبرد 1 محمد بن يزيد بن عبد االمير 2ـ اللغة العربية ـ النحو   0
 (1 نحوي     أـ العنوان212ـ 201)
 

0221.  

2011010 
 212ص

 
 صالح نوري عبد هللا

النحوية حتى نهاية مخالفات النحو بين البصريين لسيبويه في المسائل 
القرن الرابع الهجري/ صالح نوري عبد هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االداب 1 
 سم21ص؛0022

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات    أـ العنوان0

  

0222.  

2011010 
 222ض

 
 ضرغام علي محسن

الدكتور مهدي المخزومي والدكتور تمام الوصفية في النحو العربيبين 
حسان : دراسة موازنة/ ضرغام علي محسن.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ 

 2102كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛032أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 ـ المخزومي1 مهدي 1 نحوي2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات  0 

 أـ العنوان ـ تمام حسان ) نحوي(    2
 

0220.  

2011010 
 123ع

 
 العزاوي1 محمد عبد الجبار محمود

بناء الجملة في شعر علي الشرقي / محمد عبد الجبار محمود العزاوي.ـ 
 2102بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية التربية  1 

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

1 علي بن جعفر )شاعر  ـ الشرقي2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات0
 عراقي(       أـ العنوان

 

0221.  

2011010 
 122ع

 
 عالء ماهر سلومي مسير

قراح االقتراح من آصول النحو لمحمد بن الحسن االصفهاني المعروف 
ب)الفاضل الهندي(/  عالء ماهر سلومي مسير.ـ بغداد: الجامعة 

 2102المستنصريةـ كلية التربية االساسية  1 
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0223.  

2011010 
 212ك

 
 هـ(0211ـ 0221الكرماني1 محمد كريم خان )

كتاب التذكرة في النمو للشيخ محمد كريم خان الكرماني 
هـ(/ محمد كريم خان الكرماني؛تحقيق عبد المطلب جمار 0211ـ0221)

 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1امان.ـ 

0211.  
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 سم21ص؛213
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2011010 
 322م

 
 منذر زيارة قاسم

العالقة الوظيفية بين الخير والحال والصفقة : دراسية في النحو العربي/ 
 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1منذر زيارة قاسم .ـ 

 سم21ص؛022أ ـ ج1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات      أـ العنوان0 
 

0210.  

2011010 
 32م

 
 مها محمد احمد حسين

التأويل النحوي والصرفي في كتاب المحكم والمحيط االعظم البن سيدة)ت  
مها محمد احمد حسين .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية هـ(/ 211

 2102التربية 1
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستير في اللغة العربية/ لغة
ـ 231ـ ابن سيده 1 علي بن اسماعيل )2ـ اللغة العربية ـ النحو   0

 هـ(1 نحوي      أـ العنوان211
 

0212.  

2011010 
 332م

 
 مهند عبد الهادي صجم

م( / 0212هـ ـ 0132كليات ابي البقاء الكفوي )ت: الخبر واالنشاء في
مهند عبد الهادي صجم.ـ بغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية االداب  1 

2102 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها 
ـ ابو البقاء 1 ايوب بن موسى 2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات   0

 أـ العنوان    (1 نحوي  0212ـ 0132الحسين )
 

0212.  

2011010 
 322م

 
 المياحي1 جاسم جبر عذاقة

الجملة في شعر صالح الجعفري / جاسم جبر عذاقة المياحي.ـ بغداد: 
 2102الجامعة المستنصريةـ كلية االداب1 قسم اللغة العربية  1 

 سم21ص؛:ايض؛213أـ ج1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

 ـ الجعفري1 صالح )شاعر(2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات    0 
 أـ العنوان

 

0212.  

2011013 
 312أ

 

 
 ايمان عباس حمادي جاسم

الخالف النحوي بين النفي واالثبات ) كتاب ائتالف النصرة في اختالف  
نجاة الكوفة والبصرة (انموذجا/ ايمان عباس حمادي جاسم .ـ صالح الدين 

 2102: جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 النفي واالثبات   أـ العنوانـ 2ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ   0
 

0211.  

2011013 
 222ج

 
 الجابري 1 سالم حسون ناصر

مالمح تجديد التفكير النحوي في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
سالم حسون ناصر الجابري.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية 

 2102التربية1

0212.  
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 سم21ص؛032
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات     أـ العنوان0 
 

2011013 
 212خ

 
 الخالدي1 وفاء حسين علي

النحو العربي بين التنظير ومجاالت التوظيف ) اشهر نحاة القرن الرابع 
الهجري انموذجا(/  وفاء حسين علي الخالدي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 2102كلية االداب 1 
  سم21ص؛222أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة عربية وادابها/ تخصص نحو
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ     أـ العنوان0
 

0210.  

2011013 
 123ش 

 
 الشكري 1 محمد ياسين عليوي

النحو الكوفي في تفاسير القرآن فيالقرون الثالث والرابع والخامس للهجرة 
:جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 قسم / محمد ياسين عليوي الشكري.ـ النجف 

 2102اللغة العربية 1
 سم21ص؛211أـ و1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة عربية وادابها
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ      أـ العنوان0
 

0211.  

2011013 
 212ظ

 
 الظاهر 1 طالب خميس وادي

و)معاني  موازنة في الفعل بين سيبويه والعزاء في كتابيهما ـ ) الكتاب(
القرآن(: دراسة نحوية صرفية نقدية/  طالب خميس وادي الظاهر.ـ بغداد: 

 2102الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1 
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ      أـ العنوان0
 

0213.  

20111 
 202ج
 

 
 جعفر كاظم عبد

في شرح السيرافي على كتابة سيبويه/ جعفر كاظم عبد.ـ الداللة الصرفية 
 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ 221ـ السيرافي 1 يوسف بن الحسن )2ـ اللغة العربية ـ الصرف     0
 هـ(1لغوي     أـ العنوان211

  

0221.  

20111 
 201د

 
 ي1 زينب باسل كامل مرادالداغستان

ظاهرة المنع في الصرف العربي/ زينب باسل كامل مراد الداغستاني.ـ 
 2102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛002أـ ت1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة العربية وادابها

 ـ المنح ـ ظاهره     أـ العنوان 2ـ اللغة العربية ـ الصرف     0
 

0220.  

20111 
 232ر

 
 الربيعي 1 محمد نظام سامي

االبنية الصرفية في سر صناعة االعراب: دراسة في االسماء المتمكنة/  
محمد نظام سامي الربيعي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

0222.  
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 العنوانـ اللغة العربية ـ الصرف     أـ 0
 

20111 
 322س

 
 هـ(011ـ212السيرافي1 الحسن بن عبد هللا)

هـ(/ 221البحث الصرفي في شرح كتاب سيبويه البن سعيد السيرافي )ت 
الحسن بن عبد هللا السيرافي؛ تحقيق هالل حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1 
 سم21ص؛220

 العربيةوادابها 1لغةرسالة ماجستير في اللغة 
 ـ اللغة العربية ـ الصرف     أـ العنوان0
 

0222.  

20111 
 322ش

 
 الشيباني1 حيدر هادي خلخال

ابنية المبالغة وانماطها في) نهج البالغة( : دراسة صرفية نحوية داللية/  
حيدر هادي خلخال الشيباني.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛232

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1لغة
 ـ اللغة العربية ـ الصرف       أـ العنوان0
 

0222.  

20111 
 221ع

 
 العباسي1 ظافر عبد الواحد مهدي

المباحث الصرفية في كتب العقائد االسالمية/ ظافر عبد الواحد مهدي 
 2102العباسي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الصرف     أـ العنوان0
 

0221.  

20111 
 232م

 
 المحنا1 ادريس جاهل ادريس

االبنية الصرفية في المعلقات السبع/ ادريس جاهل ادريس المحنا.ـ بابل: 
 2102جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛223أـ ز
 اللغة العربيةأطروحة دكتوراه في 

 ـ المعلقات    أـ العنوان2ـ اللغة العربية ـ الصرف      0 
  

0222.  

20111 
 233م

 
 المرهون1 عباس فالح حسن

االبنية الصرفية وشواهدها القرآنية في معجم تاج العروس للزبيدي/  
عباس فالح حسن المرهون.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االتربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛200خ1أـ 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ مرتضى الزبيدي1محمد بن 2ـ اللغة العربية ـ الصرف     0 

 (1نحوي     أـ العنوان0211ـ 0021محمد)
 

0220.  

20111 
 331م

 
 الموسوي1 جاسم صادق غالب

ابستيمولوجيا علم التصريف العربي/ جاسم صادق غالب الموسوي.ـ 
 2102البصرة ـ كلية االتربية 1البصرة : جامعة 

 سم21ص؛030
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الصرف      أـ العنوان0 
 
 

0221.  
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20111 
 231ن

 
 النعيمي1 اسامة محمد سويلم عودة

هـ والزمخشري ت 222الدراسات الصرفية في شروح الفصيح اللهروي ت
سويلم عودة النعيمي.االنبار : هـ/ اسامة محمد 230هـ زاللبلي ت 121

 2102جامعة االنبار ـ  كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ الصرف      أـ العنوان0 

 

0223.  

20111 
 231و

 
 الوائلي1 جمانة عبد المهدي جاسم

جاسم الوائلي.ـ بغداد :  االغناء الصرفي في العربية / جمانة عبد المهدي
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 قسم اللغة العربية  1 

 سم21ص:ايض؛212أـ ج1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 ـ اللغة العربية ـ الصرف       أـ العنوان0
 

0201.  

2011110 
 322ح
 

 
 حيدر عبد العالي جاسم

البنية الصرفية والنحوية / حيدر عبد سور الطواسين : دراسة في داللة 
 2102العالي جاسم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االتربية 1

 سم21ص؛211أـ هـ1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ اللغة العربيةـ النحوـ دراسات       2ـ اللغة العربية ـ الصرف ـ دراسات  0
 أـ العنوان

 

0200.  

2011110 
 322ز

 
 الرحمن فرهود جساس الزيرجاوي1 عبد

سور الحواميم القرآنية : دراسة في داللة البنية والتركيب/ عبد الرحمن  
فرهود جساس الزيرجاوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االتربية 

12102 
 سم21ص؛213

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 العنوان ـ البنية والتركيب  أـ2ـ اللغة العربية ـ الصرف ـ دراسات     0
 

0202.  

202 
 122خ

 
 الخزاعي1 سؤدد فالح عبد كاظم

علم العروض في الدراسات الحديثة/ سؤدد فالح عبد كاظم الخزاعي.ـ 
 2102النجف :جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛032
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ اللغة العربية ـ علم العروض    أـ العنوان0
  

0202.  

202 
 322ف

 
 فؤاد جلوب محسن

القافية عند الخليل في الشعر العربي/ فؤاد جلوب محسن.ـ بغداد : جامعة  
 2102بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد  1 

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في اللغة العربية/ ادب

هـ(1لغوي      001ـ011ـ الخليل  بن احمد بن عمر)2ـ العروض والقوافي   0
 أـ العنوان 

 

0202.  

200 
 232ر

 
 الربيعي1 زينة كاظم محسن حافظ

الكاف في العربية في ضوء لهجات شبه الجزيرة العربية: دراسة لغوية 

0201.  
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موازنة/ زينة كاظم محسن حافظ الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية للبنات1 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها

 ـ اللغة العربية ـ اللهجات      أـ العنوان0
 

200 
 222و

 
 وجدان برهان عبد الكريم

لهجة قبلية ازد :دراسة لغوية / وجدان برهان عبد الكريم.ـ بغداد : جامعة 
 2102بغداد ـ كلية التربية للبنات  1 

 سم21ص؛222ذ1 أـ 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ اللغة العربية ـ اللهجات1 القبائل العربية )قبيلة ازد(   أـ العنوان0
 

0202.  

20013 
 222ص
 

 
 صباح علي سليمان

اللهجات العربية في كتب غريب الحديث المطبوعة حتى نهاية القرن الرابع 
د : جامعة بغداد ـ كلية التربية  1 الهجري/ صباح علي سليمان.ـ بغدا

2102 
 سم21ص؛010

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ اللهجات  ـ تاريخ     أـ العنوان0 

 

0200.  

2321010 
 132م

 
 المزوري1 رونق جندي صبري

االفراد والتثنية والجمع في اللغة الكردية: دراسة مقارنة مع اللغة العربية/ 
صبري المزوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب  رونق جندي

12102 
 سم21ص:ايض؛222أـ ي1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة
 ـ اللغة العربية ـ دراسات2ـاللغة االكديه ـ دراسات 0
 ـ االثار العراقية القديمة    أـ العنوان2
 

0201.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيعيةالعلوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

101 
 322ح

 
 حيدر دوشي جاسم

اثر فالسفة العلم في فلسفة لويس التوسير / حيدر دوشي جاسم.ـ بغداد : 
 2102الجامعة المستنصريةـ كلية االداب1

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة

 العنوانـ التوسير1 لويس ) فيلسوف( أـ 2ـ فلسفة العالم   0
 

0203.  

101 
 032أ

 
 االفندي1 عمار انور محمد جحيل 

تشعبات بعض العوامل والنظم في النظم الحركية/ عمار انور محمد جحيل 
االفندي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

 2102والرياضيات1
IـII112سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0211.  

101 
 230ش

 
 الشريفي1 فؤاد حمزة عبد 

اشتقاق طرائق مركبة من قاعدتي شبة المنحرف وسمبسون لحساب 
التكامالت الثنائية عدديات وصيغ الخطأ لها وتحسين النتائج بأستعمال 

طرائق تعجيلية / فؤاد حمزة عبد الشريفي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية 
 2102التربية للبنات 1 قسم الرياضيات 1 

IـVI1023سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات     أـ العنوان 0
 

0210.  

101 
 022ص

 
 الصفار 1 فراس محمود سعيد

االمثلية العددية المتوازية ذات البحث المباشر / فراس محمود سعيد 
 2102التربية 1الصفار.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

IـXIII 111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0212.  

101 
 123ع

 
 العزاوي1ايمان محمد طه

حول الحلقات الصافية/ ايمان محمد طه العزاوي.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛21
 رسالة ماجستير في الرياضيات

 رياضيات      أـ العنوان ـ ال0
 

0212.  

101 
 233ع

 
 العطيوي1 نوارة جاسم عيسى

استخدام طريقة فلوكت لحل مسألة في االنتقال الحراري بواسطة الحمل 
الحراري/ نوارة جاسم عيسى العطيوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102علوم الحاسوب والرياضيات1
 سم21ص:ايض؛23

 الرياضياترسالة ماجستير في 
 ـ الحرارة ـ انتقال      أـ العنوان 2ـ الرياضيات   0
 
 
 

0212.  
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101 
 132ع

 
 العكيدي1 علي محمود جمعة

التنبؤ المشترك للعملية العشوائية المكانية بالتطبيق على بيانات ابار 
منطقة بعشيقة من حيث الخواص الفيزيائية/ علي محمود جمعة العكيدي.ـ 

 2102كلية التربية 1الموصل : جامعة الموصل ـ 
IـIV102سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0211.  

101 
 213ك

 
 الكرمي1 ندى احمد محمد طه

اشتقاق طرائق مركبة من قاعدتي شبه المنحرف والنقطة الوسطى لحساب 
باستعمال التكامالت الثنائية عدديا وصيغ الخطأ لها وتحسين النتائج 

طرائق تعجيلية/ ندى احمد محمد طه الكرمي .ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـ 
 2102كلية التربية للبنات 1 قسم الرياضيات 1

IـIX1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0212.  

101 
 32م

 
 منى داود سلمان 

زيع االسي/ منى داود سلمان.ـ بغداد : تقدير معلمة ودالة المعولية للتو
 2102جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن الهيثم1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات

 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0210.  

101 
 231ن

 
 النعيمي1 مروة صباح يحيى

التعرف على االنماط الطبية وتطبيقاتها في المجاالت الطبية / مروة صباح 
يحيى النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 

  2102والرياضيات 1
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات     أـ العنوان 0
 

0211.  

101 
 302هـ

 
 هيفاء عدنان محي الدين 

مقدرات بعض طرائق تقدير معلمات ودالة معولية توزيع ويبل  مقارنة
العام باستخدام المحاكاة / هيفاء عدنان محي الدين.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصريةـ كليةالتربية1
 سم21ص:ايض؛31

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 ـ الرياضيات      أـ العنوان 0
 

0213.  

10110 
 322ص

 
 يد عبد الحميدالصيداوي1غسان رش

بناء برنامج تدريبي لتنمية القوة الرياضية لدى طلبتهم وتحصيلهم 
الرياضي/ غسان رشيد عبد الحميد الصيداوي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 2102التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص:ايض؛232أـ ي1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 ـ القوة الرياضية   أـ العنوان 2ـ الرياضيات ـ طرق التدريس    0
 
 

0231.  



228 
 

10110 
 311ف

 
 الفيصل 1 عبد الكريم حسين

( لمدرسي الرياضيات واثره في حل TRIZبرنامج تدريبي مستند لنظرية )

المشكالت ابداعيا والتواصل الرياضي لديهم ومهارات التفكير االبداعي 
ين الفيصل.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية عبد الكريم حس لدى طلبتهم/

12102 
 سم21ص؛213

 طرائق التدريسأطروحة دكتوراه في 
ـ التفكير االبداعي         2ـ المشكالت ـ حل   2ـ الرياضيات ـ طرق الدريس   0

 أـ العنوان 
 

0230.  

10110 
 32م

 
 مها وليد عبد القادر

دراسة في الصفة االولية المميزة لجبور لورنتز / مها وليد عبد القادر.ـ 
  2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

I ـII 121سم21ص؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات  ـ دراسات       أـ العنوان 0
 

0232.  

1011212 
 232ج

 
 الجبوري1 رعد صحن حوير

المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة الثانية ذات حل بعض اصناف 
الدرجة المتجانسة الثالثة/ رعد صحن حوير الجبوري.ـ الكوفة :جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 قسم الرياضيات 1

IـV110سم21ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 ـ المعادالت التفاضيلية       أـ العنوان 0
 

0232.  

103 
 232ص

 
 صبيح وديع اسكندرقاقوس

ضفة الموسعة وغير الموسعة تبولوجيا للمجاميع شبه المفتوحة 1 
صبيح وديع  مع التطبيق/ Iوالمفتوحة من النوع ـ  aالمفتوحة من النوع 

 2102اسكندرقاقوس.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
Iـvi132سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات  التطبيقية       أـ العنوان 0
 

0232.  

103 
 221ع

 
 العباسي1 اسراء موفق غانم 

اسراء موفق غانم  وتطبيق مولينكس / eحول المنتظم من النوع ـ

 2102العباسي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛02

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 أـ العنوان ـ الرياضيات  التطبيقية      0
 

0231.  

103 
 212ن

 
 النعمات1 حردان عزيز جردو

حول المجاميع المغلقة من النمط أ المعممة في الفضاءات التبولوجية 
وتطبيقاتها / حردان عزيز جردو النعمات .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في الرياضيات
 ـ الرياضيات  التطبيقية      أـ العنوان 0
 

0232.  



229 
 

10312 
 131أ

 
 اسيل نوري صالح

بناء توزيع احتمالي لوقت الفشل المتغرق باستعمال تحويل انتروبي 
اسيل نوري صالح.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية  /TypeBurrـ xiiلتوزيع 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛01

 االحصاءرسالة ماجستير علوم في 
 ـ االحتماالت )احصاء(      أـ العنوان 0
 

0230.  

10312 
 132أ

 
 االمير 1 ثائر نجم عبد هللا

استعمال بعض النماذج االحتمالية المنفردة والمركبة المبتورة لتحديد 
خصائص التعويضات الصحية في شركة التأمين العراقية/ ثائر نجم عبد 

 2102االدارة واالقتصاد 1هللا االمير.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 
 سم21ص:ايض؛32

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحتماالت )احصاء(       أـ العنوان 0
 

0231.  

10312 
 131د

 
 الدليمي1 زهرة عباس حسن

تحليل مؤشرات الفقر في العراق على ضوء المسح االجتماعي 
 (/  زهرة عباس حسن الدليمي.ـ بغداد :2110واالقتصادي لالسرة )

 2102جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 21ص:ايض؛22

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ الفقر في العراق      أـ العنوان 2ـ االحصاء التطبيقي  0
 

0233.  

10312 
 131ر

 
 رسول هادي عبد المنعم 

تحليل االهداف االنمائية لاللفية في العراق/ رسول هادي عبد المنعم .ـ 
 2102جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1 بغداد :

 سم21ص:ايض؛02
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 ـ االحصاء التطبيقي     أـ العنوان 0
 

0211.  

10312 
 232ز

 
 الزبيدي1 قصي عصام حميد 

استعمال السالسل الزمنية والشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤات 
العراق / قصي عصام حميد الزبيدي.ـ المستقبلية لمستوى التضخم في 

 2102بغداد : جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛121 8أـ 

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ التضخم في العراق     أـ العنوان 2ـ االحصاء التطبيقي    0
 

0210.  

10312 
 122س

 
 السلطاني 1 سهيلة نجم عبد هللا 

المباراة المضيئة لتحديد االستراتيجيات المثلى النتاج استخدام نظرية 
المشتقات النفطية في مصفى الدورة /  سهيلة نجم عبد هللا السلطاني.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصريةـ كليةالتربية1
 سم21ص؛022

 أطروحة دكتوراه في علوم االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي      أـ العنوان 0
 
 
 

0212.  



231 
 

10312 
 312ش

 
 شيماء وليد محمود

العملية التصادفية الهندسية وتطبيقاتها في وباء التهاب الكبد الفيروسي / 
شيماء وليد محمود.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةعلوم الحاسوب 

 2102والرياضيات 1
IـVI 112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي       أـ العنوان 0
 

0212.  

10312 
 232ع

 
 عبير عباس ناصر 

استعمال التحليل العنقودي لبيان تغيير نمط االنفاق في العراق للسنوات 
( عبير عباس ناصر .ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية االدارة 2101ـ 0300)

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛12

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ االحصاء التطبيقي       أـ العنوان 0
 

0212.  

10312 
 122ع

 
 عالء حسين صبري

مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمات الهيكلية لمنظومة المعادالت االبنية 
الخطية في القياس االقتصادي مع تطبيق عملي/ عالء حسين صبري .ـ 

 2102بغداد : جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 مس21ص:ايض؛30

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 ـ االحصاء التطبيقي    أـ العنوان 0
 

0211.  

10312 
 132ع

 
 علياء اسماعيل عبيد 

تحليل واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في العراق )عدا اقليم 
/ علياء اسماعيل عبيد.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 2111كردستان(للعام 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛32

 دبلوم عالي في االحصاء
 ـ المعلومات في العراق   أـ العنوان  2ـ الالحصاء التطبيقي   0
 

0212.  

10311 
 202خ
 

 
 الخاقاني1طاهر ريسان دخيل

المقدرات الحصينة لالرتباط الذاتي في انموذج السالسل الزمنية الموسمية 
جامعة بغدادـ كلية المختلط المضبب/ طاهر ريسان دخيل الخاقاني.ـ بغداد : 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛13

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ االحصاء الرياضي     أـ العنوان 0
 

0210.  

10311 
 332ز

 
 زينة ابراهيم حسن رشيد

تحليل التجارب ثنائية العوامل المتزنة وغير المتزنة لبيان اثر عاملين على 
/ زينة ابراهيم حسن رشيد.ـ بغداد بعض صفات محصول الشلب في العراق
 2102: جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ص1 
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

 ـ الشلب في العراق     أـ العنوان 2ـ االحصاء التحليلي     0
 
 

0211.  



231 
 

10311 
 321س

 
 سندس بهجت جميل

المواسم في محافظة نينوى/ التكهن لسلسلة الحمل الكهربائي متعددة 
سندس بهجت جميل.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةعلوم الحاسوب 

 2102والرياضيات 1
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في االحصاء
 ـ االحصاء التحليلي     أـ العنوان 0
 

0213.  

10311 
 233ط

 
 الطائي1 فاضلة علي جيجان

فاضلة علي  :دراسة مقارنة/ Metamodeتطوير نماذج المحاكاة لتقييم 

 2102جيجانالطائي.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كليةالتربية1
 سم21ص:ايض؛011

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ االحصاء التحليلي   أـ العنوان 0
 

0201.  

10311 
 131ع

 
 العكيلي1 ماجد جاسب عبد هللا

الالمعلمي من خالل  تقدير دالة المعولية لتوزيع ويبل باستخدام التحليل
الربط بين التحليل العنقودي والعمليات التصادفية/ ماجد جاسب عبد هللا 

 2102العكيلي .ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كليةاالدارة واالقتصاد1
AـC 123سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ االحصاء الرياضي   أـ العنوان 0
 

0200.  

10311 
 221ف

 
 دام عبد فراس ص

اعتماد دالة االناصية في تحديد فترة الصيانة الوقائية الدورية غير التامة 
المثلى في شركة مصافي الوسط/ فراس صدام عبد.ـ بغداد : جامعة بغدادـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛002

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
 ـ الصيانة الوقائيةالدورية    أـ العنوان 2ـ االحصاء الرياضي    0
 

0202.  

10311 
 212م

 
 معلة 1نبيل صالح محمد رضا

تحليل احصائي مقارن النفاق االسرة العراقية باستخدام المسح االجتماعي 
نبيل  (/2011(ومسح شبكة معرفة العراق )2007واالقتصادي لالسرة )

صالح محمد رضا معلة.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 
12102 

 سم21ص:ايض؛12
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 ـ االحصاء التطبيقي    أـ العنوان 0
 

0202.  

103102 
 233ف

 
 الفرهود 1 فيصل عبداالله فاهم 

االمثليه للزمن توظيف البرمجة الخطية في الخططات الشبكية لتحديد 
والكلف النجاز بعض مشاريع وزارة الشباب/ فيصل عبداالله فاهم 

 2102الفرهود.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 ـ الشباب أـ العنوان2ـ بحوث العمليات   2ـ البرمجة الخطية   0
 

0202.  



232 
 

 
103102 

 212م
 

 محمد كاظم هواش
استعمال البرمجة الديناميكية العشوائية في تخطيط االنتاج مع تطبيقه في 

شركة مصافي الوسط/ محمد كاظم هواش.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛22
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات

 أـ العنوان    ـ االنتاج ـ تخطيط2ـ البرمجة الخطية    0
 

0201.  

121 
 233ب

 
 بثينة محمود جنداري

تأثير مضاعفة مسافة الخطوة وزيادة عدد حلقات الفجوات الهوائية على 
خصائص االليات البلورية الفوتونية/ بثينة محمود جنداري.ـ صالح الدين 

 2102: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
Iـx 131سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء    أـ العنوان0
 

0202.  

121 
 232ج

 
 الجبوري 1 رغد عماد محمود

قياس تراكيز اليورانيوم والثوريوم في ادارة مرض السرطان لمدينة بغداد/  
رغد عماد محمود الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم 

 2102للبنات1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ العنوانـ الفيزياء     أ0
 

0200.  

121 
 323د

 
 الدوري1 مروة طارق احمد

الملونة والمطعمة بالكوبالت  znoتحديد الثوابت البصرية آلغشية 

مروة طارق احمد الدوري.ـ صالح الدين :  باستخدام طريقة الغشاء /
 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛30
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 العنوانـ الفيزياء     أـ 0
 

0201.  

121 
 222ر

 
 رجاء حسين عبد علي

اعتماد طريقة معكوس المسافة الموزونة لتصميم مرشح الزالة ضوضاء 
الملح والبهارمن لصور الملونة/ رجاء حسين عبد علي.ـ بابل : جامعة 

 2102بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 الصور الملونة    أـ العنوان ـ2ـ الملح والبهار  2ـ الفيزياء  0
 

0203.  

121 
 002ر

 
 رفقة عامر سلمان

دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية لمنتراكب بوليمر عضوي ـ بوليمر 
العضوي/ رفقة عامر سلمان .ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم 

 2102للبنات1
 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء المواد 
 ـ الميكانيكية والحرارية     أـ العنوان 2ـ الفيزياء  0
 

0221.  



233 
 

 
121 

 232ز
 

 الزبيدي1 عالء عزيز عباس
نماء بلورات لبعض االمالح الحامضية/ عالء عزيز عباس الزبيدي.ـ بغداد 

 2102: جامعة بغدادـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 ابن الهيثم1
IـXI 113سم21ص:ايض؛ 

 فلسفة في علوم الفيزياءأطروحة دكتوراه 
 ـ الفيزياء     أـ العنوان 0
 

0220.  

121 
 222س

 
 سعاد علي محمد فيض هللا

تأثير تركيز الخارصين وتغيير السمك في الخواص التركيبية والبصرية 
 الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ znxcdIـsxالغشية 

سعاد علي محمد فيض هللا.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم 
 2102للبنات1

 سم21ص؛11
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ التركيبة والبصرية     أـ العنوان 2ـ الفيزياء  0
 

0222.  

121 
 123ش

 
 الشاله1هدى محمد هناء حميد 

محافظة  حساب االنعكاسية الطيفية للغطاء واالرضي لمناطق مختارة في
النجف االشرف باستخدام معطيات االستشعار عن بعد/ هدى محمد هناء 

 2102حميد الشاله.ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛32

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ االستشعار بعد     أـ العنوان 2ـ الفيزياء     0
 

0222.  

121 
 233ع

 
 العاني1 غيث طارق نجيب 

تصميم وبناء سخان شمسي منزلي مركب/ غيث طارق نجيب  العاني .ـ 
 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص؛22
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء     أـ العنوان0
 

0222.  

121 
 211ع

 
 العبد هللا 1 شيماء قادر اسماعيل

وببعدين على كفاءة الخاليا الشمسية السليكونية غير تأثير االخاديد ببعد 
البلورية المهدرجة خالل الفصول المختلفة / شيماء قادر اسماعيل العبد 

 2102هللا.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء     أـ العنوان0
 

0221.  

121 
 221ف

 
 فراس حازم يونس 

تخمين صافي االشعاع في العراق/ فراس حازم يونس.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كليةالتربية 1 

IـXI133سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء     أـ العنوان0
 
 

0222.  



234 
 

121 
 322ف

 
 فؤاد نمر عجيل

الماسح/ فؤاد نمر معالجة نقطه كميه بحجم الذرة باستخدام المجهر النفقي 
 2102عجيل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 ـ الفيزياء     أـ العنوان0

0220.  

 
121 

 323هـ

 
 

 الهيتي1 مشعان عطا هللا محمود
انموذج رياضي لحساب خصائص االنتشار في االلياف البلورية الفوتونية / 

مود الهيتي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية مشعان عطا هللا مح
 2102التربية 1

 سم21ص:ايض؛001
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفيزياء

 ـ الفيزياء     أـ العنوان0
 

0221.  

121 
 120م

 
 مصطفى خالد كامل

 (/ se( النقية والمطعمة ب))cdoالخواص البصرية والكهربائية الغشية )

مصطفى خالد كامل.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن الهيثم1 
2102 

 سم21ص:ايض؛13
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ نظريات     أـ العنوان0
 

0223.  

121110 
 22ن

 
 ندى اسماعيل ابراهيم 

دراسة عامل االستطارة وبعض الخصائص الذرية للبريليوم وااليونات 
لها/ ندى اسماعيل ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم المشابهة 

12102 
Iـv1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراسات     أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ نظريات    0
 

0221.  

121110 
 212أ

 
 احمد شاكر حسين

( بتقنية الترذيذ المغناطيسي المستمر si /dsتصنيع الخلية الشمسية 

 الرقيقة/ cdsودراسة بعض الخصائص البصرية والكهربائية الغشية 

 2102احمد شاكر حسين.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛10

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0220.  

121110 
 121أ

 
 عبداسامة زيد 

اسامة زيد عبد.ـ  / nioدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

                 2102ديالى : جامعة ديالىـكلية العلوم1 الفيزياء1
 سم21ص:ايض ؛12

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ التركيبية والبصرية      أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات   0
 

0222.  

121110 
 302أ

 
 انفال علي شاكر خضير 

0222.  
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دراسة بعض الخصائص الميكانيكية )التركيبة لحشوة اسنان بوليمريه 
(Composan lcm/باستخدام الليزر والثنائي الباعث للضوء في التقية ) 

 2102انفال علي شاكر خضير.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

IـVII120سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الميكانيكية والتركيبية   أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات   0
 

121110 
 131ت

 
 التميمي 1شيماء هاشم جاسم

دراسة خواص العزل الكهربائي لمتراكبات ذات ثابت عزل مال/ شيماء 
 2102هاشم جاسم التميمي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛011
 علوم الفيزياءرسالة ماجستير في 

 ـ الفيزياء ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0222.  

121110 
 202ج

 
 جعفر صادق محمد علي

النانونية غير  CDSدراسة بعض الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

جعفر صادق محمد علي.ـ بغداد:الجامعة  المشوبه والمشوبة بااللمنيوم/
 2102المستنصريةـ كلية التربية 1

I ـVIII 102سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ التركيبيه والبصرية   أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات   0
 

0221.  

121110 
 131ج

 
 الجميلي1 قيس موجد شياع

تأثير )البورون والتيتانيوم( على بعض الخصائص الفيزيائية لسبيكة 
ابل : جامعة )المنيوم ـ نحاس ـ مغنسيوم(/ قيس موجد شياع الجميلي.ـ ب

 2102بابل ـ كلية العلوم 1

I ـX 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0222.  

121110 
 103ح

 
 الحلفي 1 ذكرى عباس مجبل

 cdoدراسة تأثير التلدين على الخواص التركيبية والبصرية الغشية 

ذكرى عباس مجبل.ـ بغداد:الجامعة  / cd;50%shالنقية والمشوبة 

 2102المستنصريةـ كلية التربية 1
 سم21ص؛32

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ النقية ـ والمشوبة     أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات     0
 

0220.  

121110 
 022خ

 
 الخفاجي1 رباب كريم حمزة

الصور دراسة الضوضاء الجمعية وتحديد افضل المرشحات الختزالها من 
الرقمية / رباب كريم حمزة الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 

12102 
 سم21ص؛31

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الضوضاء     أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات    0
 

0221.  

121110 
 022خ

 
 الخفاجي1 كوثر حسن صاحب

حسن  دراسة العمليات االيزومترية في ضغط الصور الكسوري/ كوثر

0223.  
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صاحب كوثر حسن صاحب الخفاجي .ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـ كلية 
 2102التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستير في الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ دراسات       أـ العنوان0
 

121110 
 233ر

 
 الراوي1 قتيبة عبد الرحمن عبد الجبار

الخواص التركيبية والبصرية ( على بعض niدراسة تأثير االشابة بانيكل)

قتيبة عبد الرحمن عبد الجبار  ( /znoالغشية اوكسيد الخارصين )

 2102الراوي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛32

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ التركيبية والبصرية    أـ العنوان2ـ الفيزياء ـ دراسات   0
 

0221.  

121110 
 222س

 
 الساعدي 1 علي محمد رحيمة

 الرقيقة / zno;AIتصنيع ودراسة خصائص كاشف ضوئي من اغشية 

علي محمد رحيمة الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن 
 2102الهيثم1 

 سم21ص:ايض؛31
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفيزياء

 ـ الفيزياء  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0220.  

121110 
 132س

 
 السلماني1 سرى سامي جميل 

دراسة طيف االنبعاث وتأثير ستارك بجزيئة اول اوكسيد 
سرى سامي جميل السلماني.ـ بغداد : جامعة بغدادـ  /  C12O16Lالكاربون

 2102كلية العلوم للبنات 1 
 سم21ص:ايض؛00

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0222.  

121110 
 230ش

 
 الشريفي1 مروان خزعل الياس

دراسة قدرة ايقاف ومدى جسيمات الفاني بعض الغازات وبضغوط مختلفة 

 CRباستخدام كاشف الحاجز السطحي والتحقق من المدى باستخدام كاشف 
مروان خزعل الياس الشريفي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ  /39-

 2102كليةالتربية 1 

IـXV 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0222.  

121110 
 123ش

 
 الشمري1 ايمان حمود عبد هللا 

دراسة تأثير الشحة الفعالة على قدرة ايقاف الجسيمات المشحونة الثقيلة 
ايمان حمود عبد هللا الشمري.ـ الكوفة  (/ 1000Kev-10ذات طاقة )

 2102ية للبنات 1:جامعة الكوفة ـ كلية الترب
 سم21ص:ايض؛03

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0222.  

121110 
 113ش

 
 الشمسي1 مديحة عبد الرزاق جيجان

0221.  
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دراسة تأثير باركز على قدرة ايقاف الجسميات المشحونة الوساط مختلفة/ 
كلية التربية مديحة عبد الرزاق جيجان الشمسي.ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـ 

 2102للبنات 1قسم الفيزياء 1
 سم21ص:ايض؛30

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

121110 
 303ش

 
 شوقي خلف محمد

(المحضرة بطريقة cdo:mgدراسة الخواص البصرية والتركيبية الغشية)

تقنيات معالجة التحلل الكيميائي الحراري وحساب الحجم الحبيبي بتطبيق 
شوقي خلف محمد.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية  الصورة الرقمية/

 2102التربية 1

I ـxv 1012سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه علوم الفيزياء
ـ الصور ـ معالجة        2ـ التركيبية والبصرية    2ـ الفيزياء ـ دراسات   0

 أـ العنوان
 

0222.  

121110 
 312ش

 
 د الرضا شيماء خيون عب

 RB,RCالمطعم بصبغتي الرود امين  pmmaدراسة طيفية للبوليمر 

شيماء خيون عبد الرضا.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم  ومزيجها/ 
 2102للبنات 1 

 سم21ص:ايض؛31
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0220.  

121110 
 02ص

 
 صفا احمد جبار

دراسة الخصائص الفيزيائية لبوليمر كاربوس مثيل سليلوز باضافة بولي 
فينيل الكحول وامكانية تطبيقاته الصناعية/ صفا احمد جبار.ـ بابل : جامعة 

 2102بابل ـ كلية العلوم 1
I ـXIII 1000سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0221.  

121110 
 222ع

 
 العبادي1 امير عبد الحسين صالح

دراسة تأثير درجة حرارة القاعدة والتشويب بالنحاس على بعض 
الخصائص التركيبيه والبصرية الغشية كيريتيد الكادميوم النانويه/ امير 
عبد الحسين صالح العبادي.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛012

 لوم في الفيزياء رسالة ماجستيرع
 أـ العنوانـ التشويب بالنحاس      2      ـ الفيزياء ـ دراسات0
 

0223.  

121110 
 232ع

 
 العطية 1صبا جميل ابراهيم

(ودراسة خواصها التركيبية pbsxsel-xتحضير سبائك وأغشية المركب )

صبا جميل ابراهيم العطية.ـ بغداد : جامعة بغدادـ  والبصرية والكهربائية/
 2102كلية العلوم للبنات 1 

A ـI 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراسات أـ العنوان0

0211.  
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121110 

 12ع
 

 عمر دحام حرذي
دراسة تأثير السمك ودرجة حرارة التلوين على الخواص التركيبية 

 عمر دحام حرذي (الرقيقة/ZNOشية )والبصرية الغ

 2102.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1 
 سم21ص؛10

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0210.  

121110 
 132ع

 
 العميري1 احمد فاضل مخيبر

احمد فاضل دراسة نظرية وعملية لحساب عامل التراكم للمواد المتراكبة/ 
 2102مخيبر العميري.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1 

 سم21ص؛32
 أطروحة دكتوراه علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0212.  

121110 
 123غ

 
 غسان سعد هللا عبد القادر

دراسة التجانس والخصائص الميكانيكية لمتراكمات ذات اساس سبيكة 
(AL-MN/)  غسان سعد هللا عبد القادر.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ

 2102كليةالتربية 1 
I ـVII103سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0212.  

121110 
 221ف

 
 فارس ماهر احمد حسن 

المحضر بطريقة الرش  SI/Sn S3دراسة خصائص المفرق الهجين 

فارس ماهر احمد حسن.ـ صالح الدين : جامعة  الكيميائي الحراري /
 2102تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0212.  

121110 
 221ف

 
 فراس كاظم نصيف

دراسة تأثير سلوكية التلبيد على العالقة بين التوصيل المفرط والبنية 
السيراميكية مفرطة التوصيل/ فراس كاظم نصيف.ـ بغداد : الدقيقة للمواد 

 2102جامعة بغدادـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1 
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 أـ العنوان     ـ الفيزياء ـ دراسات0
 

0211.  

121110 
 223ك

 
 الكرخي 1 نور محمد علي

( المحضرة zno:snدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية )

نور محمد علي الكرخي.ـ ديالى :  بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/
 2102جامعة ديالى ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛12
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0212.  
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121110 
 233م

 
 المتيوتي1 خلف عجاج حسين

( الزوجية ـ الزوجية ,Te,nd,smpd,cdدراسة خصائص بعض نظائر )

خلف عجاج  (فيها ولعدد من انتقاالت اشعة كاما/Es,Miونسب المزج)

 2102حسين المتيوتي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 
I ـVIII1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير الفيزياء
 أـ العنوانـ اشعة كاما   2     ـ الفيزياء ـ دراسات0
 

0210.  

121110 
 212م

 
 المحمدي1 هند صالح حسن

دراسة تأثير امتصاصية الماء على خواص الكالل للمواد البريمورية 
المدعمة بااللياف الزجاجية / هند صالح حسن المحمدي.ـ االنبار :جامعة 

 2102االنبارـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 
Iـ III 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ دراساتأـ العنوان ـ الفيزياء0
 

0211.  

121110 
 212م

 
 المرمضي1 هناء حسن كاظم 

دراسة معادالت المعدل الزمني لليزر ثاني اوكسيد الكاربون ذي التهيج 
المستعرض عند الضغط الجوي/ هناء حسن كاظم المرمضي.ـ الكوفة 

 2102:جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1قسم الفيزياء 1
I ـVII 120سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0213.  

121110 
 132م

 
 المشهداني1 باسم هاشم ناصر

دراسة الخصائص الفيزيائية الغشية اوكسيد الخارصين المطعمة 

باسم  (/CVDباالنيتمون والمحضرة بطريقة الترسيب البخاري الكيميائي)

 2102وصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 هاشم ناصر المشهداني.ـ الم
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ الفيزياء ـ دراساتأـ العنوان0
 

0221.  

121110 
 32هـ

 
 هند وليد عبد هللا عيسى

دراسة خاصيتي الكالل واالنثناء لراتنج االيبوكسي المدعم بألياف الكلفر 
عيسى.ـ بغداد : جامعة بغدادـ والزجاج ومركبات هجينة / هند وليد عبد هللا 

 2102كلية العلوم للبنات 1 
 سم21ص؛33

 2102.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم للبنات 1 
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ الكلفر والزجاج2ـ الكالل واالنشاءات  2   ـ الفيزياء ـ دراسات0
 أـ العنوان

 

0220.  

12112 
 122ع

 
 عالء محمد حمزة قفطان

دراسة الخصائص الفيزيائية لخالئط بوليمرية مدعمة بصفائح معدنية 
والقطن المايكروي/ عالء محمد حمزة قفطان .ـ بغداد :الجامعة 

 2102التكنولوجية1 قسم العلوم التطبيقية 1 
I ـVI1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم المواد

0222.  
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 ـ المادة )فيزياء(    أـ العنوان 0
 
 

121120 
 332ت
 

 
 التويجري1 رنا عباس فاضل

تأثير السمك ودرجة حرارة التلدين على الخواص التركيبية والبصرية 
الغشية ثنائي اوكسيد التيتانيوم/ رنا عباس فاضل التويجري.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغدادـ كلية العلوم للبنات 1 
 سم21ص؛22

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ فيزياء الحالة الصلبة     أـ العنوان 0
 

0222.  

121120 
 232ج

 
 الجبوري1 رافع عبد هللا منيف جالب

تحضير غشاء نانوي من مادة اوكسيد الخارصين بطريقتيين واستخدامه 
في تطبقات الخاليا الشمسية / رافع عبد هللا منيف جالب الجبوري.ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
I ـXXIII 1023سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في فيزياء الحالة الصلبة 
 ـ فيزياء ـ الحالة الصلبة   أـ العنوان0
 

0222.  

121120 
 232ح

 
 الحديثي1 هاني هادي احمد 

 SI/CDONANOتحضير ودراسة خصائص كاشف المفرق الهجين نوع 

نانوي التركيب بطريقة ترسيب الحمام الكيميائي/ هاني هادي احمد 
 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1الحديثي 

 سم21ص:ايض؛002
 أطروحة دكتوراه فلسفة في فيزياء الحالة الصلبة 

 ـ فيزياء الحالة الصلبة     أـ العنوان 0
 

0221.  

1211200 
 332ز

 
 زينب صباح عبد الرضا

( الرقيقة المحضرة cdoدراسة الخواص التركيبية والبصرية الغشية )

زينب صباح عبد الرضا.ـ بغداد : جامعة  بتقنية التبخير الحراري الفراغي /
 2102بغدادـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 

 سم21ص:ايض؛00
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ فيزياء ) التركيب(     أـ العنوان 0
 

0222.  

121122 
 232ج
 

 
 الجبوري1 احمد يونس اعويد

والضغط وشدة المجال في بالزما  10000hz-200تأثيرالترددات الصوتية 

احمد يونس اعويد الجبوري.ـ  التفريغ التوهجي في غاز االركون /
 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

Iـxv 1020سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في فيزياء البالزما 
 ـ فيزياء البالزما    أـ العنوان0
 

0220.  

121122 
 223ح

 
 الحربي1مؤيد عبد هللا احمد محمود

دراسة خواص التفريغ الراديوي السعوي في غاز االركوث / مؤيد عبد هللا 
 2102احمد محمود الحربي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

IـXXII 1002سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في فيزياء البالزما 

0221.  
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 ـ فيزياء البالزما    أـ العنوان0
 

12112 
 221خ

 
 ختام عبد العادل وحيد

دراسة الخواص البصرية الالخطية وانماط الحيود ـالذاتي الصباغ االزو / 
 2102ختام عبد العادل وحيد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

 سم21ص؛002
 تيرفي علوم الفيزياءرسالة ماجس

 ـ البصريات ـ الفيزيائية     أـ العنوان 0
 

0223.  

121111 
 322ر

 
 رواء عباس عبد علي

المطعمة   ZNOدراسة تأثير استخدام تقنية الليزر النبضي على اغشية 

رواء عباس عبد علي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم  / M,Oبمادة 

 2102للبنات 1 
 سم 21ص:ايض؛30

 ماجستيرفي علوم الفيزياء رسالة
 ـ اشعة الليزر     أـ العنوان 0
 

0201.  

121111 
 202ع

 
 عرفات هادي كريم 

السلوك الحركي لليزرات شبه الكوصل المحقونة بصريا/ عرفات هادي 
 2102كريم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

I ـVI1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ اشعة الليزر     أـ العنوان 0
 

0200.  

122111 
 122ب

 
 بشرى حسين محمد

دور درجة حرارة ديباي في التوصيل الحراري الشبيكي الشباه 

بشرى حسين محمد.ـ البصرة : جامعة  (/ znse,znte,znsالمواصالت)

 2102البصرة ـ كلية التربية1
I ـVIII130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الحرارة ـ انتقال     أـ العنوان 0
 

0202.  

120 
 13ع

 
 علي مهدي جخيم

دراسة حركيات ليزر شبه الموصل ذي التجويف الشاقولي والباعث 
سطحيا/ علي مهدي جخيم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء الكهربائية     أـ العنوان 0
 

0202.  

1201121 
 022خ
 

 
 الخفاجي1 محسن حسن علي 

قياس معامالت توهين االشعة السينية للعناصر ذات االعداد الذرية 
(Z=30/وأكاسيدها)  محسن حسن علي الخفاجي.ـ صالح الدين : جامعة

 2102تكريت ـ كلية التربية 1
IـXXI 1200سم21ص:ايض؛ 

 دكتوراه فلسفة في علوم الفيزياءأطروحة 
 ـ االشعة السينيه      أـ العنوان 0
 

0202.  
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1201121 
 121هـ

 
 الهاللي 1 سكينة اسكندر يوسف 

تأثير االكسدة على االلمنيوم وبعض سبائكه وعالقتها بمعامالت التوهين 
لالشعة السينيه/ سكينة اسكندر يوسف الهاللي.ـ صالح الدين : جامعة 

 2102التربية 1تكريت ـ كلية 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ االشعة السينيه     أـ العنوان 0
 

0201.  

123102 
 232ج

 
 الجبوري1 مشتاق عبد داؤد 

نمذجة نمو شكل االثروحساب معلماته للجسيمات المشحونة في كاشف 

مشتاق عبد داؤد الجبوري.ـ  /CR-39االثر النووي في الحالة الصلبة 

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 
I  ـXII 1013سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفيزياء النووية
 ـ الفيزياء النووية      أـ العنوان 0
 

0202.  

123102 
 322ز

 
 زينب جواد كاظم 

التلوث االشعاعي باليورانيوم وغاز الرادوب وتراكيز بعض العناصر 
 الثقيلة في تربة مدينة الناصرية / زينب جواد كاظم 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم للبنات 1 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ التربة      أـ العنوان 2ـ الفيزياء النووية    0
 

0200.  

123102 
 132ع

 
 علياء عبد المحسن حسن

علياء  بأستعمال دوال معدلة/ Be,Li,Heحساب الترابط االلكتروني لذرات 

 2102عبد المحسن حسن.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية العلوم للبنات 1 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الذرة     أـ العنوان 0
 

0201.  

12312 
  220د
 

 
 الدباغ 1 حوراء علي عبد الرضا 

دراسة تأثير بلوخ على قدرة االيقاف للجسميات المشحونة الثقيلة / حوراء 
علي عبد الرضا الدباغ.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 

 2102قسم الفيزياء 1
 سم21ص:ايض؛211

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 نوان ـ الفيزياء الذرية       أـ الع0
 

0203.  

12310 
 322أ

 
 انعام هاني كاظم هادي

قياس ودراسة تراكيز غاز الرادون المشع في عينات منتجة من هواء 
وماء مدينة الحلة/ انعام هاني كاظم هادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 2102العلوم 1
 سم21ص:ايض؛11

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء الذرية      أـ العنوان 0
 
 

0211.  



243 
 

12310 
 132ج

 
 الجليحاوي1 كوثر حسن عبيس 

قياس ودراسة النشاط االشعاعي الطبيعي لنماذج من التربة للدوائر 
الرسمية في محافظة القادسية / كوثر حسن عبيس الجليحاوي.ـ النجف 

 2102:جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛20

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ الفيزياء االشعاعية   ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0210.  

12310 
 122س

 
 السلطاني 1 فاطمة محمد حسين
 بتطبيق انموذج القشرة النووي/ CL,Ar,Sحساب مستويات الطاقة للنوى 

فاطمة محمد حسينالسلطاني.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 
 12102 قسم الفيزياء 1

 سم21ص:ايض؛10
 رسالة ماجستيرفي الفيزياء

 ـ الفيزياء النووية     أـ العنوان 0
 

0212.  

12310 
 122م

 
 مسار عماد مهدي

مدينة دراسة الخلفية االشعاعية لنماذج من التربة للدوائر الرسمية في 
بغداد/ مسار عماد مهدي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 

12102 
 سم21ص:ايض؛02

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ الفيزياء االشعاعية  ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0212.  

12310 
 312م

 
 موسى محمد مهدي

المغنيسيوم تهيجات البرم النظري والتناظر في االنوية الخفيفة لنظائر 

(22-26  Mg( والسليكون )32-22si /)  : موسى محمد مهدي .ـ البصرة

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية1
 سم21ص؛32

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ المغنسيوم )عنصر( والسليكون ـ عنصر2ـ الفيزياء النووية  0

 أـ العنوان 
 

0212.  

12310222 
 11ر

 
 رسل عبد االمير غازي

زيادة الجرع االشعاعية الشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية تأثير 
لبوليمر كاربوكسي مثيل سليلوز/ رسل عبد االمير غازي.ـ بابل : جامعة 

 2102بابل ـ كلية العلوم 1
I ـIX 130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ـ اشعة كاما     أـ العنوان 0
 

0211.  

123102 
 122ب

 
 عزيزبشار هادي 

( والموليبدنوم 110Zr-80دراسة التركيب النووي لنظائر الزركونيوم )

(8n-mo باستخدام انموذج البوزونات المتفاعلة الثاني )IBM-2/  بشار

 2102هادي عزيز.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء
 ياء ـ علم     أـ العنوان ـ فيز2ـ التركيب النووي    0

0212.  
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121 

 323ح
 

 الحوري1 احمد جاسم محمد 
تحضير وتشخيص بعض المليكندات الحلقية غير المتجانسة الجديدة 

وبوليمراتها الكالبية ودراسة انتقائيتها في استخالص بعض االيونات / 
احمد جاسم محمد الحوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 

12102 
 سم21ص:ايض؛32أـ ش1 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0210.  

121 
 323د

 
 الدوري1 صابرين شاكر محمود احمد

التقدير الطيفي لاليزونيازايد والسلفاميثوكسازول والسلفاسيناميد صوديوم 
والسلفادايازين بتكوين قواعد شيف /  صابرين شاكر محمود احمد 

 2102ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كليةالتربية 1الدوري.

I ـXIX 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0211.  

121 
 213ر

 
 رامي نافع سليم عبد االحد الفي 

تحوير الخواص الريولوجية لالسفلت باستخدام تقنية المايكروويف/ رامي 
.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1  نافع سليم عبد االحد الفي

2102 

I ـVIII 131سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0213.  

121 
 223ر

 
 الرحبي1 وسام خلف محمد سعيد

تحضير وتشخيص معقدات لبعض مشتقات الحوامض السلفونية مع امالح 
سعيد الرحبي.ـ االنبار : جامعة  بعض العناصر الفلزية/ وسام خلف محمد

 2102االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0
 

0231.  

121 
 332ز

 
 زينب هاشم خضير 

بتروثيازوليل ازو(  2ـ بروموـ 4-6تحضير الكاشف العضوي الجديد )

( IIIفلوروكلوسيئول واستخدامه في التقدير الطيفي اليوني البزموث)

زينب هاشم خضير.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم  (/ IIIوالحديد)

12102 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء       أـ العنوان 0
 

0230.  

121 
 222س

 
 ساجدة صبار عفات

استيميد  2وتشخيص بعض قواعد شف المشتقة من  تحضير
وبنزالديهايدو معقداتها مع بعض العناصر االنتقائية/ ساجدة صبار عفات.ـ 

 2102ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1 
 سم21ص؛32

0232.  
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 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0
 

121 
 213س

 
 سامية مزهر مرداس

استخدام بعض االحماض االمنية كمثبطات لتأكل النحاس في اوساط 
 حامضية وقاعدية وملحية / سامية مزهر مرداس

 2102.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1 
III ـVIII 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء    أـ العنوان 0
 

0232.  

121 
 222س

 
 السجاد 1فاطمة عالوي عبد 

تحفير عوامل مساعدة من بعض اكاسيد الفلزات وتطبيقاتها في االكسدة 
الحرارية والضوئية /  فاطمة عالوي عبد السجاد.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ 

 2102كلية التربية للبنات 1
I ـxvi  1022 سم21ص: ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ الحرارية والضوئية      أـ العنوان 2 ـ الكيمياء      0
 

0232.  

121 
 112س

 
 السلمان 1 حسين ناصر خلف 

تصميم وتطبيق نظام كرومانوغرافيا ايوني محلي الصنع/  حسين ناصر 
 2102خلف السلمان.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء

 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0231.  

121 
 312ش

 
 شيماء احمد حسن 

 ]ـ هيدروكسي فنيل 2[4-تحضير وتشخيص مركب ازو جديد ثنائيالسن )
شيماء احمد  ـ ايودو اينلين( ومعتقداته مع بعض االيونات الفلزية/2-ازو 

 2102حسن.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية ـ ابن الهيثم 1 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0
 

0232.  

121 
 312ش

 
 شيماء حميد احمد 

تقدير بعض اصباغ االزو باستخدام تقنية الحقن الجرياني ـ البريق 
الكيميائي/ شيماء حميد احمد .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

2102 
 سم21ص؛12

 الكيمياء رسالة ماجستير علوم في
 ـ االزو ـ اصباغ     أـ العنوان 2ـ الكيمياء    0
 

0230.  

121 
 223ع

 
 العزاوي1 لؤي فالح حسن مجباس 

ازالة بعض مركبات من زيت الغازبأستخدام معادن طينية/ لؤي فالح حسن 
 2102مجباس العزاوي.ـ االنبار :جامعة االنبارـ كلية العلوم 1 

I ـx 131سم21ص:ايض؛ 

 في الكيمياءرسالة ماجستير 
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0

0231.  
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121 

 13ع
 

 علي فتاح ناصر 
تحضير وتشخيص مركبات خماسية وسباعية غير متجانسة الحلقة 

المشتقات االمينو بنزوثيازول / علي فتاح ناصر .ـ الكوفة : جامعة الكوفة 
 2102ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛11أـ د1
 علوم الكيمياءرسالة ماجستير في 

 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0233.  

121 
 221ف

 
 الفارس 1 احمد رزاق ابراهيم 

تحضير وتشخيص بعض معقدات العناصر الفلزية مع ليكاندا زو غير 
متجانس الحلقة جديد/ احمد رزاق ابراهيم الفارس.ـ الكوفة : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية العلوم 1
 سم21ص: ايض؛32أـ د1 

 ماجستير في علوم الكيمياءرسالة 
 ـ الكيمياء    أـ العنوان 0
 

0211.  

121 
 212ف

 
 الفتالوي 1 نهاد عبد االمير عبد طاهر 

نهاد عبد  ـ كلوكوز/ D-Bتحضير مشتقات ثايوكاليكوسيديه جديدة لسكر 

االمير عبد طاهر الفتالوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
2102 
 سم21ص؛022

 ماجستير في الكيمياءرسالة 
 ـ الكيمياء   أـ العنوان 0
 

0210.  

121 
 313م

 
 الموسوي1 نور مصطفى كمال 

االكسدة الضوئية المحفزة لصبغة فلوروسين الصوديوم باستخدام مصادر 
تشعيع مختلفة / نور مصطفى كمال الموسوي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ 

 2102كلية العلوم1 قسم الكيمياء 1
IـXV1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0
 

0212.  

121 
 312م

 
 المولى 1 ميعاد عادل جمال 

(ثنائية النون III( والحديد )IIتحضير وتشخيص عدد من معقدات المنغنيز )

المتجانسة مع قواعد شيف المشتقة من بعض االحماض االميتية وتقييم 
ميعاد عادل جمال المولى.ـ الموصل : جامعة  يولوجية/ فعاليتها البا

 2102الموصل ـ كليةالتربية 1 
 سم21ص:ايض؛011أـ د1 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء      أـ العنوان 0
 

0212.  

121 
 231ن

 
 النعيمي 1 نور عبد المنعم قاسم

الحيوية ( الجديدة وتقييم الفعالية iiتحضير وتشخيص معقدات النحاس )

نور عبد المنعم قاسم  على نوعين من البكتريا وتأثير الليزر عليها /
 2102النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 

I ـix 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء

0212.  
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 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

121 
 211هـ 

 
 هاشم مشتاق جعفر شيرعلي 

مركبات حلقية غير متجانسة جديدة / هاشم مشتاق تحضير وتشخيص 
جعفر شيرعلي .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1 قسم 

 2102الكيمياء 1
 سم21ص:ايض؛022أـ و1

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء     أـ العنوان 0
 

0211.  

121 
 211هـ 

 
 الهاشمي 1 حسين يوسف رضا

مركبات الكاربونيل الفاـ بيتا ثنائية عدم التشنج وعدد من تحضير عدد من 
مشتقاتها ذات الفعالية الحيوية المتوقعة/  حسين يوسف رضا الهاشمي.ـ 

 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 

I ـvii 1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء   أـ العنوان 0
 

0212.  

12110 
 312أ

 
 ايمان جبارجاسم 

تحضير وتشخيص معقدات مزيج الليكاند لبعض العناصر االنتقالية / ايمان 
 2102جبارجاسم .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛12أـ ذ1 
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 ـ الكيمياء  ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0210.  

12110 
 312أ

 
 صاحب ايمان حسن

تحضير وتشخيص ودراسة تحليلية وثرموديناميكية لمعقدات ايونات 
(ii)ni (ii)cu(i)Ag /ايمان حسن  مع ليكاند ازو ـ قاعدة شف جديد

 2102صاحب.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1
I ـxiii1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 لعنوان ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ ا0
 

0211.  

12110 
 211أ

 
 ال بكزو 1 دينا بطرس توما

تعيين ثوابت التأين لعدد من االوكزيمات وقواعد شيف ودراسة العوامل 
المؤثرة عليها / دينا بطرس توما ال بكزو.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالتربية 1 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0213.  

12110 
 302أ

 
 انفام سفيان محمود ثابت

تحضير بعض المركبات الحلقية المشتقة من حامض الميكوكلوريك 
ودراسة فعاليتها البايولوجية / انفام سفيان محمود ثابت .ـ الموصل : 

 2102جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 
I ـix1013سم21ص:ايض؛ 

 ماجستير في الكيمياءرسالة 
 ـ الكيمياء  ـ دراسات      أـ العنوان0

0201.  
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12110 
 212ب

 
 البعالوي1 محمد ذياب خليف 

دراسة العوامل المؤثرة على ثوابت امتزاز عدد من الحوامض االمنية في 
اوساط مختلفة/ محمد ذياب خليف البعالوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالتربية 1 

I ـvi 102سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء ـ دراسات           أـ العنوان 0

  

0200.  

12110 
 322ب

 
 البياتي1ايمان محمود حسن 

(مع iii( واالوزميوم )iiiتحضير ودراسة عدد من معقدات الرونينيوم )

ايمان محمود حسن البياتي.ـ الموصل : جامعة  معوضات النايترونات /
 2102الموصل ـ كليةالتربية 1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في الكيمياء

 ـ الكيمياء     ـ دراسات           أـ العنوان 0
  

0202.  

12110 
 232ج

 
 الجبوري1 امجد عباوي صالح محجوب

ـ االسكوربيك ودراسة تأثيره Lتحضير احد المشتقات االستيلينية لحامض ـ 

امجد عباوي صالح  على بعض المتغيرات الكيموحيوية في فصل الدم / 
 2102محجوب الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛000
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان 0
  

0202.  

12110 
 213ج

 
 عبد السالم محمد سلمان صالحالجميلي 1 

دراسة الظروف المثالية السترجاع عنصر الفضة من محلول المثبت 
المستخدم في التصوير الشعاعي في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة 

في محافظة االنبار / عبد السالم محمد سلمان صالح الجميلي.ـ االنبار 
 2102:جامعة االنبارـ كلية العلوم 1 

I ـVI113سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان0

  

0202.  

12110 
 121ح

 
 حسام داود عبد هللا 

دراسة بايوكيميائية وجزئية لتأثير مرض السكري من النوع الثاني على 
 ين)مستوى الهومو سيستين وعالقته بالج

shmtic  142ot / )  حسام داود عبد هللا .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ

 2102كلية العلوم1 
 سم21ص؛11

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ السكري ـ مرض    أـ العنوان2ـ الكيمياء     ـ دراسات    0

  

0201.  

12110 
 133ح

 
 حسين علي جميل

تحضير وتشخيص بعض المعقدات الميزوجينية ودراسة صفاتها البلورية 
السائلة/ حسين علي جميل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102التربية1

0202.  
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 سم21ص:ايض؛022
 رسالة ماجستير في الكيمياء

 ـ الكيمياء ـ دراسات  أـ العنوان 0
 

12110 
 022خ

 
 الخفاجي 1 فادية حميد هديان 

تحضير بعض معقدات رباعية البايرازين البورفرازينية المعوضة ودراسة 
خواصها الطيفية والحرارية والكهربائية / فادية حميد هديان بعض 

 2102الخفاجي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

I ـii 130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0200.  

12110 
 132ر

 
 الرشيدي1 نجاة علي نوري مصطفى

بعض التفاعالت النيوكلوفيلية للجالكونات /  نجاة علي تحضير ودراسة 
نوري مصطفى الرشيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية1 قسم 

 2102الكيمياء 1 

I ـiv 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء   ـ دراسات  أـ العنوان 0
 

0201.  

12110 
 122ر

 
 الركابي1 ايمان حميد حميدي

دراسة مقارنة لتأثير بعض المركبات على التوصيلية وبعض المتغيرات 
البيوكيمياوية لخاليا دم االرانب المستحث فيها داء السكري/ ايمان حميد 

 2102حميدي الركابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛32

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 وان ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العن0
 

0203.  

12110 
 212س

 
 السامرائي 1 اماني اياد حسين علي 

دراسة طيفية وثروموديناميكية لعدد من معقدات انتقال الشحنة المشتقة 
ـ هيدروكسي بنزلد يهايد وعدد من االمنيات 2ـ ميشوكسي ـ 2من تفاعل 

االروماتية مع عدد من المتقبالت االلكترونية / اماني اياد حسين علي 
 2102ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1 السامرائي.

A 1سم21ص:ايض؛10ـ ل 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0221.  

12110 
 322س

 
 السواد 1 دالل حميد عبد الرزاق

تحضير وتشخيص ودراسة الخواص الضوئية لبعض معقدات 
دالل حميد  /Bصبغات الفلورين والرودامين ـالفثالوسيانين المعوضة مع 

 2102عبد الرزاقالسواد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛31

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات  أـ العنوان 0
 

0220.  

12110 
 312س

 
 السيالوي 1 رحمة هاشم عبد هللا 
من  DB( Pـ BR,)TY(Wـ GS2دراسة قابلية امتزاز الصبغتين )

رحمة  محاليلهما المائية باستخدام كل من طين االتابلكايت والبنتونايت /

0222.  
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 2102هاشم عبد هللا السيالوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛02أـ ن1

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

12110 
 322ش

 
 1 ايمن سعيد محمد طيب شندالة

دراسة تأثير بعض معوضات االمين االولي على امتزاز عدد من اصباغ 
االزو المشتقة من االنلين بيتا تفثول على مازة مختلفة / ايمن سعيد محمد 

 2102طيب شندالة.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1 
I ـIII1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات  أـ العنوان 0
 

0222.  

12110 
 212ص

 
 الصالحي1 ريم عداي 

دراسة نظرية للتركيب الجزئي والخصائص الطيفية للبايرزولون وبعض 
مشتقاته /  ريم عداي الصالحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ دراسات    أـ العنوانـ الكيمياء  0
 

0222.  

12110 
 13غ

 
 الغزي1 سندس شاكر مشرف 

تحضير وتشخيص ودراسة بعض كاربوكسيالت الالنثانيدات كمثبتات 
سندس شاكر مشرف الغزي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ  / pvcحرارية ل

 2102كلية التربية1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0221.  

12110 
 222ف

 
 الفراجي 1 بشرى كامل نجم 

دراسة طيفية لعدد من معقدات انتقال الشحطة لقواعد شف وحركات 
االغالل الصنوني للقواعد / بشرى كامل نجم الفراجي.ـ صالح الدين : 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛v111ـ iم1

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0222.  

12110 
 211م

 
 المالكي1 االء علي حسين

تحضير وتشخيص ودراسة بعض مركبات االزو الجديدة كمثبطات لتأكل 
سبيكة الفوالذ الكاربوني في الوسط الحامضي /  االء علي حسين المالكي.ـ 

 2102ـ كلية التربية1 البصرة : جامعة البصرة
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0220.  

12110 
 322هـ 

 
 هنادي مهدي جار هللا

تخليق وتشخيص طيفي ودراسة الصفات الحرارية لبعض قواعد شف 
المشتقة من بعض االدوية السلفا ومعقداتها/ هنادي مهدي جار هللا.ـ 

0221.  
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 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1
I ـiv  132سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء  ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

120 
 122أ

 
 اسعد عبد هللا صفوك 

قياس تراكيز بعض الملوثات الغزية في طبقة التروبوفير السطحية لمدينة 
الناصرية 1 العراق / اسعد عبد هللا صفوك.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية 

  2102العلوم1 

I ـviii 133 1سم21ص:ايض 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء ـ الكيمياء ـ فيزياوية
 لعنوان ـ الكيمياءالفيزياوية     أـ ا0
 

0223.  

120 
 322ج

 
 الجواري1 سهى سعد علي 

دراسة حركية اضافة البروم على عدد من الكيتونات الفراوبيتا ـ غير 
المشبعة )ريجالكونات(/ سهى سعد علي الجواري.ـ الموصل : جامعة 

 2102الموصل ـ كليةاالعلوم1 
 سم21ص:ايض؛02

 رسالة ماجستير في الكيمياء الفيزياوية
 ـ الكيمياءالفيزيائية      أـ العنوان 0
 

0221.  

120 
 312ج

 
 الجومرد 1 هيف نصير عبد الفتاح

دراسة السلوك الكهروكيميائي لاليروكروم االحمر ـ ب على اقطاب قطرة 
الزئبق المعلقة والكرافيت المطور وتصميم متحس لتقدير االنديوم 

: جامعة الموصل  والكرباتيني/ هيف نصير عبد الفتاح  الجومرد.ـ الموصل
 2102ـ كليةالعلوم1 

 سم21ص: ايض؛ 30
 رسالة ماجستير في الكيمياء الفيزياوية

 ـ الكيمياءالفيزيائية      أـ العنوان 0
 

0220.  

120 
 13د

 
 الدلي1 زينة مشعل شعبان عبد هللا

دراسة الخواص الفيزيائية والتركيبية لالطياف المعدنية الحاوية على 
وجال استخدامها في الصناعات النفطية/  زينة معدن المونتموريلونايت 

مشعل شعبان عبد هللا الدلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية1 
2102 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الصناعات النفطية     أـ العنوان 2ـ الكيمياءالفيزيائية    0
 

0222.  

120 
 322ز

 
 الزيادي 1 كرار ذياب عبد الكاظم

تحضير منتراكبات بوليمرية جديدة من البولي بروبلين ودراسة بعض 
خصائصها الميكانيكية والفيزيائية/  كرار ذياب عبد الكاظم الزيادي.ـ 

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1

I ـxvi 1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 أـ العنوان     ـ البوليمرات 2ـ الكيمياءالفيزيائية  0
 

0222.  

120 
 233ط

 
 الطائي 1 فداء حسن مرعي

0222.  
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دراسة طيفية ونظرية لثوابت اتزان عدد من قواعد شف مع مستقبالت 
الكترونية مختلفة/ فداء حسن مرعي الطائي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالتربية1 
 سم21ص؛002

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء الفيزياوية 
 ـ الكيمياءالفيزيائية      أـ العنوان 0
 

120 
 13غ

 
 الغزي1 قيس مجيد خليف 

تشخيص وتحديد التغيرات في مستوى وتوزيع وحجم عوالق الهوائي 
طبقة التروبوسفير السطحية في مركز مدينة الناصرية / قيس مجيد خليف 

 2102الغزي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛23

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالفيزيائية     أـ العنوان 0
 

0221.  

120 
 222ك

 
 الكرباسي1 نادية عزت مهدي

دراسة الية تفاعالت بعض الهيديوكاربونات مع حذر الهيدروكسيل الحر 
بطريقة نظرية دالية الكثافة / نادية عزت مهدي الكرباسي.ـ النجف : 

 2102ربية للبنات 1جامعة الكوفة ـ كلية الت

I ـxii132سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياءالفيزيائيةأـ العنوان0
 

0222.  

120 
 231ك

 
 كريمة عالوي داخل

تحضير وتشخيص دقائق الحديد ودقائق الحديد ثنائية المعدن النانو مترية 
ودراسة حركية اختزال بعض الملوثات العضوية/ كريمة عالوي داخل.ـ 

 2102ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالفيزيائية      أـ العنوان 0
 

0220.  

120 
 310ي

 
 اليوسف 1حيدر عبد الستار جايد 

ـ هيدروكسي 1تحضير ودراسة طيفية لبعض الصيغ االزوية المشتقة من 

ـ حامض النفتويك مع مشتقات السلفادايزين ودراسة معقداتها مع 2

حيدر عبد الستار جايد اليوسف.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ  االلمنيوم / 
 2102كلية التربية1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 ـ الكيمياءالفيزيائية    أـ العنوان 0
 

0221.  

122 
 212أ

 
 احمد ابراهيم حمزة

قات طريقة استخالص سائق ـ سمائل للفصل والتقدير الطيفي لبعض تطبي
العناصر االنتقالية بواسطة معقدات عضوية جديدة / احمد ابراهيم حمزة.ـ 

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
I ـm 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالتحليلية     أـ العنوان 0
 
 

0223.  
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122 
 322أ

 
 انتظار شعالن موسى

تطبيق قياسات الجهد التفاضلي للتحليل المجهادي الدقيق للحديد االلثنائي 
في بعض المستحضرات الصيدالنية /  انتظار شعالن موسى.ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية1
I ـxvii 111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ المستحضرات الصيدالنية    أـ العنوان 2ـ الكيمياءالتحليلية  0
 

0221.  

122 
 322ج

 
 الجنابي1 محمد مخيف عبد عصمي

تقدير بعض الفلزات الضئيلة في زيوت التزييت بطريقة الحقن الجرياني 
صالح المقترن بالبريق الكيميائي/ محمد مخيف عبد عصمي الجنابي.ـ 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 
I ـxi 130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء التحليلية
 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0220.  

122 
 321ح

 
 الحيالي1 شامل مهدي صالح

تقدير االيبوبروفين باستخدام تقنية فوالمتري الموجة الرابعة / شامل 
 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 مهدي صالح الحيالي .ـ 

 سم21ص؛20
 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 

 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0222.  

122 
 212خ

 
 الخالدي 1 حيدر يحيى احمد

 ـ18ـ crownـ 6تحضير اقطاب انتقائية سائلة باستخدام المركب 

Dibenzo ( لتقدير ايوني اليورانيلiiوالسيليني )( ومiv/مجهاديا )  حيدر

 2102يحيى احمد الخالدي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1

Iـ xii 112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0222.  

122 
 022خ

 
 الخفاجي 1 احمد عدنان عبد االمير

تقدير القصدير الرباعي بتقنيتي الحقن الجرياني المتعاقب/ احمد عدنان 
   2102عبد االمير  الخفاجي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1

 سم21ص؛02
 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الكيمياء

 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0222.  

122 
 232ر
 

 
 الربيعي 1 زينب جاسم خضير 

وأستعمالهما في الدراسة  MBDPIوDPIDBSAتحضير الكاشفين 

زينب جاسم خضير  الربيعي.ـ  بالطريقة الطبقية/ cu(IIالتحليلية لأليونات )

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1 قسم الكيمياء 1
I ـxiv 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 نوانـ الكيمياءالتحليليةأـ الع0
 

0221.  

122 
 322ر

 
 رؤى فالح محمد

0222.  
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التقدير الطيفي للنحاس في سبيكة البراحي/ رؤى فالح محمد.ـ الموصل : 
 2102جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص:ايض؛23
 دبلوم عالي في الكيمياء والتحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0
 

122 
 322ز

 
 زيباري1 حبيب ياسين شرف 

التقدير الطيفي للسلفادايازين باستخدام االزوتة واالقتران في بعض 
مستحضراته الدوائية / حبيب ياسين شرف زيباري .ـ الموصل : جامعة 

 2102الموصل ـ كليةالعلوم 1 
 سم21ص؛20

 دبلوم عالي في الكيمياء والتحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية     أـ العنوان 0
 

0220.  

122 
 332ز

 
 زينب وليد ماجد 

التقدير الطيفي للهيدروكسي يوريا في مستحضر صيدالني / زينب وليد 
 2102ماجد .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص:ايض؛11
 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية     أـ العنوان 0
 

0221.  

122 
 222س

 
 السراج1 ذرى زياد فتح هللا 

التقدير الطيفي للميتوكلوبراميد هيدروكلوريد في مستحضراته الصيدالنية/ 
ذرى زياد فتح هللا  السراج.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية     أـ العنوان 0
 

0223.  

122 
 233ط

 
 الطائي 1 عمار مسعود بالل 

التقدير الطيفي للتزيت في اللحوم المعلبة والمياه/ عمار مسعود بالل 
 2102الطائي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص:ايض؛12
 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية

 ـ المعلبة والمياه     أـ العنوان 2ـ الكيمياء التحليلية    0
 

0211.  

122 
 123ع

 
 العزاوي1 سمر عبد هللا فتحي 

تقدير االوكسي ميتازولين طيفياوكروما عزافيا السائل عالي االداء ـ 
تطبيقات في مستحضرات صيدالنية / سمر عبد هللا فتحي العزاوي.ـ نينوى 

 2102: جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 
 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية      أـ العنوان 0
 

0210.  

122 
 13ع

 
 العشو1 رشا جياد عبد 

تقدير التتراسايكلين طيفيا وبكروتوغرافيا السائل عالي االداء تطبيقات في 
مستحضرات صيدالنية /  رشا جياد عبد العشو.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالعلوم 1 
 سم21ص؛011

0212.  



255 
 

 مياء والتحليليةرسالة ماجستير في الكي
 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0
 

122 
 332ل

 
 اللهيبي 1 جيهان رزاق مسلم

في نماذج  pb(1ii )d(1 )ii)ni( iiاالستخالص والتقدير الطيفي اليونات )

جيهان رزاق مسلم اللهيبي.ـ النجف : جامعة  مختلفة بتقنية نقطة الغيمة/
 2102الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

I ــn 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0212.  

122 
 232م

 
 مثنى سعيد علي كريم

المتحس الكهروكيمائي المعتمد على االقطاب المطورة/ مثنى سعيد علي 
 2102كريم.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

I ـxvii 1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياءالتحليليةأـ العنوان0
 

0212.  

122 
 212م

 
 محمد محمود محمد

 التقدير الطيفي لليزمون في نماذج مختلفة / محمد محمود محمد
 2102لوم 1 .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالع

 سم21ص:ايض؛12
 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0
 

0211.  

122 
 212م

 
 محمود عبد الحميد حازم

استخدام الكيمياء الحاسوبية في التحليل االني للمحاليل متعددة العناصر/ 
 2102كليةالعلوم 1 محمود عبد الحميد حازم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 سم21ص؛21
 دبلوم عالي في الكيمياء والتحليلية

 ـ التحليل االني2ـالكيمياء الحاسوبية    2ـ الكيمياء التحليلية    0
 أـ العنوان 

 

0212.  

122 
 232م

 
 المطوري 1 ناصر عبد الحسن ناصر

( باستخدام ii( والبالديوم )iiالتقدير الطيفي ـ الحقن الجرياني للنحاس )

 ـ بروموـ ح ـ بنزوثايازوليل ازو(6ـ)4الكاشف العضوي 

ناصر عبد الحسن ناصرالمطوري.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية  بايرو كالول/
   2102العلوم1
 سم21ص:ايض؛020أـ ز1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0
 

0210.  

122 
 212م

 
 المال حمد 1ايناس سمير ذنون 

التقدير الطيفي للبزموث في نماذج مائية وفي مستحضر بيطري/ ايناس 
 2102سمير ذنون المال حمد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص؛32
 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0

0211.  
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122 

 132ن
 

 حسين علي سليماننشوان 
تقدير بعض االحماض االمنية بطريقة الحقن الجرياني ـ البريق الكيميائي/ 
نشوان حسين علي سليمان.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

2102 
I ـxi 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء والتحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 0
 

0213.  

122 
 222و

 
 وداد ابراهيم يحيى خزاعل

استخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز باستعمال اطوار سائلة ثابتة الدراسة 
كفاءة فصل بعض مركبات االزو المشتقة من الباراكريزول/ وداد ابراهيم 

يحيى خزاعل.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية1 قسم الكيمياء 
12102 
I ـix 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 أـ العنوان    ـ الكيمياءالتحليلية0
 

0221.  

122 
 122و

 
 والدة حميد ابراهيم منصور

التقدير الطيفي للميترونيدازول/ والدة حميد ابراهيم منصور.ـ نينوى : 
 2102جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص؛32
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 أـ العنوان     تحليليةـ الكيمياءال0
 

0220.  

12210 
 322ج
 

 
 الجنابي 1 زياد طارق سمير علي 

دراسة العوامل التي تؤثر على نفاذية وانتشار المواد الصلبة الذائبة للتفاح 
االخضر / زياد طارق سمير علي  الجنابي .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ 

 2102كلية الزراعة1
 سم21ص؛02

 العلوم الزراعية ) علوم االغذية (رسالة ماجستير في 
 ـ التفاح االخضر     أـ العنوان 2ـ االغذية وتحليل   0
 

0222.  

122 
 232ج

 
 الجبوري 1 غسان حمد حسن 

( الحاوية ii( والبالتين )iiتحضير وتشخيص عدد من معقدات البالديوم )

على مزيج من امنات او اسيتمايدات الحلقات غير المتجانسة مع السكارين 
غسان حمد حسن   الثايوسكارين اوثنائي ثنائي فوسفين الفيروسي/ او

 2102الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
I ـiv 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء االعضوية     أـ العنوان 0
 

0222.  

122 
 132ح

 
 حميدة نجيو ناصر 

ـ 01212لمشتقات جديدة من تحضير وتشخيص ودراسة بايلوجية 
ترايازول ومعقداتها مع بعض العناصر االنتقالية/ حميدة نجيو ناصر.ـ ذي 

 2102قار: جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1
I ـix 101سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

0222.  
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 ـ الكيمياءالالعضوية أـ العنوان0
 

122 
 323د

 
 الدوري1 نور عبد المجيد ضياف

( مع مزيج ii(والبالتين )iiتحضير وتشخيص عدد من معقدات البالديوم )

من ليكاندات الثايوبوريا او الحلقات غير المتجانسة الحاوية على االمين 
نور عبد المجيد ضياف الدوري.ـ صالح  مع السكارين اوالثابوسكارين/

 2102الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛011

 تير علوم في الكيمياءرسالة ماجس
 ـ الكيمياءالالعضوية أـ العنوان0
 

0221.  

122 
 232ش

 
 شعيب حميد محمد سعيد 

( وثنائي اوكسو ivتحضير وتشخيص عدد من معقدات امالح الثوريوم )

( الثنائية مع 3d( وعدد من ايونات العناصر االنتقالية )viاليورانيوم )

شعيب  للبكتريا لبعض منها/بعض الهيدرازونات وتقييم الفعالية المضادة 
 2102حميد محمد سعيد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 

 سم21ص؛022
 الالعضويةرسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان 0
 

0222.  

122 
 221ف

 
 الفارس 1 امنة عدنان محمد 

والمشتقة من تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الحاملة لالوكسجين 
معقدات قواعد شيف للكوبلت الثنائي / امنة عدنان محمد الفارس.ـ نينوى 

 2102: جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 
I ـvii 112سم 21ص:ايض؛ 

 الالعضويةرسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان0
 

0220.  

122 
 122ف

 
 فالح محمد فخري درويش 

معقدات بعض ايونات عناصر السلسة االنتقالية االولى تحضير وتشخيص 
مع ليكنوات جديدة محضرة بطريقة االمواج الدقيقة / فالح محمد فخري 

 2102درويش .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1 
 سم21ص:ايض؛12

 الالعضويةرسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان 0
 

0221.  

122 
 232م

 
 مروة ثامر عبد الرزاق اغوان

تحضير وتشخيص عدد من معقدات فلزات السلسلة االنتقالية االولى وغير 
االنتقالية مع ليكاندات حاوية على الكبريت كذرة مانحة )الثنائي 

ثايوكازميت/ مروة ثامر عبد الرزاق اغوان.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 
 2102كليةالعلوم 1 

I ـviii 1001سم21ص:ايض؛ 

 الالعضويةرسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية      أـ العنوان 0
 

0223.  

122 
 322م

 
 المياحي 1 محمد خلف محمد 

تخليق وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض مركبات بس 
محمد خلف محمد المياحي.ـ  ترايازول وترايازولين الجديدة / 3,2,1ومونو

0201.  
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 2102: جامعة البصرة ـ كلية التربية1البصرة 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء غير العضوية     أـ العنوان 0
 

122 
 212ن

 
 الناصري1 رواء اركان قحطان طلب

رواء اركان  ( والبالتين/iiتحضير وتشخيص بعض من معقدات البالديوم )

 2102قحطان طلب الناصري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان 0
 

0200.  

122 
 212ن

 
 نجالء ناصر حسين 

ـ  mgoتحضير ودراسة العامل المساعد المجرد والمشوب باوكسيد 

mn2o3 ـmio  الصوديومna2o/  نجالء ناصر حسين .ـ بابل :جامعة

   2102بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛012اـ ص1

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 أـ العنوان ـ المجرد والمشوب    2ـ الكيمياء االعضوية       0
 

0202.  

122 
 22ن

 
 الندى 1 اسراء مؤيد يونس 

( iiالنوى المتجانسة اليونات )تحضير وتشخيص عدد من المعقدات ثنائية 

mn (وii)o(و )ii )ni(وii )cu(وii)zn  مع قواعد شيف جديدة مشتقة من

اسراء مؤيد يونس الندى.ـ نينوى : جامعة  الترفثالديها يدوااليزوفثاليهايد/
 2102الموصل ـ كليةالعلوم 1 

I ـjx 1012سم21ص:ايض؛ 

 الالعضويةرسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان 0
 

0202.  

122 
 231ن

 
 النعيمي1 عبير سالم محمد 

تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة لمزيج من الليكاندات لقواعد 
شيف المشتقة من االيذاتين واالحماض االمنية وليكاندات ثنائية االمين مع 

نينوى : جامعة الموصل  عبير سالم محمد النعيمي.ـ ( / iiاليونات الحديد )

 2102ـ كلية التربية 1 
I ـix 1022سم21ص: ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء 1 الكيمياء الالعضوية 
 ـ الكيمياء الالعضوية     أـ العنوان 0
 

0202.  

122 
 212أ

 
 احمد جاسم محمد تويج 

تحضير مركبات كاليكوسيدية تحتوي على معوضات حلقية متجانية وغير 
 متجانسة مختلفة / احمد جاسم محمد تويج 

   2102.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛002

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء العضويةأـ العنوان0
 

0201.  

122 
 332أ

 
 ايهاب كريم عبيد 

ـ ايل كليسرول مع بعض االنهدويدات 2دراسة وبلمرة  بعض مشتقات 

0202.  
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   2102الحلقية / ايهاب كريم عبيد .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1
I ـvii 110سم 21ص:ايض؛ 

 الكيمياء رسالة ماجستير في
 ـ الكيمياء العضويةأـ العنوان0
 

120 
 222ب

 
 البدراني 1 خالد عبد العزيز عطية 

ـ امينو ـ 2تحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجناسة المشتقة من 

خالد عبد العزيز عطية  ـ برومونيز وثايازول وتقييم تأثيرها البيولوجي / 6

 2102البدراني.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1
I ـxiii 1022سم21ص:ايض ؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء العضوية 
 كيمياء العضوية     أـ العنوانـ ال0
 

0200.  

120 
 123ت

 
 التكريتي 1 هبة حمزة رشيد لطيف 

تحضير بعض مشتقات المركبات الحلقية غير المتجانسة المتضمنة حلقات 
رباعية وخماسية وسباعية وحلقة الباير ازولين وتقييم وتأثيرها على 

التكريتي.ـ انواع مختلفة من البكتريا والعطريات / هبة حمزة رشيد لطيف 
 2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1

I ـxxxxx 1002سم21ص:ايض؛ 

 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في
 أـ العنوان     ـ الكيمياء العضوية0
 

0201.  

120 
 122ح

 
 الحمداني 1 طارق خليل ابراهيم 

لبعض تحضير بعض الجالكونات وبوليمراتها وتقييم الفعالية البايولوجية 
منها / طارق خليل ابراهيم  الحمداني.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص:ايض؛31أـ و1 

 علوم الكيمياء1 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في
 أـ العنوان      ـ الكيمياء العضوية0
 

0203.  

120 
 321ح

 
 الحيالي1 هديل سمير عزيز 

 المركبات خماسية الحلقة غير المتجانسةتحضير ودراسة عدد من 
/ هديل سمير عزيز الحيالي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

2102 
I ـxii 1022سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية      أـ العنوان 0
 

0211.  

120 
 322ز

 
 زهراء مؤيد عمر عبد هللا

االيبوبروفين المهمة / زهراء  مؤيد عمر عبد هللا.ـ تحضير بعض مشتقات 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم21ص:ايض؛33
 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في

 أـ العنوان     ـ الكيمياء العضوية0
 

0210.  

120 
 322ز

 
 الزوبعي1 عفراء صابر شهاب

دات السكارين تحضير وتشخيص بعض مشتقات الكارين العضوية ومعق
ومشتقاته الفوسفينية مع بعض الفلزات/  عفراء صابر شهاب الزوبعي.ـ 

0212.  
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 2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 قسم الكيمياء 1
I ـvi 1022سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية     أـ العنوان 0
 

120 
 221ع

 
 محمد ياسين خلف العباسي1

تشييد وتقييم الفعالية البيولوجية لبعض الحلقات غير المتجانسة المندمجة 

محمد ياسين خلف العباسي.ـ  ـ استيل كومارين/3الجديدة والمشتقة س 

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 
 سم21ص:ايض؛012

 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في
 أـ العنوان     العضويةـ الكيمياء 0
 

0212.  

120 
 332ل

 
 اللهيبي1 شيماء خلف محمد سلطان 

تحضير بعض مشتقات االكريدين الجديدة/  شيماء خلف محمد سلطان 
 2102اللهيبي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم21ص؛13
 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في

 أـ العنوان     ـ الكيمياء العضوية0
 

0212.  

120 
 120م

 
 مصطفى راجي عايد حمد

تحضير وتشخيص وتقييم بايولوجي لبعض االدوية المصاحبة المشتقة من 
بعض مضادات االلتهابات غير الستيرويدية/  مصطفى راجي عايد حمد.ـ 

 2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛222أ ـ ذذ1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية     أـ العنوان 0
 

0211.  

120 
 312ن

 
 النيساني 1 لؤي علي ضاحي

تحضير وتشخيص بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة الحاوية على 
حلقة الفيوران بالطريقة العادية وطريقة المايكروويف /  لؤي علي ضاحي  

 2102ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1النيساني.
 سم21ص؛32

 الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في
 أـ العنوان     ـ الكيمياء العضوية0
 

0212.  

120 
 13و

 
 وسن عبد الرزاق محمود

( في pahsتشخيص وتعين انواع المركبات االروماتيه المتعددة الحلقات )

بين )جسر السنك وجسر الصرافية مياه نهر دجلة للمسافة المحصورة 
م( وكذلك مياه الشرب في 2102ـ 2011(والربعة فصول مختلفة من عام )

وسن عبد الرزاق محمود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم  مدينة بغداد/ 
 2102للبنات 1

 سم21ص؛31
 علوم الكيمياء العضوية  رسالة ماجستير في

 انأـ العنو     ـ الكيمياء العضوية0
 

0210.  

120121 
 131د
 

 
 الدليمي 1 عمار فراس ابراهيم 

تحضير بعض بوليمرات قواعد شف ودراسة التشويب والتوصيلية 

0211.  
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الكهربائية لها / عمار فراس ابراهيم الدليمي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت 
 2102ـ كليةالعلوم 1

 سم21ص؛22
 علوم الكيمياء  رسالة ماجستير في

 ـ البوليمرات     أـ العنوان 0
 

120112 
 123أ

 
 االومري1 عمر يونس اسماعيل 

تأثير طرائق المعالجة على فعالية الكاربون المنشط المحضر من سبائك 
االسفلت ـ بوليفر/ عمر يونس اسماعيل االومري.ـ الموصل : جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية 1
Iv ـviii 132سم21ص:ايض؛ 

 الكيمياء  ماجستير فيرسالة 
 ـ البوليمرات    أـ العنوان 0
 

0213.  

120112 
 13ع

 
 علي سمير عبد

تحضير ثالث عوامل مساعدة من نوع زكلر ـ ناتا واستخدامها في بلمرة 
الستايرين/ علي سمير عبد.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 2102الصرفة 1 

I ـviii 1011سم21ص:ايض ؛ 

 علوم الكيمياء  ماجستير في رسالة
 ـ البوليمرات    أـ العنوان 0
 

0231.  

120112 
 221ف

 
 فاطمة شهيد عيسى 

( بطريقة البلمرة poaتحضير البوليمر الموصل بولي اورثوـ انسرين )

 الكيميائية ودراسة بعض خواصه الفيزيائية وتطبيقاته كثنائي شوتكي/ 
 2102فاطمة شهيد عيسى.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية1

 سم21ص؛30
 علوم الفيزياء رسالة ماجستير في

 ـ البوليمرات     أـ العنوان 0
 

0230.  

120112 
 332ل

 
 اللهيبي1 سجى عطا هللا صالح

تأثير بعض المضافات البوليمرية على المواد االسفلتية ومجال االستفادة 
هللا صالح اللهيبي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية  منها /  سجى عطا

 2102التربية 1
 سم21ص؛010

 الكيمياء  رسالة ماجستير في
 ـ البوليمرات     أـ العنوان 0
 

0232.  

121 
 212م
 

 
 محمد مزهر عفتان 

تحضير بعض قواعد شف ودراسة خصائصها البلورية السائلة/ محمد 
 2102ـ كلية العلوم 1مزهر عفتان.ـ صالح الدين :جامعة تكريت 

 سم21ص؛011
 علوم الكيمياء  رسالة ماجستير في

 ـ البوليمرات 1 علم      أـ العنوان 0
 

0232.  

110 
 313ز

 
 زنكنة1 خليل يوسف

المصدر الصخري والوضع التكويني لسلسة الطبقات الحمر باالعتماد على 
الخصائص الجيوكيميائية والمعدنية في منطقة جوارته ـ ماوات ضمن 

0232.  
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ق درززاكروس شمالي شرق الطرق / خليل يوسف زنكنة.ـ الموصل : نطا
 2102جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛202
 أطروحة دكتوراه علوم االرض1 الجيوكيمياء

 ـ الجيوكيمياء     أـ العنوان 0
 

110 
 222ع

 
 العبادي1 عالء نبيل حمدون

الفورالند ـ العراق / عالء نبيل مورقوتكتونية الصدوع المضربية في نطاق 
 2102حمدون العبادي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛022
 أطروحة دكتوراه في علوم االرض

 ـ االرض     أـ العنوان 0
 

0231.  

110 
 232ع

 
 العبيدي1 مروة شاكر محمود ذنون 

 ومكاسدراسة تصنيفية وطباقية حياتية ألكريتا تكويني الخابور 
) الباليوزويك االسفل بئر خليصية ـ شمال غرب العراق /  مروة شاكر  

 2102محمود ذنون العبيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛30

 علوم االرض1 متحجرات  رسالة ماجستير في
 ـ االرض     أـ العنوان 0
 

0232.  

110 
 113ك

 
 كشمولة 1 مروة ميرشيت

للبيانات الجيوفيزيائية لتراكيب حقول نفط كركوك/ مروة محاكاة جديدة 
 2102ميرشيت كشمولة.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ  كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛012
 علوم االرض1 جيوفيزياء رسالة ماجستير في

 ـ الجيوفيزياء     أـ العنوان 0
 

0230.  

11012 
 221ع
 

 
 عباس فالح غريب

رات والجريبي في ابار مختارة من دراسة رسوبية ومكمنية لتكوين الف
حقل عجيل شمال العراق/ عباس فالح غريب .ـ صالح الدين :جامعة 

 2102تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛021

 علوم االرض رسالة ماجستير في
 ـ الرسوبيات ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0231.  

11012 
 322ك

 
 الكنعان 1 عذراء كاظم مهلهل

الفورفيفرا واالستراكودا في الرواسب الحديثة دراسة انتشار وتصنيف 
لهورمويلحة ـ محافظة ميسان/ عذراء كاظم مهلهل الكنعان.ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كليةالعلوم1
I ـiv 132سم21ص:ايض؛ 

 علم االرض رسالة ماجستير علوم في
 ـ الرسوبيات ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0233.  

11012 
 313ك

 
 محمد هواس هياسالكوزه جي1 

دراسة هيدرولوجية ورسوبية لخزان سد الدبس كركوك/  محمد هواس 
 2102هياس الكوزه جي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

 سم21ص؛022
 علوم االرض رسالة ماجستير في

0111.  
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 ـ الرسوبيات ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

1101212 
 131ج
 

 
 حمزةالجميلي1 ناطق حسن محيميد 

امكانية استخدام أطيان تكوين فتحة النتاج سوائل حفر االبار النفطية 
لمواقع مختارة 1 محافظة صالح الدين/ ناطق حسن محيميد حمزة 

 2102الجميلي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛12

 علوم االرض رسالة ماجستير في
 ـ الرسوبيات ـ العراق     أـ العنوان 0
 

0110.  

1101212 
 232ط

 
 طاهر محمود طه

معدنية وتلوث رسوبيات نهر دجلة بين حمام العليل وسامراء 1 شمال 
العراق / طاهر محمود طه.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 

12102 
 سم21ص؛012

 علوم االرض رسالة ماجستير في
 ـ العليل ـ حمام    أـ العنوان 2ـ الرسوبيات ـ العراق   0
 

0112.  

110123 
 323د

 
 الدوري1 ايهاب محمد امين محمود

هيدروجيولوجية حوض غرب وادي زغيتون شمال شرق تكريت/ ايهاب 
محمد امين محمود  الدوري .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 

12102 
 سم21ص؛023

 علم االرض رسالة ماجستير في
 أـ العنوان ـ الهيدروجيولوجيا      0
 

0112.  

110123 
 222س

 
 السردار 1 نورميسر صادق امين

مدى تدهور نوعية المياه الجوفية لمنطقة بعشيقة ـ الفاضلية وبعض 
التقنيات لتحسين نوعيتها/  نورميسر صادق امين السردار.ـ نينوى : 

 2102جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1

I ـviii 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم الحياة 1 تقنيات حياتية 
 ـ مدينة بعشيقة     أـ العنوان 2ـ المياه الجوفية ـ العراق   0
 

0112.  

110123 
 212ن

 
 الناصري1 ورود سعود علوان حمد

الظروف الهيدروجيولوجية لمنطقة مشروع دجلة االروائي جنوب مدينة 
تكريت العراق/ ورود سعود علوان حمد الناصري.ـ صالح الدين :جامعة 

 2102تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛023

 علوم االرض رسالة ماجستير في
 أـ العنوان ـ الهيدروجيولوجيا     0
 

0111.  

11011212 
 112س

 
 السلماني1 مروة جاسم محمد 

ظاهرة الصقيع وأثرها في انتاج بعض المحاصيل الشتوية في العراق/ 
مروة جاسم محمد السلماني.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية للبنات 

12102 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية الطبيعية   أـ العنوان 2ـ العراق ـ المناخ 1 الصقيع   0

0112.  
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110123120 
 121ج

 
 الجشعمي1 سامر هادي كاظم 

التباين الفصلي للمناخ وعالقته باستهالك الطاقة في العراق/  سامر هادي 
 2102االداب1 كاظم الجشعمي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛221أـ ط1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا

 ـ العراق ـ المناخ     أـ العنوان0
 

0110.  

11011 
 322ب

 
 البناء1 ريان غازي ذنون يونس

تقييم التحكم التركيبي بالنضوحات الهايدروكاربونية في شمال العراق 
باستخدام تقنيات التحسس النائي/ ريان غازي ذنون يونس البناء.ـ نينوى 

     2102: جامعة الموصل ـ كليةالعلوم 1
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه علوم االرض1 جيولوجياتركيبة ـ تحسس نائي
 بية     أـ العنوان ـ الجيولوجيا التركي0
 

0111.  

11011 
 232ع

 
 عايد حسين ورد

التحليل التركيبي ومدلوالته التكتونية لقبة الفضول في هيئة حمرين 
الشمالي/ عايد حسين ورد.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 

12102 

I ـx 1022سم21ص:ايض؛ 

 علم االرض 1 جيولوجيا رسالة ماجستير علوم في
 ـ الجيولوجيا التركيبية      أـ العنوان 0
 

0113.  

11013 
 232ح

 
 الجبوري1 محمد احمد سليمان 

ترافق بايروكسينايت ـ بيردوتايت في معقدي ماوات نيجوين االوفيواليتي ـ 
شمال شرق العراق محدداتمعدنية وجيو كيمائية على اصولها التكتونية / 

ة الموصل ـ كليةالعلوم محمد احمد سليمان  الجبوري.ـ نينوى : جامع
12102     
I ـiv 1030سم21ص:ايض؛ 

 االرض 1 جيو كيمياءرسالة ماجستير علوم 
 ـ الجيوكيمياء     أـ العنوان 0
 

0101.  

11013 
 13ع

 
 علي سالم ذنون يونس
( من الجبسوم الخام المحلي Dental Stoneتحضير حجر االسنان )

علي سالم ذنون يونس.ـ نينوى : جامعة  ومحلول كلوريد الكالسيوم /
     2102الموصل ـ كليةالعلوم 1

 سم21ص:ايض؛12أـ ح1
 االرض 1 جيو كيمياءرسالة ماجستير علوم 

 ـ الجيوكيمياء     أـ العنوان 0
 

0100.  

112 
 232ع

 
 العدواني1 محمد عبد هللا حسن

اوستراكودا تكوين كولوش من طية بيرات منطقة سد نجمة شمالي 
العراق/ محمد عبد هللا حسن العدواني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

     2102كليةالعلوم 1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في علم المتحجرات

0102.  
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 ـ الصخور      أـ العنوان 0
 

112 
 322هـ 

 
 الهورامي1 عمران عبد هللا محمود

اوستراكودا تكوين الفتحة )المايوسين االوسط( من مقطعي )دربنديخان 
اغحلر (محافظة السليمانية 1 شمال شرقي العراق/ .ـ نينوى : جامعة 

     2102الموصل ـ كليةالعلوم 1
 سم21ص:ايض؛000

 االرضرسالة ماجستيرفي علوم 
 ـ الصخور      أـ العنوان 0
 

0102.  

112111 
 212س
 

 
 عبد هللا ذياب  السامرائي1 مصطفى

دراسة رسوبية ومكمنية لتكوين القمجوقة العلوي )مودود( الطباشيري 
االسفل البار مختارة في حقل كركوك النفطي ـ شمال العراق / مصطفى 

عبد هللا ذياب السامرائي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
12102 

 سم21ص؛31
 االرض 1الرسوبيات رسالة ماجستيرفي علوم 

 ـ الصخور الكربونية ) الطباشيري(      أـ العنوان 0
 

0102.  

120102 
 232ي

 
 يحيى نوري خلف 

دراسة مظهرية دقيقة لحبوب لقاح النباتات البرية في المناطق الجنوبية 
والغربية من البصرة /  يحيى نوري خلف.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102كليةالتربية1
 سم21ص؛203 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة
 ـ النباتات  البرية     أـ العنوان 2ـ حبوب اللقاح    0
 

0101.  

10012 
 212ن

 
 الناصري1 شروق حميد مجيد 

دراسة تشريحية ونسجية مقارنة للجهاز الهضمي من فروج اللحم من 
 عمر يوم ولغاية البلوغ الجنسي/ شروق حميد مجيد الناصري

 2102تكريت ـ كلية التربية للبنات1.ـ صالح الدين :جامعة 
I ـxv 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة
 ـ التشريح المقارن      أـ العنوان 0
 

0102.  

10012 
 212ي

 
 ياسر وصفي عودة

دراسة تشريحية مقارنة للجوانب المظهرية والنسيجية لغالصم وعضالت 
: جامعة البصرة ـ بعض االسماك المحلية / ياسر وصفي عودة.ـ البصرة 

 2102كليةالتربية1
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 التشريح المقارن
 ـ التشريح المقارن     أـ العنوان 0
 

0100.  

100111 
 123أ

 
 االسدي 1 سها محمد ناصر

دراسة بعض العوامل في انبات وصفات البادرات تنشئة الكالس وانتاج 
سها محمد  خارج الجسم الحي/  Citrus Medcalالليمونين في الطرنج

 2102ناصر االسدي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة1 

I ـiii 122سم21ص:ايض؛ 

0101.  
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 رسالة ماجستيرعلوم زراعية ـ بستنة وهندسة حدائق
 ـ االنسجة النباتية      أـ العنوان 0
 

100111 
 022ب

 
 البوغربان 1 شيماء سلمان نعمة 

ومنظمات النمو في اكثار اشجار تأثير عمر النبات 
شيماء سلمان نعمة  ( خارج الجسم الحي/medicalcitrusالطريح)

 2102البوغربان.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛02أـ ش1 

رسالة ماجستيرعلوم زراعية ـ البستنة وهندسة حدائق) تقنيات حياتية ـ 
 زراعة انسجة(

 ـ النمو ـ منظمات2ـ النبات  ـ عمر    2    ـ االنسجة النباتية  0
 ـ الطرنج ـ اشجار       أـ العنوان 2
 

0103.  

100111 
 132ع

 
 العكيدي1 هبة نواف احمد

خضريا بالزراعة  Freesia x hybridaileyاكثار نبات الفريزيا 

هبة نواف احمد العكيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ  النسيجية/
     2102كليةالزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛00أـ ل 1
 رسالة ماجستير البستنة وهندسة الحدائق 

 ـ الفريزيا ـ نبات     أـ العنوان    2ـ االنسجة النباتية   0
 

0121.  

100111 
 312ن

 
 نهلة حمودي حسين ابراهيم 

بعض العوامل المؤثرة في نشوء الكالس الجنيني لصنف نخيل التمر 

phoentx dactyliferal  بريم وتحديد الثبات الوراثي باستخدام مؤشرات

RAPD /  نهلة حمودي حسين ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة

12102 
 سم21ص:ايض؛020أـ ك1 

ة الحدائق زراعة ـ انسجة رسالة ماجستير علوم الزراعة البستنة وهندس
 نباتية 

 ـ االنسجة النباتية     أـ العنوان  0
 

0120.  

100131 
 132ق

 
 القصير 1 محمد كاظم خوين 

دراسة التأثير البيئي لتصريف مشروع معالجة مياه الصرف الصحي على 
نوعية مياه نهر الديوانية ـ العراق / محمد كاظم خوين القصير.ـ القادسية 

 2102ة ـ كلية العلوم 1: جامعة القادسي
 سم21ص:ايض؛022أـ ذ 1

 رسالة ماجستير علوم في الحياة1 سموم بيئية
 ـ السموم البيئية     أـ العنوان 0
 

0122.  

100132 
 322ث
 

 
 ثناء عبد المهدي مخيف

دراسة بعض الجوانب المناعية لمرض الربو /  ثناء عبد المهدي مخيف.ـ 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

 سم21ص؛12
 رسالة ماجستير علوم الحياة1 علم الحيوان 1 صناعة

 ـ المناعة ضد االمراض     أـ العنوان0
 

0122.  

102 
 321أ

 
 انتصار فاضل مصطفى 

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية والمناعة في النساء المجهضات 

0122.  
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 خالل الثلث االول من الحمل / انتصار فاضل مصطفى 
  2102.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛022
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 1 الكيمياء الحياتية

 ـ النساء ـ المجهضات     أـ العنوان 2ـ الكيمياء الحيوية   0
 

102 
 232ج

 
 الجبوري 1 احمد سليمان جمعة 

المانوز / احمد سليمان تخليق ودراسة كيميائية لبعض مشتقات سكر 
 2102جمعة الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛02
 رسالة ماجستير في الكيمياء الحياتية

 ـ الكيمياء الحيوية     أـ العنوان0
 

0121.  

102 
 321ج

 
 الجياشي1 قاسم رعد شوجه

 استخالص وتنقية جزيئة االنزيم البروتييز القاعدة من بكتريا 
Pseudomonas  aeruginolsa  ودراسة بعض تأثيراته الفسيولوجية

قاسم رعد شوجه  والكيموحيوية في اناث الجرذان البيض المختبرية/
 2102الجياشي.ـ ذي قار : جمعة ذي قارـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛12أـ ط1
 علوم في الكيمياء رسالة ماجستير 

 ـ الكيمياء الحيوية     أـ العنوان0
 

0122.  

102 
 233ط

 
 الطائي 1 اسراء اسماعيل ياسين 

تنقية انزيم الفوسفاتيز القاعدي ودراسة تأثير بعض الهرمونات 
السترويدية في لعاب مرضى داء السكر/ اسراء اسماعيل ياسين الطائي.ـ 

 2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم21ص؛020

 حياتية فلسفة في علوم الكيمياء ال أطروحة دكتوراه
 ـ داء السكر     أـ العنوان2ـ الكيمياء الحيوية        0
 

0120.  

10210 
 032ر
 

 
 رقيباء علي جيجان

 polyga cturonsepspergillusانتاج وتنقية وتوصيف انزيم 

Niger T.PU  /رقيباء علي جيجان .ـ  بطريقة تخمرات الحالة الصلبة

 2102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛010أـ ج1 

 فلسفة في علوم االغذية أطروحة دكتوراه
 ـ االنزيمات      أـ العنوان 0
 

0121.  

1021211 
 232س

 
 الساعدي1 مروة رحمن محمد

استخدام نطف مرض عدم الخصوبة المصابين  بخفاء النطف في تقنية 
الحقن المجهرية / مروة رحمن محمد الساعدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 2102التربية للبنات1 كلية 

I ـxi 1011سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الخصوبة ـ امراض      أـ العنوان 0
 

0123.  

1021021 
 223ب

 
 البدري 1 هيام عزيز عباس 

المنتجة للمضادات الميكروبية  strepotmycesعزل وتشخيص بكتريا 

0121.  
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هيام عزيز عباس البدري.ـ  من شرب بعض اقضية محافظة صالح الدين/
   2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كليةالتربية للبنات 1 

 سم21ص؛31
 رسالة ماجستير في احياء مجهرية

 ـ البكتريا      أـ العنوان2ـ االحياء المجهرية   0
 

1021021 
 232ج

 
 الجبوري1 سهاد محمد مدفون

لتقليل من االثار السمية دراسة امكانية استخدام بعض المواد الطبيعية في ا

سهاد محمد  النظم الحيوية لذكور الجرذ االبيض/ B2,B1لالفالتوـ كسينات 

 2102مدفون الجبوري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1 
IـIII 1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان 0
 

0120.  

1021021 
 321ح

 
 الحيالي1 نادية حسين دعد خليل

 BrevibacteriumBrevibacteriumقدرة بعض انواع جنس 

( على pcrالمشخصة تقليديا وجزئيا بتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )

نادية حسين دعد خليل الحيالي.ـ نينوى : جامعة  انتاج البكتريوسين /
     2102الموصل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛011
 جستير في علوم الحياةرسالة ما

 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان 0
 

0122.  

1021021 
 322ز

 
 الزوبعي1 منار محمد سرحان

 sppتأثير مركب ثنائي االستيل المنتج من بكتريا حامض الالكتيك 
lactococcuus /منار  في الفطريات الجلدية خارج وداخل الجسم الحي

 2102محمد سرحان الزوبعي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 احياء مجهرية
 ـ بكتريا 1 علم     أـ العنوان 2ـ االحياء المجهرية     0
 

0122.  

1021021 
 12ع

 
 عال جاسم محمد

عال جاسم  / Alternariaدراسة مظهرية وجزيئية وامراضية للفطر 

 2102محمد.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 احياء مجهرية
 ـ الفطريات     أـ العنوان2ـ االحياء المجهرية   0
 

0122.  

10012 
 122ي

 
 اليساري1 وميض عادل كاظم 

والحلة لتصفية المياه تقييم بيئي لنوعية مياه الشرب في محطتي المحاويل 
في محافظة بابل ـ العراق/  وميض عادل كاظم اليساري.ـ بابل : جامعة 

 2102بابل ـ كلية العلوم1 

I ـiii 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ البيئية المائية      أـ العنوان0
 

0121.  

101121 
 112ال

 
 ال شكر1بان شاكر عبد االمير

 بتقنية cutaneous leishmaniasisتشخيص اللشمانيا الجلدية 

0122.  
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Pcr  مع دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية في اعداد وحيوية

 بان شاكر عبد االمير ال شكر الطفيلي خارج الجسم الحي/
 2102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1

I ـviii1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياةرسالة ماجستير في 
 ـ داء الشمانيا الجلدية    أـ العنوان2ـ الطفيليات 1 علم   0
 

101121 
 130ب

 
 بليغ عبد الزهرة كاظم 

 yondilدراسة تشخيصية وبانية لطفيلي المقوسة الكوندية 

Toxopasma  مع بعض المعايير المناعية للمصابين بالطفيلي في

بليغ عبد الزهرة كاظم .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ  محافظة القادسية /
 2102كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛12أـ ط1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الطفيليات    أـ العنوان 0
 

0120.  

101121 
 222ج

 
 جابر عودة كاظم 

دراسة وبائية تشخيصية لداء اللشمانيا مع تحديد انماط الطفيلي المسبب 
  sandflyوتمييز االنواع الناقلة من الذبابة الرمل  PGRبواسطة تقنية 

جابر عودة كاظم.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ  في محافظة ديالى /
   2102كليةالتربية 1 

 سم21ص:ايض؛212أـ ن1
 الحياة1 الطفيليات في علوم  أطروحة دكتوراه

 ـ الطفيليات ـ علم     أـ العنوان 0
 

0121.  

101121 
 133ح

 
 الحسيني1 انتصار مهدي حمد

في مدينة  Lamblia Giardiaالتحري الجزيئي ومدى انتشار طفيلي 

انتصار مهدي حمد الحسيني.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية  بعقوبة/
 2102للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الحيوان

 ـ الطفيليات ـ علم     أـ العنوان 0
 

0123.  

101121 
 121س

 
 سالم جمعة حماد 

وبعض االختبارات  Toxocariasisالوبائية المصلية لداء الهميات 

سالم جمعة  الكيموحيوية في المخمجين في بيجي محافظة صالح الدين /
   2102كريت ـ كليةالعلوم 1 حماد.ـ صالح الدين :جامعة ت

I ـxiii 130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الطفيليات
 ـ السهميات ـ داء     أـ العنوان 2ـ الطفيليات ـ علم     0
 

0121.  

101121 
 232ش

 
 الشعيبي1 مهند محمد مخلف 

 Toxoplasmaدراسة مناعية جزيئية وبائية لطفيل المقوسات الكوندية 
gohdii /مهند محمد مخلف الشعيبي.ـ  في عينة من عرض محافظة االنبار

   2102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كليةالتربية 1 
 سم21ص؛020

 في علم الطفيليات أطروحة دكتوراه
 ـ الطفيليات ـ علم     أـ العنوان 0
 

0120.  
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101121 
 203ص

 
 الصافو1 فاطمة حسين يوسف زنيل

والطفيليات  dospar /histolyEntamoebeدراسة وبائية طفيلي 

االخرى واالحياء المجهرية المرافقة وتأثير جميع الطفيلي على بعض 
فاطمة حسين يوسف  الفحوصات المختبرية لدى االطفال في مدينة تكريت /

   2102زنيل الصافو.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كليةالتربية 1 
 سم21ص:ايض؛002أـ ذ 1

 في علوم الحياة1 علم الطفيليات رسالة ماجستير
ـ الفحوصات المختبرية      2ـ االحياء المجهرية    2ـ الطفيليات   ـ علم   0
 ـ االطفال     أـ العنوان2
 

0122.  

101121 
 232ع

 
 العبيدي1 سماح محمد حسن 

تأثير مستخلصات بذور الشبت والخردل االسود واوراق الكرات في حيوية 
للمشوكات الحبيبة من اصل اغنام في الزجاج ونمو الرؤسيات االولية 

وداخل الجسم الحي/ سماح محمد حسن العبيدي.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية التربية 1

 ص21ص:ايض؛001أـ هـ 1
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الحيوان

 ـ الطفيليات ـ علم     أـ العنوان0
 

0122.  

101121 
 213م

 
 مهديالمرسومي1 وسن عداي 

دراسة للطفيليات المعوية المعزولة من الخضروات الطرية من بعض 
اسواق مدينة بغداد / وسن عداي مهدي المرسومي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 2102كلية العلوم للبنات 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الحيوان
 ـ الطفيليات   أـ العنوان0
 

0122.  

1031021 
 322أ

 
 علي عبد عباسانعام 

انتشار مرض السل المقاوم في محافظة ديالى /  انعام علي عبد عباس.ـ 
ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 قسم علوم الحياة 

12102 

I ـxxii 32سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 االحياء المجهرية 
 أـ العنوان      ـ السل ـ مرض 2ـ االحياء المجهرية    0
 

0121.  

1031021 
 313أ

 
 االوسي 1 غيداء رحيم لطيف

عزل وتشخيص االحياء المجهرية لجميع المستشفيات في مدينة الديوانية/  
غيداء رحيم لطيف االوسي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛011أـ س1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 المجهرية    أـ العنوانـ االحياء 0
 

0122.  

1031021 
 131ت

 
 التميمي1 احمد عيسى جعفر 

المقاومة لمضاد  stophy locaccusppدراسة وراثية لبكتريا 

احمد عيسى جعفر التميمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية  الفانكومايسين/ 
 2102التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛x1011ـ iأـ ب1 

0120.  
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 علوم الحياة1 االحياءرسالة ماجستير في 
 ـ االحياء المجهرية      أـ العنوان0
 

1031021 
 232ج

 
 الجبوري 1 سماح احمد كاظم 

تأثير الحث المناعي الموضعي والجهازي على االستجابة المناعية 
 في االرانب/  ttelicobaeter pyloriلمستضد جرثومة اللولبيه البوابيه 

 2102جامعة بابل ـ كلية العلوم1  سماح احمد كاظم الجبوري.ـ بابل :
 سم21ص؛023

 فلسفة في علوم الحياة1 االحياء المجهرية أطروحة دكتوراه
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان0
 

0121.  

1031021 
 022خ

 
 الخفاجي 1 اسراء غانم هادي

على  streetococcus pyogenesدراسة قابلية المسبحيات القيعية 

( المعزولة من التهابات streptokinaseانتاج االنزيم المحلل للفايبرين )

اسراء غانم هاديالخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية  الحنجرة واللوزتين/
 2102العلوم1 

 سم21ص:ايض؛30أـ م1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 عنوانـ الحنجرة واللوزتين    أـ ال2ـ االحياء المجهرية     0
 

0123.  

1031021 
 323د

 
 الدوري1خنساء باسم فاضل

توزيع جينات بعض عوامل الضراوة للزوائف الزنجارية المعزولة من 
مصادر اصابات مختلفة/ خنساء باسم فاضل الدوري.ـ صالح الدين :جامعة 

   2102تكريت ـ كليةالعلوم 1 
 سم21ص؛31

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 أـ العنوان    ـ االحياء المجهرية 0
 

0111.  

1031021 
 223س

 
 السعدي1 حسين عبد الرزاق عبود

دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية والمضادات الفطرية على بعض 
االصابات الفطرية الجلدية لعينات مرضية في مدينة كركوك / حسين عبد 

   2102الرزاق عبود السعدي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كليةالعلوم 1 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم النبات
 ـ المستخلصات النباتية     أـ العنوان 2ـ الفطريات الضارة   0
 

0110.  

1031021 
 221م

 
 المعايري1 علي عباس كاظم 

تأثير اضافة المادة العضوية وبعض اللقاحات الميكروبية في فطر 
Rhizoctonia Solani /  علي عباس كاظم المعايري.ـ بغداد :جامعة

 2102بغداد ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص؛023

فلسفة في علوم التربة والموارد المائية)احياء التربة  أطروحة دكتوراه
 المجهرية(

 ـ االحياء المجهرية      أـ العنوان0
 

0112.  

10312 
 232ج

 
 الجبوري1 سامي حمد مجيد حمد 

البكتريا المسببة الخماج الجروح من مصابين عزل وتشخيص بعض انواع 
في مستشفى تكريت التعليمي/ سامي حمد مجيد حمد الجبوري.ـ صالح 

0112.  
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 2102الدين :جامعة تكريت ـ كليةالتربية1
I ـiv 100سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ االحياء الدقيقة       أـ العنوان 2ـ البكتريا1 علم      0
 

10312 
 122ش

 
 الشكرجي1 هبة خليل سعيد

تأثير عدد من الكعادن الثقيلة على بعض الفعاليات الحيوية لعزالت محلية 

 oscillatoriallمن السيانوبكتريا المثبتة للنايتروجين )

Anabaena,Nostoc,  /)  هبة خليل سعيد الشكرجي.ـ نينوى : جامعة

 2102الموصل ـ كلية التربية 1
I ـvi 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ البكتريا     أـ العنوان 0
 

0112.  

10312 
 232ع

 
 العبيدي1 كرم ثامر عزيز محمد 

 تعزيز الموجات فوق السمعية لزراعة انسجة نباتات السنامكي 
Cassia acutifolia Del  وتحوله وراثيا ببكترياR1601 

RhizogenesAgrobacterium/  كرم ثامر عزيز محمد العبيدي.ـ نينوى

 2102: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛000

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 التقنيات الحياتية
 ـ البكتريا     أـ العنوان 0
 

0111.  

10312 
 212ف

 
 الفتالوي1 ضرغام حسن شاطي

 انتاج وتنقية اندول ـ حامض الخليلك من الخاليا المقيدة لبكتريا 
Azotobacter /ضرغام حسن شاطي الفتالوي.ـ كربالء  للمعزولة محليا

 2102: جامعة كربالء ـ كلية العلوم1

I ـx 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ البكتريا 1 علم      أـ العنوان 0
 

0112.  

10312 
 331ي

 
 يونس سعدي سعيد حسين 

دراسة عن انواع السالمونيال المعزولة من بعض المنتجات الغذائية في 
مدينة الموصل / يونس سعدي سعيد حسين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 نوان ـ المنتجات الغذائية     أـ الع2ـ البكتريا 1 علم   0
 

0110.  

1031221 
 213م
 

 
 المعموري1 ليلى صالح عبد الحسن

توصيف االنزيمان الحالة للبروتينات والدهون والمنتجة من البكتريا 

ليلى صالح عبد الحسن المعموري.ـ  /Bacillus Subrtilisالعصوية 

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1
I ـxiv 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان2ـ البكتريا العضوية     0
 

0111.  

1031212 
 322ر

 
 رواء محمود دواد حموش

0113.  
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تأثير بعض التواتج الحيوية والعالقة الوراثية للسيانوبكتريا المثبتة 
للنيتروجين الجوي على بعض انواع البكتريا الممرضة / رواء محمود 

 2102دواد حموش.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كليةالتربية1
I ـxv 1022سم21ص:ايض؛ 

 فلسفة في علوم الحياة أطروحة دكتوراه
 ـ احياء مجهريةأـ العنوان2ـ النتروجين   2ـ البكتريا الخضراء    0
 

1031222 
 312ل

 
 ليما طارق يواش الزار

وعالقته بالجذور الحرة في دراسة وبائية الميبا النسيج في مدينة كركوك 
مصل دم المصابين/ ليما طارق يواش الزار.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ 

 2102كليةالتربية1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 الطفيليات
 ـ االميبا )الطفيلي( ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0121.  

10311 
 131أ

 
 اسيل فخري خلف عبد هللا

المنظمة في  Tوخلية  Th,Th2,Th1دراسة الحركيات 1 الخلوية لخاليا 

حصول الفاء ذوات االجهاض التلقائي المتكرر غير المعروف السبب 
اسيل فخري خلف عبد هللا.ـ بغداد  والمصابات بالمقوسات الكويندية/

 2102:جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1 
I ـXI 113سم21ص:ايض ؛ 

 ير في احياء مجهرية 1 مناعةرسالة ماجست
 ـ احياء مجهرية   ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0120.  

10311 
 122أ

 
 االء سمير نعمة

المعزول من تربة ضفاف نهر  Penilium Citrinumدراسة قابلية الفطر

االء سمير  الفرات في محافظة ذي قار على انتاج عوامل الضد ميكروبية/ 
 2102نعمة.ـ ذي قار : جامعة ذي قارـ كلية العلوم1

I ـii 1000سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم 1 في علوم الحياة
 ـ الفطريات ـ علم     أـ العنوان 0
 

0122.  

10311 
 232ج

 
 الجرياوي1 هدى عباس محمد مخيف 

 Van Tieghemتقييم كفاءة عوامل التطفير في حياته الفطر
Aspergillus nighem / : هدى عباس محمد مخيف الجرياوي.ـ بابل

 2102جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ التطميز ـ عوامل     أـ العنوان 2ـ الفطريات   0
 

0122.  

10311 
 221ح

 
 الحاجم 1 هالة معين محمد 

الفعاليه الحيويه الضد ميكروبيه للمركبات المستخلصة من بعض انواع 

هالة معين محمد الحاجم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ  /Drechsleraالفطر 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 تقنية حيويه
 ـ الفطريات   أـ العنوان 0
 
 

0122.  
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10311 
 213د

 
 الدعمي 1 رغد محمد علي جاسم 

فاعلية عسل النحل الطبيعي ضد الزوائف الزنجارية والعنقوديات الذهبية 
الخمجة للجروح في الجرذان المهقاء/ رغد محمد علي جاسم الدعمي.ـ 

 2102الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛31أـ ط1 

 االحياء المجهريةرسالة ماجستير في علوم الحياة1 
 ـ االحياء المجهرية ـ دراسات     أـ العنوان0
 

0121.  

10311 
 32ر

 
 جالل شاكر علي الحاج حسن

دراسة على وجود الفطريات وسموم االفال في اغذية مختلفة وتأثير سم 

في بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية والنسيجية في  B1األفال 

.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ جالل شاكر علي الحاج حسن الجرذان /
 2102كليةالتربية1

 سم21ص:ايض؛010
 فلسفة في علوم الحياة) االحياء المجهرية( أطروحة دكتوراه

 ـ الجرذان     أـ العنوان 2ـ الفطريات    0
 

0122.  

10311 
 222س

 
 الساعدي1 ابتسام بشير كاظم 

الملوثة  aflrالحاملة لجين  aspergillus sppتوصيف عزالت الفطر 

ابتسام  لبعض االغذية في اسواق النجفاالشرف وامكانية مقاومتها احيائيا/
بشير كاظم الساعدي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1 قسم االحياء 

12102 
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 االحياء المجهرية
 ـ الفطريات      أـ العنوان 0
 

0120.  

10311 
 213م

 
 مازن سليم سلمان

    KuhnSolaniRhizoctoniaعزل وتشخيص ايوض ثانوية في القطر

 واختبار فعاليتها تجاه بعض انواع البكتريا والفطريات المرضية المهمة/
 2102مازن سليم سلمان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛12
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ البكتريا      أـ العنوان 2ـ الفطريات ـ علم      0
 

0121.  

10311 
 313م

 
 الموسى1 احمد هادي عبد الصاحب 

عزل وتشخيص النظريات الجلدية وتأثير المستخلصات المائية لبعض 
 النباتات الطبية في نمو وفعالية انزيم الكيرا يتينيز للفطر 

Trichophyton Mentagro phytes / بد الصاحب احمد هادي ع

 2102الموسى.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم21ص؛022

 فلسفة في علوم الحياة1 االحياء المجهرية1 فطريات  أطروحة دكتوراه
 ـ الجلدـ امراض      أـ العنوان 2ـ الفطريات    0
 

0123.  

10311 
 212ن

 
 الناصر 1 نغم محمد عزو

نغم  كمؤشر لتلوث المواد الغذائية الجاهزة/  B1الكشف عن سم االفد 

 2102محمد عزو الناصر.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛21

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم النبات

0101.  
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 ـ الفطريات      أـ العنوان 0
  

10311 
 22هـ 

 
 هدى وليد هادي 

الفطر الترناريا الترناتا/  هدى السيطرة الوراثية على انتاج المالنين في 
 2102وليد هادي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛12
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 االحياء المجهرية

 ـ الفطريات      أـ العنوان 0
   

0100.  

1031122 
 212م
 

 
 محمد خالد حسين علي 

 انتخاب الظروف المثلى النتاج حامض الكلوكونيك من الخميرة 
Rhodotorula  glutinis  /محمد خالد حسين علي .ـ  المعزولة محليا

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1التقنيات الحياتية 
 ـ الخمائر     أـ العنوان 0
 

0102.  

1031122 
 130خ

 
 الخليفاوي 1 نجاة محمد سلمان 

دراسة تأثير بعض العوامل المختلفة على حيوية الرؤيسات االولية لدودة 
نجاة محمد سلمان  / Echinococcus granulosusاالكياس الصدرية 

 2102الخليفاوي.ـ االنبار :جامعة االنبارـ كلية التربية للبنات 1 

I ـxi 112سم21ص؛ايض؛ 

 في علوم الحياةرسالة ماجستير 
 ـ الفطريات 1 علم    أـ العنوان2ـ الفطريات الكيسية  ـ امراض  0

  

0102.  

10311 
 022خ

 
 الخفاجي 1 زين العابدين حمزة عباس 

دراسة تشخيصية للطحالب لعدد من النظم البيئية المختلفة لقضاء 
الحمدانية ـ محافظة نينوى/ زين العابدين حمزة عباس الخفاجي.ـ نينوى : 

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ الطحالب     أـ العنوان0
 

0102.  

10311 
 213ن

 
 الناشي 1 ناصر حسين عباس 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على الطين في مبزل الفرات الشرقي ) 
.ـ القادسية : الحفار(1 الديوانية1 العراق / ناصر حسين عباس  الناشي 

 2102جامعة القادسية ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 بيئه مائيه 
 ـ الطحالب    أـ العنوان0
 

0101.  

11110 
 223س

 
 السعدي1 رنا احمد كريم

في  myrtaceacدراسة مظهرية مقارنة لبعض اجناس العائلة االسية 

رنا احمد كريم السعدي.ـ ذي قار:  المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق /
 2102جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

I ـf 1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم النبات
 ـ النبات ـ دراسات     أـ العنوان 0

0102.  



276 
 

 
 

11010 
 131د

 
 الدليمي1 سناء عبد حمود

تأثير مستخلصي جذور عرق السوس وبذور الحلبة في نبات البزاليا 
Pea,pisum sativum / ـ بغداد : جامعة بغداد  سناء عبد حمود الدليمي.

 2102ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم النبات
 البزالياـ نبات ـ2ـ الحلبة ـ بذور   2ـ النبات ـ فسيولوجيا      0

 أـ العنوان 
 

0100.  

11010 
 12ر

 
 رشا حميد حسن

لمدد  VignaRADIATALتأثير حامض البرولين في تحمل نبات الماش 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشا حميد حسن التعطسش/
 2102الهيثم1

 سم21ص؛03
 علم النبات) فسلجة النبات( رسالة ماجستير في

 ـ الماش ) نبات(     أـ العنوان 2   فسيولوجياـ النبات ـ 0
 

0101.  

11010 
 232ر

 
 رضوان عبد باقر

 esculentummillاالكثار الدقيق لصنفين من الطماطة )

Lycopersiconواستجابتهما لظروف الشد المائي بتأثير ال )PEG/ 

 2102رضوان عبد باقر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص:اسض؛32

 علوم الحياة النبات) فسلجة النبات( رسالة ماجستير
 ـ الطماطة    أـ العنوان 2ـ النبات ـ فسيولوجيا   0
 

0103.  

11010 
 132ص

 
 الصميدعي 1 بثينة محمد حمود

 تأثير مغنطه البذور ومياه الري على تحمل نبات الذرة الصفراء )
Zea Mays L)/ـ ديالى :جامعة  بثينة محمد حمود الصميدعي ( للجفاف.

 2102ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 
 علوم الحياة 1 علم النبات  رسالة ماجستير

 ـ الذرة الصفراء ـ نبات    أـ العنوان 2ـ النبات ـ فسيولوجيا     0
 

0111.  

11010 
 12ع

 
 عمر عامر ابراهيم

السدر دراسة بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية لثمار 
.SPPziziphus  /صنفي ) التفاحي والبمباوي( اثناء نموها وتطورها 

 2102عمر عامر ابراهيم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ر1 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 ـ السدر ـ ثمار     أـ العنوان 2ـ النبات ـ فسيولوجيا     0
 

0110.  

11010 
 212ع

 
 الغالبي1 شيماء علي صخي

تأثير حامضي الجيريلين والسالسيلك في النمو الخضري والصفات 
شيماء علي  (/graveolenslAnethumالتشريحية لساق نبات الشبنت )

 2102صخي الغالبي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ج1 

 بات في علوم الحياة 1فسلجة نرسالة ماجستير

0112.  
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 ـ الشبنت ـ نبات     أـ العنوان 2ـ النبات ـ فسيولوجيا     0
 

11010 
 322ف

 
 الفهداوي1 ايناس فهد ناجي سمير

تأثير االسمدة النيتروجينية والتلوث بعنصري الكادميوم والرصاص في 
/ ايناس 33بعض الصفات المظهرية والفسلجية والحاصل للقمح صنف ابا 

 2102.ـ االنبار :جامعة االنبارـ كلية العلوم 1 فهد ناجي سمير الفهداوي
 سم21ص؛211

 في علوم الحياةرسالة ماجستير
 ـ النبات ـ فسيولوجيا     أـ العنوان0

  

0112.  

11010 
 321و

 
 وئام مناضل حسين

تأثير مستخلصي البطاطا وعصير الليمون والماينتول في نمو واقلمة 

وئام  خارج الجسم الحي/  Triticum aestivumصنفين من الحنطة 

 2102مناضل حسين.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية  1
 سم21ص؛31

 في علوم الحياة النبات1 فسلجة نبات رسالة ماجستير
 ـ النبات ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 0

  

0112.  

1101012 
 122أ

 

 
 االء ابراهيم احمد عبد هللا

 foenumالقدرة االيبلوبائية لمتبقيات نبات الحلبة 
graecumlTrigonella  ( صنفين من الحنطةTriticum aestivuml )

االء ابراهيم احمد عبد هللا.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية  /
12102 

 سم21ص:ايض؛010
 في علوم الحياةرسالة ماجستير

 ـ النباتات ـ نمو أـ العنوان 0
 

0111.  

1101012 
 332أ

 
 ايناس عبد الرؤوف عمار سميسم

في نمو نبات  kt -30والباكلوتبرازول و Bacllus subtilis KB1تأثير ال

 G.Don catharanthus roseus( .Lعين البزون )

/ ايناس عبد الرؤوف  vinblastine,vincristineوانتاجه لقلوييري

 12102  عمار سميسم.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم
 سم21ص؛032أـ ش1 

 في علوم الحياة أطروحة دكتوراه
 أـ العنوان  ـ عين البزون)نبات(     2 ـ النباتات ـ نمو 0
 

0112.  

1101012 
 322ب

 
 البياتي 1 ايوب جمعة عبد الرحمن علي 

تأثير حامض الهيوميك واالوكسينات في نمو نبات حشيشه الليمون 
L.Cymbopogon citratus  وتراكيبه االفرازيه ومكوناته الفعاله/ ايوب

جمعة عبد الرحمن علي البياتي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 
 2102التربية1

 سم21ص؛022
 في علوم الحياة1 نبات أطروحة دكتوراه فلسفة

 ـ الليمون ـ حشيشة    أـ العنوان 2ـ النباتات ـ نمو   0
 

0110.  

1101012 
 131ت

 
 التميمي1 رجاء محمد عبيد 

أثر بعض منظمات النمو والمغذيات والمجال المغناطيسي في نشوء الكالس 
 Nigeiiaومحتواه من الهرمونات وبعض الزيوت لنبات الحبة السوداء )

0111.  
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satival. رجاء محمد عبيد التميمي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية / )

 2102الحياة1للعلوم الصرفة 1 قسم علوم 
 سم21ص:ايض؛22أـ د1 

 علوم الحياة 1علم النبات رسالة ماجستير
 ــ الحبة السوداءأـ العنوان 2ـ النبات ـ نمو     0
 

1101012 
 13ح

 
 حسين محمد حسن

تأثير مستخلصات بعض النباتات الزهرية والالزهرية وطرائق اضافتها في 
 aculifoliaالنمو والنشاط الحيوي لنبات السنامكي)

Assiaـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية (/  حسين محمد حسن.

12102 
 سم21ص:ايض؛011

 علوم الحياة 1علم النبات رسالة ماجستير
 ـ السنامكي ـ نبات     أـ العنوان2ـ النبات ـ نمو       0
 

0113.  

1101012 
 133ح

 
 حسنين عبد الحسين حسين

ومستحضر الزولفاست في النمو والمكونات البروتينية  BA,GA3تأثير 

لصنفي من الحنطة / حسنين عبد الحسين حسين.ـ القادسية : جامعة 
 2102القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص؛021
 في علوم الحياةرسالة ماجستير

 ـ النبات ـ النمو     أـ العنوان0
 

0131.  

1101012 
 211ز

 
 الزاملي 1 نصير فاهم ياسر

المغذيات العضوية الكيمياوية في نمو وانتاج ثبات القرنابيط/ نصير دور 
 2102فاهم ياسر الزاملي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛32
 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة )البستنة(

 ـ القرنابيط ـ نبات    أـ العنوان 2ـ النباتات ـ نمو   0
 

0130.  

1101012 
 232س

 
 حسن علي مجيد السعيدي1

تأثير موعد الزراعة والمسافة بين النباتات في صفات النمو والحاصل 

/ حسن علي مجيد  Sabariffa. LHibiseusوالمادة الفعالة لنبات الكجرات 

 2102السعيدي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛000خ ـ د1

 الحقلية()المحاصيل رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 
 ـ الكجرات ـ نبات     أـ العنوان 2ـ النباتات  ـ نمو    0
 

0132.  

1101012 
 123س

 
 السماوي1 حنون ناهي كاظم 

التقييم الحقلي للمستخلصات المائية لبعض النباتات في تنشيط عملية 
النترجة وتطاير االمونيا وأثرها في نمو نبات الشعير / حنون ناهي كاظم  

 2102جامعة البصرة ـ كلية الزراعة  1 .ـ البصرة :السماوي
 سم21ص:ايض؛021

 في العلوم الزراعيةرسالة ماجستير
 ـ النبات ـ  نمو ) الشعير (      أـ العنوان 0
 

0132.  

1101012 
 223ش

 
 الشباني1 سماح صالح سلمان

ومتحضر الدبالفي النمو وانتاج المادة  ,NAASAتأثير منظمي النمو 

0132.  



279 
 

 Sativalالفعالة والخواص التشريحية لنبات الحبة السوداء 

Nigella سماح صالح سلمان الشباني.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ /

 2102كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛32أـ ح1

 علوم في علوم الحياة 1علم النبات رسالة ماجستير
 ـ الحبة السوداء ـ نبات    أـ العنوان2 ـ النبات ـ نمو      0
 

1101012 
 123ش

 
 الشمري1 الحان محمد علوان

التداخل بين الملوحة والهرمونات النباتية واثره في نمو نبات الحنطة 
/ الحان محمد علوان الشمري .ـ ديالى Triticum aestivumlوتكشفه ـ 

 2102:جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 
I ـix 102سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة رسالة ماجستير
 ـ الملوحة والهرمونات    أـ العنوان 2ـ النبات ـ نمو    0
 

0131.  

1101012 
 32ط

 
 الطيب1 فؤاد عباس سلمان

 تقييم تأثير بعض العوامل الحيوية في نمو وانتاجية نبات السبانغ 
Spinucea aleracea L.   ضيف محلي ومحتواه من بلورات اوكزاالت

الكالسيوم .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 قسم البستنة وهندسة 
 2102الحدائق 1 

 سم21ص: ايض؛212أـ د 1 
 في العلوم الزراعية ـ البستنة وهندسة الحدائق أطروحة دكتوراه فلسفة

 ـ النبات ـ نمو   ) السبانغ(      أـ العنوان 0
 

0132.  

1101012 
 232ع

 
 العبيدي1 فهد هاشم محمد خلف

تأثيرات ثنائي ايثايل الكبريتات واالشعة فوق البنفسجية في احداث 
التغييرات في النمووالمحتوى الكيميائي الحيوي لبذور كالس نبات زهرة 

.ـ /  فهد هاشم محمد خلف العبيدي.Helianthus annuuslالشمس 

 2102لتربية 1نينوى : جامعة الموصل ـ كلية ا
 سم21ص:ايض؛002

 في علوم الحياة رسالة ماجستير
 أـ العنوان     ـ النبات ـ نمو   0
 

0130.  

1101012 
 132ع

 
 العكيدي1 عبد هللا ياسين علي

في بعضصفات النمو النباتي  IAAتأثير كلوريد الصوديوم ومنظم النمو 

 auveusl.Phaxolus( والماش).Sorghum bicolor Lللذرة البيضاء)

(/ عبد هللا ياسين علي العكيدي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 
 2102التربية1

 سم21ص:ايض؛020أـ ذ1 
 علوم الحياة ) نبات( في أطروحة دكتوراه فلسفة

 ـ الماش    أـ العنوان 2ـ الذرة البيضاء   2ـ النبات ـ نمو    0
 

0131.  

1101012 
 33ك

 
 كنة 1 عبد المنعم محمد علي

تأثير نوع الماء والتربة والمخلفات النباتية في االنبات والنمووبعض 

/ عبد المنعم محمد sativa L.Medicagالمركبات االلبلوباثية لنبات الجت 

       2102علي كنة.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛001

 أطروحة دكتوراه علوم الحياة )علم النبات(
 ـ الجت ـ نبات     أـ العنوان2    ـ النبات ـ نمو   0

0133.  
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1101012 
 321م

 
 الموالي1 حسنين محمد عنباش

تأثير الصنف وموعد الشتل ووسط الزراعة في نمو وازهار وحاصل نبات 
/ ,FernHapilصنفي  DU CH.AnanassaFragariaالشليك ) الفراولة(

الزراعة  .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية حسنين محمد عنباش الموالي
12102 

 سم21ص:ايض؛002أـ ر1 
 في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق رسالة ماجستير

 ـ الشليك ) الفراولة(      العنوان 2ـ النباتات ـ نمو    0
 

0211.  

1101012 
 212ن

 
 نجالء هاشم عدنان 

على تحمل الملوحة  .Medicago Sativalقابلية تطوير نبات الجت 

المطفرة في النمو  sinorhizobium melilotiالعالية باستخدام بكتريا

 ومحتوى البروتين/ نجالء هاشم عدنان 
 2102.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية العلوم1

I ـii 1011سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة )النبات( رسالة ماجستير
 ـ النباتات ـ نمو     أـ العنوان 0
 

0210.  

11012 
 212أ

 
 احمد عباس حمد

وبعض المستخلصات النباتية في  Bacillus Subtilisتقييم كفاءة البكتريا 

/  احمد عباس B1خفض تلوث حبوب الذرة الصفراء بالسم فيومونيزين 

 2102حمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص؛21

 في علوم الزراعة وقاية نبات 1 امراض نبات أطروحة دكتوراه فلسفة
 ـ البكتريا ـ كفاءة     أـ العنوان 2ـ النبات ـ امراض     0
 

0212.  

11012 
 022ال

 
 ال فخر الدين1 احمد نوري حميد

استخدام المياه المعاملة بالمجال المغناطيسي وفطر المقاومة 

في السيطرة  Beltanolوالمبيد Trichoderma harziamumاالحياتية

المتسبب عن  vignaunguiculatalعلى مرض تعفن جذور اللوبياء )

 و Rhizoctonia solahiالفطرين الممرضين 
Phaseolina Macrophomina احمد نوري حميد ال فخر الدين.ـ /

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21؛2ص:ايض022

 في العلوم الزراعية رسالة ماجستير
 النبات ـ امراض      أـ العنوانـ 0
 

0212.  

11012 
 312أ

 
 ايمان خليل عبد الكريم 

دراسة الملوثات الفطرية في مياه السقي لحقول كلية الزراعة / ايمان خليل 
 2102عبد الكريم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص؛010
 في الزراعة  رسالة ماجستير

 ـ النباتات ـ امراض     أـ العنوان 0
 

0212.  

11012 
      122ب

 
 البلداوي1 منير سعيد محسن

فاعلية بعض النباتات الطبية والمركبات الكيميائية في ازالة وتحطيم سمي 

0211.  
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خارج الجسم الحي وفي عليقة طير  Deoxyhi vaieholوال Aاالوكرا 

السمان /  منير سعيد محسن البلداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛023
 أطروحة دكتوراه فلسفة في وقاية النبات امراض نبات )سموم ـ فطرية (

 ـ السمان ـ طير أـ العنوان 2ـ النباتات الطبية    2ـ النبات ـ امراض   0
 

11012 
 232ج

 
 الجبوري1 زياد خلف رشيد

استخدام بعض المؤشرات الوراثية اليجاد العالقة في بعض اصناف تابعة 

المزروعة في محاتفظة صالح الدين/ زياد خلف رشيد  Aliumللجنس 

 2102الجبوري .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كليةالعلوم1

I ـiv1022سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة 1 علم النبات رسالة ماجستير
 أـ العنوان    ـ النبات ـ وراثة  0
 

0212.  

11012 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد نجيب حماد

 triticiالكشف عن بعض جينات المقاومة لمرض الصدأ المخطط 

Striiformis west.f.sp.puccinia  وتقدير بعض المعالم الوراثية في

/ محمد نجيب حماد  .Triticum aestivumlتراكيب وراثية من الحنطة 

 2102الجبوري .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كليةالعلوم1
 سم21ص:ايض؛11أـ د1 

 في علوم الحياة 1 علم النبات رسالة ماجستير
 ـ الحنطة   أـ العنوان 2ـ النبات ـ وراثة    2ـ النبات ـ امراض   0
 

0210.  

11012 
 222ر

 
 رباب علي نعمة

كفاءة بعض المبيدات الصديقة للبيئة في مكافحة الفطر 

sclerotiorumlip.Debary clerotinia رباب علي نعمة / 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛30أـ ز1 

 في الزراعة وقاية النبات )امراض نبات( رسالة ماجستيرعلوم
 ـ الباذنجان ـ محصول2   ـ الفطر ـ مكافحة2ـ النبات ـ امراض   0
 أـ العنوان  

 

0211.  

11012 
 223ش

 
 الشباني1 فرات عبد الحمزة هادي

تأثير بعض العوامل الفيزياوية في بعض الجوانب الحياتية لعثة درنات 
 phthorimaea operculella( zellerالبطاطا )

(Lepidoptera Gelechiidae فرات عبد الحمزة هادي الشباني.ـ / )

 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن الهيثم 1 بغداد : 
 سم21ص؛01

 أطروحة دكتوراه فلسفة 1 علم الحيوان
 ـ البطاطا ـ زراعة     أـ العنوان 2ـ النبات ـ امراض      0
 

0213.  

11012 
 232ع

 
 العبيدي1 صفاء اسماعيل رشيد 

محليا ودراسة فعاليتها  strep tomycesعزل انواع مختلفة من جنس 

المضادة لالحياء المجهرية وتشخيصها باالختبارات الكيموحيوية 
/  صفاء rapdـ pcrوالحصول على التباين الوراثي للعزالت بتقنية 

       2102اسماعيل رشيد العبيدي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

I ـxxii1223سم21ص:ايض؛ 

 الحياة 1 علم النباتأطروحة دكتوراه في علوم 

0201.  
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 ـ االحياء البشرية     أـ العنوان 2ـ النبات ـ انمراض    0
 

11012 
 32ع

 
 عهد عبد علي هادي مطلوب

تحديد مسببات تعفن جذور وقواعد سيقان الفاصوليا وتقويم فعالية بعض 
عوامل المكافحة االحيائية في مقاومتها/  عهد عبد علي هادي مطلوب.ـ 

 2102بغداد ـ كلية الزراعة 1 بغداد : جامعة 
 سم21ص:ايض؛012أـ ت1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في علوم وقاية النبات1 امراض النبات
 ـ النبات ـ امراض      أـ العنوان 0
 

0200.  

11012 
 221ف

 
 فراس جيد ساجر محمد 

كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية في مكافحة ديدان تعقد الجذور 

sppmeloidogyhe  فراس جيد ساجر محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ /

 2102كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛22

 في علوم وقاية النبات 1 امراض النبات رسالة ماجستير
 ـ الجذور ـ تعقد2ـ االحيائية والكيميائية  2ـ النبات ـ امراض     0
 ـ الباذنجان        أـ العنوان2
 

0202.  

11012 
 213ل

 
 الالمي1 ضبيان مطر كريم

عزل وتشحيص الفطريات المسببة لمرض تدهور البطيخ والتكامل في 
مكافحتها/  ضبيان مطر كريم الالمي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 2102الزراعة1
 سم21ص:ايض؛11

 في الزراعة وقاية النبات )امراض نبات( رسالة ماجستيرعلوم
 ـ البطيخ ـ زراعة      أـ العنوان 2ـ النبات ـ امراض   0
 

0202.  

11012 
 120م

 
 مصطفى صالح مهدي 

 fluorescensتقييم فاعلية عزالت مختلفة من البكتريا 

Pseudomonas  المعزولة من مناطق زراعية مختلفة وتشخيص

مركباتها االيضية الغعالة ضد بعض الفطريات الممرضة للنبات/ مصطفى 
 مهدي.ـ البصرة :جامعة البصرة صالح 

 2102ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛10أـ ب1 

 الزراعية رسالة ماجستير في العلوم
 ـ النبات ـ امراض   أـ العنوان 0
 

0202.  

11012 
 313م

 
 الموسوي1 محسن عبد علي محسن

تحديد مسببات مرض تعفن جذور وقواعد سيقان اللوبياء ومقاومته 
االستحثاث الكيميائية واالحيائية/ محسن عبد علي باستعمال بعض عوامل 

 2102محسن الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛33

 الزراعية رسالة ماجستير في العلوم
 ـ النبات ـ امراض   أـ العنوان 0
 

0201.  

11012 
 122هـ

 
 الوكاع 1 عدنان حسين علي

( martالنيل )دراسة نمو وتكاثر ومكافحة نبات زهرة 

crassipeseichhornia  في محافظة نينوى/  عدنان حسين علي

0202.  
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 2102الوكاع.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم21ص:ايض؛001أـ د1 

 أطروحة دكتوراه علوم المحاصيل الحقلية ) مكافحة االدخال(
 نوان ـ زهرة النيل ) نبات (     أـ الع2ـ النبات ـ امراض     0
 

11012 
 223ح

 
 الحاجوج1 يوسف عبد الحميد مجيد

استجابة بعض صفات النمو والحاصل والصفات النوعية لتراكيب وراثية 
تحت مواعيد زراعية مختلفة/  Gossy piumhirsutumlمن القطن 

يوسف عبد الحميد مجيد الحاجوج.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 
 2102الزراعة 1

 سم21؛ص:ايض11أـ د1
 الزراعية)المحاصيل الحقلية( رسالة ماجستير في العلوم

 ـ القطن    أـ العنوان 2ـ النبات ـ نمو     2ـ النبات ـ وراثة    0
 

0200.  

11012 
 131د

 
 الدليمي1 تماضر عادل احمد عب الستار 

 L.annuusتقدير بعض المعالم الوراثية في محصول زهرة الشمس)
Helianthus التضريب التبادلي الكامل/ ر عادل احمد عب ( باستعمال

 2102الستار الدليمي .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛011أـ ذ1 

 الزراعية)المحاصيل الحقلية( رسالة ماجستير في العلوم
 ـ زهرة الشمس      أـ العنوان 2ـ النبات ـ وراثة    0

 

0201.  

11012 
 233ر

 
 الراوي1 عمر حازم اسماعبل ابراهيم 

التحليل الوراثي لتضريبات فردية وثالثية في الذرة الصفراء / عمر حازم 
 2102اسماعبل ابراهيم الراوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛023
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية) تربية محاصيل(

 اثة    أـ العنوان ـ النبات ـ ور0
 

0203.  

11012 
 122ر

 
 رمضان يوسف محمد يوسف 

     التحول الوراثي لنبات الحمص بواسطة الناقل
R160IAgrobacterium   rhizogenews   واندماج البروتويالست في

مقاومة فطري الفيوزاريوم واالسكوكاتيا/  رمضان يوسف محمد يوسف .ـ 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛021
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1 نبات

 ـ النبات ـ وراثة     أـ العنوان  0
 

0221.  

11012 
 211س

 
 السالم 1 ايناس اياد عبد هللا

 تقدير بعض معالم الوراثية للتضيبات الفردية في الذرة الصفراء 
Zea muysL.  تحت تأثير السماد العضوي السائل/ ايناس اياد عبد هللا

 2102السالم.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كليةالتربية للعلوم الصرفة 1

I ـII 112سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الذرة الصفراء     أـ العنوان  2ـ النبات ـ وراثة      0
 

0220.  

11012 
 320ص

 
 الصواف 1 زهراء خزعل حمدون

دراسة المقدرة االتحادية وفوة الهجين والتوريث لصفات كمية في حنطة 

0222.  
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(/  زهراء خزعل حمدون   الصواف.ـ .Triticum aestivum Lالخبز)

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ نبات
 ـ الخبز ـ حنطة      أـ العنوان  2ـ النبات ـ وراثة      0
 

11012 
 232ع

 
 العبيدي1 اشواق ابراهيم بشير

التحري عن مؤشرات وراثية وفسلجية لتحمل الجفاف الصنفي من الحنطة 
Tnticum aestivum L. العبيدي ـ.صالح الدين: /  اشواق ابراهيم بشير

 2102جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
I ـVII 111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/علم النبات
 ـ الحنطة      أـ العنوان  2ـ النبات ـ وراثة      0
 

0222.  

11012 
 13ع

 
 علي حميد عواد سويد

الوراثية في الذرة تقدير قوة الهجين والمقدرة االئتالفية وبعض المعالم 
الصفراء باستخدام تحليل ) الساللة ـ فاحص( / علي حميد عواد سويد .ـ 

 2102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛30أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 ـ الذرة الصفراء  ـ زراعة    أـ العنوان  2ـ النبات ـ وراثة      0
 

0222.  

11012 
 230ف

 
 فائق ابراهيم علي محمود

دراسة وراثية خلوية وجزيئية للتأثير الوقائي للكركم في سمية العقار 
ميترونيد ازول في الفئران البيض/  فائق ابراهيم علي محمود ـ.صالح 

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
I ـXV 1012سم21ص:ايض؛ 

 ويةأطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1 وراثة خل
 ـ الفئران البيض    أـ العنوان  2ـ النبات ـ وراثة      0
 

0221.  

11012 
 231ن

 
 النعيمي1 محمد هاني محمد

البنية الوراثية لنمو وحاصل هجن الجيل الثاني في الباقالء 

(fabal.Vicia محمد هاني محمد  النعيمي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ /)

 2102كلية الزراعة والغابات1 
 سم21:ايض؛ ص012أـ خ1

 رسالة ماجستير في البستنة وهندسة الحدائق
 ـ النبات ـ وراثة      أـ العنوان  0
 

0222.  

11012 
 32ن

 
 نور حامد غنتاب

 دراسة التأثيرات السمية الوراثية والخلوية لمبيدي الديكلورفوس 
Dichlorvos  والمانكوزيبmancozab  في الخاليا المرستيمية لجذور

/  نور حامد غنتاب .ـ البصرة : جامعة .Allium Capalنباتات البصل 

 2102البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )الوراثة(
 ـ البصل ـ نبات    أـ العنوان 2ـ النبات ـ وراثة   0
 

0220.  

1101222 
 222ع

 
 العتابي1 بيداء رشيد حلو

0221.  
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الصغرى في نمو وحاصل تأثير موعد الزراعة ورش بعض المغذيات 
الجرجير ومحتواه من بعض المركبات الثانوية / بيداء رشيد حلو العتابي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛31

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 البستنة  )نباتات طبية(
 ـ الجرجير     أـ العنوان2ـ النباتات الطبية   0
 

1101222 
 123ع

 
 العزاوي1 عماد خلف نجم

استجابة نبات الثليك ـ لالكثار ـ ونشوء الكالس ـ وانتاج بعض المركبات 
 الطبية خارج الجسم الحي / عماد خلف نجم العزاوي
 2102.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص: ايض؛31أـ ع1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة/علم النبات

 ـ النباتات الطبيعية   ـ )الشليك(     أـ العنوان0
 

0223.  

1101222 
 231ن

 
 النعيمي1 سالباسم اسماعيل مصطفى

تأثير الجبرلين وبعض المستخلصات النباتية المائية والهيبارين في النمو 

  chamomilla Lالحاصل والمادة الفعالة لنبات البابونج
Matricaricaria النعيمي.ـ بغداد : جامعة / سالباسم اسماعيل مصطفى

 2102بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في المحاصيل الحقلية )نباتات طبية(
 ـ النباتات الطبيعية ـ البابونج       أـ العنوان0
 

0221.  

11010 
 212س

 
 السامرائي1 براء محمد ابراهيم

صفات التراب دراسة تأثير النفط الخام وهايدروكسيد االمنيوم على بعض 
ونمو نبات الشعير االبيض/ براء محمد ابراهيم السامرائي ـ.صالح الدين: 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

iii ـviii 112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 البيئة
 ـ الشعير االبيض أـ العنوان2ـ النفط الخام    2ـ البيئة ـ نباتات    0
 

0220.  

112 
 221أ

 
 ابليش1 محمد عدنان هاشم آل

 ( Boraginaceaeدراسة تصنيفية مقارنة ألنواع الجنس)

Heliotropinm L.  في سط وشمال العراق/  محمد عدنان هاشم آل

 2102ابليش ـ.صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛211أـ ط1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة ـ نبات
 ـ تصنيف     أـ العنوان ـ النباتات0
 

0222.  

112 
 213ع

 
 عبد العزيز سعدي عبد المحسن

في  .AlliumL( Alliaceaeدراسة تصنيفية مقارنة النواع الجنس)

العراق/  عبد العزيز سعدي عبد المحسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 2102كليةالتربية 1 ابن الهيثم1

 سم21ص:ايض؛222أـ هـ1 
 الحياة1 نباترسالة ماجستير في علوم 

 ـ النباتات ـ تصنيف     أـ العنوان0
 
 

0222.  
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112 
 212غ

 
 الغالبي1 اقبال عزيز امين

 .L( Brassicoceaeدراسة تصنيفية لالنواع البرية للجنس )

Erysimum  في العراق/ اقبال عزيز امين الغالبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

 2102كليةالعلوم للنبات1
 سم21ص؛021

 في علوم الحياة1 نباترسالة ماجستير 
 ـ النباتات ـ تصنيف     أـ العنوان0
 

0222.  

112 
 132م

 
 المشهداني 1 محمد عبد هللا احمد 

دراسة تصنيفية مظهرية وتشريحية للحزازيات النامية في منطقة الجبال 
ومنطقة السهول العليا والتالل السفحية في العراق/ محمد عبد هللا احمد 

 2102جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 المشهداني .ـ نينوى : 

I ـvii 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ النباتات ـ تصنيف     أـ العنوان0
 

0221.  

11212 
 123ح

 
 الحلبي1 حنين عصام صالح

في النمو والمركبات الفعالة  NPKتأثير السايتوكاينين والسماد المركب 

/ حنين عصام صالح  الحلبي.ـ  .Nigella sativaLلنبات الحبة السوداء 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص؛32

 1 علم النبات رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ النباتات الطبية     أـ العنوان 2ـ حبة السوداء ـ نبات    0
 

0222.  

112122 
 20ج
 

 
 الجاف 1 ادريس حسين مال صالح

الخيار المنتج صيفا الضافة انواع مختلفة من االسمدة العضوية استجابة 
وطريقة التربية باستخدام التبريد الصحراوي/  ادريس حسين مال صالح 

 2102الجاف.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛30

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة
 ـ الخيار ـ نبات       أـ العنوان0
 

0220.  

112122 
 132س

 
 سميرة عبد الكريم مطرود 

تأثير موعد الزراعة ومسافتها والرش بحامض السالسليك في نمو نبات 
 zern.(L. )Beassica junceaالخردل الهندي 

Aqad coss.  وحاصلة وفعالياته الكيمواحيائية/  سميرة عبد الكريم

 2102مطرود.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛213أـ ق1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 ـ الخردل ـ نبات     أـ العنوان 0
 

0221.  

112102 
 212خ

 
 الخالدي1 امنة عبد المحسن محمد

 وBauhinialدراسة تشريحية وكيمياوية النواع من الجنسين 
ProsopisL.  العائدين للعائلة البقوليةLeguminosae  في العراق/ امنة

لمحسن محمد الخالدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1 عبد ا
2102 

 سم21ص:ايض؛022أـ غ1
 1 علم النبات رسالة ماجستير في علوم الحياة

0223.  
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 ـ نبات ـ تشريح     أـ العنوان2ـ البقوليات ـ نبات    0
 

1121123 
 212م

 
 محمد محمود سرهيد

تأثير اضافة االسمدة العضوية للتربة والرش بمستخلصي االعشاب 
في النمو والمواد الفعالة لنبات الكرفس  ultrakelp 40,Kelpakالبحرية 

(Apium graveolens L. :محمد محمود سرهيد ـ.صالح الدين  /)

 2102جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛32أـ ذ1 

 لزراعية البستنة وهندسة الحدائقرسالة ماجستير في العلوم ا
 ـ االسمدة العضوية     أـ العنوان2ـ الكرفس ـ نبات     0
 

0221.  

1121312 
 232ز
 

 
 الزبيدي1 علي عدنان زغير

تأثير التسميد النتروجيني والحيواني في النمو والحاصل لصنفيين من 
تحت ظروف البيوت  .Capsieum qnnuum Lالفلفل الحريف 

البالستيكية غير المدفأة/  علي عدنان زغير الزبيدي.ـ البصرة: جامعة 
 2102البصرة ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛002أـ ي1 
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق

 ـ البيوت البالستيكية2ـ التسميد النتروجين  2ـ الفلفل الحريف   0
 نوان أـ الع 

 

0220.  

11213 
 212ن

 
 النعماني1 رقية منون حسن 

 .Dunدراسة تشريحية وتصنيفية وخلوية الجناس العشيرة 

Triticeae  من العائلة النجيليةpoaceae  في العراق/ رقية منون حسن

 2102النعماني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

I ـxii 1012سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة ـ النبات 
 ـ النجيليات ـ زراعة      أـ العنوان 0
 

0222.  

11313 
 121آل

 
 آل كرماشة 1 حسين سامي ناجي

تأثير النواتج االيضية ونواضح انبات بعض انواع البذور في نمو الفطرين 
 oxysporwn Fply copersiciالممرضين

FusariumRhizoctoniasolani, طر المقاومة الحيويةوف 

Trichoderma harzianum حسين سامي ناجي آل كرماشة  / 

 2102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛002

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ـ وقاية النبات
 ـ النبات ـ وقاية    أـ العنوان2ـ الفطريات   0
 

0222.  

11312 
 232ج

 
 صالح جاسمالجبوري1 مهدي 

وخميرة  Trichoderma hiarzianumاستخدام فطر 

cerevisiaesaccharomyces  في تخمرات الحالة الصلبة لنخالة

الحنطة محفز النمو فروج الحم/  مهدي صالح جاسم الجبوري ـ.صالح 
 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ل1 
 ة الحيوانيةأطروحة دكتوراه فلسفة في الثرو

 ـ الفطريات     أـ العنوان0
 
 

0222.  
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11312 
 220د

 
 الدباغ 1 زهراء ابراهيم محمد

انتاج السكر المتعدد ) بيتا ـ دـ كلوكان (بوساطة العزلة المحلية من الفطر 
Aureobasi dium pululans : زهراء ابراهيم محمد الدباغ .ـ نينوى  /

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 I ـviii 1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في التقنيات الحياتية
 ـ الفطريات      أـ العنوان0
 

0221.  

11312 
 232ز

 
 الزبيدي1 شيماء محمد جبير

تأثير مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في االنتاج والقابلية الخزينة لفطر 
ـ  االزرار البيضاء/ شيماء محمد جبير الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد

 2102كليةالزراعة1
 سم21ص:ايض؛020

 رسالة ماجستير علوم في  الزراعة ـ البستنة
 الفطريات      أـ العنوان ـ0
 

0222.  

11312 
 223س

 
 السعدي1 مالك عبد االمير احمد 

عزل وتشخيص بعض الفطريات المسببة لمرض تدهور وموت شتالت 

ومقاومتها احيائيا وكيميائيا / مالك عبد االمير  olea europaeaالزيتون 

 2102احمد السعدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛30أـ ز1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ـ وقاية النبات
 ـ الزيتون     أـ العنوان2الفطريات   ـ0
 

0220.  

11312 
 232س

 
 السعيدي1والء ياس لهمود

كفاءة المستخلصات المائية والكحولية لثمار البلوط وبذور الحلبة تقييم 
قياسا ببعض المبيدات الفطرية في السيطرة على الفطريات المرافقة لبذور 

الباقالء والسبانغ/  والء ياس لهمود السعيدي.ـ القادسية : جامعة 
 2102القادسية1 كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛022أـ ي1
 ي علوم الحياة1 فطرياترسالة ماجستير علوم ف

 ـ البلوط ـ ثمار2ـ المائية والكحولية     2ـ الفطريات   0
 ـ الباقالء والسبانغ    أـ العنوان 1ـ الحلبة ـ بذور   2
 

0221.  

11312 
 112س

 
 السلماني1 سيف طالب جاسم

التقنية الجزيئية والتوصيف النزيم الاليبيز من العزلة المحلية للفطر 
Aspergillus niger  ودراسة بعض العوامل المؤثرة في فعاليته/ سيف

  2102طالب جاسم  السلماني ـ.صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
I ـxi 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الفطريات     أـ العنوان 0
 

0223.  

11312 
 132ش

 
 الشكور1 فضيلة صفاء

 graminearumللفطر  Deoxynivaienoiالتحري عن سم 

Fusarium  في حبوب الحنطة المخزونة ودراسة تأثير بعض المواد

المثبطة له/ فضيلة صفاء الشكور.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 2102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛30

0211.  
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 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات ) امراض النبات(
 ـ النبات ـ امراض    أـ العنوان 2ـ الفطريات   0
 

11312 
 303ص

 
 الصوفي1 اروى شوكت ذنون

مكافحة الفطريات المسببة لموت بادرات وتعفن جذور نبات زهرة الشمس 
 ( حبوب بوساطة البكتريا.Helianthus annuusl)ا

Streptomyces lydicus : اروى شوكت ذنون الصوفي.ـ نينوى  /

 2102الموصل ـ كلية التربية1 جامعة 

I ـxii 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علم الحياة/ علم النبات
 ـ زهرة الشمس ـ نبات    أـ العنوان 2ـ الفطريات   0
 

0210.  

11312 
 233ط

 
 الطائي1 هبة فارس سعدون سلطان

عزل وتشخيص بعض الفطريات من مختبرات االنسجة النباتية وعزل 
بعض المضادات الفطرية في انواع االسبرجلس/ هبة طافرات مقاومة ل

فارس سعدون سلطان الطائي .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
2102 

 سم21ص؛13
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الفطريات     أـ العنوان 0
 

0212.  

11312 
 313ع

 
 العنزي1غيداء صالح حسين

المصاحبة للبذور مع اشارة  استخدام الطرق الجزيئية لتشخيص الفطريات
المنتجة لسموم االفال/  غيداء صالح  Aspergillus Flavusخاصة للفطر

 2102حسين العنزي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 
I ـii 1011سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة ـ النبات 
 ـ الفطريات    أـ العنوان 0
 

0212.  

11312 
 312ع

 
 امال جميل كاظمالغيالن1 

المسبب لخياس طلع  mouginiella scaettaeعزل وتشخيص الفطر 

النخيل في بعض مناطق محافظة ذي قار وحساسيته لبعض المستخلصات 
النباتية/ امال جميل كاظم الغيالن.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1 

 2102للعلوم الصرفة1
I ـvii 110سم21ص:ايض؛ 

 لوم في علوم الحياةرسالة ماجستيرع
 ـ المستخلصات النباتيةأـ العنوان 2ـ النخيل ـ طلع     2ـ الفطريات     0
 

0212.  

11312 
 222ك

 
 الكرطاني1 ياسر موفق مهدي

المنتج  B1تأثير المستخلصات النباتية لبعض االنواع النباتية في سم االفال 

الكرطاني.ـ /  ياسر موفق مهدي Aspergillus flavusمن عزلة الفطر 

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 قسم الحياة 1

I ـvi 111سم21ص؛ 

 1 النبات رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ المستخلصات النباتية     أـ العنوان 2ـ الفطريات        0
 

0211.  

11312 
 312ن

 
 النيساني1 جوان نايف عبود
المهلكة للنيماتود من ترب بعض االنواع النباتية عزل وتشخيص الفطريات 

0212.  
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المزروعة في محافظة صالح الدين وتقييم كفاءتها االفتراسية/ جوان نايف 
 2102عبود النيساني.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

I ـiv 1002سم21ص:ايض؛ 

 1 النبات رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ة      أـ العنوان ـ الترب2ـ الفطريات        0
 

13010 
 112أ

 
 اسماء خالد مطني محمد

على  Eتأثير استخدام عقار الكلوميغين ستريت والقهوة العربية وفتأمين 

بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية والنسجية في االرانب البيض 
المعرضة لالجهاد التاكسدي ببيروكسيد الهيدروجين/ اسماء خالد مطني 

  2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 محمد ـ.صالح

I ـXII 1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 0
 

0210.  

13010 
 112أ

 
 االشالش1 هديل طارق سعدون

تأثير الكوليسترول والمستخلص المغلي للفلفل االحمر على عدد من 
والكيموحيوية والنسيجية لذكور االرانب المحلية/ هديل المعايير الفسلجية 

 2102طارق سعدون االشالش.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص:ايض؛021

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )حيوان(
 ـ االرانب المحلية     أـ العنوان 2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  0
 

0211.  

13010 
 133أ

 
 مصطفى االمين 1 عبير امين

التأثير الوقائي لعصير التفاح االخضر والمستخلص المائي للزنجبيل في 
التقليل من التأثيرات الفسلجية والكيموحيوية لالشعة فوق البنفسجية 

واالشعة في الجرذان / عبير امين مصطفى االمين ـ.صالح الدين: جامعة 
  2102تكريت ـ كلية العلوم 1

A ـXV 1033سم21ص:ايض؛ 

 جستير في علوم الحياة )حيوان(رسالة ما
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 0
 

0213.  

13010 
 312أ

 
 انسام كريم صباح 

 Batsch1786تأثير االصابة باليرقات المثانية الشريطيه القطط 

Taenia taeniaeformis  على بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية

/ انسام كريم صباح .ـ البصرة :  Mus Musculusفي الفئران المختبرية 

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )الكطفليات ـ الفسلجة الحيوانية(
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا     أـ العنوان 0
 

0221.  

13010 
 222ج

 
 الجابري 1 حنان برهان سعدون

االثار الضارة التي يسببها الدور الوقائي لحليب االبل في التخلص من 
التعرض لخالت الرصاص في بعض المعايير الفيولوجية والككيموحيوية 

والتناسلية في ذكور الجرذان المختبرية/ حنان برهان سعدون الجابري .ـ 
 2102ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛12أـ ر1
 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة فسلجة حيوان

 ـ الجرذان المختبرية2ـ االبل    2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا        0

0220.  
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 أـ العنوان  
 

13010 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد رمضان عبد علي 

التغيرات الهرمونية والكيميوحيوية لفئات عمرية مختلفة لمرض التهاب 
المفاصل الرثواني في محافظة بابل/ محمد رمضان عبد علي الجبوري.ـ 

 2102: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1القادسية 
 سم21ص:ايض؛001أـ د1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 0
 

0222.  

13010 
 131ج

 
 الجميلي1 عال صالح علي 

دراسة نسجية فسلجية لتأثيرات خالت اليورانيو والمستخلص المائي لنبات 
الغدة الدرقية في ذكور االرانب البيض/ عال ورد لسان الثور في فعالية 

 2102صالح علي الجميلي ـ.صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

I ـxxii1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ االرانب البيض    أـ العنوان 2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  0
 

0222.  

13010 
 132ج

 
 حميد عبد دخيل

العناصر المعدنية النادرة وبعض الصفات الفسلجية في  قياس تراكيز بعض
دم االغنام المحلية : دراسة مقارنة بين بعض المناطق الريفية 

 والصحراوية لمحافظة االنبار/ حميد عبد دخيل
 2102.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1

 العلوم الزراعية رسالة ماجستير في
ـ الريفية والصحراوية      2ـ االغنام المحلية    2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  0

 أـ العنوان 
 

0222.  

13010 
 322ح

 
 حوراء سليم محمد طه بشيبش

 Sativaتأثير المستخلص الكحولي الخام االوراق الجت )
Medicago على بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية في اناث )

اللوكسان / حوراء سليم محمد طه بشيبش.ـ الجرذان المستحثة بمادة ا
 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كليةالعلوم 1 

I ـxvi 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة1 علم الحيوان
 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان 0
 

0221.  

13010 
 323ح

 
 الحياني1وليد خالد عبد اللطيف

الى العالئق  Lـ  carnitineتأثير اضافة مستويات مختلفة من الكارنتين 

في االداء االنتاجي والفسلجي والتناسلي لدجاج غينيا/ وليد خالد عبد 
 2102اللطيف الحياني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالزراعة1 

 سم21ص؛011
 أطروحة دكتوراه في الثروة الحيوانية )فسلجة طيور(

 ـ فسيولوجياأـ العنوان  ـ الحيوان0
 

0222.  

13010 
 022خ

 
 الخفاجي 1 فاضل رسول عباس 

تأثير التغذية المبكرة بحقن بيض التفقيس بحامض االسكوربيك واالرجنين 
وسكر المالتوز وفي المفقسة في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية 

والمايكروبية والنسيجية لفروج اللحم/ فاضل رسول عباس الخفاجي.ـ 

0220.  
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 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالزراعة1 
 سم21ص:ايض؛222أـ خ1

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعيةـ الثروة الحيوانية ) فسلجة 
 طيور داجنة(

 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان 0
 

13010 
 323د

 
 الدوري1 بشرى اسماعيل ابراهيم

في  citratusCymbopogonتأثير المستخلص المائي لحشيشة الليمون 

بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية للدم والكبد المستحدثة بيروكسي 
الهيدروجين في ذكور الجرذان / بشرى اسماعيل ابراهيم الدوري ـ.صالح 

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
A ـP 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الحيوان
 أـ العنوان ـ الجرذان ـ ذكور     2        الحيوان ـ فسيولوجيا ـ0
 

0221.  

13010 
 232ز

 
 الزبيدي1 عبير محمد حسين 

في الخصوبة في ذكور الفئران  Aتأثير سيلينيت الصوديوم وفيتأمين 

البيض المعاملة بالكروم سداسي التكافؤ/ عبير محمد حسين الزبيدي.ـ 
 2102وم للبنات1 بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعل

I ـIII 133سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 أـ العنوان ـ الفئران ـ البيض    2        ـ الحيوان ـ فسيولوجيا0
 

0223.  

13010 
 32ز

 
 زيد عماد حميد زيني

والموسم في صفات السائل المنوي والرغبة الجنسية  Eتأثير فيتأمين 

للكباش العواسية التركيبة في العراق/ زيد عماد حميد زيني.ـ البصرة : 
 2102جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص؛10أـ ج1
 رسالة ماجستير علوم الزراعة 1 الثروة الحيوانية فسلجة تناسل

 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان 0
  

0201.  

13010 
 212س

 
 السامرائي 1 سعدية جمال قادر

 inermisدراسة تأثسر المستخلص المائي لنبات الحناء 

Lawsonia  كمضاد لالكسدة في ذكور الجرذان البيض المعرضة لالجهاد

التأكسدي/  سعدية جمال قادر السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ 
 2102كلية التربية 1

I ـxvi 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان0

  

0200.  

13010 
 212س

 
 السامرائي1 يوسف شكوري ياسين 

دراسة فسلجية كيموحيوية ونسيجية لتأثير نوعين من مخفضات السكري 
الفموي لمستوى االجهاد التأكسدي الناتج من االصابة بمرض السكر 

 االرانب البيض المستحدث بااللوكسان في ذكور
Albiny Maic rabbily يوسف شكوري ياسين السامرائي.ـ صالح  /

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
I ـxiv 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان0

0202.  
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13010 
 232س

 
 السعيدي1 خالد احمد هادي حميد

المعايير الفسلجية والكيمو حيوية في دم اناث الجاموس دور العمر ببعض 
المحلي/  خالد احمد هادي حميد السعيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102الطب البيطري1 

I ـvii 1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير طب بيطري1 فسلجة بيطرية
 أـ العنوانـ الجاموس المحلي  2    ـ الحيوان ـ فسيولوجيا0
 

0202.  

13010 
 212ص

 
 الصالحي1 خالد جالب كريدي

بهرموني  coturnixvaponicaتأثير حقن بيض طائر السمات الياباني 

في بعض الصفات التناسلية  cالتستيرون وااليتروجين وفيتأمين 

والفسلجية والسلوكية واالنتاجية/  خالد جالب كريدي الصالحي.ـ البصرة : 
 2102جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص؛001
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الثروة الحيوانيةفسلجة طيور

 أـ العنوانـ طائر السمان الياباني ـ طائر  2    ـ الحيوان ـ فسيولوجيا0
 

0202.  

13010 
 22ص

 
 الصعب1 حازم كسار جاسر 

تجميد السائل المنوي للكباش العواسي الغراض االخصاب الخارجي/ حازم 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالزراعة1 كسار جاسر الصعب.ـ 

 سم21ص:ايض؛020أـ ذ1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية1 فسلجة تناسل حيوان

 ـ الحيوان ـ فسيولوجياأـ العنوان0
  

0201.  

13010 
 02ص

 
 صفا احمد عبد القادر محمد دنيدل

 curopiumتأثير المستخلص الكحولي آلوراق نبات ذيل العقرب

Heiiotropium  وفيتأمينc  في بعض الجوانب الفسلجية والكيموحيوية

لذكور الجرذان المعرضة للكرب التأكسدي / صفا احمد عبد القادر محمد 
 2102دنيدل.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

I ـxiii 1021ص21ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 0
 

0202.  

13010 
 232ع

 
 العبيدي1 فهام جاسم محمد مخلف

تأثير الماء الممغنط على بعض المؤشرات الفسيولوجية في اسماك الكارب 
CarpioCYPRINUS فهام جاسم محمد مخلف العبيدي.ـ االنبار : جامعة /

 2102االنبار ـ كلية العلوم 1
I ـXI 1003 سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ الكارب ـ اسماك    أـ العنوان 2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    0
 

0200.  

13010 
 232ع

 
 العبيدي1 وداد محمود لهمود

تأثير عدد من المستخلصات النباتية الطبية في تركيز هرمون الميالتونين 
ض/ وداد وبعض المتغيرات الفسلجية والنسيجية في ذكور الجرذان البي

محمود لهمود العبيدي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 
12102 

0201.  
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 سم21ص:ايض؛202أـ د1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة /فلسلجةحيوان

ـ الجرذان البيض       2ـ النباتات الطبية     2ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    0
 أـ العنوان 

 
13010 

 13ع
 

 علي مانع حسين 

في بعض المعايير الفسلجية للفئران  Asbestosدراسة تأثير االسبنوس 

/  علي مانع حسين .ـ البصرة : .mus museulus Lالمختبرية البيضاء 

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 
 سم21ص:ايض؛211أـ ث1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    أـ0

  

0203.  

13010 
 312ل

 
 ليلى عبد الستار صادق سليمان ليالني

دراسة عالقة االجهاد التأكسدي ببعض العوامل الفسلجية والكيموحيوية 
والنسيجية في االحداث االجهاض لدى النساء الحوامل في مدينة كركوك/  
 ليلى عبد الستار صادق سليمان ليالني.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية

 2102التربية1 قسم علوم الحياة 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ج1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة)فسلجة حيوان(
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    أـ العنوان0

  

0211.  

13010 
 213م

 
 المحمودي1 حسين مهدي كريم 

تأثير الزنك في وظيفة الغدة الدرقية وبعض المعايير الفسلجيه في ذكور 
المعادلة بييروكسيد  Rattus norvegicusالجرذان المختبرية 

الهيدروجين / حسين مهدي كريم المحمودي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ 
 2102كلية التربية1

 سم21ص؛010
 رسالة ماجستير في فسلجة الحيوان

 ـالجرذان المختبريه   أـ العنوان 2ـ فسيولوجيا     ـ الحيوان0
 

0210.  

13010 
 233م

 
 مروة عصام سليمان

دراسة تأثير حبس الجنين وبعض المتغيرات الفسلجية في تراكيز بعض 
الهرمونات والمتغيرات االخرى في دم الحوامل لمدينة تكريت وضواحيها/ 

كلية التربية للبنات مروة عصام سليمان.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ 
12102 

I ـxiv1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/فسلجة حيوان
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    أـ العنوان 0

  

0212.  

13010 
 313م

 
 الموسوي 1 سناء محمد حميد

في بعض  .Nigeua Sativa Lتأثير اوكسيد الزنك وبذور الحبة السوداء 

جوانب المناعة الخلوية والبايوكيميائيه لذكور الجرذان/ سناء محمد حميد 
 2102الموسوي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية الطب البيطري1

 سم21ص؛011
 علوم في الطب البيطري/ الفسلجة البيطري رسالة ماجستير

 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    أـ العنوان 0
 

  

0212.  



295 
 

13010 
 132و

 
 وليد يوسف قاسم

تأثير مستويات مختلفة من الشعير في تراكيز بعض الهرمونات الجنسية 
وااليضيه وبعض المعايير الدميه والكيموحيويه للحمالن االنثويه العرابيه/ 

 2102وليد يوسف قاسم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص؛013

 أطروحة دكتوراه فلسفة في فسلجة حيوان
 أـ العنوانـ الحيوان ـ فسيولوجيا     0
 

0212.  

13010 
 212ي

 
 الياسري 1 زينب قاسم محمد

تأثير الموثينات واالسبرين في الوظيفة التكاثرية لذكور الجرذان البيض 

(Rutlus norvegicus زينب قاسم محمد الياسري.ـ ذي قار: جامعة / )

 2102ذي قارـ كلية علوم الحياة1
 سم21أـ ي:ايض؛

 ماجستير في علوم الحياة/فسلجة حيوانرسالة 
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    أـ العنوان 0

  

0211.  

130121 
 132أ

 

 
 ازهار حمزة حسن

تثبيط االثرالسمي الوراثي لعقاري التاكسو تيروالبليومايسين باستخدام 
 .officinalis Lمستخلصات اوراق نبات اكليل الجبل )

Rosmarinus حمزة حسن.ـ بابل : جامعة ( في الفئران البيض/ ازهار

 2102بابل ـ كلية العلوم1 
I ـxix 1003سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 التقانة الحياتيةأطروحة دكتوراه فلسفة في 
 ـ الحليل الجيل ـ نبات    أـ العنوان2ـ الوراثة ـ حيوانات     0
 

0212.  

130121 
 122ص

 
 صالح حسن فرج

حيوية في دم االغنام العرابية التشكيل الوراثي لبعض المعايير الكيمو 
وعالقتها بقابلية التأقلم / صالح حسن فرج.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102كلية الزراعة1 
 سم 21ص:ايض؛13أـ ب1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 ـ االغنام العرابيه     أـ العنوان2ـ الوراثة ـ حيوانات        0
 

0210.  

130121 
 203ط

 
 الطرفي1 ضفاف زكي عزيز 

دراسة بعض التأثيرات السمية الوراثية والنسجية لمبيد الداي كلورفس 
وتثبيط هذه التأثيرات في اناث الجرذان البيض باستخدام مستخلص 

/ ضفاف زكي عزيز الطرفي.ـ بابل .Curcuna Longalرايزومات الكركم 

 2102: جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص؛021

 ماجستير في علوم الحياةرسالة 
 ـ الجرذان البيض     أـ العنوان 2ـ الوراثة ـ حيوانات    0
 

0211.  

13011223 
 322ج
 

 
 الجنابي 1 زهير محمد عبد احمد

دراسة مقارنة لالكياس العددية المعزولة من مضائف مختلفة / زهير 
محمد عبد احمد الجنابي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة1 علم الحيوان 1علم الطفيليات

0213.  
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 ـ الطفيليات 1 علم      أـ العنوان0
 

13011223 
 232ح

 
 الحبيب 1 فاطمة فوزي يونس

 gigantlceتشخيص االصابة باالدوار البالغة واليرقية الطفيلي 

Fasciola  في مواقعLunnaea  باستعمال تقنية تفاعل انزيم السلسلة

وتأثير درجة  Polymeraso chain R eaction( PCRالمتبلمرة) 

الحرارة على تلك االصابة/  فاطمة فوزي يونس الحبيب.ـ البصرة : جامعة 
 2102البصرة ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض؛30أـ ز1
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 لعنوانـ الطفيليات        أـ ا0
 

0231.  

13011223 
 322ز

 
 زهراء جليل كريم تويج

 delafondiدراسة تأثير العوامل الفسلجية والكيموحيوية لطفيلي 

Aporinq  في الحمام االليف المعرض للجوع/ زهراء جليل كريم تويج.ـ

 2102الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21:ايض؛31ب ـ ح1 أـ ب1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الطفيليات 
 ـ الحمام االليف     أـ العنوان2ـ الطفيليات 1 علم    0

  

0230.  

13011223 
 22س

 
 سعد عزيز عنه

 cmaximaتأثير المستخلص المائي والكحولي لبذور نبات القرع 

Cucurbita  في عالج االصابة بداء االكياس العدريةhydatidosis  في

الجرذان المختبرية /  سعد عزيز عنه.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية 
 2102التربية1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ط1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الطفيليات

 ـ القرع ـنبات2ـ المائي والكحولي  2ـ الطفيليات 1 علم    0
 أـ العنوان   ـ الجرذان المختبرية1ـ اداء االكياس العدرية     2
 

0232.  

13011223 
 121ع

 
 العماش1 معروف سبتي جمعة

دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية والميترونيدازول على الجيارديا 
/ معروف سبتي C /Balbفي الفئران البيض  Giardia lambliaالميليا 

 2102جمعة العماش.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
I ـxvi 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة 1 علم الحيوان 1 علم الطفيليات
 ـ الفئران البيض     أـ العنوان2ـ الطفيليات 1 علم      0
 

0232.  

13011223 
 312ع

 
 العيساوي1 محمد سليم اسماعيل ثامر

دراسة بعض الجوانب الوبائية والمناعية للحج بداء المقوسات في مدينة 
ـ محافظة االنبار/ محمد سليم اسماعيل ثامر العيساوي.ـ صالح  الفلوجة

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الوبائية والمناعية    أـ العنوان2ـ الطفيليات 1 علم    0
 

0232.  

13011223 
 212م

 
 محمد حبيب داخل

دراسة بايولوجيه جزيئه ومناعيه لالصابة بطفيلي المقوسة الكونديه 

0231.  
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Toxoplasma gondi   /في الحمام البري والمنزلي والدجاج المحلي

 2102محمد حبيب داخل.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية1
 سم21ص؛012

 1 الطفيلياترسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة 
 ـ الدجاج المنزليأـ العنوان2ـ الحمام البري   2   ـ الطفيليات 1 علم0
 

13011223 
 212م

 
 المرشدي1 قاسم عبد هللا حمزة

 1856دراسة بايولوجية ومناعية للكتينات السطح الطفيلي )

في االرانب والماعز/1 قاسم عبد هللا  obbold)Fasciolq giganticaو

 2102حمزة المرشدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
J ـx 1021سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوانأطروحة دكتوراه فلسفة في 
 ـ االرانب والماعز    أـ العنوان2ـ الطفيليات ـ علم 0
 

0232.  

13011223 
 212ن

 
 نعمان فايز عجيل 

االستجابة المناعيه في الفئران البيض السويسريه المخمجه تجريبيا تعديل 
باستخدام السكر المتعدد  Toxoplasma gondiبطفيلي المقوسه الكونديه

 الدهني المستخلص من بكتريا

Escherichia coli   /ودراسة تأثيره على انسجة االعضاء المختلفة

 2102لية التربية1نعمان فايز عجيل.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ ك
 سم21ص؛202 

 علوم الحياة1 الطفيلياتأطروحة دكتوراه فلسفة في 
 ـ الفئران البيض     أـ العنوان2ـ الطفيليات ـ علم     0
 

0230.  

132 
 232ب

 
 البديري1 احمد سعيد محمد

تأثير التغيرات الشهرية لبعض العوامل البيئية في كثافة الهائمات 
 ف/ احمد سعيد محمد البديري.ـالحيوانية في مياه نهر الغرا

 2102ذي قار :جامعة ذي قارـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛003

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 بيئة الالفقريات
 ـ الغراف ـ نهر     أـ العنوان2ـ الالفقاريات  0
 

0231.  

132 
 121خ

 
 الخزعلي 1 ازهر محمد غالي

الثقيلة في مياه دراسة بيئية للنواعم وتقدير تراكيز بعض العناصر 
ورواسب ونوع من القواقع في نهر الغراف ـ ذي قار ـ جنوب العراق/ 

ازهر محمد غالي الخزعلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 
12102 

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في علوم الحياة) بيئة الفقريات(

 ـ القواقع      أـ العنوان2ـ الالفقريات     0
 

0233.  

132 
 132ع

 
 علياء حسين مزهر

 تأثير بعض المستخلصات النباتية في بقاء والتصاق البرنقيل
Balahus Amphitrite Amphitrite Davwin  (Civvipedia: 

Crustacea )1954  عند محطة النجيبية لتوليد الطاقة الكهربائية ـ

البصرة / علياء حسين مزهر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 
12102 

 سم21ص؛023
 علوم الحياةأطروحة دكتوراه في 

0011.  
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 ـ الالفقرياتـ علم       أـ العنوان0
 

132122 
 022خ

 
 الخفاجي1 نور صالح عباس 

في محافظة بابل  Hymenolepis nanaوبائية الدودة الشريطية القرفة 

في   maurormAthagiمع تقييم فعالية مستخلصات نبات العاقول 

اصابتها التجريبيه على الفئران البيض/ نور صالح عباس الخفاجي.ـ بابل 
 2102: جامعة بابل ـ كلية العلوم1 

 1علم الطفيلياترسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياةـ علم الحيوان 
 ـ الفئران ـ التجارب 2ـ الطفيليات 1 علم   2ـ الدودة الشريطية    0
 أـ العنوان  

 

0010.  

 13212 
 232ج

 
 الجبوري 1 افراح محمد علوان 

) قليلة االهداب نايد  Tubificinaeدراسة تشخيصية النواع تحت العائلة

يدي ( من بيئات مائية مختلفة داخل مدينة بغداد 1 العراق/ افراح محمد 
 2102علوان الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم للبنات1 

 سم21ص:ايض؛022
 وم الحياةـ علم الحيوانرسالة ماجستير في عل

 أـ العنوان ـ الحيوان 1 علم    2ـ الديدان الحلقية    0
 

0012.  

13212 
 322ج

 
 الجنابي1 الهام عبيد صالح

دراسة مجتمع الديدان الحلقية قليلة االهداب بنهر الفرات في المسيب 1 
العراق/ الهام عبيد صالح الجنابي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 

 2102ت1 للبنا
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الديدان الحلقية  ـ العراق     أـ العنوان0
 

0012.  

13212 
 203ي

 
 اليعقوب 1 غسان عدنان علي

تأثير بعض العوامل البيءية في الكثافة المكانيةللديدان الحلقية قليلة 
ذي  ( في مياه نهر الغراف محافظةAnnelida : oligo chaetaاالهداب)

 قار / غسان عدنان علي اليعقوب.ـ
 2102ذي قار :جامعة ذي قارـ كليةالتربية للعلوم الصرفة 1

 سم21ص:ايض؛11أـ ز1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 بيئة االفقريات

 ـ الكثافة السكانية     أـ العنوان 2ـ الديدان الحلقية   0
 

0012.  

132121 
 222ن

 
 نجاة فرخ خان محمد صالح 

تأثير بعض العوامل البيئية في التغايرات المظهرية في القوقع االرضي 
Monacha Cantiana Montagu 803 نجاة فرخ خان محمد صالح.ـ /

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم للبنات1 
 سم21ص؛012

 1 علم الحيوان رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ القواقع االرضية     أـ العنوان 0
 

0011.  

1311211 
 332م

 
 منيرة عبد هللا ابراهيم

التكوين الجنيني المبكر لالنبوب الهضمي ودراسة تركيبه المظهري 
 Exopalaemon styliferusوالنسجي في الروبيان 

(H.Milne-Edwards,1840 منيرة عبد هللا ابراهيم.ـ البصرة : جامعة /)

0012.  
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 2102البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ث1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ الروبيان      أـ العنوان 0
 

1311223 
 123ت

 
 التكريتي1االء عماد توفيق

وعالقته مع بعض االواني  Exodidae;Acariانتشار القراد الصلب 

السبورية في بعض المناطق المحيطة بمدينة تكريت / االء عماد توفيق 
 2102التكريتي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات1

I ـvi 112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ اشباه الطفيليات) القراده ( ـ العراق) مدينة تكريت(أـ العنوان 0
 

0010.  

1311223 
 232ع

 
 عبير عبد العباس عاشور

 clerodrum inermeLتأثير مستخلصات اوراق نبات الياسمين الزفر 
Gaetn  في بعض جوانب االداء الحياتي لقراد 

Acari;xodidae) )turanicus pomeraut zev1936 عبير عبد /

 2102العباس عاشور.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كليةالعلوم 1 

Iiiـii100سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان
 ـ الياسمين ـ نباتأـ العنوان 2ـ اشباه الطفيليات ) القرادة(     0
 

0011.  

131102 
 332ص

 
 صهيب سري شاكر محمود

لفيزياوية والزيوت النباتية الطيارة دراسة التأثير الحيوي لبعض العوامل ا
 ( Fabriciusفي حياتيه خنفساء اللوبيا الجنوبيه )

Callasobruchus maeulatus(coleopteraBruchidae;/ 
صهيب سري شاكر محمود.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛32

 علم الحيوان  رسالة ماجستير في
 ـ اللوبيا  ـ نبات     أـ العنوان 2ـ الخنافس   0
 

0013.  

131102 
 132م

 
 المشهداني 1 محمد مؤيد محمود

 دراسة تأثير مساحيق بعض النباتات والمبيد بيرسكت والفطر
Beauveria bassiana  في حياتية حشرة خنفساء الخابرا..الخ/ محمد

كلية التربية مؤيد محمود المشهداني.ـ  صالح الدين: جامعة تكريت ـ 
12102 
I ـvii 1001 سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان
 ـ الخنافس     أـ العنوان 0
 

0001.  

1311023 
 322م
 

 
 حوراء ياسين احمد عبد

تأثير اضافة عناصر الكالسيوم والمغيسيوم والحديد الى الوسط الغذائي في 
  Herbstحياتية خنفساء الطحين الصدئية )

Castaneumcoleoptera,Tenebrionidaci,Tribolium  حوراء /

 2102ياسين احمد عبد.ـ  صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان

 ـ خنافس الطحين      أـ العنوان 0
 

0000.  
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1311023 
  233ر

 
 الراوي1 نوفل ناظم رشيد

تأثير بعض اصناف الحنطة وحاالتها في حياتيه خنفساء الطحين الصدئية 
Tribolium Castaneum  وخنفساء الحبوب الشعرية 

Troguderma granarium  نوفل ناظم رشيد  الراوي .ـ  صالح  /

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان
 ـ الحبوب الشعريه أـ العنوان 2ـ الحنطة ـ اصناف   2ـ خنافس الطحين   0
 

0002.  

1311023 
 332ز

 
 زينب عبد االمير عباس

من عائلة خنافس االزهار  Anthicusدراسة نصنيفية لبعض انواع جنس 

(Coleoblera – Anthieidae في بعض محافظات العراق/  زينب عبد )

 2102داد ـ كلية التربية ا1 ابن الهيثم1االمير عباس.ـ بغداد : جامعة بغ
 سم21ص:ايض؛00

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان
 ـ خنافس االزهار    أـ العنوان0
 

0002.  

1311023 
 322ف

 
 الفياض1 ايمان هادي ياسر

 ( Herbstتأثير االصابة بحشرة خنفساء الطحين الصدئية)

Tribolium Castaneum  في تلوث حبوب الحنطة بسموم االفالتوكسي

B  وتأثيرها في بعض الجوانب الحياتية للحشرة/  ايمان هادي ياسر

 الفياض.ـ ذي قار :جامعة ذي قارـ كليةالعلوم
12102 

 سم21ص:ايض؛32أـ ث1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان

 انـ الحنطة ـ حبوب     أـ العنو2ـ خنافس الطحين     0
 

0002.  

1311000 
 312أ

 

 
 ايمان محمد سعيد مصطفى جلود

التأثير السمي والطارد لبعض المنتجات النباتيه ضد بعوض الكيولكس 

Culexpipiens molestus Forskal (Culicidae: 

Diptera ايمان محمد سعيد مصطفى جلود.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ / )

 2102كلية العلوم1
 سم21ص؛002

 في علوم الحياة1علم الحيوانرسالة ماجستير 
 ـ البعوض     أـ العنوان 0
 

0001.  

1311000 
 122س

 
 السلطاني 1 حنين مهدي حسين

 .L( Dhptera : Calidaeتشخيص مصادر وجبات دم بعوض )

Culexpipiens  في مركز مدينة الحلة/  حنين مهدي حسين السلطاني.ـ

 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم21ص:ايض؛10 أـ ح1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 ـ البعوض      أـ العنوان 0
 

0002.  

1311000 
 222ك

 
 الكرعاوي1 هناء رحمن لفتة

دراسة مختبرية لكفاءة بعض طرائق السيطرة في نوعين من البعوض/ 
هناء رحمن لفتة الكرعاوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 2102العلوم1

0000.  



311 
 

 سم21ص:ايض؛32أـ ط1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان

 ـ السيطرة ـ طرائق     أـ العنوان 2ـ البعوض     0
 

1311002 
 123ن
 

 
 نسرين احمد قره داغي

 sorokin metarhizium anisopliae (schnikoffفعالية فطر

Metفي المكافحة االحيائية للبعوض )quinquefasciatusculex 

(Diptera:culicidae )say   تحت ظروف المختبر مع دراسة نسيجية

لليرقات المصابة/ نسرين احمد قره داغي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية ا1 ابن الهيثم1

 سم21ص:ايض؛021أـ ر1
 علم الحيوان  رسالة ماجستير في

 ـ علم الحيوان ـ دراسات    أـ العنوان 2ـالبعوض) المكافحة(  0
 

0001.  

1311002 
 132س
 

 
 سميرة عودة خليوي

تقييم كفاءة بعض عناصر االدارة المتكاملة لذبابة فاكهة البحر االبيض 

 ceratitis capitata( wiede mannالمتوسط)

(Diptera:Tephritidaeوسط العراق/ سميرة عودة خليوي ) 

 2102داد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1.ـ بغ
 سم21ص:ايض؛021

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة
 ـ ذباب الفاكهة     أـ العنوان 0
 

0003.  

1311002 
 212م

 
 محمد مهدي جواد 

دراسة تصنيفية مظهرية ووراثية على حشرة ذبابه فاكهه البحر المتوسط) 

wiedemonn1824 )Ceratitis Capitata 

(Diptera:Tephribidae في بعض محافظات وسط العراق/ محمد )

مهدي جواد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 ابن 
 2102الهيثم1
 سم21ص؛002

 أطروحة دكتوراه في علم الحيوان 1 علم الوراثة
 ـ ذباب الفاكهة      أـ العنوان 0
 

0021.  

131101 
  231ن
 

 
 طالل سلطانالنعيمي1 عبد هللا 

تأثير بعض المستخلصات النباتية المائيةفي حياتية دودة الشمع 
(/عبد هللا طاللسلطان (Galleria pyralidae-Lepidoptevaالكبرى

 النعيمي.ـ نينوى:جامعة الموصل
 2102ـ كلية التربية1

 سم21ص؛31
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان     ـ دودة الشمع0
 

0020.  

1311033 
 212س

 
 السامرائي 1 قتيبة حمادي محمود

خصائص عسل النحل الهجين بحسب مناطق بساتين الحمضيات وتأثيره 
الحيوي على بعض االحياء المجهرية الممرضة/ قتيبة حمادي محمود 

 2102السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

A ـj 1022سم21ص:ايض ؛ 

 ياة1علم الحيوانرسالة ماجستير في علوم الح
 ـ الحمضيات ـ البساتين 2ـ عسل النحل   2ـ النحل    0

0022.  
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 ـ االحياء المجهرية الممرضة       أـ العنوان 2 
 

132 
 331ش

 
 الشويلي 1 انتخاب حميد عبد 

الوصف الشكليائي والتركيب النسجي لغدتي الكبد والمعثكلة في نوعين من 
( Heyden,1827الحراشف )الفطريات العراقية الوزغة خشنة  

Cyrtopodion scaberum Gecko  والعصفور المنزلي

Housesparrow passerdomesticus 

(Lin,1758 انتخاب حميد عبد الشويلي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  / )

 2102التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان ) علم النسيج(
 ـ العصفورالمنزلي     أـ العنوان 2ـ الفقريات    0
 

0022.  

130 
 221ح

 
 الحجامي 1 عبد االمير محارب فزع

لقيم تركيز عنصري  Lagrange inter polationاستخدام نموذج 

الكادميوم والرصاص في المياه وانسجة نوعين من اسماك شط العرب / 
عبد االمير محارب فزع الحجامي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102الزراعة1

I ـviii 1020سم21ص؛ايض؛ 

 االسماك والثروة البحريةرسالة ماجستير في 
 ـ االسماك ـ البصره )شط العرب(      أـ العنوان 0
 

0022.  

130 
 123ش

 
 الشمري 1 زينة باسم محمد

تصنيع متحلالت بروتينية باستعمال بروتيزات السبرين المستخلصة من 
ودراسة لبعض خصائصها  Siluis glanisالقناة الهضمية لسمك الجري 

غداد ـ كلية الوظيفية/ زينة باسم محمد الشمري.ـ بغداد : جامعة ب
 2102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛3أـ س1 
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 ـ السمك الجري ـ تحليل      أـ العنوان 0
 

0021.  

130 
 332ل

 
 اللهيبي 1 خلود عدنان عبد هللا

 التركيب النسيجي والتكوين الجنيني للغالصم في سمكة البعوض 

Gembusia a Feiais (Baird Girard 1953)  خلود عدنان عبد هللا /

 2102اللهيبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص؛31

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان1 علم النسج واالجنة
 ـ العنوان 0ـ االسماك العظيمة      0
 

0022.  

130 
 123هـ 

 
 الهماوندي1 داليا حسن ظاهر 

التركيب النسجي والتكوين الجنيني للزعانف الفردية لسمكة البعوض 

Gambusia a feinis Mosquito fish  داليا حسن ظاهر الهماوندي.ـ /

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة1علم الحيوان1 علم النسج واالجنة
 ـ العنوان 0ـ االسماك العظيمة      0
 

0020.  

131110 
 122ح

 
 الحمداني1 امير محمود طه عبد هللا

0021.  
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دراسة تشريحية نسجية مقارنة وتطورية عند مستوى المجهرين الضوئي 
وااللكتروني من العين والقناة الهضمية في ثالثة انواع من الطيور 

المختلفة في طبيعة الغذاء / امير محمود طه عبد هللا الحمداني.ـ نينوى: 
 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛221
 الحيوانأطروحة دكتوراه في علم 

 ـ الطيور ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

131121 
 212أ

 

 
 احمد عبيد حسين جاسم 

دراسة مقارنة للوصف الشكلياني والتركيب النسجي والمستدق للتجويف 
 doveاالنفي في نوعين من الفقريات العراقية الحمامة )

Rock)columba livia (والقنفذHedgehog )auritus 

Hemiechinusد عبيد حسين جاسم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية / احم

 2102التربية 1 ابن الهيثم1
 سم21ص:ايض؛000أـ ط1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 ـ الحمام ـ دراسات      أـ العنوان 0
 

0023.  

133122 
 022خ

 
 الخفاجي 1 مرتضى محمد جواد 

المعايير الهرمونية تأثير الحامض الدهني غير المشبع االوميغا في بعض 
والكيمو حيوية والنسجية في االرانب البيض المعاملة بعقار 

السايكلوسبورين/ مرتضى محمد جواد الخفاجي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ 
 2102كلية العلوم 1

I ـxiii 1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان
 ـ االرانب     أـ العنوان0
 

0021.  

133122 
 233ط

 
 الطائي 1 غزوة خليل علي

تأثير تقدم العمر على االبالستيف والكوالجين وبعض المتغيرات 
الكيموحيوية والفسلجية في رئات ذكور االرانب البيض / غزوة خليل علي 

 2102الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛012

 حيوانرسالة ماجستير في علوم الحياة1علم ال
 ـ االرانب      أـ العنوان 0
 

0020.  

133122 
 233ط

 
 الطائي 1 ندى سعد ناجي

في معايير  Lepidium Sativumدراسة تأثير مستخلصات حب الرشاد 

النطق ومستوى بعض الهرمونات والجذور الحرة في ذكور االرانب 

Oryelolagus Cuniculus ندى سعد ناجي الطائي.ـ بابل: جامعة بابل  /

 2102العلوم1 ـ كلية

I ـxiii 1022سم 21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة1 علم الحيوان
 ـ االرانب       أـ العنوان0
 

0022.  

133122 
 212م

 
 المرشدي1 منار محمد حسن عبد الجليل 

 تأثير المستخلص الفينولي والتربيني لدرنات نبات حب العزيز 
Cyperus esculeutus   في معايير السائل المنوي وبعض اجزاء الجهاز

/  منار محمد حسن Cuhiculuscogctologueالتناسلي لذكور االرانب 

 2102عبد الجليل المرشدي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1

0022.  



314 
 

 سم21ص؛022
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة  

 ـ االرانب      أـ العنوان0
 

133121 
 133أ

 

 
 امنة عبد الجبار ابراهيم 

محاولة عالج االكياس الصدرية في الفئران البيض بطريقة التمنيع والمواد 
الكيمياوية /  امنة عبد الجبار ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛31أـ ح1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 أـ العنوان    ـ الطفيليات1 علم   2ـ الفئران    0
 

0022.  

133121 
 133ح

 
 الحسيني1 اسماء محمد مكي

تأثير زيت بذور الحبة السوداء في ذكور الجرذان البيض المعاملة بكلوريد 
االلمنيوم / اسماء محمد مكي  الحسيني .ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية 

 2102العلوم1
I ـxv 1020سم21ص:ايض؛ 

 الحيوانرسالة ماجستير في علوم الحياة1علم 
 ـ الحبة السوداءـ بذور      أـ العنوان 2ـ الجرذان    0
 

0021.  

133121 
 212ص

 
 الصالحي1 فاضل عبار عطية

التأثير السمي لمبيد الديازينون في نسيجة ووظائف بعض االعضاء في 
ذكور الجرذان البيض/ فاضل عبار عطية الصالحي.ـ القادسية : جامعة 

 2102القادسيةـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛000ك1 أـ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 االنسجة الحيوانية
 ـ الجرذان البيض    أـ العنوان0
 

0022.  

133121 
 221ص

 
 صدامة سعيد فرج

دراسة نسجية وكيمياء نسجية لقناة البيض في الفئران البيض المعاملة 
 -بغداد: جامعة بغداد -1باالستراديول والبروجترون/ صدامة سعيد فرج

 2102ية التربية )أبن الهيثم(1 كل
 سم21ص:أيض؛ 021ق؛ -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة/ علم الحيوان )علم النسج(
 العنوان -البيض   أ -الفئران -0
 

0020.  

133121 
 211ق

 
 القاسمي1 امير جواد هادي

دراسة نسجية ووظيفية للغدة الدرقية والكبد والطحال في ذكور الجرذان 
 -بابل: جامعة بابل -1بعقار الفلوتامايد/ امير جواد هادي القاسميالمعاملة 

 2102كلية العلوم1 

I-IIIv011 سم21ص:أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علم الحيوان
 الحيوان -الجرذان   أ -0

 

0021.  

133121 
 32م

 
 منى هاشم عبد الرزاق

 تأثير عقار النيتروفيورانتون على الكبد والكلى في ذكور الفئران البيض/
 2102كلية العلوم للبنات1  -بغداد: جامعة بغداد -1منى هاشم عبد الرزاق

I- IIIvسم21ص:أيض؛ 012؛ 

0023.  



315 
 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم الحيوان
 العنوان -الفئران   أ -0
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 التكنلوجيا )العلوم التطبيقية(
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2011012 

 313ط

 

 الطوكي1 جابر خليل عبد الحسين

تأثير المجال المغناطيسي الساكن على معايير الدم ومكوناته الكيموحيوية 

وبنسبة تحليل كريات الدم الحمر/ جابر خليل عبد الحسين الطوكي.ـ 

 2102البصرة: جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

Iv ـxi 123سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم الفيزياء

 العنوان -ـ الفيزياء الطبيعية      أ0

 

0021.  

200110101 

 22ع

 

 العبد هللا1 والء عباس عبد الرضا 

التأثيرات السمية الخلوية والوراثية للزيت الطيار المستخلص من قشور 

ثمار الليمونفي بعض الخطوط الخلوية السرطانية والطبيعية) خارج الجسم 

كلية  -بغداد: جامعة بغداد –1والء عباس عبد الرضا العبد هللاالحي(/ 

 2102العلوم للبنات 1 

 سم21ص: ايض؛ 011ض1  -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 العنوان -السرطانية والطبيعية     أ -الخاليا البشرية -0

 

0020.  

20011011 

 232ع

 

 العبيدي1 منال حامد جاسم

الفسيولوجية والكيموحيوية في دم المصابين دراسة بعض المتغيرات 

بصباغ الدم والسكري من النوع الثاني/ منال حامد جاسم العبيدي.ـ االنبار: 

 2102جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 قسم علوم الحياة1

I ـxiv 1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الدم        أـ العنوان 0

 

0022.  

200122 

 323د

 

 الدوري1سرى سهير محمد

دراسة تأثير المستخلص المائي لنبات اللهانة على مستويات هرمونات 

 /الدراقية االجهاد التأكسدي وعدد من المعايير البيولوجية في االرانب

سرى سهير محمد الدوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

2102 

 سم21ص؛020

 علوم الحياة/ علم الحيوان رسالة ماجستير في

 ـ االرانب    أـ العنوان2ـ اللهانة ـ نبات   2ـ الغدة الدرقية   0

 

0022.  

200 

 233ح

 

 الحبيني1 زمن نزار حميد عبيد

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية ومضادات االكسدة عند المدخنين في 

ار ـ مدينة الرمادي/ زمن نزار حميد عبيد الحبيني.ـ االنبار: جامعة االنب

 2102Iكلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛ xxi 1001ـ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الفسيولوجيا      أـ العنوان0

0022.  



318 
 

 

2021101 

 322ج

 

 الجنابي1 ايناس حازم حميد

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية لمرض التهاب الكبد الفيروسي 

صالح الدين:  والعجز الكلوي المزمن/ ايناس حازم حميد  الجنابي .ـ

 2102جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في الكيمياء الحياتية

 ـ الكيمياء الحيوية الطبيه      أـ العنوان0

 

0021.  

2021101 

 233ط

 

 الطائي1 ميمونة لقمان جاسم

دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية للسائل الشوكي في داء السحايا/  

جاسم الطائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 ميمونة لقمان 

2102 

 سم21ص؛32

 في الكيمياء الحياتية رسالة ماجستير

 ـ الكيمياء الحيوية الطبية       أـ العنوان 0

 

0022.  

2021101 

 232ع

 

 العبيدي1 عبيدة عبد الخالق عباس

الكرب التأكسدي والفصل الجزئي النزيم كلوثا ثايون بيروكسديز لدى 

العقائم في محافظة نينوى / عبيدة عبد الخالق عباس العبيدي.ـ نينوى: 

 سم21ص؛ايض؛xi 1000ـ I 2102جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

 في الكيمياء الحياتية رسالة ماجستير

 ـ الكيمياء الحيوية الطبية     أـ العنوان0

 

0020.  

2021101 

 32م

 

 منى محمد ابراهيم جاسم

 تأثير بعض المتغيرات الكيموحيوية في امراض فرط ضغط الدم 

والعجز الكلوي المزمن وداء السكري/ منى محمد ابراهيم جاسم.ـ صالح 

 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

I ـXVI 1023سم21ص:ايض؛ 

 في الكيمياء الحياتية رسالة ماجستير

 ـ داء السكري  أـ العنوان2ـ ضغط الدم    2الكيمياء الحيوية الطبية    ـ 0

 

0021.  

202102 

  223ل

 

 

 اللبان1 والء صالح حسن

دراسة فسلجية وكيموخلوية لمرض ابيضاض الدم اللمفي الحاد/ والء 

 صالح حسن  اللبان .ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1

2102 

I ـXVI 1011سم21ص:ايض؛ 

 دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1 علم الحيوانأطروحة 

 أـ العنوانـ الدم ـ فسيولوجيا       0

 

0023.  

202101 

 213ع

 

 العاصي1 وسن نزهان حسين علي

1750.  

 



319 
 

تحديد التأثيرالحياتي والوراثي للهو موستين على مرض احتشاء العضلة 

القلبية / وسن نزهان حسين علي العاصي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ 

 2102التربية1 كلية 

I ـVI 1022سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء 1 الكيمياء الحياتية

 ـ العضلة القلبية ـ احتشاءأـ العنوان2ـ الكيمياء الحيوية الطبية    0

 

20212 

 213م

 

 

 المعموري1 نور هادي عبيد

خالل  دراسة العالمة بين بعض التغيرات الهرمونية واالستجابة المناعية

اطوار الدورة الشهرية / نور هادي عبيد  المعموري.ـ بابل: جامعة بابل ـ 

 2102كلية العلوم للبنات 1

I ـx 1011سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة رسالة ماجستير

 ـ فسيولوجيا ـ بشرية   أـ العنوان2ـ الهرمونات الجنسية   0

 

0010.  

202122 

 123ت

 

 التكريتي 1 سرى سعد عبد العزيز العلي

التأثيرات الفسلجية والكيموحيوية لمثبتات الحمل البروجسترونية لدى 

النساء الحوامل في مدينة تكريت / سرى سعد عبد العزيز العلي التكريتي.ـ 

 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛012

 في علوم الحياة/ علم الحيوان رسالة ماجستير

 ـ الحمل     أـ العنوان0

 

0012.  

202122 

 132ص

 

 الصميدعي 1 دعاء حسين عبد الوهاب

دراسة تأثير بعض الكهارل والمتغيرات الفسلجية لدى النساء الحوامل 

المصابات بارتفاع ضغط الدم الحملي في مدينة تكريت / دعاء حسين عبد 

 2102الوهاب الصميدعي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛32

 في علوم الحياة ماجستيررسالة 

 ـ الحمل ـ فسيولوجيا   أـ العنوان0

 

0012.  

20210 

 232ع

 

 العبيدي1 وسام عماد سلمان

استراتيجية استخدام انواع التغذية اثناء التوقفات واالوقاف المستقطعة 

وعالقتها بترتيب الفرق لدوري النخبة بالكرة الطائرة/ وسام عماد سلمان  

 2102بغدادـ كلية التربية الرياضية 1العبيدي .ـ بغداد: جامعة 

 سم21ص:ايض؛010

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير

 ـ كرة الطائرة ) تدريب( أـ العنوان2ـ اللياقة البدنية )تغذية( 0

 

0012.  

202111 

 323د

 

 الدوري1 رشا كاظم حسون

اثر التدخين على بعض مضادات االكسدة البالزمية لدى المدخنين 

كاظم حسون الدوري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصحاء/  رشا 

1755.  
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 2102للعلوم الصرفة1

 ص21ص؛12

 في علوم الحياة1 علم الحيوان / الفسلجة الحيوانية رسالة ماجستير

 ـ التدخين      أـ العنوان0

 

202122 

 111أ

 

 ابوكلل1 ضرغام خالد عبد الوهاب

كفاءتها في مدينة النجف واقع توزيع الخدمات الصحية ومستويات 

االشرف/ ضرغام خالد عبد الوهاب ابوكلل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102كلية االداب 1 

 سم21ص: ايض؛210أـ ص1

 أطروحة دكتوراه في فلسفةالجغرافية الصحية

ـ الخدمات الصحية ـ 2ـ الجغرافية الطبية ـ مدينة النجف االشرف   0

 دراسات   أـ العنوان

 

0012.  

202122 

 221ع

 

 عادل عبد االميرعبود

التحليل الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة البصرة / عادل عبد 

 2102االميرعبود.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛201ب ـ ف1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا

 الصحية ـالخدمات2ـ  الجغرافية الطبية ـ العراق ) مدينة البصرة(    0

 أـ العنوان

 

0010.  

202122 

 232ع

 

 عدنان فاضل صالح

تمثيل الخرائط الرقمية في الجغرافية الطبية/ عدنان فاضل صالح.ـ بغداد: 

 2102جامعة بغدادـ كلية االداب1

 سم21ص؛222أـ س1

 في الجغرافية رسالة ماجستير

 الرقميةـ الخرائط 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظة بابل(    0

 أـ العنوان 

 

0011.  

202122 

 232م

 

 المرياني1 عباس زغير محيسن

تأثير العوامل الجغرافية في انتشار مرضي حساسية الجهازالتنفسي والربو 

في محافظة ذي قار/  عباس زغير محيسن المرياني.ـ البصرة : جامعة 

 2102البصرة ـ كلية التربية  1 

 سم21ص؛ايض؛002أـ ف1 

 في الجغرافية ادابرسالة ماجستير 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة ذي قار( أـ العنوان0

 

0013.  

202122 

 232ن

 

 نجوى محمد صالح ابراهيم كالدي

تباين معدالت وفيات االمهات في اثناء الحمل والوالدة في مدينة الموصل 

(/ نجوى محمد صالح ابراهيم كالدي.ـ نينوى: 2101ـ 2111للفترة )

 2102الموصل ـ كلية التربية1 جامعة 

1760.  
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 سم21ص:ايض؛21أـ ح1 

 رسالة ماجستير جغرافية

 ـ الحمل والوالدة2ـ االمهات ـ وفيات   2ـ الجغرافية الطبيعية   0

 أـ العنوان 

 

202111 

 131ع

 

 

 العكيلي1 علي دحام دعثور

الصراع النفسي وعالقته بمعنى الحياة لدى المصابين بمرض السكري / 

دعثور  العكيلي .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1  علي دحام

2102 

 سم21ص؛020

 في االرشاد النفسيرسالة ماجستير 

 ـ مرض السكري   أـ العنوان 2ـ الصحة النفسية   0

 

0020.  

20211333 

 322ج

 

 

 الجوادي 1 والء عبد الواحد عبد العزيز

الكيمياوية في دم ونسج دراسة بعض االنزيمات والهرمونات والمتغيرات 

المصابين باورام الغدة الدرقية الحميدة والخبيثة في مدينة الموصل 

وضواحيها/ والء عبد الواحد عبد العزيز الجوادي .ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛013

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 الغدة الدرقية   أـ العنوانـ 2ـ االورام الحميدة والخبيثة   0

 

0022.  

202113332 

 212م

 

 محمد عبد الغني محمد مصطفى

 -Barr virus–Epstein التعري مصليا وجزيئيا عن ايشتاين بارفيروس

محمد عبد الغني محمد  في امصال مرض السرطان في محافظة نينوى /

 2102مصطفى .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

I ـxi 1012سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة/ احياء مجهريةرسالة ماجستير 

 ـ السرطان ـ مرض     أـ العنوان0

 

0022.  

20210 

 122ح

 

 الحمداني1 رغد مقداد محمود

دراسة تأثير الملوثات المنبعثة من المركبات على االشخاص في شوارع 

تكريت ـ مدينة تكريت/ رغد مقداد محمود الحمداني .ـ صالح الدين: جامعة 

 2102كلية التربية1

A ـf 1012سم21ص؛ 

 في علوم الحياةرسالة ماجستير

 ـ تلوث البيئة      أـ العنوان0

 

0022.  

20210 

 213هـ

 

 هالة ارشد علي

معالجة مطروحات مياه فضالت الصرف الصحي لمدينة تكريت باستخدام 

هالة تقنية المجففات الحرارية الدوارة واعادة استخدامها كأسمدةعضوية/ 

 2102ارشد علي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1

1765.  
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Iii ـviii 1012سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اختصاص علوم الحياة1 بيئة

 ـ تلوث البيئة ـ العراق ـ مدينة تكريت    أـ العنوان0

 

2021002 

 020آ

 

 

 آفاق طالب فرهود

الحرارية في تراكيز بعض دراسة تأثير مطروحات محطة الطاقة 

العناصرالنزرة في مياه ورواسب ونوعين من النباتات المائية في نهر 

الفرات قرب مركز مدينة الناصرية ـ جنوب العراق/ آفاق طالب فرهود.ـ 

 2102ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية العلوم1

I ـii 1021سم21ص:اتيض؛ 

 في علوم الحياةرسالة ماجستير 

 ث   أـ العنوان ـ المياه ـ تلو0 

 

0022.  

2021002 

 223ب

 

 البدري1 افراح طعمة خلف مطر

دراسة تأثيرمياه مجاري سامراء على نوعية المياه في نهردجلة/ افراح 

طعمة خلف مطر البدري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 2102للبنات1

 سم21ص:ايض؛002

 في علوم الحياة1 بيئةرسالة ماجستير 

 ـ دجلة ـ نهر   أـ العنوان2ـ تلوثـ المياه 0

 

0020.  

2021002 

 122ح

 

 الحمداني1 انسام احمد سعدون احمد

ازالة بعض ملوثات لمياه باستخدام المعالجة النباتية في مدينة الموصل / 

انسام احمد سعدون احمد الحمداني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

2102 

 سم21ص:ايض؛210أـ ب1

 علوم الحياة/ علم النبات أطروحة دكتوراه

 ـ المياه تلوث   أـ العنوان 0

 

0021.  

2021002 

 333خ

 

 الخيون1 ظفار ظاهر حبيب

توزيع المركبات متعددة االنوية في البيئة الساحلية العراقية/ ظفارظاهر 

 2102حبيب الخيون .ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1

  سم21ص:ايض؛021أـ ك1 

 2001علوم زراعية 1 االسماك والثروة البحرية ـ رسالة ماجستير 

 أـ العنوانـ المياه ـ تلوث   0

 

0023.  

2021002 

 323د

 

 الدوري1 اسراء حمود عبد

دراسة بكتريولوجيه كيمياوية وفيزياوية لمياه الشرب المعدنية المتداولة 

في االسواق المحلية لمدينة تكريت/  اسراء حمود عبد الدوري.ـ صالح 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات1الدين: 

 سم21ص: ايض؛002

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

1770.  
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 أـ العنوان ـ مياه الشرب ـ تلوث  ـ )مدينة تكريت(   0

 

2021002 

 232ز

 

 الزبيدي1 ختام عباس مرهون

تأثير مخلفات معمل نسيج الديوانية على نوعية مياه ورواسب نهر 

العراق/ ختام عباس مرهون الزبيدي.ـ القادسية: جامعة الديوانية ـ 

 2102القادسية ـ كلية العلوم1 

 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في تلوث بيئي

 أـ العنوان ـ المياه ـ تلوث   0

 

0000.  

2021002 

 333ش

 

 الشنونة1 ريم عدنان عبد الرزاق عبد هللا

مدينة  دراسة بيئية وبايولوجية لنوعية المياه الجوفية جنوب شرق

الموصل/ ريم عدنان عبد الرزاق عبد هللا الشنونة.ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛ 021

 في علم النباترسالة ماجستير 

 أـ العنوانـ المياه ـ تلوث   0

 

0002.  

2021002 

 322ف

 

 الفهداوي1 علي دحام احمد طرفة

بيانات االقماراالصطناعية تحديد نوعية مياه بحيرة الحبانية باستعمال 

ونظم المعلومات الجغرافية/ علي دحام احمد طرفة الفهداوي .ـ االنبار: 

 2102جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛02أـ ج1

 في العلوم الزراعيةرسالة ماجستير 

 ـ االقمار الصناعية2ـ الحبانية ـ بحيرة   2ـ مياه الشرب ـ تلوث   0

 ت الجغرافية   أـ العنوانـ نظم المعلوما2

 

0002.  

2021002 

 22ن

 

  ندى ناصر اغالي ميرزا

دراسة المياه المصرفة من مصنع الرشيد للزيوت النباتية في بغداد 

ندى ناصر  / Simo cephalus Vetulu وتأثيرها على الحيوان القشري

 2102اغالي ميرزا .ـ بغداد: جامعة بغدادـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛021أـ ب1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان ـ المياه ـ تلوث    0

 

0002.  

201103 

 221أ

 

 ال ابليش1 عمر عدنان هاشم

التقدير الطيفي للترايفلوبيرازين والكوربرومازين في المستحضرات  

الصيدالنية باستخدام تفاعالت االكسدة / عمر عدنان هاشم ال ابليش.ـ 

  2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

I ـxii132سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء

 العنوانـ الكيمياء الصيدلية    أـ 0

0001.  
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201103 

 212خ

 

 خالد وليد حمود

دراسة مستوى السيروتونين واالستيل كولين استريز وبعض المتغيرات 

الكيميوحيوية في دم النساء المصابات بالسكري النوع االول / خالد وليد 

  2102حمود .ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

Iـx 1011سم21ص: ايض؛ 

 الة ماجستيرفي علوم الكيمياءرس

 ـ الكيمياء الصيدلية    أـ العنوان0

 

0002.  

201103 

 233ر

 

 الراوي1 اكرم سلطان احمد

استخدام االليزارينات في التقدير الطبقي لمركبات امنية ودوائية وتطبيقها 

على المستحضرات الصيدالنية/ اكرم سلطان احمد  الراوي.ـ نينوى: 

 2102التربية1 جامعة الموصل ـ كلية 

I ـiv 1001سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير كيمياء

 ـ الكيمياء الصيدلية    أـ العنوان 0

 

0000.  

201103 

 230ش

 

 الشريفي1 زيد عبد الكريم محمد

تطوير طرائق طيفية وفلورومترية لتقدير مركبات دوائية فينولية 

الموصل ـ ونيتروجينية/  زيد عبد الكريم محمد الشريفي .ـ نينوى: جامعة 

 2102كلية التربية1 

I ـxiv 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء

 ـ الكيمياء الصيدلية    أـ العنوان0

 

0001.  

2011222 

 131ج

 

 الجميلي1 افراح قاسم صالح

مقارنة تراكيز هرمونات االثهبين ومضاد الموالرين وعدد من الهرمونات 

 -.افراح قاسم صالح الجميلياالخرى لدى النساء في مدينة كركوك/  

 2102كلية التربية/ قسم علوم الحياة1  -صالح الدين: جامعة تكريت

xii  1020سم21ص: ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة علوم الحياة

 ـ الهرمونات الجنسية    أـ العنوان0

 

0003.  

201111 

 022خ

 

 

 الخفاجي 1 زينة هادي شاكر

انواع السرطان المعالجة  دراسة وراثية جزيئية وفسيولوجية لبعض

بعقاري الجمزار اوالتأكسول/  زينة هادي شاكر الخفاجي.ـ بابل :جامعة 

 2102بابل ـ كلية العلوم1

 سم 21ص؛021

 علوم الحياةـ التقانه االحيائيه رسالة ماجستير

 ـ السرطان  ـ العالج  ألكيمائي     أـ العنوان0

 

 

0011.  
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2011122 

 113ح

 

 

 مطشرالحمزاوي1 علي غانم 

تأثير تدريبات التحمل الخاص باستخدام بعض االمالح المعدنية والكلوكوز 

في تطوير االنجاز لفعالية ركض نصف الماراثون على العبي المنتخب 

الوطني العراقي)المتقدميين(/ علي غانم مطشر الحمزاوي.ـ القادسية: 

 2102جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص؛001

 علوم في التربية الرياضية ماجستيررسالة 

 ـ الطب الرياضي    أـ العنوان0

 

0010.  

2011122 

 123ش

 

 الشمري1 احمد علي فليح حسن

تأثير برنامج تدريبي مقترح لزيادة حجم العضالت في بعض القياسات 

الجسمية والمؤشرات الفسيولوجية لالعبي بناء االجسام/  احمد علي فليح 

الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية حسن الشمري.ـ بغداد: 

 2102االساسية1

 سم21ص:ايض؛022

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير

 ـ الطب الرياضي    أـ العنوان0

 

0012.  

2011122 

 13ع

 

  علي مسير ياسين

تأثير البرامج التأهيلية المغناطيسية والكهربائية والختلطة في تأهيل 

المواي تاي المتقدمين/ علي مسير عضالت الفخذ المصابة لدى العبي 

 2102ياسين.ـ بغداد: جامعة بغدادـ كلية التربيةالرياضية 1

 سم21ص؛012

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ الفخذ ـ عضالت2ـ البرامج التأهيلية    2ـ الطب الرياضي   0

 أـ العنوان

 

0012.  

2011122 

 322ع

 

 العوادي1 علي احمد نجيب

برنامجين للمشي والحميه الغذائية في بعض المتغيرات الفسيولوجيه تأثير 

واالنثروبومترية لمرض ارتفاع ضغط الدم لذكور واناث دار مسنين 

الديوانية /  علي احمد نجيب العوادي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 2102التربية الرياضية1 

 سم21ص؛011

 الرياضيةأطروحة دكتوراه علوم في التربية 

 ـ الطب الرياضي    أـ العنوان 0

 

0012.  

2011122 

 223ف

 

 فادي محمد شيت يونس

استجابة عدد من المتغيرات الوظيفية عند اداء اختيارين هوائيين/ فادي 

محمد شيت يونس.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

2102 

 سم21ص: ايض؛11أـ خ1 

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير

0011.  



316 
 

 ـ الطب الرياضي    أـ العنوان 0

 

2011122 

 212ف

 

 الفتالوي1عمار مثنى جميل

اساليب مختلفة النقاص وآثارها في بعض المتغيرات االنثروبومترية  

والفسيولوجيه واالنجاز ودافعيته لدى منتخب شباب محافظة الديوانية 

.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ لبناء االجسام/ عمار مثنى جميل الفتالوي

 2102كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص؛023

 أطروحة دكتوراه علوم في التربية الرياضية

 ـ بناء االجسام   أـ العنوان 2ـ الطب الرياضي   0

 

0012.  

2011122 

 322م

 

 المياحي1 محمد حسن طعيمة

البدنية دراسة تنبؤية لفاعلية االداء الهجومي بداللة بعض الصفات 

والمؤشرات الوظيفية لجهاز الدوران وقياسات عضلة القلب/ محمد حسن 

 2102طعيمة المياحي.ـ البصرة: جامعة البصرةـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛010

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير

 ـ الطب الرياضي ـ العراق )محافظة البصرة(    أـ العنوان0

 

0010.  

2011122 

 211هـ

 

 الهاشمي1 باسل عبد الستار احمد

تأثير منهج تأهيلي في بعض المؤشرات الوظيفية لمرض قصورالشرايين 

( سنة للذكور/ باسل عبد الستار 11ـ 11التاجية بعد التوية القلبية لعمر)

 2102احمد الهاشمي.ـ بغداد: جامعة بغدادـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛222

 ية الرياضيةأطروحة دكتوراه في الترب

 ـ الطب الرياضي    أـ العنوان0

 

0011.  

2011122 
 22هـ

 
 هبة قاسم حمادي

تأثير تمرينات خاصة على بعض المتغيرات الوظيفية والمكون الشحمي 
وغير الشحمي للنساء الحوامل/ هبة قاسم حمادي.ـ ديالى : جامعة ديالىـ 

 2102كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛023

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير
 ـ الطب الرياضي ـ العراق    أـ العنوان 0
 

0013.  

20111222 
 212أ

 
 احمد سمير داود

استخدام تمرينات داخل الماء والمصاحبة لالشعة تحت الحمراء في تخفيف 
االم مفصل الركبة وتطوير االداء الحركي لالطراف السفلى/ احمد سمير 

 2102ـ كلية التربية االساسية1 داود.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية
 سم21ص؛ايض؛001

 في التربية الرياضية رسالة ماجستير
 ـ التدريب الرياضي2ـ الطب الرياضي والعالج باالشعة الحمراء0

 أـ العنوان 
 
 

0031.  



317 
 

202110 
 312أ

 
 ايمان محمد طاهر عزيز

عزل وتشخيص بعض انواع الجراثيم المحللة للمركبات الهيدروكاربونية 
من ترب محافظة نينوى/  ايمان محمد طاهر عزيز.ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص:ايض؛000

 علوم الحياة / احياء مجهرية رسالة ماجستير
 ـ الجراثيم     أـ العنوان0
 

0030.  

202110 
 232ج

 
 الء فاهم عباس الجبوري1 ا

دراسة التأثيرات المرضية والمناعية للذيفان الكبدي لبكتريا 

campylobacter jejuni / االء فاهم عباس  على الحيوانات المختبرية

 2102الجبوري.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
I ـxv 1012سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه علوم الحياة / االحياء مجهرية
 البكتريا ـ دراسات     أـ العنوانـ 0
 

0032.  

202110 
 122ج

 
 الجمعة 1 اسراء طه قاسم 

انتشار سالالت جراثيم المكورات العنقودية النهبية المقاومة للمضاد 

اسراء طه  في هذه المقاومة/ -co2الحيوي الفانكومايسين تأثير الليزر

 2102قاسم الجمعة.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

I ـviii 1012سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة / احياء مجهرية رسالة ماجستير
 ـ الجراثيم      أـ العنوان0
 

0032.  

202110 
 212ح

 
 حامد محمد تقي علي عبد هللا

الجراثيم المسببة لحب الشباب ودراسة مقاومتها للمضادات الحيوية 
عبد والمركبات الكيموعالجية في مدينة الموصل / حامد محمد تقي علي 

 2102هللا.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛001أـ ب1 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ المضادات الحيوية     أـ العنوان2ـ الجراثيم   0
 

0032.  

202110 
 123ع

 
 العزاوي1 عبد القادر يحيى حمد 

خرى انتشار اصابات الفيروس العجلي والمسببات الجرثومية والطفيلية اال
لالسهال في مدينة بعقوبة/  عبد القادر يحيى حمد العزاوي.ـ ديالى : 

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصفة 1 
 سم21ص:ايض؛32

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ الجراثيم     أـ العنوان0
 

0031.  

202110 
 022ع

 
 العقراوي1 شيالن صدقي سليم

المرتبطة بالضراوة ومدى انتشارها في عزالت بيئية المستضدات 

شيالن صدقي سليم  / equi Rhodococcusوممرضة لجرثومية

 2102العقراوي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص:ايض؛32

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ الجراثيم      أـ العنوان0
 

0032.  
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202110 
 313ع

 
 العنزي1 عمر بشير شيت 

دراسة التأثير التثبيطي لبعض الجراثيم والمواد الكيميائية على بعض 
عمر  المعزولة من ضج الجروح/ Covynebacteviumانواع جنس 

 2102بشير شيت العنزي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛011

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ت     أـ العنوانـ الجراثيم  ـ دراسا0
 

0030.  

2021102 
 112أ

 

 
 اسماء عيسى محمود

في بعض  aesiioum Triti cumتقييم فعالية مستخلصات مستنبت القمح 

اسماء عيسى محمود.ـ صالح  االنواع البكترية المسببة الخماج مختلفة / 
 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

I ـxi 1020سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان0
 

0031.  

2021102 
 232ب

 
 البديري1 عباس جواد كاظم 

دراسة وراثية وبكترية لبعض عوامل الضراوة لبكتريا السالمونيال 
المعزولة من حاالت االسهال لدى االطفال / عباس جواد كاظم البديري.ـ 

 2102لية العلوم1 القادسية : جامعة القادسية ـ ك
 سم21ص؛020

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ االطفال ـ امراض    أـ العنوان2ـ البكتريا ـ دراسات        0
 

0033.  

2021102 
 322ب

 
 البياتي1 شيماء جابر حميد 

عزل وتشخيص بعض انواع بكتريا السالمونيالمن بعض االغذية المحلية 
البياتي .ـ صالح الدين : جامعة في مدينة تكريت/ شيماء جابر حميد 

 2102تكريت ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛31

 االحياء المجهرية  رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0111.  

2021102 
 232ج

 
 الجبوري 1 قناة محمود عطية سالمة 

دراسة بكتريولوجية وراثية لبعض االنواع المعزولة من المصابين وغير 
ين بداء السكري/ قناة محمود عطية سالمة الجبوري.ـ صالح الدين المصاب

 2102: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 قسم علوم الحياة 1
I ـx 112سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة) االحياء المجهرية(
 ـ داء السكري     أـ العنوان 2ـ البكتريا   0
 

0110.  

2021102 
 222ح

 
 حازم عزيز ناجيالحدراوي1 

 دراسة بكتريولوجية وجزيئية مقارنة لبكتريا ضمات الكوليرا. 

Vibriochalerae /حازم عزيز ناجي  المعزولة من نهري دجلة والفرات

 0102الحدراوي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1

I ـxiii1020سم21ص:ايض؛ 

 هرية(أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة) االحياء المج
 ـ دجلة والفرات   أـ العنوان 2ـ الكوليرا ـ العراق    2ـ البكتريا   0
 

0112.  



319 
 

2021102 
 12ح

 
 حلى احمد داود

دراسة بكتريولوجية ومناعية مقارنة بين مرض الربو والمدخنين / حلى 
 2102احمد داود.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

I ـx 1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ الربو والمدخنين     أـ العنوان 2ـ البكتريا  ـ دراسات   0
 

0112.  

2021102 
 022خ

 
 الخفاجي 1 االء هادي شاكر

االء هادي شاكر  /Helicobacter Pyloriدراسة وراثية عن بكتريا 

 2102الخفاجي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
 سم21ص:ايض؛012

 علوم الحياة)التقنيات االحيائية( رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا ـ دراسات      أـ العنوان0
 

0112.  

2021102 
 232ر

 
 الرضواني1 سجى ضياء الدين مصطفى

 دراسة االساس الوراثي لبعض الصفات المظهرية للبكتريا من جنس ال
proteus /سجى ضياء الدين مصطفى  المعزولة من نماذج طبية

 2102الرضواني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛001

 علوم الحياة1 تقنيات حياتية رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0111.  

2021102 
 122س

 
 السلطاني 1 شيماء جاسم محيميد
المعزولة من  vaginalis Gardneuaدراسةعوامل الضراورةلبكتريا 

شيماء جاسم محيميد  النساء مصابات بالتهاب المهبل البكتيري/
 2102السلطاني.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم1 

 سم21ص؛011
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة1 االحياء المجهرية

 ـ البكتريا ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0112.  

2021102 
 312س

 
 سيماء عمار ناجي

التأثيرات التازرية لبعض المستخلصات النباتية والمضادات الحيوية في 
سيماء عمار ناجي.ـ بغداد: جامعة  / staphylococcus aureusبكتريا 

 2102بغدادـ كلية التربيةأ ابن الهيثم 1
 سم21ص؛021

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0110.  

2021102 
 222ش

 
 الشعباني1 امال داود عبود مخلف

الديناميكية السكانية للبكتريا المحللة لليوريا ودراسة فعالية انزيم اليوريز 
تحت ظروف مختلفة/ امال داود عبود مخلف الشعباني.ـ االنبار :جامعة 

 2102االنبارـ كلية العلوم 1
I ـxi 1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0111.  

2021102 
 312ش

 
 شيماء محمد علوان

0113.  



321 
 

تلوث الجروح البكتيري وبعض المؤشرات المناعية الدالة على شفائها/ 
شيماء محمد علوان.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

12102 
 سم21ص؛13

 علوم الحياة1 الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

2021102 
 303ص

 
 الصوفي 1 رفل مهدي يونس 

 stuphyloccus aureusتنقية انزيم الاليكيز من النوع البكتيري

رفل مهدي يونس الصوفي.ـ نينوى :  / DNAواستخدامه في ربط شظايا 

 2102جامعة الموصل ـ كلية العلوم1
 سم21:ايض؛02

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0101.  

2021102 
 233ع

 
 العاني1 امنة غانم عمر

دراسة بكتريولوجية لبيئة بعض كهوف شمال العراق والتحري عن الدور 
الجرثومي فيها/ امنة غانم عمر العاني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛022

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0100.  

2021102 
 233ع

 
 العاني 1 مثنى بديع فرحان

 Pneumoniae,Escherichiaدراسة وراثية لكال من البكتريا 

Coli Klebsiella  /مثنى بديع المرارة والحصى البولية والقناة الهضمية

 2102كلية التربية 1فرحان العاني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
I ـxviii 1220سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 ـ البكتريا ـ دراسات     أـ العنوان 0
 

0102.  

2021102 
 221ع

 
 عباس ياسين حسن

من مصادر مرضية  Enterococcus Faecalisعزل وتشخيص بكتريا 

ين حسن.ـ عباس ياس مختلفة ودراسة امراضها في الفئران المختبرية /
 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

X ـxiv 1032سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0102.  

2021102 
 232ع

 
 العبيدي1 عميدة علي عطية

المعزولة من  Ecoliالتوصيف الوراثي لبعض عوامل ضراوة بكتريا 

عميدة علي عطية العبيدي.ـ صالح الدين : جامعة  اخماج المسالك البولية/ 
 2102تكريت ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛002أ ـ ب1 
 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي

 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0102.  

2021102 
 232ع

 
 العبيدي1 مأرب نزيه رشيد

0101.  



321 
 

المعزولة محليا  Lactobacillus acidophilusبكتريا دراسة تأثير

مأرب  ومكوناتها كعامل مضاد للسرطان في الخارج وداخل الجسم الحي/
نزيه رشيد العبيدي.ـ بغداد: جامعة بغدادـ معهد الهندسة الوراثية والتقنيات 

 2102االحيائية للدراسات العليا1
I ـxii 1012سم21ص:ايض؛ 

 في الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائيةأطروحة دكتوراه فلسفة 
 ـ البكتريا  ـ دراسات      أـ العنوان0
 

2021102 
 231ع

 
 العجيلي1 هيفاء رجب علوان حميد

تحديد الفاعلية البايولوجية لمستخلصات المضادات الحيوية من بعض 
هيفاء رجب علوان حميد  / Streb tomycesالعزالت المحلية من بكتريا 

 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1العجيلي

I ـxix 1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0102.  

2021102 
 120ع

 
 العسافي1 شيماء خلف عثمان 

متحملة للملوحة  Rhizobiumالتحري والحصول على عزلة من بكتريا 

شيماء خلف عثمان  واختيار كفاءتها في تثبيت النتروجين حياتيا/ 
 2102العسافي.ـ االنبار :جامعة االنبارـ كلية التربية للعلوم الصرفة  1

I ـxi 113سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا     أـ العنوان 0
 

0100.  

2021102 
 12ع

 
 عمر حسين حران

عن جينات المقاومة لمضادات البيتاالكتام من البكتريا المعزولة  التحري
 من بعض االصابات السريرية في مدينة الديوانية/  

 2102عمر حسين حران.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم1 

I ـx 1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة) االحياء المجهرية( رسالة ماجستيرفي
 ـ البكتريا      أـ العنوان 0
 

0101.  

2021102 
 222ك

 
 الكرعاوي 1 سهام عدنان عبد السادة

المعزولة من  Acinetobacterbaumanniiعزل وتشخيص بكتريا

عدول مستشفيات محافظة الديوانية ودراسة بعض جوانبها االمراضية 
سهام عدنان عبد السادة الكرعاوي.ـ القادسية : جامعة  والوراثية/

 2102دسية ـ كلية التربية1 القا
 سم21ص:ايض؛000أـ ع1 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ االمراضية والوراثية    أـ العنوان 2ـ البكتريا ـ دراسات   0
 

0103.  

2021101 
 121غ
 

 
 الغزالي1 ليندا حميد تركي

دراسة الفعل التثبطي لبعض المستخلصات النباتية ضد بعض الفطريات 
.ـ كربالء : جامعة  ليندا حميد تركي الغزالي /Dermatophtesالجلدية

 2102كربالءـ كلية العلوم1 

A ـix 112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 أـ العنوان ـ الفطريات الطبية     0
 

0121.  



322 
 

2021122 
 313ع

 
 العنكبوشي1 ازهار ازهرمحمد

وسرطان  Brca2,Brcaiدراسة العالقة بين الطفرات الوراثية للجنين 

.ـ  ازهار ازهرمحمد العنكبوشي المبيض في محافظة النجف االشرف/
 2102الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 قسم علوم الحياة 1

I ـxi 102سم 21ص:ايض؛ 

 1 التقنيات االحيائيةعلوم الحياة رسالة ماجستيرعلوم في
 وان ـ الوراثه ـ امراض بشرية     أـ العن0
 

0120.  

2021103 
 223ب
 

 
 البدري1 محمد علي محمد

دراسة العالقة بين مستوى هرمون اللبتين مع حاالت العقم لدى الرجال 
والنساء في محافظة ديالى/ محمد علي محمد البدري.ـ ديالى : جامعة 

 2102ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1
 سم21ص؛10

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ الرجال والنساءأـ العنوان2ـ العقم ـ حاالت    2المناعة ـ علم     ـ 0
 

0122.  

20210220 
 123ع
 

 
 العزاوي1 رواء صفاء عباس

دراسة لبعض المعايير ذات العالقة بتخثر الدم لدى المرضى المصابين 
باحتشاء عضلة القلب الحاد/  رواء صفاء عباس العزاوي.ـ بابل: جامعة 

 2102للبنات 1 بابل ـ كلية العلوم 
I ـxiv 1002سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرعلوم في
 ـ احشاء عضلة القلب     أـ العنوان 0
 

0122.  

2021210 
 212م
 

 
 محمد عرفات محمد سليمان

من  Coryhebactoriumdiphtheriaعزل وتشخيص وتديات الخناق

 البعلوم واللوزتين ودراسة حساسيتها تجاه بعض المركبات الدوائية /
محمد عرفات محمد سليمان.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالتربية1
 سم21ص؛002

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ البلعوم واللوزتين    أـ العنوان2ـ الخناق ـ مرض    0
 

0122.  

2021212 
 022خ

 
 الخفاجي1 نسرين كاظم راضي 

في مدينة  2010ـ 2011للعام  Bدراسة انتشار االنفلونزا الموسمية نمط 

نسرين كاظم راضي الخفاجي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم  الحلة/ 
 2102للبنات 1 

I ـXIII 131سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 نة الحلة(     أـ العنوانـ االنفلونزا الموسمية ـ العراق) مدي0
 

0121.  

2021221 
 32ن

 
 نور زهير جاسم

تأثير عقار البريد نيزولون في بعض مناسيب الدم الهرمونية وكيموحيوية 
لدى مرضى الربو القصبي من الرجال في محافظة النجف االشرف/ نور 

 2102.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم1زهير جاسم

I ـXI  112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ الربو ـ العراق ) محافظة النجف االشرف(      أـ العنوان 0

0122.  
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20212220 
 322ر
 

 
 رواء محمود هاشم

دراسة وبائية لبعض مسببات االسهال من االواني الطفيلية في المرض 
المراجعين لمستشفى صالح الدين العام في تكريت مع دراسة تجريبية 

 Calnaraلتأثير المستخلص الكحولي لنبات 
Lantana / رواء محمود هاشم.ـ صالح  عليها في الفئران المختبرية

 2102للبنات 1الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛021أـ د1 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ الفئران المختبرية     أـ العنوان 2ـ االسهال ـ امراض     0
 

0120.  

2021222 
 131د
 

 
 الدليمي1 ثائر عبد هللا حسن 

 بأستخدام تقنيات  Bالتحري عن فيروس التهاب الكبد نمط 
Reai Time Pcr,Elisa / ثائر  في دم ولعاب المرضى في محافظة االنبار

عبد هللا حسن الدليمي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 
12102 

I ـix 131سم21ص:ايض :ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان2ـ الكبد ـ امراض      0
 

0121.  

2021222 
 13ع

 
 حميد محسن العزي 1 ابتهال 

الكشف عن اصابات التهاب الكبد الفيروسي نمط ب الخفي بوساطة تقنية 
تفاعل البلمرة المتسلسل في محافظة ديالى/ ابتهال حميد محسن  العزي .ـ 

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية1

Iiـxxvi112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 العنوانـ الكبد ـ امراض  أـ 0
 

0123.  

20212222 
 123ن
 

 
 نسرين شاكر محمود

دراسة بعض المعايير لالموية والكيموحيوية والمناعية لعينة من المرض 
العراقيين المصابين بالتهاب الكبد الفايروسي المزمن نمط ج وعالقة ذلك 

بالمعالجة المناعية/  نسرين شاكر محمود.ـ بغداد: جامعة بغدادـ كلية 
 2102العلوم للبنات 1

I ـxii 1022سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ االلتهاب الكبدي     أـ العنوان 0
 

0121.  

2021222 
 122أ

 

 
 اميرة كمال محمد احمد

 peptideAtrial( ANP) العالقة بين مستويات الببتيد االذنيني الصوديوم
Natriuretic /اميرة كمال محمد احمد.ـ  وبعض معايير متالزمة االيض

 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

I ـxvi 1020سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة ـ علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ السكر ـ مرض     أـ العنوان0
 

0120.  

2021222 
 122ح

 
 الحمداني 1 سلمى ماجد سعد

الدرقية  التأثير الفسلجي لداء السكر من النوع الثاني في هرمونات الغدة

0122.  
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وعدد من المتغيرات الكيموحيوية لدى مرض في محافظةصالح الدين/ 
سلمى ماجد سعد الحمداني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 2102للبنات1 قسم علوم الحياة  1
I ـxiv 1013سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة ـ فسلجة الحيوان رسالة ماجستيرفي
 وانـ السكر ـ مرض     أـ العن0
 

2021222 
 022ر

 
 رفاه سليم حسن

 IGF,Iالعالقة بين مستويات عامل النمو االول المشابه بهرمون االنسولين 

مع بعض المؤشرات الكيمو حيوية لدى مرض  Leptin وهرمون الليتين

رفاه سليم حسن.ـ بابل : جامعة  داء السكر غير المعتمد على االنسولين / 
 2102بابل ـ كلية العلوم1

Iـ xiv1022سم21ص: ايض؛ 

 علوم الحياة  رسالة ماجستيرفي
 ـ السكر ـ مرض     أـ العنوان0
 

0122.  

2021222 
 121ع

 
 العكاش 1 اية سعد ياسين لطيف 

دراسة تأثير داء السكر غير المعتمد في بعض المعايير الفسلجية 
والكيموحيوية لدم المرضى في منطقتي تكريت وبيجي/  اية سعد ياسين 

 2102العكاش.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1لطيف 
I ـxiii1002سم21ص؛ 

 علوم الحياة 1 فسلجة حيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ السكر ـ مرض ـ العراق     أـ العنوان0
 

0122.  

2021222 
 120ع

 
 العالف 1 روجان غانم محمد ايوب

الموصل /  دراسة لبعض االوجه المناعية لمرضى السكري في مدينة
روجان غانم محمد ايوب العالف.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كليةالعلوم1
 سم21ص؛210 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 
 ـ السكر ـ مرض     أـ العنوان0
 

0121.  

2021222 
 232ع

 
 علي مالك حمادي

مستويات هرمون الليتين وعالقته ببعض المتغيرات الفيوبوجية 
مرضى السكري غير المعترد على االنسولين النوع والكيموحيوية لدى 

 2102الثاني/ علي مالك حمادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

I ـxiv 112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة 1 حيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ السكر ـ مرض     أـ العنوان0
 

0122.  

20211 
 231ق
 

 
 القريشي 1فاضل عباس حمد

لمرضى التهاب الجلد االستشرائي / فاضل عباس دراسة وراثية ومناعية 
 2102حمد القريشي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

 سم21ص؛023
 أطروحة دكتوراه في علوم الحيوان 

 ـ االمراض الجلدية     أـ العنوان0
 

0120.  

2021202 
 322م

 
 المهداوي 1 فاطمة كاظم ابراهيم 

0121.  
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الغدة الدرقية لدى مرضى الفشل دراسة العالقة بين مؤشرات الدم وظائف  
الكلوي/ فاطمة كاظم ابراهيم المهداوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 2102التربية1
I ـxii 11سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة 1علم الحيوان1 الفسلجة الحيوانية رسالة ماجستيرفي
 ـ الدم ـ مؤشرات     أـ العنوان 2ـ الفشل الكلوي       0
 

2021202 
 211هـ 

 
 الهاشمي1 وفاء هادي موسى جواد 

دراسة العالقة بين فقر الدم وهرمون االرثرو بويتين لدى العجز الكلوي 
المزمن في محافظة النجف االشرف / وفاء هادي موسى جواد الهاشمي .ـ 

 2102الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1
I ـxiii 1002سم21ص؛ 

 م الحيوان علوم الحياة 1عل رسالة ماجستيرفي
 ـ الكلية ـ امراض) العجز(      أـ العنوان 0
 

0123.  

20211222 
 213م
 

 
 محمود شاكر عبد هللا 

اثر االرشاد النفسي العقالني االنفعالي والمتمركز حول الشخص في 
معالجة حاالت االدمان/ محمود شاكر عبد هللا.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛221أـ ع1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة االرشاد النفسي 
 ـ االدمان ـ معالجة2ـ االرشاد النفسي    2ـ ادمان للمخدرات    0
 ـ التوجيه التربوي      أـ العنوان 2
 

0121.  

20211302 
 223م
 

 
 المرعي 1 اميرة عبد الكريم مران

المفهوم تأثير العالج المعرفي السلوكي )انموذج بيك( في تصحيح فرض 
الخاطيء لدى المصابين باالكتئاب / اميرة عبد الكريم مران المرعي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 21ص:ايض؛212ب ـ س1 

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي)صحة نفسية(
 أـ العنوانـ االكتئاب     2ـ العالج النفسي   0
 

0120.  

20213 
 022خ

 
 الخفاجي1 امال راغب شمران

( وفيروس المدمج الخلوي hmpvالتحري عن فيروس الميثاتيموالبشري) 

امال راغب شمران  ( لخمج السبيل التنفسي السفلي/hrsvالتنفسي )

 2102الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1
I ـxii 132سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة  رسالة ماجستير
 ـ الفيروسات     أـ العنوان0
 

0122.  

202132 
 133ح
 

 
 الحسيناتي1 شذى جواد محمد

وبعض المؤشرات المناعة  HSP70التحري عن بروتين الصدمة الحرارية 

 Parvumبين االطفال المصابين بطفيلي االبواغ الخبيئة 

Ryptospoium /شذى جواد محمد الحسيناتي.ـ ذي  في محافظة ذي قار

 2102ار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 ق
 سم21ص:ايض؛022أـ ص1

 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي
 ـ االطفاألـ العنوان2ـ الصدمة الحرارية    2ـ االمراض الطفيلية      0
 

0122.  
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202132 
 313م

 
 الموسوي 1 احمد محمد عباس

بين  Toxoplasmosisدراسة وبائية ومناعية لالصابة بداء المقوسات 

احمد محمد عباس الموسوي.ـ بابل : جامعة  النساء في محافظة بابل/ 
 2102بابل ـ كلية العلوم 1

 سم21ص؛021
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ داء المقوسات ) مرض(     أـ العنوان2ـ االمراض الطفيلية   0
 

0122.  

202132 
 313م

 
 الموسوي 1 حوراء صباح مهدي

في محافظة بابل واختبار  Giardia Lambliaي وبائية لطفيلدراسة 

فعالية المستخلص المائي البارد والمسحوق الخام لقشور ثمار االمان في 
حوراء صباح مهدي  القطط والجرذان المصابة تجريبيا بالطفيلي/

 2102الموسوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كليةالعلوم للبنات 1
I ـxiv 1021سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة ة ماجستيرفيرسال
 ـ القطط والجرذان     أـ العنوان2ـ االمراض الطفيلية     0
 

0121.  

2021323 
 322أ

 

 
 االيدامي 1 نبيل ابراهيم ناصر 
المسببة لمرض السالق  SPP.  Canndidaعزل وتشخيص بعض انواع 

 الفموي عند االطفال واختبار نوعين من العسل المحلي للسيطرة عليها/ 
نبيل ابراهيم ناصر االيدامي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم 1 

 2102قسم علوم الحياة1
 سم21ص:ايض؛013

 علوم الحياة 1 الفطريات الطبية  رسالة ماجستيرفي
 ـ العسل المحليأـ العنوان2ـ االطفال ـ امراض   2ـ الفطريات الطبية   0
 

0122.  

2021302 
 321أ

 

 
 انتصار جميل حمد

دراسة النسق البالزميدي وتحليل التحييد مع طبق الحساسية الدوائية 
انتصار  السريرية في مدينة البصرة/ Staphlococcus aureusلعزالت 

 2102جميل حمد.ـ البصرة : جامعة البصرةـ كلية التربية 1
 سم21ص؛022

 علوم الحياة1 وراثة االحياء المجهرية رسالة ماجستيرفي
 ـ الحساسية الدوائية ) مدينة البصرة(2امراض    ـ الحساسية ـ 0
 أـ العنوان 

 

0120.  

2021332 
 123أ

 

 
 االسدي1 رباب عبد الرضا يوسف 

على نمو  LCordia MYXAتأثير المستخلصات الخام لثمار البميرـ 

رباب عبد الرضا يوسف االسدي.ـ  الخطوط الخلوية السرطانية والطبيعية/
 2102كلية العلوم1 بغداد : الجامعة المستنصرية ـ

I ـXIII 1021سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ البمبر ـ ثمار    أـ العنوان 2ـ السرطان ـ العراق   0
 

0121.  

2021332 
 212ش

 
 الشرماني 1 االء عبد الزهرة كاظم

في النساء المصابات  BRCA1,BRCA2دراسة الطفرات في الجينات 

االء عبد الزهرة كاظم  بسرطان الثدي في محافظة النجف االشرف /
الشرماني.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 قسم علوم 

   2102الحياة1

0123.  
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I ـXI 102سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 وراثة رسالة ماجستيرفي
ـ الطفرات في الجينات     2 ـ الثدي ـ سرطان ) محافظة النجف االشرف(   0

 أـ العنوان 
 

2021331 
 213م
 

 
 المعموري1 اشرف عبد االمير صالح

عزل وتشخيص بعض البكتريا والفطريات المرافقة لمرضى التدرن الرئوي 
مع دراسة بعض المؤشرات المناعية وااللتهابية في محافظة بابل/ اشرف 

بابل ـ كليةالعلوم للبنات عبد االمير صالح المعموري.ـ بابل : جامعة 
12102 

 سم21ص؛000
 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي

 ـ البكتريا والفطريات     أـ العنوان2ـ السل الرئوي   0
 

0111.  

20010212 
 122م

 
 المالح1 زهراء عبد المنعم رؤوف

دراسة عزل وتشخيص عدد من الجراثيم المرضية المسببة لخمج الجروح 
الرمان والموزوالعكبر والعسل خارج  ومعالجتها بمستخلصات زهور

وداخل الكائن الحي / زهراء عبد المنعم رؤوف المالح .ـ نينوى : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية التربية 1

I ـVII 1020 سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة 1 تقنيات حياتية رسالة ماجستيرفي
 ـ الجروح ـ عالج      أـ العنوان0
 

0110.  

20010 
 131د

 
 الدليمي1 تساهل حامد كاظم 

 moraxella lacunataعزل وتشخيص جرثومي 

تساهل  من مرض خمج ملتحمة العين/ gonorrhoeaeneisseriaو

 2102حامد كاظم الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كليةالعلوم للبنات 1
I ـVIII 111سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة  رسالة ماجستيرفي
 لعنوانـ العين ـ امراض     أـ ا0
 

0112.  

20010122 
 313ف
 

 
 الفيلي1 سهاد ياسين عبد علي 

دراسة عن الملوثات الميكروبية لعدسات العيون الالصقة /  سهاد ياسين 
 2102عبد علي الفيلي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛012
 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي

 المجهرية     أـ العنوانـ االحياء 2ـ العدسات الالصقة       0
 

0112.  

20110 
 232ل

 
 لبنى عبد الجبار ياسين

دراسة عدد من المتغيرات الفسلجية والمناعية لدى النساء المصابات 
بالتهاب السيل البولي في مدينة تكريت / لبنى عبد الجبار ياسين .ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1 

I ـXII 1001سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوان الة ماجستيرفيرس
 ـ الفسلجية والمناعيةأـ العنوان2ـ الجهاز التناسلي للمرأة ـ أمراض   0
 

0112.  

20112 
 132ح
 

 
 الحميري1 لؤي قاسم عبد الحميد 

دراسة مرض فقر الدم عوز الحديد لدى النساء الحوامل في قضاء بعقوبة) 

0111.  
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محافظة ديالى( / لؤي قاسم عبد الحميد الحميري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 
     2102كلية التربية للعلوم الصرفة 1

I ـVII 1001سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ فقر الدم       أـ العنوان2 ـ المرأة الحامل       0
 

20112 
 332د
 

 
 دنيا هشام طه محمد

دراسة التأثير الفسلجي للوالدات المتأخرة على بعض الهرمونات ومكونات 
 الدم لدى النساء في مدينة تكريت / دنيا هشام طه محمد

     2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم21ص؛32

 علوم الحياة  رسالة ماجستيرفي
 ـ الهرمونات     أـ العنوان 2ـ الوالدة    0
 

0112.  

201102 
 22هـ 

 
 هبة حازم صالح

تقييم استخدام االنتريوكينات في تشخيص الدم الجرثومي لدى االطفال 
حديتي الوالدة في تكريت/ هبة حازم صالح.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

     2102كلية العلوم1
 سم21ص؛11

 علوم الحياة  ماجستيرفيرسالة 
 ـ تسمم الدم الجرثومي ) حديثي الوالدة(      أـ العنوان0
 

0110.  

201132 
 02آ

 

 
 آغا 1 يسرى يحيى قاسم امين

دراسة زراعية ومصلية وجزيئية لبعض مسببات ذات الرئة الالنمطي لدى 
 االطفال في محافظة نينوى/  يسرى يحيى قاسم 

  2102ـ كلية العلوم 1 امين آغا.ـ نينوى : جامعة الموصل
 سم21ص: ايض؛022

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة1 احياء مجهرية
 ـ االطفال ـ امراض      أـ العنوان 0
 

0111.  

201130 
 223ك
 

 
 الكتبي 1 مريم عبد الخالق صالح 

مستويات االكسدة ومضادات االكسدة والفعل الجزئي النزيم كلوكونوال 
 ( لدى كبار السن21الشيخزخةـكتونيز ) بروتين عالمة 

مريم عبد الخالق صالح الكتبي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 
12102 

 سم21ص:ايض؛02
 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الحياتية

 ـ الشيخوخة      أـ العنوان 0

 

0113.  

203132 
 132أ

 

 
 أزهار فيصل جعفر

تأثير المستخلص القلواني لنبات الكبار بطفيلي االميبا الحالة للنسيج 

Entamoeba histolytica   داخل جسم الفئران المختبرية ساللةc /

Balb/  أزهار فيصل جعفر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية

12102 
 سم-21ص:ايض؛10أـ س1 1

 علوم الحياة ـ الطفيليات  رسالة ماجستيرفي
 التجارب ـ الطفيليات ـ علم       أـ العنوان نفئرا ـ0
 
 

0121.  
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203132 
 323ش

 
 شيرين عادل علي

على التغيرات  Azithromycinدراسة تأثير ماء زمزم والمضاد الحيوي 

 المظهرية واالفات النسجية المحدثة بفعل البكتريا 
Escherlhiacoli /شيرين عادل علي.ـ  لبعض اعضاء الفئران البيض

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ح1 

 علوم الحياة1 علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ فئران التجارب      أــ العنوان0
 

0120.  

203132 
 233ط

 
 الطائي 1 شيماء ناهي نعيم

أشيرات كمادة مانعة للتأكسد في تقليل الت Methionineدور الميثوتين 

الناتجة منفرط كولسترول الدم المستحدث في اناث الجرذان المختبرية 
Ratlus norvigicus /  شيماء ناهي نعيم الطائي.ـ البصرة : جامعة

 2102البصرة ـ كليةالطب البيطري ) الفسلجة(  1
A ـC 112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الطب البيطري) الفسلجة( رسالة ماجستير
 ـ فئران التجارب     أـ العنوان 0
 

0122.  

203132 
 233ط

 
 الطائي 1 صبا خيرالدين ابراهيم 

التأثير الوقائي لعصير الليمون والمستخلص المائي للمعدنوس في منع 
التحصي التجريبي المستحدث بأستعمال االثيلين كاليكول وتقليل السمية 

ن وفلوكساسين في الكلوية المستحدثة بالمضادين الحيويين جيننا مايسي
الجرذان/ صبا خيرالدين ابراهيم الطائي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية العلوم 1
V ـIV 1010سم21ص: ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ جرذان التجارب     أــ العنوان0
 

0122.  

203132 
 233ط

 
 الطائي 1وجدان عبد الغني صالح 

الديكساميثازون على عوامل الدم وبعض اعضاء الجسم في تأثير عقار 

وجدان عبد الغني صالح الطائي .ـ نينوى  /mus mucalusالفئران البيض

 2102: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛021

 علوم الحياة  رسالة ماجستيرفي
 ـ العقاقير الطبية      أـ العنوان 2ـ فئران التجارب     0
 

0122.  

203132 
 112ع

 
 العسكري1 لمياء كاظم عودة 

دور حليب االيل ضد سمية الكادميوم في ذكور الجرذان المختبرية /  لمياء 
 2102كاظم عودة العسكري.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات1

 سم21ص:ايض؛022أـ م1 
 علوم الحياة رسالة ماجستيرفي

 ـ فئران التجارب      أـ العنوان 0
 

0121.  

203132 
 221ف

 
 فاطمة جبار عناد

ودراسة تأثيره على  Selinadien-3-one-11-4عزل وتشخيص مركب 

نمو الشعر وبعض الجوانب النسيجية والكيموحيوية للجرذان المختبرية 
Rattusnor vegicus  / فاطمة جبار عناد 

 2102.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم 1

0122.  
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 سم21ص:ايض؛000أـ ب1 
 علوم الحياة) علم االنسجة الحيوانية( علوم فيرسالة ماجستير

 ـ الشعر ـ نمو2ـ العوينات     2ـ فئران التجارب      0
 ـ النسيجية والكيموحيوية      أـ العنوان2
 

203132 
 122م

 
 مكارم مصطفى كمال اسعد 

دراسة التغيرات النسيجية المستحدثة بعقار الديكلوفيناك صوديوم مع 
 MUSالكيموحيوية لبعض االعضاء في الفئران البيضبعض المتغيرات 

Musculus /  مكارم مصطفى كمال اسعد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ

 2102كلية العلوم 1
I ـxiv 112سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة1 علم الحيوان رسالة ماجستيرفي
 ـ فئران التجارب     أــ العنوان0
 

0120.  

203132 
 32م

 
 منى اسماعيل ابراهيم

أثير بعض االدوية المضادة لداء المقوسات على مستوى بعض المتغيرات ت
الكيموحيوية في دم الفئران البيض المصابة تجريبيا في النساء الحوامل/ 

 2102منى اسماعيل ابراهيم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1

I ـix 1032سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة1 علم الحيوان
 ـ فئران التجارب    أــ العنوان0
 

0121.  

203132 
 22هـ

 
 هبة عدنان ابراهيم عزة

دراسة نسيجية ووظيفية للغدد اللينية باستعمال مدرر منقوع اوراق 
هبة عدنان ابراهيم  ( في اناث الجرذان/ocimum Basilicumالريحان )

 2102عزة.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛013

 التربية ) علوم الحياة( رسالة ماجستيرفي
 ـ الريحان ـ اوراق     أــ العنوان2ـ فئران التجارب       0
 

0123.  

22110 
 322ب

 
 البياتي 1 اسيل ناظم فتحي عبد هللا 

دراسة تأثير متغيرات عملية البثق المباشر على ضغط الدورة / اسيل ناظم 
الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة  فتحي عبد هللا البياتي.ـ صالح

12102 
 سم21ص؛013

 الهندسة الميكانيكية 1 الميكانيك التطبيقي رسالة ماجستيرعلوم في
 ـ الهندسة الميكانيكية      أـ العنوان 0
 

0101.  

22110 
 123ح

 
 الجزائري 1 عصام جندي حسن

دراسة الخواص االهتزازية لصفيحة مغمورة جزئيا داخل مائع / عصام 
ندي حسن الجزائري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة ج
12102 

I ـix 131سم21ص:ايض؛ 

 الهندسة الميكانيكية رسالة ماجستيرعلوم في
 ـ الهندسة الميكانيكية    أـ العنوان0
 

0100.  

22110 
 133ح

 
 الحسيني1 اسراء رزاق جواد

خواصها  تصميم مطلبات مطاطية من مواد محلية ملوثة للبيئة ودراسة

0102.  
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الميكانيكية / اسراء رزاق جواد الحسيني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 2102الهندسة1

I ـiv 1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في هندسة المواد الدائن 
 ـ الهندسة الميكانيكية      أـ العنوان 0

 
22110 

 332ز
 

 زينب بهجة كريم
المستخدمة في المجمعات الشمسية/ دراسة عملية الداء االسطح أالنتقائية 

زينب بهجة كريم.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجيةـ كلية الهندسة 1 قسم هندسة 
 2102المكائن والمعدات1

I ـiv 111سم21ص:ايض؛ 

 الهندسة الميكانيكية1 اختصاص قدرة حراريةرسالة ماجستيرفي علوم 
 العنوان   ـ المجمعات الشمسية     أـ2ـ الهندسة الميكانيكية    0
 

0102.  

22110 
 332س

 
 سيناء خضير سلمان 

محاكاة عددية ودراسة عملية لجريان ثنائي الطور في نفاث متقارب ـ 
متباعد/ سيناء خضير سلمان.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102الهندسة 1
 سم21ص:ايض؛013

 الهندسة الميكانيكيةرسالة ماجستيرفي 
 ـ الهندسة الميكانيكية    أـ العنوان 0
 

0102.  

221112 
 232ج
 

 
 الجبوري1 عباس علي كتوش حمد

ازالة بعض العناصر الثقيلة من المخلفات السائلة باستخدام الكاربون 
المنشط الحبيبي/ عباس علي كتوش حمد  الجبوري.ـ صالح الدين : 

 2102جامعة تكريت ـ كلية الهندسة 1
I ـix 1002مس21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم الهندسة الدنية 1 بيئة
 ـ هندسة البيئة       أـ العنوان0
 

0101.  

22012121 
 122ش
 

 
 الشكرجي1 هبة منير يحيى 
اليجاد موقع مستخدم الهاتف النقال وفق  GPSبناء نظام تطبيقي بواسطة 

هبة منير يحيى الشكرجي.ـ الموصل : جامعة  تقنيات هندسة البرمجيات/ 
 2102الموصل ـ كلية علوم الحاسوب 1

I ـXI 111سم21ص؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحاسوب 
 ـ الهاتف النقال ـ هندسة      أـ العنوان0
 

0102.  

222 
 222ع

 
 عبد الجبار سعد جمعة

دراسة تأثير سرعة الدوران ودرجة حرارة الصب على توزيع السليكون 
عبد الجبار  ( المنتجة سبباكة الطرد المركزي/ AIـ si%23سبيكة ) في

 2102سعد جمعة.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجيةـ كلية الهندسة 1 

I ـVI 112سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في هندسة المعادن 
 ـ الدوران ـ سرعة     أـ العنوان2ـ هندسة المعادن   0
 

0100.  

222 
 132و

 
 وليد تركي راشد

ـ CU,Sic%4دراسة التأكل الميكانيكي الجاف لمادة متراكبة ذات اساس )

0101.  
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AL/ )  وليد تركي راشد.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجيةـ كلية الهندسة 1 قسم

 2102هندسة انتاج ومعادن1 
I ـVI 111سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في هندسة المعادن
 ـ هندسة المعادن أـ العنوان0
 

222 
 231د

 
 الدجيلي1 سحر هالل عبد الرضا

ستراتيجيات التجديد الحضري في المراكز التاريخية / سحر هالل عبد 
الرضا  الدجيلي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1 قسم الهندسة 

 2102المعمارية1
 سم21ص:ايض؛201أـ ص1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة المعمارية
 ة     أـ العنوان ـ العمارة الحديث0
 

0103.  

222 
 332ل

 
 اللهيبي1 مسعود محسن هزاع 

تأثير بعض المؤشرات التشغيلية على اداء وحدة الحماة المنشطة ذات 
التهوية المطولة /  مسعود محسن هزاع اللهيبي.ـ صالح الدين : جامعة 

 2102تكريت ـ كلية الهندسة 1
I ـXI 131سم21ص:ايض؛ 

 المدنية الهندسة رسالة ماجستيرفي علوم
 ـ الهندسة المدنية     أـ العنوان 0
 

0111.  

22210 
 13ح
 

 
 حسن عبد الصاحب مهدي

تطوير اداء تنفيذ الهياكل الخرسانية في قطاع التشييد في العراق باستخدام 
حسن عبد الصاحب مهدي.ـ بغداد  ( /Six sigmaاالدارية الحديثة )

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1
 سم 21ص؛022

 المدنية/ ادارة المشاريع االنشائية الهندسةرسالة ماجستيرفي 
 ـ التشييد في العراقأـ العنوان2ـ ادارة المشروعات االنشائية   0
 

0110.  

22210 
 212خ

 
 خالد شمال مصحب مهدي

برنامج مقترح للصيانة الشاملة لقنوات الري والبزل في العراق/ خالد 
 2102بغداد ـ كلية الهندسة 1شمال مصحب مهدي.ـ بغداد :جامعة 

A ـM 1020سم21ص:ايض؛ 

 علوم الهندسة المدنية ) ادارة المشاريع االنشائية(رسالة ماجستيرفي 
 ـ الري والبزل    أـ العنوان 2ـ ادارة المشروعات االنشائية   0
 

0112.  

22210 
 311د

 
 الهلكي1 عالء قاسم مهدي 

في مشاريع التشييد في التطبيق االمثل لمقاوالت من نوع تصميم ـ بناء 
العراق/ عالء قاسم مهدي الهلكي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 

12102 
 سم21ص:ايض؛021ح ـ غ1 

 الهندسة المدنية ) ادارة المشاريع االنشائية(رسالة ماجستيرفي 
 ـ ادارة المشروعات االنشائية ـ العراق    أـ العنوان 0
 

0112.  

2221010 
 213ب
 

 
 آريان صالح الدين محمدالبرزنجي 1 

التقييم الجيوتكتيكي والتأثيرات البيئية لمقالع الحص الخابط في منطقة قره 
سالم كركون العراق/ آريان صالح الدين محمد البرزنجي.ـ صالح الدين : 

0112.  
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 2102جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم21ص؛022

 في علوم االرضرسالة ماجستير
 ـ الجيولوجيا الهندسية     أـ العنوان 0
 

2221010 
 212ص

 
 الصالحي 1 ارجان محمد امين

دراسة جيولوجية هندسية لمنطقة الغطس الجنوبي الشرقي لطيبة خانوكة1 
 2102شمال العراق/.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1

I ـIX 112سم21ص:ايض؛ 

 الجيولوجيافي علوم االرض1 رسالة ماجستير
 ـ ميكانيك التربة      أـ العنوان 2ـ الجيولوجيا الهندسية     0
 

0111.  

222101220 
 322ب
 

 
 البياتي1 عز الدين سليمان نجم 

والمفرزة  Tسلوك االنشاء في العتبات الخرسانية المسلحة ذات المقطع 

عز الدين سليمان نجم البياتي/.ـ  بالياف البولي برويلين والحديد الهجينة /
 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة المدنية انشاءات1

 سم21ص:ايض؛023أـ ع1 
 علوم الهندسة المدنية 1 انشاءاترسالة ماجستير 

 ـ الخرسانه المسلحه ـ هندسة انشائية     أـ العنوان 0
 

0112.  

222101220 
 232ج

 
 الجبوري1 معتز ابراهيم علي 

دراسة عملية لسلوكية العتبات الخرسانية المسلحة والمقواة تحت تأثير 
االحمال الساكنة والصدمية /  معتز ابراهيم علي الجبوري.ـ صالح الدين : 

 2102جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1 قسم هندسة المدنية 1
I ـXIII 021سم21ص:ايض؛ 

 علوم في الهندسة المدنية رسالة ماجستير 
 ه المسلحه   ـ الساكنة والصدمية     أـ العنوان ـ الخرسان0
 

0110.  

222101220 
 113هـ 

 
 هلكوت جهاد احمد حسن

تصرف العتبات الخرسانية المسلحة المتكونه من طبقتين تحت االحمال 
الساكنة والصدمية / هلكوت جهاد احمد حسن.ـ صالح الدين : جامعة 

 2102تكريت ـ كلية الهندسة 1
 سم21ص:ايض؛03أـ ر1 

 علوم في الهندسة المدنية) انشاءات(رسالة ماجستير 
 ـ الساكنة والصدميه     أـ العنوان 2ـ الخرسانه المسلحه   0
 

0111.  

22213120 
 112ب
 

 
 بسمة اسامة محمد علي

االتقاء العمراني للبيئة السكنية المتدهورة تقييم تجربة مشاريع االرتقاء 
علي.ـ بغداد :الجامعة العمراني في مدينة بغداد/ بسمة اسامة محمد 

 2102التكنلوجية ـ كلية الهندسة1 قسم الهندسة المعمارية  1
 سم21ص:ايض؛212

 علوم في الهندسة المعماريةرسالة ماجستير 
 ـ العمارة الحديثة ـ العراق) مدينة بغداد(     أـ العنوان0
 

0113.  

22110 
 322ب

 
 البياتي1 علي حسين

لشوارع مدينة بغداد/  علي حسين دور التشجير في التصميم المتاخي 
 2102البياتي.ـ بغداد :الجامعة التكنلوجية 1 قسم الهندسة المعمارية  1

Ii ـxiv 1021سم21ص:ايض؛ 

0131.  
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 علوم الهندسة المعمارية1 تخصص التصميم الحضريرسالة ماجستيرفي 
 ـ الشوارع ـ هندسة      أـ العنوان 0
 

2211022 
 31ر

 
 ريم اياد طلعت

ة وبكتريولوجيه لمياه الصرف الصحي لمصب متره سراي في دراسة بيئي
 مدينة الموصل وبعض تقنيات المعالجة / ريم اياد طلعت

 2102.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 
I ـvi 132سم21ص: ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم الحياة 1 تقنيات حياتية 
 ـ المياه ـ المعالجة      أـ العنوان0
 

0130.  

2211022 
 231م

 
 مريم عدنان ابراهيم

دراسة معالجة مياه الفضالت لمصافي بيجي وامكانية استخدامها كمياه 
لري بعض الخضر/ مريم عدنان ابراهيم.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية التربية1 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير علوم الحياة 1 البيئة 
 العنوانـ المياه ـ المعالجة      أـ 0
 

0132.  

22110222 
 132م
 

 
 المشهداني1 احمد توفيق احمد

دراسة بيئية ونوعية لمشروع تصفية ماء الكرخ في الطارمية/ احمد 
توفيق احمد المشهداني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

2102 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 
 ونوعيه     أـ العنوانـ بيئة 2ـ المياه ـ تصفية      0
 

0132.  

22110202 
 02ص
 

 
 صفا مهدي عبد الكاظم

دراسة نوعية مياه المصب العام باستعمال المفاهيم الثيرموديناميكية 
وتقنية االستشعار عن بعد/ صفا مهدي عبد الكاظم.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 2102كلية الزراعة 1
 سم21ص؛022

 المائية التربة والموارد رسالة ماجستيرفي علوم
 ـ المياه المالحة    ـ ازالة الملوحة      أـ العنوان0
 

0132.  

2231022 
 121أ

 
 اسامة صباح محمد مهاوش

النظم المنشئية والوظيفية التعبيرية في ابنية محطات المطارات / اسامة 
 2102صباح محمد مهاوش.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

I ـxx 1031سم21ص:ايض؛ 

 علوم الهندسة المعماريةرسالة ماجستيرفي 
 ـ المهارات ـ هندسة     أـ العنوان0
 

0131.  

2211001 
 322ب

 
 البيضاني1 احمد سعدون جوحي

اداء االدارة االرشادية في ظل معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر 
الموظفين الزراعيين العاملين باالرشاد الزراعي وزراع الخضر في 

الوسطى من العراق/ احمد سعدون جوحي البيضاني.ـ محافظات المنطقة 
 2102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1

A ـJ 1022سم21ص:ايض؛ 

0132.  
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 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 االرشاد ونقل التقانات الزراعية
 ـ االرشاد الزراعي      أـ العنوان 0
 

2211001 
 322ج

 
 الجنابي 1 نور محمد عبد هللا 

معارف المرأة الريفية في تربية الدجاج المنزلي في قضاء بيجي ـ مستوى 
صالح الدين وعالقته ببعض العوامل/ نور محمد عبد هللا الجنابي.ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛12ت ـ ذ1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 االقتصاد واالرشاد الزراعي 
 ـ المرأة الريفية      أـ العنوان 2ـ االرشاد الزراعي  0
 

0130.  

2211001 
 321ح

 
 الحيالي1 دعاء ضياء حسين محمد

االحتياجات التدريبية المعرفة لزراع الحنطة المرورية في قضاء بيجي 
بمحافظة صالح الدين وعالقتها ببعض المتغيرات /  دعاء ضياء حسين 

 2102معة تكريت ـ كلية الزراعة 1 محمد الحيالي.ـ صالح الدين : جا
 سم21ص:ايض؛022أ ـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 ـ الحنطة ـ زراعة      أـ العنوان2ـ االرشاد الزراعي    0
 

0131.  

2211001 
 122خ

 
 الخزرجي1 حاكم تكليف عبد

الحاجات التدريبية المعرفية للموظفين الزراعيين في مجال تغذية االغنام 
مرحلتي ماقبل التسميد وقبل الوالدة في محافظة النجف االشرف خالل 

وعالقتها ببعض التغيرات/  حاكم تكليف عبد الخزرجي.ـ بغداد :جامعة 
 2102بغداد ـ كلية الزراعة1

A ـI 132سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي
 ـ االرشاد الزراعي      أـ العنوان0
 

0133.  

2211001 
 332ل

 
 اللهيبي1 فراس ابراهيم ارحيم

تقويم بعض الدورات التدريبية الوظيفية في مركز صالح الدين لالرشاد 
والتدريب الزراعي من وجهة نظر المتدربين/ فراس ابراهيم ارحيم 

 2102اللهيبي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛020ج ـ ب1

 عية1 االقتصاد واالرشاد الزراعيرسالة ماجستيرفي العلوم الزرا
 ـ الدورات التدريبية     أـ العنوان2ـ االرشاد الزراعي   0
 

0311.  

22012 
 232م
 

 
 محمد عبد منحني

تقييم اداء الوحدة الميكنية ) المحراث التحتي المحور محليا والساحبة 
وحساب التكاليف االقتصادية لسرع  MFـ 650الزراعية ماسي فوركس 

محمد عبد منحني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ  واعماق وضغط اطارات مختلفة/
 2102كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛01أـ ي1 
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 المكائن واالالت الزراعية

 ـ االالت الزراعي      أـ العنوان0
 

0310.  

22012 
 213ح
 

 
 آل حمندي 1 حذيفة معن نجم 

تقييم طرائق مختلفة محتوى الجبس في التربة /  حذيفة معن نجم آل 
 2102حمندي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 

0312.  
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I ـVII 112سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 ـ التربة      أـ العنوان0
 

22012 
 022خ

 
 اظمالخفاجي1 رغد قاسم ك

تأثير اضافة الصفر الفوسفاتي والمادة العضوية في الفسفورالجاهز لنبات 
الحنطة المزروع في تربة جبسية/ رغد قاسم كاظم الخفاجي.ـ صالح الدين 

 2102: جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛021أـ م1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 أـ العنوان    ـ الحنطة ـ نبات  2ـ التربة     0
 

0312.  

22012 
 233د

 
 الدايني1 ليث جودة كريم 

دراسة كمية ونوعية اكاسير الحديد الحرة في بعض ترب غابات شمالي 
العراق/ ليث جودة كريم الدايني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الزراعة1
 سم21ص؛؛:ايض؛021أـ د1 

 وارد المائيةرسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 علم التربة والم
 ـ التربة   ـ العراق    أـ العنوان 0
 

0312.  

22012 
 122س

 
 السلطاني1 وسن طالب خضير 

تأثير التلقيح ببكتريااالزوسبيريم وملوحة التربة في نمو واخمتصاص 

K,P,N(لمحصول الذرة البيضsorghum bicor4) 

 .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربيةوسن طالب خضير السلطاني / 
12102 

 سم21ص:ايض؛13أـ ب 1 
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ الذرة البيضاء     أـ العنوان2ـ التربة     0
 

0311.  

22012 
 230و

 
 الوطيفي1 عباس صبر سروان 

تأثير تحوالت معدن المونتموريلونايت الى الكلورايت في الخصائص 
الوطيفي.ـ  الفيتروكيميائية لبعض الترب العراقية/ عباس صبر سروان

 2102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛011أـ س1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية
 ـ التربة     أـ العنوان0
 

0312.  

22012 
 122ي

 
 اليساري1 محمود ناصر حسين

تأثير دفعات ومستويات السماد النيتروجيني والبوستاسي في جاهزية 
وتحرر االلمنيوم والبوتاسيوم في التربة في نمووحاصل الحنطة 

L.(Triticum aesivum/ )  محمود ناصر حسين اليساري.ـ بغداد :جامعة

 2102بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛022أـ ب1 

 لم التربةرسالة ماجستيرعلوم في الزراعة1ع
 ـ الحنطة ـ حاصل     أـ العنوان2ـ التربة      0
 

0310.  

22012 
 232ح

 
 الحديدي 1 عبد القادر عبش سباك

تأثير نوعية المياه في السلوك الفيزيوكيميائي اليوني الكالسيوم 

0311.  
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والمغنسيوم لترب مشروع ري الجزيرة الشمالي ) نينوى(1 العراق/ عبد 
نينوى : جامعة :الموصل ـ كلية الزراعة القادر عبش سباك الحديدي.ـ 

 2102والغابات1 
 سم21ص:ايض؛022أـ ش1

 أطروحة دكتوراه في علوم التربة والموارد المائية 
 ـ التربة ـ كيمياء       أـ العنوان 0
 

22012 
 122خ

 
 الخزاعي 1 دنيا خير هللا خصاف 

صر في ازالة بعض العنا Bioremedeiationدور االستصالح الحيوي 

الثقيلة من الترب المسمدة بالفسفور والمخلفات العضوية المرورية 
دنيا خير هللا خصاف الخزاعي.ـ البصرة : جامعة  كمصادر مياه مختلفة / 
 2102البصرة ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛202أـ د1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية )كيمياء تربة(

 ـ التربة ـ كيمياء      أـ العنوان 0
 

0313.  

22012 
 232ر

 
 الربيعي1 ابتسام مجيد رشيد 

تأثير نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في السلوك الفيزيوكيميائي 
للبوتاسيوم في التربة ونمو وحاصل الطماطة تحت ظروف البيوت 

عة بغداد ـ كلية البالستيكية المدفأة/ ابتسام مجيد رشيد الربيعي.ـ بغداد :جام
 2102الزراعة1

 سم21ص؛012
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية )كيمياء تربة(

 ـ البيوت البالستيكية  أـ العنوان 2ـ الطماطة   2ـ كيمياء التربة   0
 

0301.  

22012 
 232غ

 
 الغريري1 فاضل عودة كريدي

الملحية الصودية أستخدام الجبس الفوسفاتي في استصالح الترب 
والمروية بالمياه الجوفية المالحة/ فاضل عودة كريدي الغريري.ـ بغداد 

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛31أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية ) كيمياء التربة(
 ـ التربة ـ كيمياء      أـ العنوان 0
 

0300.  

22012 
 230ق

 
 لقره غولي1 مازن فاضل خضير ا

في ازالة الملوثات النفطية وتأثيره  Pbytoemediationاستخدام تقنية 

مازن فاضل خضير  القره  في بعض صفات التربة الكيميائية ونمو النبات/
 2102غولي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛13أـ ح1
 تربة والموارد المائيةرسالة ماجستيرفي علوم الزراعة1علوم ال

 ـ النبات ـ نمو      أـ العنوان 2ـ التربة ـ كيمياء     0
 

0302.  

220120 
 213م
 

 
 المعموري 1 عبد الباقي داود سلمان ناصر

دور نمط الترسب ونسبة الكالسيوم الى المغنسيوم والقوة االيونية في 
داود صفات معادن الكاربونات واثرها في امتزاز الزنك / عبد الباقي 

 2102سلمان ناصر المعموري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛32أـ ذ1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية ) كيمياء التربة(
 ـ التربة ـ كيمياء     أـ العنوان 0
 
 

1913.  
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2201202 
 211هـ 

 
 الهاشمي1 مصطفى جابر علي 

المياه المالحة في غسل االمالح في تربتين مختلفة دور الجبس الفوسفاتي 
النسجة / مصطفى جابر علي  الهاشمي .ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية 

 2102الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛32أـ س1

 رسالة ماجستيرفي علوم الزراعية التربة والموارد المائية
 ـ التربة ـ ملوحة      أـ العنوان 0
 

0302.  

2201222 
 131ت
 

 
 التميمي1 محمد صالل عليوي

تـأثير الرايزوبكترين والبوتاسيوم والشد الحائي في نمو وحاصل حنطة 

محمد صالل عليوي التميمي.ـ بغداد  / Triticum aestivumlالخبز

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛020أـ ز1 

وبة التربة أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية) خص
 والتسميد(

 ـ الخبزـ  حنطة      أـ العنوان2ـ التربة ـ خصوبة  0
 

0301.  

2201222 
 220ص

 
 صادق جعفر حسن دويني

االستصالح الحيوي لتربة متأثرة باالمالح باستعمال الزراعة الثنائية 
والمايكورايزا والمادة العضوية / صادق جعفر حسن دويني.ـ بغداد :جامعة 

 2102زراعة1بغداد ـ كلية ال
 سم21ص:ايض؛012أـ ط1 

أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة 1 علوم التربة والموارد المائية 
 ) خصوبة التربة (

 ـ التربة ـ خصوبة      أـ العنوان0
 

0302.  

220122 
 322ج
 

 
 الجنابي1 محمد علي عبود فارس 

تأثير الري بالتنقيط والتسميد العضوي والتغطية في نمو وحاصل البطاطا 

Solanum tuberosum,  /  محمد علي عبود فارس الجنابي .ـ بغداد

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛022

أطروحة دكتوراه في الزراعة 1 علوم التربة والموارد المائية 1 فيزياء 
 تربة

 ـ الري بالتنقيط   أـ العنوان2    ـ فيزياء التربة  0
 

0300.  

220122 
 131د

 
 الدليمي1 حنان صالح مهدي صالح

تأثير الصوديوم المتبادل والتركيب الملحي والمعدني في االيطالية المائية 
المشبعة وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية لترب مختلفة النسجية/  حنان 

 2102بغداد ـ كلية الزراعة1صالح مهدي صالح الدليمي.ـ بغداد :جامعة 
 سم21ص:ايض؛11أـ ت1 

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة1 علوم التربة والموارد المائية
 ـ التربة ـ فيزياء      أـ العنوان 0
 

0301.  

220122 
 233ر

 
 الراوي 1 عادل خير هللا سلمان

ذات LEPA,LESAمع تقانتيMESAمقارنة نظام الرش المحوري التقليدي

عادل خير هللا سلمان الراوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ  الواطيء/الضغط 
 2102كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛012أـ ح1 

0303.  
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 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم  في الزراعة
 ـ التربة ـ فيزياء      أـ العنوان 0
 

220122 
 223س

 
 سعدية مهدي صالح عباس

ومنخفضة الملوحة تحت منظومة تأثير فاصلةالري والتناوب بمياه مرتفعة 
الري بالتنقيط في بعض خصائص التربة ونمو نبات الذرة الصفراء 

(Mayslzea)  سعدية مهدي صالح عباس.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية

 2102الزراعة1
 سم21ص:ايض؛211أـ ش1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
ـ الذرة الصفراء ـ نبات         2ـ مرتفعة ومنخفضة  2ـ التربة ـ فيزياء      0

 أـ العنوان
 

0321.  

220122 
 132ص

 
 الصميدعي 1 سحر نصير موسى

التغاير المكاني لبعض خصائص التربة الفيزيائية تحت نظامي الري بالرش 
المحوري والثابت في تربة جبسية/ سحر نصير موسى الصميدعي.ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛01هـ 1أـ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 ـ المحوري والثابت     أـ العنوان 2ـ فيزياء التربة     0
 

0320.  

220122 
 311ف

 
 فيصل محمود فيصل درويش 

تقييم الكثبان الرملية المثبتة باستخدام بعض المعايير اليدولوجية وتقنيات 
د فيصل درويش .ـ االستشعار عن بعد في منطقة بيجي/ فيصل محمو

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛32أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 ـ التربة ـ فيزياء      أـ العنوان 0
 

0322.  

220122 
 12ل

 
 لمى صادق خضير 

تأثير نسبة االستنفاذ من الماء الجاهز وعمق الري في مساهمة الماء 
التبخر ـ النتج الفعلي وكفاءة استعمال الماء االرض في 

لمى صادق خضير .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ  /Triticumaestivumlللحنطة

 2102كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛101أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التربة والموارد المائية ) فيزياء التربة
 ـ الماء      أـ العنوان 2ـ التربة ـ فيزياء    0
 

0322.  

220122 
 212م

 
 المحمدي 1 قصي عبيد حمادي عبد هللا 

تأثير التغطية بالبتيومين واسلوب الري الموجي في بعض صفات التربة 
الفيزيائية وانتاج محصول القرنابيط/  قصي عبيد حمادي عبد هللا 

 2102المحمدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛30أـ ت1 

 الزراعة) علوم تربة وموارد مائية(رسالة ماجستيرفي 
 ـ الري   أـ العنوان 2ـ القرنابيط ـ زراعة    2ـ فيزياء التربة   0
 

0322.  

220122 
 323هـ 

 
 الهيتي1 ميس طه يعقوب

تأثير نوع استعمال االرض في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة 
مالءمتها  رسوبية في منطقة البوعبيد ـ محافظة االنبار وتقييم مدى

0321.  
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لالستعمال الحالي/ ميس طه يعقوب الهيتي .ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية 
 2102الزراعة1 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 التربة والموارد المائية 

 ـ االرض ـ استعمال      أـ العنوان2ـ فيزياء التربة      0
 

220122 
 212ي

 
 حسينالياسري 1 هادي هاشم 

تأثير ملوحة مياه الري1 والري الناقص في نمو وحاصل زهرة الشمس 

.halianthus annuus L   /  هادي هاشم حسين الياسري.ـ بغداد

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
I ـII 1011 سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 1علوم التربة والموارد المائية
 ـ التربة ـ فيزياء      أـ العنوان 0
 

0322.  

220122 
 232ج

 
 الجبوري1 صبار راهي جاسم

أصل ووراثة معدن الجبس في بعض الترب الجبسية من العراق / صبار 
 2102راهي جاسم الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 21ص:ايض؛002أـ ز1 
 علوم تربة ومياه أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ) مسح وتصنيف الترب( 
 ـ الجبس ـ معدن      أـ العنوان 2ـ التربة ـ تصنيف  0
 

0320.  

220122 
 233ر
 

 
 الراوي1 محمد خير هللا سلمان

دور المياه المحمضة والصخر الفوسفاتي في جاهزية وامتصاص بعض 
اوي.ـ العناصر الغذائية وحاصل الذرة الصفراء /  محمد خير هللا سلمان الر

 2102االنبار: جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛021أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 والتربة والموارد المائية
 ـ التربة  ـ تصنيف      أـ العنوان 0
 

0321.  

220122 
 231ق

 
 القريشي1 امل راضي جبير

الرسوبي التغايرات المكانية لصفات بعض الترب في وسط السهل 
باستخدام مفاهيم االحصاء الجيولوجي/ امل راضي جبير القريشي.ـ بغداد 

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ت1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية علوم تربة وموارد مائية 
 ) مسح وتصنيف الترب(

 ـ العنوانـ االحصاء الجيولوجي    أ2ـ التربة ـ تصنيف   0
 

0323.  

220122 
 132م

 
 المشهداني1 حليمة عبد الجبار عبد الرحمن 

دراسة بيدوجيومورفولوجية لسالسل ترب ) منخفض الكعرة ( في 
الصحراء الغربية بأستخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 
الجغرافية / حليمة عبد الجبار عبد الرحمن المشهداني.ـ بغداد :جامعة 

 2102ـ كلية الزراعة 1بغداد 
 سم21ص:ايض؛022أـ ت1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية علوم تربة وموارد المائية
 ) مسح وتصنيف الترب( 

 ـ نظم المعلومات الجغرافية   أـ العنوان 2ـ التربة ـ تصنيف      0
 
 

1930.  
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220123120 
 220ط

 
 طارق لفته رشيد

التدفق الصفري ومساهمة الماء االرضي التوازن المائي وموقع مستوى 
 في تربة مزروعة وغير مزروعة/ طارق لفته رشيد

 2102.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛33

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 علوم التربة والموارد المائية
 ـ علم التربة في العراق     أـ العنوان 0
 

0320.  

2201120 
 132ص

 
 عي 1 جنان محمد حمودالصميد

( لزيادة .Triticum aestivum Lحض بذور صنفيين من الحنطة )

.ـ ديلى : جامعة ديالى ـ  جنان محمد حمود الصميدعي تحملها للملوحة/
 2102كلية التربية للعلوم الصرفة في 1

 سم21ص:ايض؛20أـ خ1 
 علوم الحياة 1 علم النباترسالة ماجستيرفي 

 ـ نبات    أـ العنوان  ـ الحنطة2ـ البذور   0
 

0322.  

2201122 
 323ب

 
 بنان حسن هادي

استجابة الذرة الصفراء لمعايير انتخاب تحت مستويي نتروجين / بنان 
 2102حسن هادي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛31أـ هـ 1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية )تربية نبات( 

 ـ الذرة الصفراء      أـ العنوان2النباتات ـ تربية   ـ 0
 

0322.  

2201122 
 233ر

 
 الراوي1 عدوية ساجد مصطفى

االنتخاب بخلية النحل لوزن البذرة في زهرة الشمس/  عدوية ساجد 
 2102مصطفى الراوي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛12أـ و1 
 الحقلية ـ تربية ـ نباتعلوم المحاصيل رسالة ماجستير

 أـ العنوانـ النباتات ـ تربية       0
 

0322.  

2201122 
 233و

 
 وجيهة عبد حسن

االنتخاب بالتلقيح الذاتي لتحمل شدود الجفاف والنايتروجين والبوتاسيوم 
في الذرة الصفراء/ وجيهة عبد حسن.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

12102 
 سم21ص:ايض؛001أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في المحاصيل الحقلية )تربية نبات(
 ـ الذرة الصفراء     أـ العنوان 2ـ النبات ـ تربية     0
 

0321.  

22011222 
 220ص

 
 الصراف 1 ندى عبد الكريم محمد 

استخدام التقنية النوويه في تحسين النباتات / ندى عبد الكريم محمد  
معهد الهندسه الوراثية والتقنيات االحيائية  الصراف.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ

 2102للدراسات العليا  1
 سم21ص؛23

 دبلوم عالي في الهندسة الوراثيه والتقنيات االحيائية 
 ـ الهندسة الوراثية ـ زراعة      أـ العنوان0
 

0322.  

22010 
 313ع
 

 
 العيسى1 نجالء منصور عبد الحليم

في جاهزية وامتصاص بعض  تأثير الري المتناوب بمصادر مياه مختلفة

0320.  
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نجالء منصور  (/.Hordum vulgar Lالصغرى والثقيلة في نبات الشعير)

 2102عبد الحليم العيسى.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛020أـ ج1 

 في العلوم الزراعيةرسالة ماجستير
 ـ الشعير ـ نبات     أـ العنوان 2ـ المياه    0
 

22011 
 322أ

 

 
 اياد احمد حمادة 

دور السماد الفوسفاتي والرش بالمنغنيز والنحاس في النمو والحاصل 
 ( في تربة جبسية /.Triticum aestivum Lومكوناته لحنطة الخبز )

 2102اياد احمد حمادة.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ذ1 

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية) علوم التربة والموارد المائية 
 ـ تغذية النبات( 

 ـ النبات ـ تغذية      أـ العنوان 0
 

0321.  

22011 
 133ح

 
 حسين عزيز محمد 

التغذية الورقية لعنصري المنغنيز والبورون في نمو وحاصل الذرة 

حسين  مختلفة/تحت نسب استنزاف رطوبية  .Zea mays Lالصفراء 

 2102عزيز محمد.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛001

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية ) علوم التربة والموارد 
 المائية ـ تغذية النبات( 

 ـ النبات ـ تغذية       أـ العنوان 0
 

0323.  

22210 
 313ت

 
 تيسير خالد عبد الكريم 

المستخلصين الكحولي ) التربينات والفينوالت( والمائي الحار تأثير 
في بعض   camaldulensisEucalyptus الوراق نبات البوكالبتوس

 Coleoptera Bostrichidaeالجوانب الحياتية لثاقية الحبوب الصغرى 
Rhyzortha domin f /  تيسير خالد عبد الكريم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ

 2102رفة ) ابن الهيثم( 1كلية العلوم الص
I ـix  1021سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة رسالة ماجستير
 ـ الحشرات الضارة     أـ العنوان0
 

0321.  

22210 
 312ش

 
 شيماء محمد هشام يوسف 

استخدامات االشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز المخزون 
الموصل :  وتأثيراتها على صفات الجودة/  شيماء محمد هشام يوسف .ـ

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

I ـxi 1003سم21ص:ايض؛ 

 في علوم الحياة 1 علم الحيوانرسالة ماجستير
 ـ الحشرات الضارة      أـ العنوان0
 

0320.  

222131 
 232ج

 
 الجبوري1 عبد الفتاح عبد الوهاب اخضير 

 حساسية بعض االصناف المحلية من الذرة البيضاء لالصابة بحفار ساق

 .Led( Noctuidae  :Lepidoptera) الذرة

Sosamia cretica /وكفاءة بعض المستخلصات النباتية في مقاومتها 

عبد الفتاح عبد الوهاب اخضير الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 
 2102الزراعة 1

 سم21ص:ايض ؛21أـ ت1 

0322.  
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 علوم في الزراعة ) وقاية نبات الحشرات(رسالة ماجستير
 ـ وقاية      أـ العنوان  ـ النبات0
 

222131 
 133ح

 
 حسين كيطان محمد

 (   sulzer) دراسة بيئية ومكافحة حشرة من الخوخاالخضر

Myzus persicae   (Aphididae Hemiptera/في محافظة البصرة ) 

 2102حسين كيطان محمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛13

 في العلوم الزراعة ) وقاية نبات الحشرات(رسالة ماجستير
 ـ النبات ـ وقاية      أـ العنوان 0
 

0322.  

222131 
 133ح

 
 الحسيناوي1 خالد جابر عبد الرزاق

مع  Hemiptera Aphididaeدراسة تصنيفية وبيئية لبعض انواع المن 

 االشارة الى الكفاءة االفتراسية لنوعين من الدعاسيق في محاظة البصرة/ 
خالد جابر عبد الرزاق الحسيناوي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102الزراعة 1 
 سم21ص:؛021

 في العلوم الزراعة ) وقاية نبات(رسالة ماجستير
 ـ الدعاسيق ـ حشرات     أـ العنوان 2ـ النبات ـ وقاية   0
 

0322.  

222131 
 322ح

 
 الحيراوي1 وضاح عبد الحميد ابراهيم 

 Tenebrionidaeالتفضيل الغذائي كنفساء الطحين )دراسات في 
:coleoptara: ) Tribolium confusum Duva L.  على انواع

وضاح عبد الحميد ابراهيم  مختلفة من الطحين حبوب الذرة والحنطة / 
 2102الحيراوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1 

 سم21ص:ايض؛02أـ و1 
 قاية نبات 1 حشراترسالة ماجستيرو

 ـ النبات ـ وقاية      أـ العنوان 0
 

0321.  

222131 
 232خ

 
 خضير عباس عزيز

دراسة بعض الجوانب البيئية والحياتية لعثة الطماطة االمريكية 

 Tuta absoluta(Gelechiidae( meyrickالجنوبية)

Lepidobtera  ومكافحتها باستعمال بعض عوامل المكافحة المتكاملة في)

خضير عباس عزيز.ـ الكوفة  الطماطة في محافظة النجف االشرف/ مزارع
 2102: جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛023أـ ن1
 ) وقاية نبات الحشرات(أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ـ الطماطة ـ مزارع2ـ البيئة والحياتية    2ـ النبات ـ وقاية    0
 أـ العنوان 

 

0322.  

222131 
 022خ

 
 الخفاجي1 سحر محسن صالح

دراسة بعض الجوانب الحياتية والمكافحة الميكروبية لبق الحمضيات 
 الدقيقي

planococus citririsso (pseudococcidae :Hemiptera )

والمستحضر  vuill(Bais )Beauveria bassianaبأستخدام الفطر 

سحر محسن صالح الخفاجي.ـ الكوفة : جامعة  / Mycotalاالحيائي 

 2102الكوفة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص؛00أـ ب1

 في العلوم الزراعة ) وقاية نبات الحشرات (رسالة ماجستير

0320.  
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 ـ النبات ـ وقاية      أـ العنوان 0
 

222131 
 322د

 
 الديراوي1 محمد مهدي مزعل

ي النشاط الحيوي لطوائف استخدام التغذية كبدائل ومكحالت حبوب اللقاح ف
محمد مهدي  في محافظة البصرة / .Apis meuifera Lنحل العسل 

 2102مزعل الديراوي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛33

 في العلوم الزراعة ) وقاية نبات الحشرات (رسالة ماجستير
 أـ العنوان ـ عسل النحل  2ـ اللقاح ـ حبوب   2ـ النبات ـ وقاية   0
 

0321.  

222131 
 332ز

 
 زينب فاضل جاسم

استخدام ثالثة انواع من النباتات المائية في ازالة مبيد الموكاب 
وبعض العناصر الثقيلة من مياه شط العرب جنوب العراق/ زينب 01%

 2102فاضل جاسم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛22

 الزراعةفي العلوم رسالة ماجستير
 ـ النبات ـ وقاية   أـ العنوان 0
 

0323.  

222131 
 212ش

 
 الشبالوي1 لقاء محمد احمد

تقييم بعض انواع المصائد والطعوم وطرق المكافحة لذبابة البحر المتوسط 

(apitata wiea )ceratitis (Diptera Tephritidae /)  لقاء محمد

 2102احمد الشبالوي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛12أـ ز1 

 علوم في الزراعة) وقاية نبات الحشرات (رسالة ماجستير
 ـ الذباب    أـ العنوان 2ـ المصائد والطعوم   2ـ النبات ـ وقاية   0 

 

0311.  

222131 
 213ش

 
 الشبلي1 حيدر عزيز علي

الممغنط وتقنين استخدام مبيدات االدغال في السيطرة على استخدام الماء 
دغل الدنان في حقول الرز/ حيدر عزيز علي الشبلي .ـ النجف : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض ؛002

 في العلوم الزراعةرسالة ماجستير
  ـ الرز ـ حقول  أـ العنوان2ـ االدغال ـ مبيدات  2ـ النبات ـ وقاية 0
 

0310.  

222131 
 123ش

 
 الشمري1 احمد جاسم محمد 

 ( warnerبعض المعطيات الحياتية للسوستين المزركشة )

Neochetina eichhorniae (والمخططةHustache ) 
coleopteran curculionidae  Neocktina bruchi وامكانية

 solomsاستعمالهما في مكافحة عشية النيل 

(Mart. )tichhornia crassipes /  احمد جاسم محمد الشمري.ـ بغداد

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ز1 

 ) وقاية نبات(أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 ـ النيل ـ عشبة     .أـ العنوان2ـ النبات ـ وقاية    0
 

0312.  

222131 
 31ش

 
 الشوك 1 مهند محمد حميد
والبذور والمجموع الخضري الصناف مختلفة عزل الفطريات من التربة 

من الباقالء وتأثيرات بعضها في امراضية النموات الخضرية للنبات 

0312.  
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وفروج اللحم/ مهند محمد حميد الشوك.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 
 2102الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛002أـ ل1 
 في العلوم الزراعة) وقاية نبات(رسالة ماجستير

 ـ التربة والبذورأـ العنوان2ـ الفطريات ـ عزل  2اية ـ النبات ـ وق0
 

222131 
 321ع

 
 العنبكي 1 حسين علي مطني

 Thripidالكثافة العددية وبعض طرائق المكافحة لشربس البصل)

(Thripidae :Thysanoptera )Thrips tabacilin deman  على

حسين علي مطني العنبكي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية  محصول البصل / 
 2102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ت1 
 علوم في الزراعة) وقاية النبات الحشرات (رسالة ماجستير

 ـ النبات ـ وقاية      أـ العنوان0
 

0312.  

222131 
 232ف

 
 فلاير بهجت هرمز

 alliaria Fonsecaتقييم بعض طرائق المكافحة لذبابة البصل 

 Delia (Diptera:Anthomyiidae/ ) فلاير بهجت هرمز 

 2102.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛022

 أطروحة دكتوراه فلسفة في وقاية النبات)الحشرات(
 ـ النبات ـ وقاية      أـ العنوان0
 

1955.  

 

 

 

 

222131 
 232ف

 
 فلاير حسوني صادق 

 : Elateridaeانواع جنس )دراسة وصفية وجزئية لبعض 
Coleopteran )Agriores spp  وحساسية بعض اصناف البطاطا

فلاير حسوني صادق .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة  االصابة بها/
12102 

 سم21ص:ايض؛002أـ ط1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية وقاية النبات 

 ) الحشرات(
 ـ البطاطا ـ اصناف     أـ العنوان 2ـ النبات ـ وقاية   0
 

0312.  

222131 
 323ك

 
 الكناني1 لينا قاسم عيدان

تأثير التغذية بالسكروز المذاب بالماء الممغنط في االداء الحياتي 

لينا قاسم عيدان الكناني.ـ بغداد  /.Apis mellifera Lلطوائفنحل العسل 

 2102:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛02أـ و1 

 علوم في الزراعة) وقاية النبات الحشرات (رسالة ماجستير
 ـ االداء الحياتيأـ العنوان2ـ التغذية بالسكروز    2ـ النبات ـ وقاية   0
 

0310.  

222131 
 213م

 
 المرسومي1 مصطفى ضاري

تقويم فعالية بعض منظمات النمو الحشرية في مكافحة حشرة االرضه 
(silv )Microceotemes eliversus (Termitielae 

:Isoptera /)  مصطفى ضاري المرسومي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية

 2102الزراعة 1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في وقاية النبات ) الحشرات(
 ـ االرضه ـ حشرة     أـ العنوان 2ـ النبات ـ وقاية      0

0311.  
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2221310 

 13ع
 

 
 العلي1 بلقيس سهم عباس 

متبقيات بعض المبيدات الحشرية في مياه ورواسب واحياء من مناطق 
شرق هور الحمار 1 العراق/ بلقيس سهم عباس العلي.ـ البصرة : جامعة 

 2102البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛210أـ د1 

 علوم زراعيةـ االسماك البحريةرسالة ماجستير
 أـ العنوانـ مبيد الحشرات     0
 

0313.  

222102 
 232ج
 

 
 الجبوري1 رائد مجبل عبد هللا حسين

تأثير معدالت البذار على انتاجية خطوط نقية وتوليفاتها في حنطة 
رائد مجبل عبد هللا حسين الجبوري.ـ  /.Triticum aestivum lالخبز

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛12أـ هـ1 
 علوم الزراعيةـ المحاصيل الحقليةماجستيرفي الرسالة 

 ـ البذار ـ معدالت      أـ العنوان2ـ الحنطة ـ زراعة    0
 

0321.  

222102 
 333ج

 
 الجويني1 هيثم برهان خلف

تأثير التعطيش وموعد رش مبيد الشيفالير في كفاءة مكافحة ادغال 
هيثم برهان خلف الجويني.ـ  وحاصلها /.Tritcum aestivum Lالحنطة 

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص؛32

 علوم الزراعيةـ المحاصيل الحقليةرسالة ماجستيرفي ال
 ـ الحنطة ـ زراعة      أـ العنوان0
 

0320.  

222102 
 322ب
 

 
 البياتي1 احمد عبد الكريم قادر

استخدام معلمات ورائية وادلة انتخابية في تقويم عدة تراكيب وراثية من 

احمد عبد الكريم قادر البياتي.ـ صالح  / .Hordeum Vulgare Lالشعير 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 
 سم21:ايض؛02أـ هـ 1 

 علوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 ـ الشعير ـ زراعة    أـ العنوان0
 

0322.  

222122 
 212س
 

 
 السامرائي 1وائل محمد مهدي 

 Merrillللتقليح بالبرايزويبا  Glycineاستجابة فول الصويا 

MaxL. / وائل محمد  والمايكورايزا والسماد الفوسفاتي في تربة جبسية

 2102مهدي السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 
 سم21ص:ايض؛022أـ د 1 

 علوم الزراعيةماجستيرفي الرسالة 
 ـ فول الصويا ـ زراعة     أـ العنوان0
 

0322.  

222122 
 313ق

 
 القيسي1 عبد اللطيف محمود علي احمد

تحديد القدرة التنافسية ببعض اصناف فول الصويا بتأثير صفات النمو 
والكثافة النباتية وانعكاسها في مكافحة االدغال والمحاصيل ومكوناته / 

محمود علي احمد القيسي.ـ االنبار : جامعة الالنبار ـ كلية عبد اللطيف 
 2102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛ 023
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في مكافحة االدغال 

0322.  
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 ـ االدغال ـ مكافحة      أـ العنوان2ـ فول الصويا ـ زراعة     0
 

222123 
 22هـ
 

 
 هبة احمد جواد مغير

للنمو  tyberosymlsolanumاستجابة خمسة اصناف من البطاطا 

هبة احمد جواد مغير.ـ صالح  وانتاج الدرنات الدقيقة خارج الجسم الحي /
 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛12أـ ي1 
 علوم الزراعية) البستنة وهندسة الحدائق(رسالة ماجستيرفي ال

 ـ الدرنات الدقيقة     أـ العنوان 2   ـ البطاطا ـ زراعة0
 

0321.  

222110 
 32خ
 

 
 الخير هللا1 مصعب عبد االله ياسر

استجابة بعض اصناف وهجن القطن المستنبطة منها لفترتي الري / 
مصعب عبد االله ياسر الخير هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛002أـ ح1

 في الزراعة ) المحاصيل الحقلية (رسالة ماجستيرعلوم 
 ـ القطن ـ زراعة      أـ العنوان0
 

0322.  

222110 
 321هـ

 
 هيام عامر محمد 

 تأثير التسميد الفوسفاتي والرش بالزنك في نمو وحاصل القطن

Gossypium hirsutum L./   هيام عامر محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

 2102كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاصيل الحقلية 
 ـ االسمدة  أـ العنوان  2ـ المحاصيل الحقلية  2ـ القطن ـ زراعة   0
 

1967.  

 

 

 

222102 
 123ش

 
 الشمري1 لميعة أزرل مطلك 

في بعض  Agroleafتأثير الري بالماء الممغنط والرش بالمحلول المغذي 

ة أزرل مطلك لميع / cogiaصفات النمو والشتالت الكمثري صنف 

 2102الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛21

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة )البستلة(
 ـ الري بالماء      أـ العنوان 2ـ الكمثري ـ زراعة     0
 

0321.  

22212 
 122ف

 
 الفالحي1 ثامر حميد رجة

الكاربون ومستوى  تأثير التغذية الورقية واالغتاء بغاز ثنائي اوكسيد
االضاءة في نمو شتالت ثالثة انواع من الحمضيات/ ثامر حميد رجة 

 2102الفالحي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛220

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق
 () فسلجة اشجار فاكهة 

 واكه      أـ العنوانـ الف2ـ الحمضيات ـ زراعة   0
 

0323.  

2221220 
 32ن

 
 نور صبري ناصر

اثر المجال المغناطيسي ومنظمات النمو النباتية في نمو واستحثات الكالس 

 .citrus reticulate Lفي نباتي الاللكني)
Blamco  والليمون الحامضBurum Fcitrus limon L. 

نور صبري ناصر.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية  خارج الجسم الحي/

0301.  
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 2102للعلوم الصرفة 1
 سم21ص؛13

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم النبات
 ـ الليمون ـ حامض ـ زراعة      أـ العنوان 0
 

222122 
 223س
 

 
 الساعي1 اسعد محمود عبد

والتساقط وبعض صفات تأثير الرش بالبنزيل ادنين واليوريا في العقد 
 sinensisالنمو الحضري والثمري في البرتقال المحلي

citrusL/  اسعد محمود عبد الساعي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية

 2102الزراعة 1
I ـii111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق( 
 ـ البرتقال ـ زراعة     أـ العنوان 0
 

0300.  

222122 
 123أ

 

 
 االسدي1 احمد زاير رسن

تأثير مواعيد الخف ومستوى سماد الدواجن في الصفات الفيزيائية 

 .ylifera L       والكيميائية واالنتاج في نخيل التمر

Phoenixdac /ـ البصرة : جامعة  احمد زاير رسن االسدي صنف الساير.

 2102البصرة ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛010

 علوم الزراعية ) البستنة وهندسة الحدائق(ماجستيرفي الرسالة 
 ـ الدواجن ـ سماد    أـ العنوان2ـ التمور ـ انتاج  0
 

0302.  

222122 
 131د

 
 الدليمي1 شيرين يونس علي

( وبيروكسيد IBAتأثير موعد اخذ االقالم وحامض االندول بيوتريك )

شيرين يونس علي  ( في تجذير اقالم الزيتون /H2O2الهيدروجين )

 2102الدليمي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛32أـ ب1 

 علوم الزراعية ) البستنة وهندسة الحدائق(رسالة ماجستيرفي ال
 ـالزيتون ـ زراعة      أـ العنوان 0
 

0302.  

222122 
 323د

 
 الدوري1 احسان فاضل صالح

( للتسميد .Punica granatum Lاستجابة اشجار الرمان سليمي)

 والرش ابورقي باليورون وحامض االسكوربيك/ NPKالعضوي وال 

احسان فاضل صالح الدوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 
 2102والغابات1

 سم21ص:ايض؛010أـ ن1 
 أطروحة دكتوراه في البستنة وهندسة الحدائق 

 ـ الرمان ـ زراعة       أـ العنوان 0
 

0302.  

222101 
 321س
 

 
 السنبل 1 اسامة خليل اسماعيل

تأثير نوع التغطية والرش بحامض الهيوميك في نمو وحاصل صنفيين من 
اسامة خليل اسماعيل السنبل.ـ  /Fragari a ananassa( Duchالشليك )

 2102االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ب1 

 الزراعيةعلوم رسالة ماجستيرفي ال
 ـ الشليك ـ زراعة      أـ العنوان 0
 
 

0301.  
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22211 
 122ح
 

 
 الحمداني1 ثائر علي ابراهيم اسماعيل

( حلواني وكمالي ومواعيد التحليق .vitis vinifera Lتأثير صنفي العنب )

ثائر علي ابراهيم  والتداخل بينهما في الصفات الخضرية والثمرية /
اسماعيل الحمداني.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 قسم 

 2102البستنة وهندسة الحدائق 1
 سم21ص:ايض؛02أـ خ1 

 علوم الزراعية ) البستنة وهندسة الحدائق(رسالة ماجستيرفي ال
 أـ العنوان ـ العنب الحلواني      0
 

0302.  

22211 
 131د

 
 فتجان زبارالدليمي 1 احمد 

 تأثير رش معلق الخميرة ومستخلص عرق السوس ومركب 
Amino Quelant-K  في نمو وحاصل العنب صنفHamburg 

Black /  1 احمد فتجان زبار الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة

2102 
 سم21ص؛022أـ ب1 

 (اكهةالبستنة وهندسة الحدائق1 ف أطروحة دكتوراه فلسفة في الزراعة )
 ـ العنب ـ زراعة      أـ العنوان 0
 

0300.  

22211 
 123ش
 

 
 الشمري1 زين العابدين عبد الحسين حنظل المحمد

تأثير رش المحلول المغذي وحامض السالسيلك في النمو الخضري 

 Vitis Viniferaوصفات الحاصل الكمية والنوعية لصنف العنب حلواني)
L. /) ـ الكوفة : جامعة زين العابدين عبد الحسين حنظل المحمد الشمري.

 2102الكوفة ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛23

 علوم الزراعية ) البستنة وهندسة الحدائق(رسالة ماجستيرفي ال
 ـ العنب ـ زراعة      أـ العنوان 0
 

0301.  

221120 
 131ج
 

 
 الجميلي1 محمد عبيد سلوم

بالحامضين الدباليين )الهيومك والفولفك( وطريقة التأثير المتداخل للرش 
التسميد البوتاسي في نمو وحاصل البطاطا/ محمد عبيد سلوم  الجميلي .ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛002

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الزراعة 
 ـ البطاطاـ زراعه      أـ العنوان0
 

0303.  

221120 
 13ع

 
 الباسط فالح حسن العلي1 عبد

دراسة وتقدير االكريالمايد في رقائق البطاطا المقلية واالكرولين في زيت 
.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية القلي/ عبد الباسط فالح حسن العلي

 2102الزراعة1
 سم21ص:ايض؛010

 علوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 العنوان  ـ الزيوت النباتية      أـ2ـ البطاطا ـ زراعة   0
 

0311.  

221120 
 231ن

 
 نعيم سعيد ذياب

استخدام صخر الفوسفات والسوبر فوسفات وأضافة المخصبات الفطرية 
 والبكتيرية في نمو وحاصل البطاطا/ نعيم سعيد ذياب

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛012

0310.  
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 بستنة )انتاج الخضر(علوم الزراعيةـ علوم أطروحة دكتوراه فلسفة في ال
 ـ البطاطاـ زراعه      أـ العنوان0
 

221121 
 212ر
 

 
 الراشدي 1 ايمن مال هللا حسين 

تأثير الزراعة واالصناف والرش بالبورون في النمو الخضري وكمية 
 .botytis :oleraceq varونوعية الحاصل في القرنابيط)

Brassiea/ )  ايمن مال هللا حسين الراشدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ

 2102كلية الزراعة والغابات 1 
 سم21ص:ايض؛011أـ ز1

 رسالة ماجستير قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 ـ االعمدة الكيمياوية    أـ العنوان2ـ القرنابيط ـ زراعة    0
 

0312.  

221121 
 333ز

 
 زينة هزبر خزعل كريم 

تأثير رش مستخلص الطحالب البحرية ومعامالت الحث الزهري  في نمو 

 oleracea var. boyry isوانتاج محصول القرنابيط 

Brassica /  زينة هزبر خزعل كريم.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية

 2102الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛30

 علوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 طحالب البحرية    أـ العنوانـ ال2ـ القرنابيط ـ زراعة    0
 

0312.  

221121 
 322ك

 
 كوثر عبد الجبار عبد 

تأثير المعالجة المغناطيسيه لمياه الري والسماد العضوي في نمو وانتاج 

 solid snowصنف oleracenBrassicaالقرنابيط 

 Var.potrytis /  كوثر عبد الجبار عبد.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية

 2102العلوم 1

AـK1010سم21: ايض؛ص 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 
 ـ مياه الري     أـ العنوان 2ـ القرنابيط ـ زراعة     0
 

0312.  

221120 
 133ح
 

 
 الحسني1 فاضل عباس محمد

تأثير غطاء االكرل وغطاء التربة الفضي والرش بالنيتروجين والبوتاسيوم 
البالستيكية غير في حاصل البطيخ الكمي والنوعي تحت ظروف البيوت 

المدفأة/ فاضل عباس محمد الحسني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
 12102 

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق (

 ـ البيوت البالستيكية2ـ التربة ـ غطاء    2ـ البطيخ ـ زراعة    0
 أـ العنوان 

 

0311.  

221120 
 212م

 
 رازمحمد طه ح

 .melo Lتأثير الصنف وموعد الزراعة في نمو وحاصل البطيخ )
Cucumis /محمد طه حراز ( في البيوت البالستيكية غير المدفأة 

 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛10

 البستنة وهندسة الحدائق ( علوم الزراعية)رسالة ماجستيرفي ال
 ـ البطيخ ـ زراعة   أـ العنوان 0
 
 

1986.  
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2211222 
 22غ
 

 
 الغرب1 وليد خليل احمد سليمان

تأثير قرط القمة النامية وازالة بعض االزهار المتفتحة في اوقات مختلفة 
وليد خليل  / .solanum melongena Lفي نمو وحاصل الباذنجان )

 2102احمد سليمان الغرب.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛12أـ ط1

 البستنة وهندسة الحدائق ( علوم الزراعية)رسالة ماجستيرفي ال
 ـ االزهار المتفتحة    أـ العنوان 2ـ الباذنجان ـ زراعة    0
 

0310.  

2211222 
 211م

 
 المالكي1 حيدر ماجد هادي

تأثير الرش بالمحفزين الحيويين الميتراسورب والكيلباك وعدد مرات 
الرش في نمو وحاصل نباتات الباذنجان المزروعة في البيوت البالستيكية/ 

.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية حيدر ماجد هادي المالكي
 2102الزراعة1

 سم21ص؛30
 دائق (البستنة وهندسة الح علوم الزراعية)رسالة ماجستيرفي ال

 ـ البيوت البالستيكية    أـ العنوان 2ـ الباذنجان ـ زراعة    0
 

0311.  

2211222 
 132م

 
 المشهداني1 هبة فؤاد عبد الفتاح عبد الوهاب 

دراسة تأثير الرش الورقي بمستويات مختلفة من اليوريا في بعض 
الصفات المورفولوجية والتشريحية والفسلجية لنبات الباذنجان 

solanum melongenaL./   هبة فؤاد عبد الفتاح عبد الوهاب

 2102المشهداني.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كليةالعلوم 1
 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 
 ـ اليوريا محلول     أـ العنوان 2ـ الباذنجان ـ زراعة     0
 

0313.  

2211222 
 211ي

 
 ياسمين فاضل سلوم
العصوية في نمو وانتاج نبات الباذنجان وتراكم صبغة تأثير اضافية المادة 

 االنثوسيانين في الثمار / ياسمين فاضل سلوم
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم 21ص:ايض؛001أـ ي1
 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق (

 ـ الباذنجان ـ زراعة  أـ العنوان 0
 

0331.  

221120 
 232ج

 
 الجبوري1 احمد فاهم جبار

استجابة الذرة الصفراء لمياه الري الممغنطة ومكافحة االدغال بمبيد 
االترازين واثرها في صفات النمو والحاصل ومكوناته / احمد فاهم جبار 

 2102الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص؛000

 محاصيل حقليةرسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 1 
 ـ االدغال ـ مكافحة  أـ العنوان 2ـ الذرة الصفراء ـ زراعة   0
 

0330.  

221120 
 13ح
 

 
 الحسن 1 احمد فرحان فليح

تأثير مواعيد الزراعة والتسميد الفوسفاتي في صفات النمو والحاصل 
احمد فرحان فليح  /Zea mays L.lلثالثة اصناف من الذرة الصفراء

 2102ديالى ـ كلية التربية 1 .ـ ديالى : جامعة الحسن
 سم21ص؛01أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

0332.  
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 ـ الزراعة ـ مواعيد    أـ العنوان 2ـ الذرة الصفراء ـ زراعة   0
 

221120 
 22ض

 
 ضحى سالم جميل

تأثير الريبماء الصرف الصحي المعالج في تحوالت سماد اليوريا في التربة 
ضحى سالم جميل.ـ البصرة : جامعة بغداد ـ ونمو نبات الذرة الصفراء/ 

 2102كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛002أـ ج1 

 علوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 ـ التربةأـ العنوان 2ـ اليوريا ـ سماد   2ـ الذرة الصفراء ـ زراعة 0
 

0332.  

221120 
 222ع

 
 العبادي1 ريان فاضل احمد 

الحاصل ومكوناته لصنفيين تأثير حجم البذور ومسافات الزراعة في 

ريان فاضل احمد العبادي.ـ  (/.Zea mays Lتركيبيين من الذرة الصفراء )

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم21ص:ايض؛003أـ و1

 رسالة ماجستير المحاصيل الحقلية 
 ـ الذرة الصفراء ـ زراعة     أـ العنوان 0
 

0332.  

221120 
 322ف

 
 ي1 احمد جياد علي الفهداو

تأثير السماد البوتاسي والكثافة النباتية في نمووحاصل صنفين من الذرة 

احمد جياد علي الفهداوي.ـ االنبار : جامعة  ( /.Zea mays Lالصفراء )

   2102االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛010أـ ح1

 علوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 ـ الذرة الصفراء ـ زراعة       أـ العنوان 0
 

0331.  

221120 
 322ف

 
 الفهداوي1 محمد عبد الغفور محمد

حيوية االجزاء التكاثرية في الذرة الصفراء بدالة عدد الحبوب / محمد عبد 
 2102الغفور محمد الفهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص؛01
 الزراعية ـ المحاصيل الحقليةعلوم رسالة ماجستيرفي ال

 ـ الحبوب     أـ العنوان 2ـ الذرة الصفراء ـ زراعة   0
 

0332.  

2211202 
 131د
 

 
 الدليمي1 نهاد محمد عبود

تأثير نقع البذور بالبيريدوكسين وأرتفاع ومراحل القطع في حاصل 
 moenchsللذرة البيضاء HCNونوعية العلف ومحتوى 

Sorghum bicolor L. /  نهاد محمد عبود الدليمي.ـ االنبار : جامعة

   2102االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛012

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية ) محاصيل علف(
 ـ البذور ـ نقع     أـ العنوان 2ـ الذرة البيضاء ـ زراعة    0
 

0330.  

22113 
 131د
 

 
 الدليمي1 حيدر عريس عبد الرؤوف

وحامض  KT-30بـ تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسيا والرش 

  offieinaliscalendula السالسليك في نمو وازهار نباتي االقحوان

حيدر عريس عبد الرؤوف  / callistephus chinensisواالستر الصيني 

الدليمي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 قسم البستنة وهندسة 
 2102الحدائق1

0331.  
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 ص:ايض012
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية ـ البستنة وهندسة الحدائق

 ) نباتات الزينة( 
 ـ الري بالماء     أـ العنوان2ـ نباتات الزينة   0
 

22113 
 322ز

 
 زهراء صاحب ناصر 

ومستخلص عرق السوس في  .PRO.SO Lتأثير الرش بالمحلول المغذي 

زهراء صاحب  / conalelpelargoniumانيوم نمو وازهار نبات الجير

 2102ناصر.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛011أـ ت1 

 1 قسم البستنة وهندسة الحدائقعلوم الزراعيةرسالة ماجستيرفي ال
 ـ العنوان أـ االزهار ـ الجيرانيوم  ـ العراق      0
 

1999.  

 

22113 
 202ط

 
 عبد الجبار محمد سعيدالطبقجلي 1عبد الكريم 

وشدة المجال المغناطيسي في  cppuو Brassinolideتأثير منظمي النمو 

عبد الكريم عبد الجبار محمد  نمو وازهار صنفين من نبات حلق السبع /
 2102سعيد الطبقجلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛030أـ د 1
 الزراعية ـ البستنة وهندسة الحدائق أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم

 ) نباتات الزينة( 
 ـ حلق السبع )نبات(      أـ العنوان2ـ نباتات الزينة   0
 

2111.  

221132211 
 233ع
 

 
 العاني1 مؤيد هادي اسماعيل ظاهر

تأثير الري والكثافة النباتية ورش البورون في نمو وحاصل ونوعية زهرة 
مؤيد هادي اسماعيل ظاهر العاني.ـ  /Helianthus annuusالشمس 

   2102االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ز1 

1 علوم المحاصيل الحقلية أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 
 انتاج محاصيل حقلية 

 ـ عبد الشمس ـ زراعة     أـ العنوان0
 

2110.  

221132211 
 232ع

 
 العبيدي1 دريد كامل عبد الجليل 

تأثير الري الناقص والكثافة النباتية في بعض معايير النمو والحاصل 
دريد كامل عبد الجليل  (/ annuus L.Helianthusلزهرة الشمس )

   2102العبيدي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛00أـ ج1 

 ية1 المحاصيل الحقليةعلوم الزراعرسالة ماجستيرفي ال
 ـ الري ـ تأثير     أـ العنوان 2ـ عباد الشمس ـ زراعة    0
 

2112.  

221132211 
 322ف

 
 الفهداوي1 حميد ظاهر جسام

تأثير مستويات شد رطوبة التربة والسماد النتروجيني والفوسفاتي في 
حميد ظاهر  (/ annuus L.  Helianthus  نمو وحاصل زهرة الشمس)

   2102جسام الفهداوي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ز1 

1 علوم المحاصيل الحقلية أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 انتاج محاصيل 

 ـ التربة والسماد    أـ العنوان2ـ عباد الشمس ـ زراعة  0
 
 

2112.  
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2221111 
 221ف

 
 الفارس 1 عزيز خضر عبود 

االحالل الجزئي للشعير بكسبة فول الصويا اواليوريا واضافة خميرة الخبز 
sacchar omyces cerevisiae  الى عليقة الحمالن الذكورية العرابية

عزيز خضر عبود  وأثرها في االداء ونمو االحياء المجهرية في الكرش/
 2102لزراعة1 الفارس.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية ا

 سم21ص:ايض؛021
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الثروة الحيوانية

 ـ الخبز الخميرة     أـ العنوان 2ـ الحيوانات ـ تغذية   0
 

2112.  

2221111 
 132م

 
 المشهداني 1 حنان عيسى حسين

تأثير االضافة المفردة والمتداخلة لبذور الريحان والكراوية الى العليقة في 
وبعض صفات الدم لفروج اللحم/ حنان عيسى حسين االداء االنتاجي 

 2102المشهداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛212أـ ف1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية1 الثروة الحيوانية 
 ) تغذية دواجن( 

 ـ الريحان والكروية2ـ الدواجن ـ تغذية    2ـ الحيوانات ـ تغذية   0
 أـ العنوان 

 

2111.  

2221113 
 02أ

 

 
 االغا1 قصي صالح جمعة

استعمال المياه الممغنطة في بعض معايير الصحة السماك الكارب الشائع 
cyprinusi carpio/  قصي صالح جمعة االغا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

 2102كلية الطب البيطري 1 
 سم21ص؛10

 الطب البيطريرسالة ماجستيرفي 
 امراض     أـ العنوانـ الحيوانات ـ 0
 

2112.  

2221113 
 212أ

 
 احمد حمزة موسى

دراسة وبائية امراض العيون في جاموس بعض محافظات وسط العراق/ 
 2102احمد حمزة موسى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري 1 

 سم21ص:ايض؛03أـ ب1 
 الطب البيطريرسالة ماجستير علوم في 

 نوانـ الطب البيطري     أـ الع0
 

2110.  

2221113 
 312أ

 
 ايمان سبع خميس 

 hydrophilaتأثير تقانة الماء الممغنط في امراضية جرثومة 
Aeromonas /ايمان سبع خميس .ـ بغداد :  في اسماك الكارب العادي

 2102جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري 1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في امراض الدواجن
 أـ العنوان   ـ الحيوانات ـ امراض   0
 

2111.  

2221113 
 222ب

 
 براء حيدر حسين

تحليل المنتجات الدموية لالبقار المصابة بالطفيليات الدموية/  براء حيدر 
 2102حسين.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـviii 1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير طب بيطري/ تشخيصات مرضية بيطرية
 ـ االبقار     أـ العنوان2 ـ الطب البيطري  0

2113.  
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2221113 

 232ج
 

 الجبوري1 انتصار عبد الهادي داود
التأثيرات المرضية والمصلية والسحية لسيلينيت الصوديوم في افراخ 

فروج اللحم/ انتصار عبد الهادي داود الجبوري.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـix110سم21ص:ايض؛ 

 ماجستير طب بيطري1 امراض دواجنرسالة 
 ـ الطب البيطري      أـ العنوان0
 

2010.  

 

 

2221113 
 232ج

 
 الجبوري1 انعام عناد جبوري

تأثير الثايويوراميل في بعض قياسات وكفاءة الجهاز التناسلي الذكري 
للدجاج المحلي / انعام عناد جبوري الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية الطب البيطري1 

I ـix 130سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير طب بيطري1فسلجة بيطرية
 ـ الدجاج المحلي     أـ العنوان2ـ الطب البيطري     0
 

2100.  

2221113 
 232ج

 
 الجبوري1 ريان عبد الهادي داود 

تأثير المايكوفكس على االستجابة المناعية للقاح انفلوانزا الطيور 
اللحم/ ريان عبد الهادي داود  والنيوكاسوالزيتي المخلوق في فروج

 2102الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـviii 112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير الطب البيطري
 ـ الطب البيطري       أـ العنوان0
 

2102.  

2221113 
 232ج

 
 الجبوري1 ضحى قحطان طه

لمرض نيوكاسل التحري عن االستجابة المناعية الموضعية المضادة 
الدواجن/  ضحى قحطان طه الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102الطب البيطري1 
I ـviii 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير الطب البيطري 1 احياء مجهرية بيطرية
 ـ الدواجن     أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2102.  

2221113 
 232ج

 
 ينالجبوري1 عبد الجبار محمد حس

دراسة تأثير اللقاحات الحية لمرض التهاب القصبات الهوائية 
( في الحالة الصحية 4,91   والعترة Ma5والعترة  H120الخمجي)العترة 

عبد الجبار محمد حسين  واالستجابة المناعية الفراخ فروج اللحم/
 2102الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـvi 111سم21ص:ايض؛ 

 1 امراض دواجن رسالة ماجستير الطب البيطري 
 ـ اللقاحات الحية      أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2102.  

2221113 
 123ج

 
 الجزائري1 احسان علي حبيب 

دراسة مقارنة بين طريقة المربط المزدوج للحبل المنوي والطريقة 
علي حبيب الكيمياوية لخصي الذكور المعز المحلي االسود/ احسان 

 2102الجزائري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الطب البيطري1
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري

2101.  
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 ـ المعز المحلي االسود     أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2221113 
 131ج

 
 الجميلي 1علي حسن عواد

 الوالدة/تشخيص بعض االمراض غير المعدنية في االبقار حديثة 
علي حسن عواد الجميلي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

2102 

I ـiii 122سم21ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري1 تشخيصات تعرضية بيطرية
 ـ االبقار      أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2102.  

2221113 
 13ح

 
 حسن علي تحسين حمودات

الميالتونين الى العليقة في صفات السائل المنوي وبعض تأثير اضافة 
المقاييس الكيمو حيوية في الديكة البالغة المعرضة للكرب التأكسدي/ 

حسن علي تحسين حمودات.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب 
 2102البيطري1 

I ـix 110سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري/ فسلجة بيطرية
 ـ الديكة البالغة      أـ العنوان2البيطري      ـ الطب 0
 

2100.  

2221113 
 133ح

 
 الحسني1 محمد سعيد مؤيد محمود

دراسة مقارنة الفات الغدة الكظرية في العجول واالغنام المجزرة في 
مجزرة الموصل/ محمد سعيد مؤيد محمود الحسني.ـ نينوى : جامعة 

 2102الموصل ـ كلية الطب البيطري1 
 سم21ص:ايض؛30ز1أـ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري1 امراض بيطرية
 ـ العجول واالغنام      أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2101.  

2221113 
 122ح

 
 الحمداني1 انتصار خزعل شهاب

التأثيرات المرضية للتيرويد البنائي الستانون في ذكور الجرذان/ انتصار 
امعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 خزعل شهاب الحمداني.ـ نينوى : ج

2102 
 سم21ص:ايض؛012أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري1 امراض بيطرية
 ـ الجرذان ـ ذكور      أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2103.  

2221113 
 122ح

 
 الحمداني 1 هاني صابر خلف 

الحمداني.ـ دراسة مناعة االغنام واالبقار للسالمونيال/ هاني صابر خلف 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـvi 131سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري1االحياء المجهرية البيطرية
 ـ االغنام واالبقار     أـ العنوان2ـ الطب البيطري      0
 

2121.  

2221113 
 220د

 
 الدباغ1 احمد قيس احمد

بالزما السائل المنوي والعالقة مع مستواه في الكشف الهابيوكلوبين في 
مصل الدم وصفات السائل المنوي للكباش العواسية/ احمد قيس احمد 

 2102الدباغ.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـiii 120سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري 

2120.  
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 ـ الطب البيطري    أـ العنوان0
 

2221113 
 322ر

 
 رياض خلف فارس

تأثير المستخلصات المائية والكحولية الوراق البلوط والقرب والزيزفون 
في حيوية الريات االولية للمشوكات الحبيبية من اصل اغنام في الزجاج 

وداخل الجسم الحي/ رياض خلف فارس.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 
 2102كليةالتربية1 

I ـxv1001سم21ص:ايض؛ 

 علوم الحياة/ علم الحيوانرسالة ماجستير 
 ـ الطب البيطري     أـ العنوان0
 

2122.  

2221113 
 232ز

 
 الزبيدي1اسماء صالح مهدي 

دراسة مصلية لتشخيص داء المقوسات في بعض الحيوانات العقلية 
بأستخدام اختبار التالزنه في مدينة الديوانية/ اسماء صالح مهدي الزبيدي 

 2102ية الطب البيطري 1.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كل
 سم21ص؛02

 الدبلوم العالي في علوم الطب البيطري1 االمراض المشتركة
 ـ داء المقوسات     أـ العنوان 2ـ الطب البيطري   0
 

2122.  

2221113 
 211س

 
 سالم خليل داؤد احمد

دراسة عدد من المعايير الكيموحيوية في مصل الجاموس المحلي المصاب 
 والشبكية الكلمي/ سالم خليل داؤد احمدبالتهاب الكلية 

 2102.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 
I ـv112سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري /كيمياء حياتية بيطرية
 ـ الجاموس المحلي   أـ العنوان2ـ الطب البيطري    0
 

2122.  

2221113 
 22س

 
 سرى مؤيد خالد

وية في النجاح العواسي الحوامل والمرضع/ دراسة سريرية وكيموحي
 2102سرى مؤيد خالد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري1 

 سم21ص :ايض؛01
 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري

 ـ الطب البيطري     أـ العنوان0
 

2121.  

2221113 
 122س

 
 السلطاني1 سالم كتاب رباط 

في الحمام في  Toxoplasm asisدراسة مصلية وبائية لداء المقوسات 

سالم كتاب رباط السلطاني.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ  محافظة بابل/
 2102كلية الطب البيطري 1

 سم21ص؛12
 الدبلوم العالي في علوم الطب البيطري1 امراض الدواجن

 ـ الدواجن ـ امراض    أـ العنوان2ـ الطب البيطري   0
 

2122.  

2221113 
 312ش

 
 الرضا مكيشيماء عبد 

دراسة مصلية وبائية للسالمونيال في الحمام / شيماء عبد الرضا مكي.ـ 
 2102القادسية : جامعة القادسيةـ كلية الطب البيطري 1

I ـiv 120سم21ص:ايض؛ 

 الدبلوم العالي في علوم الطب البيطري1فرع االمراض و امراض الدواجن
 ـ الطب البيطري     أـ العنوان0

2120.  
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2221113 

 230ص
 

 الصائغ 1 عبد هللا مزاحم ايوب 
استخدام تقنيات مختلفة الزالة المبايض والرحم بالجراحة المنظارية 

ومقارنتها بالجراحة التقليدي في الكالب/  عبد هللا مزاحم ايوب الصائغ.ـ 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـvi112سم21ص:ايض؛ 

 ري1 جراحة بيطريةرسالة ماجستيرفي الطب البيط
 ـ الكالب    أـ العنوان2ـ الطب البيطري   0
 

2028.  

 

2221113 
 322ض

 
 ضياء عبد هللا موسى

بعض طرائق التشخيص المختبرية لداء الكمثريات في الخيول في الموص/ 
ضياء عبد هللا موسى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

2102 

I ـiii 1211سم21ص:ايض؛ 

 ماجستيرفي الطب البيطري 1 تشخيصات مرضية بيطريةرسالة 
 ـ الخيول في الموصل2ـ داء الكمثريات  2ـ الطب البيطري   0

 أـ العنوان
 

2123.  

2221113 
 222ع

 
 العبادي1 رائد فاضل حسين

في مصول  agalactiaMycoplasmaدراسة تشخيصية لتواجد اضداد 

رائد فاضل  المجترات الصغيرة في مدينة الموصل باستخدام تقنية االليزا/
 2102حسين العبادي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 

I ـv120سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري
 ـ الطب البيطري   أـ العنوان 0
 

2121.  

2221113 
 232ع

 
 العبيدي1 جنان ناظم صادق 

( من االبقار pastewella multocidaعزل وتشخيص جرثومية ال)

واالغنام وتصنيف انماطها المصلية بأستخدام تقنية تفاعل السلسلة 
جنان ناظم صادق العبيدي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية  المتبلمرة/ 

 2102الطب البيطري 1
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري1 االحياء المجهرية البيطرية 
 ـ الطب البيطري    أـ العنوان 0
 

2120.  

2221113 
 221ع

 
 العبدلي1 يمامة زهير صالح

التأثيرات السلوكية العصبية الحادة المزمنة لبعض مضادات االكسدة 
وعالقتها ببعض المتغيرات الكيموحيوية في ذكور الجرذان/ يمامة زهير 

 2102صالح العبدلي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1
I ـxii سم21ص:ايض؛002ـ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة طب بيطري1 سموم بيطرية
 ـ الطب البيطري     أـ العنوان 0
 

2122.  

2221113 
 222ع
 

 
 العتابي1 ستار جابر عجيل

ضد  تأثير استعمال الثوم والزنجيل في نمو وتحسين الحالة الصحية

 cavpiol االصابة البكترية في اسماك الكارب الشائع

Cyprinus  ستار جابر عجيل العتابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب  /

 2102البيطري1

2122.  
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 سم21ص؛010
 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري

 ـ الثوم والزنجبيل    أـ العنوان2ـ الحيوانات ـ امراض    0
 

2221113 
 231ع

 
 العجيلي1 رضوان رياض كاظم 

استئصال الكلية باستخدام الجراحة الخظارية في الكالب/ رضوان رياض 
 2102كاظم العجيلي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1

J ـv 122سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري / جراحة بيطرية
  ـ الكالب    أـ العنوان2ـ الطب البيطري    0
 

2122.  

2221113 
 231ك

 
 الكبيسي1 ناهض عكلة عبد القهار

تأثير المعززات الحيوية الجافة المنتجة محليا من بكتريا حامض الالكتيك 
في صحة واداء عجول الهولشتاين الرضيعة /  ناهض عكلة عبد القهار 

   2102الكبيسي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛023أـ ن1 

 روحة دكتوراه فلسفة في الثروة الحيوانية )انتاج ماشية الحليبأط
 ـ الطب البيطري  أـ العنوان 0
 

2121.  

2221113 
 213م

 
 محمود شاكر عبد االمير عيدان مرزوق 

التحري عن االصابة بفيروس جدري االبل في بعض محافظات العراق 
محمود شاكر عبد  / PCRباستخدام تقنية تفاعل سلسلة انزيم البلمرة 

االمير عيدان مرزوق.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية الطب البيطري 
12102 

 سم21ص؛20
 الدبلوم العالي في الطب البيطري1 االمراض المشتركة 

 ـ االبل   أـ العنوان2ـ الجدري ـ مرض   2ـ الطب البيطري  0
 

2122.  

2221113 
 321م

 
 منتصر محمد هالل 

االسترواح البطني والتخدير المحدث ببرنامجيين في الكالب التداخالت بين 
/ منتصر محمد هالل.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية الطب 

 2102البيطري1

I ـIII 111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري / جراحة بيطرية
 ـ الكالب     أـ العنوان 2ـ الطب البيطري    0
 

2120.  

2221113 
 311م

 
 داريوس عيسى ميسم منسي

دراسة تشريحية ونسيجية كيميائية مقارنة للجهاز الدمعي في االغنام 
 hircus( والمعز االسود المحلي)Ouis ariesالعواسي)

Caplus /  ميسم منسي داريوس عيسى.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية

 2102الطب البيطري1
I ـxii سم21ص: ايض؛000ـ 

 تشريح بيطري رسالة ماجستيرفي الطب البيطري /
 ـ الماء االسود أـ العنوان 2ـ االغنام العواسي  2ـ الطب البيطري    0
 

2121.  

2221113 
 231هـ

 
 الهذيل 1 عيسى دهام جلوب

دراسة التصنيف المظهري والفحص السريري لفقر الدم في الجاموس 
العراقي/ عيسى دهام جلوب الهذيل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب 

2123.  
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 2102البيطري1
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستيرفي الطب البيطري
 ـ الطب البيطري   أـ العنوان 0
 

22211130 
 321ج
 

 
 الجياشي1 حسين باعي خضرحسين

دراسة االهمية الوقائة لحليب الماعز وتأثيراته في بعض الصفات االنتاجية 
والمناعية الناث االرانب المعاملة بالمضاد الحيوي اموسكي كالموالنيك 
اسيد/ حسين باعي خضرحسين الجياشي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ 

 2102كلية الطب البيطري 1
 سم21ص:ايض؛002أـ ت1

 رسالة ماجستيرفي علوم الطب والجراحة البيطرية / الصحة العامة
 ـ االرانبأـ العنوان 2ـ االنتاجية والمناعية    2ـ الجراحة البيطرية   0
 

2121.  

22212 
 221ع

 
 عماد غايب عبد الرحمن العباسي1

تأثير اليناسين والرش بالماء تحت ظروف االجهاد الحراري في االداء 
االنتاجي والفسلجي البقار الفريزيان في وسط العراق/ عماد غايب عبد 

 2102الرحمن العباسي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛022

 ة ) ادارة ابقار حليب(أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الزراع
 ـ االبقار  ـ انتاج     أـ العنوان 0
 

2120.  

22212 
 232ع

 
 العبيدي1 اسامة انور سعيد

تأثير احالل مخلفات عرق السوس في عالئق ابقار الهولشتابن فريزيان 
في بعض مظاهر االداء االنتاجي والفسلجي تحت ظروف االجهاد الحراري/ 

   2102ار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1اسامة انور سعيد العبيدي.ـ االنب
 سم21ص:ايض؛000أـ و1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
 ـ عرق السوس ـ نبات    أـ العنوان2ـ االبقار ـ انتاج   0
 

2122.  

2221222 
 232ظ

 
 الظاهري1 سارة خالد محسن 

 origanum majorana Lدراسة تأثير اضافة نبات البردقوش )

بعض الصفات النوعية للحم البقر المفروم او المخزنه  ومستخلصاته في
سارة خالد محسن الظاهري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  بالتجميد/
 2102الزراعة1

 سم21ص؛31
 رسالة ماجستيرفي الثروة الحيوانية

 ـ البردقوش ـ نبات    أـ العنوان2ـ االبقار ـ انتاج اللحوم    0
 

2122.  

22212 
 223س
 

 
 محمد عبد االمير رشيدالسراي 1 

تجميد السائل المنوي للكباش العواسي لتركي واثره على تهتيك غطاء 
رأس النطفه باستخدام صبغات مختلفة / محمد عبد االمير رشيد السراي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم 21ص؛30

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة ) الثروة الحيوانية(
 م العواسية ـ تناسل    أـ العنوانـ االغنا0
 

2122.  

22212 
 121س

 
 سالم شعبان ابراهيم

استخدام المكعبات العلفية الحاوية على نسب ومصادر نتروجينية مختلفة 

2121.  
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 وخميرة الخبز في اداء الكباش / سالم شعبان ابراهيم
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛000أـ خ1 
 ماجستيرعلوم في الزراعة ) الثروة الحيوانية(رسالة 

 ـ االغنام  ـ انتاج    أـ العنوان0
 

22212 
 211ع

 
 عبد هللا عصام نعمان حمودي

تأثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق جذور الزنجبيل في االداء 
االنتاجي وبعض صفات الدم والذبائح للحمالن العواسية/  عبد هللا عصام 

 2102ي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1نعمان حمود
 سم21ص؛002

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة)تغذية حيوان(
 ـ الدم والذبائح    أـ العنوان 2ـ االغنام العواسية ـ انتاج   0
 

2122.  

22212 
 232ع

 
 العبيدي1 زينب سمير حسن 

في الصفات االنتاجية C,Aتأثير استخدام الماء المعالج مغناطيسيا وفتأمين 

زينب سمير حسن العبيدي.ـ  والفسلجية للحمالن الذكورية الغنام العرابي/
 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛020أـ د1 
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ االغنام  ـ انتاج     أـ العنوان 0
 

2120.  

22212 
 32ن

 
 نور ماجد عواد

الشكال الوراثية لجين الليتين وعالقته ببعض الصفات الفسلجية تعدد ا
واالنتاجية الغنام العرابي / نور ماجد عواد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102كلية الزراعة 1 
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية
ـ االشكال الوراثية       2ـ االغنام ـ تربية    2ـ االغنام العراقي  ـ انتاج   0

 أـ العنوان 
 

2121.  

222123 
 222ج
 

 
 الجباري1 عماد مجيد نوري

تأثير استخدام مكعبات اليوريا مع دبس التمر كأضافات غذائية في االداء 
لدين : االنتاجي للمالن العواسية / عماد مجيد نوري الجباري.ـ صالح ا

 2102جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛011أـ ذ1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية) لثروة الحيوانية(
 ـ االغنام  ـ العواسيةـ  تغذية     أـ العنوان 0
 

2123.  

222123 
 322ز

 
 الزوبعي1 حمود مظهور عجيل

ظروف  االداء التناسلي واالنتاجي لدى اغنام العواسي المحلية والتركية في
التربية شبه المكثفة/ حمود مظهور عجيل الزوبعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛021أـ ب1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية)الثروة الحيوانية(
 ـ المحلية والتركية    أـ العنوان2ـ االغنام العواسية ـ تناسل   0
 

2111.  

222123 
 232ز

 
 دي 1 انوار كاظم حسينالزبي

تأثير التغذية ببذور الكتان والسمسم في توزيع وتركيبة االحماض الدهنية 

2110.  
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غير المشبعة في ذبائح الحمالن العواسية/ انوار كاظم  حسين الزبيدي.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛12أـ ي1
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعيةـ علوم االغذية 

 ـ الكتان والسمسم    أـ العنوان2ـ االغنام العواسية ـ تغذية   0
 

222123 
 322س

 
 السوداني 1 هويدا محمد خلف 

 (Saccharo myees cerev isiaeتأثير اضافة خميرة الخبز )

ئح الحمالن مع نسب مختلفة من العلف الخشن الى المركز في صفات ذبا
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1العواسية 

 سم 21ص:ايض؛021أـ ط1
 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعيةـ الثروة الحيوانية

 ـ الخبز ـ خميرة    أـ العنوان2ـ االغنام العواسية ـ تغذية   0
 

2112.  

2221230 
 232ح

 
 الحبوبي1 حسين عبد محسن عبد الصاحب 

مجاميع ونوع خضاب الدم في الصفات االنتاجية لالغنام العواسية تأثير 
التركية/  حسين عبد محسن عبد الصاحب الحبوبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛10أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعيةـ الثروة الحيوانية
 ـ االغنام العواسية ـ انتاج    أـ العنوان0
 

2112.  

2221230 
 22س

 
 سعد علي محمد حسين 

تأثير استخدام نسب مختلفة من مسحوق قشور الرمان مع مستويين من 
العلف المركز على معامالت الهضم واداء الحمالن العواسية/ سعد علي 

 2102محمد حسين.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛13أـ خ1 

 الزراعيةـ الثروة الحيوانيةرسالة ماجستيرفي العلوم 
 ـ الرمان ـ قشور    أـ العنوان2ـ االغنام العواسية ـ انتاج   0
 

2112.  

22211112 
 222ب
 

 
 براء حميد موسى

 تأثير اضافة الكركم والثوم والزعتر مع المعزز الحيوي 
(Biomin Imbo الى عالئق الدجاج البياض في االداء االنتاجي وبعض )

 براء حميد موسى المحلية / صفات الدم تحت الظروف
   2102.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛022أـ ط1 
أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية)الثروة الحيوانية(1 تغذية 

 دواجن
 ـ الدم ـ صفات     أـ العنوان2ـ الدواجن تغذية    0
 

2111.  

22211112 
 32ز

 
 زيد جميل محمد سعيد

تأثير اضافة مسحوق الزنجبيل وبذور الكرفس وتوليفاتهما الى العليقة في 
االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لهجينين من امهات فروج اللحم 

وتأثيره في االداء االنتاجي للنسل / زيد جميل محمد سعيد.ـ االنبار : 
   2102جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛021أـ و1
 وحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعيةأطر

 ـ الدواجن ـ تغذية    أـ العنوان0
 
 

2112.  
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22211112 
 13ع

 
 العلي1 جبار طارش احمر

تأثير احالل تفل التمر المضاف اليه االنزيمات او المعزز الحيوي العراقي 
اوكليهما محل الذرة الصفراء في عالئق فروج اللحم في االداء االنتاجي 

وبعض معايير الدم الفسلجية والتغيرات المورفولوجية في االمعاء / جبار 
 12102 طارش احمر العلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة

 سم21ص:ايض؛012أـ ج1 
 أطروحة دكتوراه في الثروة الحيوانية 

 ـ الدواجن ـ تغذية     أـ العنوان0
 

2110.  

2221102 
 123ش
 

 
 الشمري1 ناجح جابر ثعبان

تأثير حقن بيض التفقيس بحامض الفوليك في االداء االنتاجي ونوعية 
ة بغداد ـ كلية ذبائح فروج اللحم/ ناجح جابر ثعبان الشمري.ـ بغداد : جامع

 2102الزراعة1
 سم21ص:ايض؛23

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعية
 ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم     أـ العنوان0
 

2111.  

2221102 
 303ص

 
 الصوفي 1 خالد هادي مصطفى

دراسة تأثير استخدام االقلمة ومستخلص عرق السوس وبيكاربونات 
الحراري على بعض الصفات الصوديوم للتقليل من االثر السلبي لالجهاد 

االنتاجية وصفات الدم لفروج اللحم / خالد هادي مصطفى الصوفي.ـ 
 2102الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 

 سم21ص:ايض؛001أـ ك1 
 رسالة ماجستير في علوم الثروة الحيوانية

 ـ عرق السوس ـ نباتأـ العنوان2ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم      0
 

2113.  

2221102 
 223غ

 
 الغراوي1 جاسم قاسم مناتي

تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في الصفات االنتاجية 
والمناعية والنسيجية والمايكروبية لفروج اللحم/ جاسم قاسم مناتي 

 2102الغراوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛023أـ و1

العلوم الزراعية 1 التربية الحيوانيةو ادرة  أطروحة دكتوراه فلسفة في
 طيور داجنة

 ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم     أـ العنوان0
 

2121.  

2221102 
 220و

 
 واثق حمد مصطفى

تأثير مدة بقاء االفراخ في المفقسة بعد الفقس في االداء االنتاجي وبعض 
 صفات الدم الكيميائية لفروج اللحم/ واثق حمد مصطفى

 2102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1.ـ بغداد : 
 سم21ص؛12

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعيةـ الثروة الحيوانية
 ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم   أـ العنوان0
 

2120.  

22211022 
 123ت
 

 
 التكريتي1 احمد خالد سليمان

تقييم االداء االنتاجي وصفات الذبيحة لثالثة هجن من فروج اللحم وتحديد 
للذبح/ احمد خالد سليمان التكريتي.ـ صالح الدين : جامعة  العمر االمثل

 2102تكريت ـ كلية الزراعة1
 سم21ص؛22

 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية

2122.  
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 ـ الدواجن ـ انتاج     أـ العنوان0
 

22211022 
 131ت

 
 التميمي 1 عمار طالب ذياب 

تأثير اضافة مستويات من المعزز الحيوي الذائب في الماء والخليط 
التآزري الى العليقة في االداء االنتاجي لدجاج بيض المائدة/ عمار طالب 

 2102ذياب التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم21ص:ايض؛022أـ ب1 

 ن (أطروحة دكتوراه فلسفة في الثروة الحيوانية )ادارة دواج
 ـ الدواجن ـ انتاج البيض    أـ العنوان0
 

2122.  

22211022 
 322ج

 
 الجنابي1 حمود خلف حسين 

مقارنة تأثيرالمعزز الحيوي والخليط التأزري المصنع محليا مع المستورد 
في االداء االنتاجي للدجاج البياض وفروج اللحم/ حمود خلف حسين  

 2102الزراعة 1الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 سم21ص؛020

 أطروحة دكتوراه في الثروة الحيوانية) ادارة طيور داجنة(
 ـ الدواجن ـ انتاج اللحومأـ العنوان 2ـ الدجاج ـ انتاج البيض   0
 

2122.  

22211022 
 133ح

 
 حسنين نشأت عزت 

الى  omegaـ 3تأثير اضافة زيوت السمك والكتان والجوز كمصدر ل

حسنين نشأت  اجية والفسلجية للدجاج البياض/العليقة في الصفات االنت
 2102عزت.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛010
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية

 ـ الكتان   أـ العنوان 2ـ السمك ـ زيوت   2ـ الدواجن ـ انتاج    0
 

2121.  

22211022 
 122ح

 
 روكان عوض خلفالحمداني1 

( في العليقة وماء الشرب في Malicacidتأثير اضافة حامض الماليك )

روكان عوض خلف الحمداني.ـ  االداء االنتاجي الفسلجي لفروج اللحم/
 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛v 111ـ iأـ ب1

 نيةرسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوا
 ـ ماء الشرب     أـ العنوان2ـ الدواجن ـ انتاج   0
 

2122.  

22211022 
 322ح

 
 حيدر كاظم لكي

تأثير استخدام الحامضين العضويين الفورميك واليروبيونيك وتوليفاتهما 
في االداء االنتاجي والنبيت المعوي والصفات النوعية للبيض المنتج 

جامعة بغداد ـ كلية الزراعة للدجاج البياض/ حيدر كاظم لكي.ـ بغداد : 
12102 

 سم21ص:ايض؛012أـ ر1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ـ الدواجن ـ انتاج     أـ العنوان0
 

2120.  

22211022 
 212س

 
 السامرائي 1عزت خليل اسماعيل عبد هللا 

تأثير الحضن المسبق والخزن لبيض التقفيس في صفات الفقس واالداء 
فسلجي لفروج اللحم/  عزت خليل اسماعيل عبد هللا االنتاجي وال

   2102السامرائي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛001أـ ي1 

2121.  
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 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية
 ـ الدواجن ـ انتاج    أـ العنوان0
 

22211022 
 122س

 
 سماح ميسر رؤوف

مستويات مختلفة من البروتين في فترة الرعاية واثرها االداء استخدام 
االنتاجي والتناسلي لطائر السلوى الياباني/ سماح ميسر رؤوف.ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛22أـ د1 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 ـ الدواجن ـ انتاج    أـ العنوان0
 

2123.  

22211022 
 123ش

 
 الشمري 1 محمد عايد عبد هللا كاظم

في التطور   Aتأثير حقن بيض التقفيس بتراكيز مختلفة من فيتأمين 

محمد عايد عبد هللا  الجنيني والصفات االنتاجية والفسلجية لخروج اللحم/
 2102كاظم الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛021أـ ح1
 ماجستير في العلوم الزراعية رسالة

 ـ الدواجن ـ انتاج    أـ العنوان0
 

2101.  

22211022 
 232ع

 
 العبيدي1 رؤى ناظم شهاب

تأثير اضافة بذور الحلبة وورق الزيتون الى العليقة في االداء االنتاجي 
 /ISAـ Brownوالفسلجي ألباء وامهات دجاج البيض 

موصل ـ كلية الزراعة رؤى ناظم شهاب العبيدي.ـ الموصل : جامعة ال
 2102والغابات 1 

 سم21ص:ايض؛32أـ ز1
 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية

 ـ الدواجن ـ فسلجة  أـ العنوان2ـ الدواجن ـ انتاج    0
 

2100.  

22211022 
 212م

 
 محمد صباح بهاء الدين

تأثير جذور الزنجبيل وبذور البطيخ واوراق التين في بعض الصفات الحية 
والبايوكيمياوية للحوم الدجاج المس/ محمد صباح بهاء الدين.ـ صالح 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم  الثروة الحيوانية)تكنلوجيا دواجن(
 ـ الدواجن ـ انتاج    أـ العنوان0
 

2102.  

22211022 
 120م

 
 مصطفى وليد طه

استخدام مستويات مختلفة من المعزز الحيوي العراقي الذائب بالماء  تأثير
في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم/ مصطفى وليد 

 2102طه.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛20أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 ـ الدواجن ـ انتاج     أـ العنوان 0
 

2102.  

22211022 
 32ن

 
 نور علي عبد الحسين شلش

تأثير اضافة الخل الى الماء الشرب في االداء االنتاجي والمناعي والمجتمع 
المايكوروبي لالمعاء لفروج اللحم/ نور علي عبد الحسين شلش.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛23

2102.  
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 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية
 ـ الدواجن ـ انتاج     أـ العنوان 0
 

22211022 
 212ي

 
 الياسري1علي رضا مصطفى 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكندر )اللبان( الى ماء الشرب 
في بعض الصفات االنتاجية والمناعية لفروج اللحم/ علي رضا مصطفى 

 2102الياسري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛02أـ ذ1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة1 الثروة الحيوانية
 ـ الدواجن ـ انتاج     أـ العنوان0
 

2101.  

22010 
 221ح

 
 الحاتم 1 رغد رحيم علي

فصل وتنقية بروتين الالكتوفيرين من لبأ االبقارواالغنام ودراسة بعض 
خصائصه وتطبيقاته / رغد رحيم علي الحاتم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 2102كلية الزراعة 1
 سم21ص؛ايض؛001أـ ك1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 ـ االبقار واالغنام   أـ العنوان 2ـ الحليب  2ـ منتجات االلبان   0
 

2102.  

2201020 
 123غ
 

 
 غسان فيصل محسن

ي للحليب ودراسة كفاءته / غسان فيصل تصميم وتصنيع مبستر اوج
 2102محسن.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية1 علوم االغذية

 ـ الحليب المبستر    أـ العنوان 0
 

2100.  

220100 
 222ب
 

 
 البدراني1 عماد عبد الستار عبد هللا
الكولسرول في قشدة وزبد وحليب تأثير بعض المعامالت على خفض 

االبقار واالغنام/ عماد عبد الستار عبد هللا البدراني.ـ الموصل : جامعة 
 2102الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1

 سم21ص:ايض؛012أـ ط 1
 رسالة ماجستير علوم االغذية 1 االلبان

 ـ االلبان ـ صناعة      أـ العنوان 0
 

2101.  

22012 
 121و
 

 
 داريوسام عدنان 

الخواص الكيميائية والفيزيائية لزيت الزبد المنتج من الحليب البقري 
والجاموسي/ وسام عدنان داري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102الزراعة والغابات1
 سم21ص:ايض؛20أـ ز1 

 رسالة ماجستير علوم االغذية
 ـ الحليب ـ انتاج     أـ العنوان 2ـ الزبدة ـ انتاج     0
 

2103.  

22012 
 322ز
 

 
 زهراء ريسان كريم شاطي 

استعمال االوزون ألطالة العمر الخزني لجبن المونتري/ زهراء ريسان 
 2102كريم شاطي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص: ايض؛011أـ د1 
 رسالة ماجستيرفي علوم االغذية

 ـ الجبنة     أـ العنوان0
 

2111.  
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2201212 
 132أ

 

 
 ابراهيم شكر محمودأزهار 

تأثير التدعيم ببروتينات الشرش والبكتريا الصحية على صفات الجبن 
 الطري المخزن بالتبريد / أزهار ابراهيم شكر محمود

 2102.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1
 سم21ص:ايض؛21أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي علوم االغذية 1 االلبان
 ـ البكتريا الصحية     أـ العنوان2  ـ الجبن الطري  0
 

2110.  

2201212 
 212م

 
 محمد نهثل عبد السالم 

أستخدام كايموسين االبل المعدل وراثيا في انتاج جبن طري من حليب 
واالبقار وخليطهما/ محمد نهثل عبد السالم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الزراعة 1
 سم21ص:ايض؛01أـ ذ1 

 العلوم الزراعية1 علوم االغذية رسالة ماجستير في
 ـ االبل واالبقار     أـ العنوان2ـ الجبن الطري    0
 

2112.  

22312 
 122ش 

 
 الشكرجي 1 سامر سليم حنتوش

 .Sativa Lونبات الجت  .Lemna SPPاختبار نبات عدس الماء 

Medicago  اغذية محتملة السماك الكارب العشبيidella 

Nophngodoncte  والكارب الشائعcyprinus carpiol / 

سامر سليم حنتوش الشكرجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
12102 

 سم21ص:ابض؛21
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية

 ـ الجت ـ نبات    أـ العنوان2ـ االسماك ـ تربية    0
 

2112.  

22312 
 223غ

 
 الحالغراوي1 علي حسين حسن ص

تأثير نوع العليقة على افراز بعض االنزيمات الهاضمة ونمو اسماك 

علي حسين حسن صالح الغراوي.ـ  /.cyprinus corpio Lالكارب الشائع 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

I ـiii 1001سم21ص:ايض؛ 

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية1 الثروة الحيوانية / تغذية 
 اسماك

 ـ االنزيمات الهاضمة    أـ العنوان2ـ االسماك ـ تربية   0
 

2112.  

22312 
 122ف

 
 فالح معروف مطلك

تقييم مخزون بعض انواع االسماك من هور شرق الحمار ـ جنوب العراق/ 
 2102فالح معروف مطلك.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛ 031أـ ج1 
أطروحة دكتوراه فلسفةعلوم االسماك والثروة البحرية وتقييم مخزون 

 االسماك 
 ـ االسماك ـ تربية    أـ العنوان0
 

2085.  

 

2201212 
 123أ

 
 شريدة 1 رواء محمد عبد الواحد

في االغذية المخنرة  probioiicsاستعمال بعض المعززات الحيوية 

رواء محمد عبد الواحد شريدة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  العالجية/
 2102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛202أـ ن1 

2112.  
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 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم االغذية 1 تغذية انسان
 ـ التغذية     أـ العنوان 0
 

2201200 
 11أ

 
 أمل خضير يعقوب يوسف العباس

ة لحليب االبل فصل وتنقيه وتشخيص بروتينات المناعة ثقيلة السلسل
ودراسة فعلها تجاه مستضدات البكتريا المرضية/  أمل خضير يعقوب 

 2102يوسف العباس.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم21ص؛30

 رسالة ماجستير في علوم االغذيةوالتقانات االحيائية
 ـ الحليب ـ اغذية      أـ العنوان0
 

2110.  

2201200202 
 233هـ
 

 
 عايد حسنهاني صبار 

انتاج لبن متخمر مدعم ببعض المستخلصات النباتية/  هاني صبار عايد 
 2102حسن.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛31
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )علوم االغذية(

 ـ اللبن الزبادي ـ اغذية    أـ العنوان0
 

2111.  

2201232 
 323ك

 
 مهديالكناني1 نور فالح 

اطالة فترة حفظ اللحم البقري بالتبريد باستخدام النايسي وأكليل الجبل/  
 2102نور فالح مهدي الكناني.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 ـ اللحوم الحمراء ـ حفظ     أـ العنوان0
 

2113.  

22310 
 323ز

 
 زيان توفيق مرزا

االزمات التربوية المدرسية للطفل العراقي فاقد االب في المرحلة االبتدائية/ 
 2102زيان توفيق مرزا.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛022أـ ن1 
 رسالة ماجستير في التربية )اطول التربية( 

 االطفال االيتامـ 2ـ االطفال ـ تعليم ابتدائي 2ـ االطفال ـ تربية     0
 أـ العنوان 

 

2131.  

22310 
 232م

 
 مروة سالم نوري

التربية باللعب في الفكر التربوي االسالمي والمضامين التربوية النماط 
اللعب المنهجي في رياض االطفال/  مروة سالم نوري.ـ ديالى : جامعة 

 2102ديالى ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛222ب ـ ض1

 ه فلسفة في التربية ) فلسفة التربية(أطروحة دكتورا
 ـ رياض االطفال أـ العنوان2ـ الفكر االسالمي    2ـ االطفال ـ تربية   0
 

2130.  

223110 
 213أ

 
 ابو التمن 1 عماد هاشم مجيد عباس 

البناء الفني الغاني االطفال المقدمة في القنوات الفضائية المتخصصة 
االبتدائية/ عماد هاشم مجيد عباس وانعكاساته على سلوك تالمذة المرحلة 

ابو التمن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 قسم التربية الفنية 
12102 

 سم21ص؛013ب ـ س1 
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 ـ التالميذ    أـ العنوان2ـ اغاني االطفال   0

2132.  



369 
 

 
223110 

 321م
 

 الميالي1 احمد نور كاظم 
النفسية في رسوم االطفال المعاقين جسديا/ احمد نور كاظم الميالي االبعاد 

 2102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1
 سم21ص:ايض؛012أـ ل1 

 رسالة ماجستير في التربية  التشكيلية
 ـ االطفال ـ تعليم الرسم    أـ العنوان0
 

2132.  

223111 
 232ع
 

 
 العبودي1 جميل محسن منصور

ال : دراسة انثربولوجية في مدينة الكوت/ جميل محسن منصور لعب االطف
 2102العبودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛203أـ ذ1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 ـ االطفال ـ العاب    أـ العنوان 0
 

2132.  

223110 
 132أ

 
 اميرة صبري حسين

السلوك الحركي العشوائي الطفال طيف تأثير تمرينات حركية في تخفيف 
(سنة/ اميرة صبري حسين .ـ بابل : 02ـ2التوحد متوسط الشدة بعمر )

 2102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛000

 رسالة ماجستير علوم في التربية الرياضية
 ـ االطفال ـ رياضة     أـ العنوان 0
 

2131.  

223110 
 232ج

 
 جاسم سليمانالجبوري1 احمد 

اثر استخدام برنامج االلعاب الحركية في خفض السلوك العدواني للتالميذ 
 ( سنة/ احمد جاسم سليمان الجبوري02ـ00باعمار )

  2102.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛023أـ ط1 

 رسالة ماجستير تربية رياضية 1 علوم رياضية
 طة رياضيةـ االطفال ـ انش0
 ـ السلوك العدواني   أـ العنوان 2ـ االلعاب الحركية    2
 

2132.  

223110 
 232ر

 
 الربيعي1 لبنى قتيبة محمد

تأثير استخدام اللعب التنافسي والتعاوني والحرفي الحد من فرط الحركة 
( سنوات/  لبنى قتيبة محمد الربيعي.ـ 1ـ0وتشتت االنتباه للتالميذ بعمر )

 2102غداد ـ كلية التربية الرياضية 1بغداد : جامعة ب
 سم21ص:ايض؛023

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
ـ االنتباه ـ تشتت   2ـ التنافسي والتعاوني 2ـ االطفال ـ االنشطة رياضية 0
 ـ التالميذ    أـ العنوان2
 

2130.  

223110 
 22س

 
 سرى كاصد حسن

(لتطوير بعض القدرات Wiiاثر منهج تعليمي باستخدام جهاز المحاكات )

 سرى كاصد حسن ( سنوات/1الحركية لتالميذ بعمر )
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛000
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ القدرات الحركية    أـ العنوان 2ـ االطفال ـ رياضة      0
 

2131.  
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223110 
 121س

 
 سالم جابر سالم 

تأثير العاب حركية مقترحة في المتغيرات البايو ميكانيكية المحددة التزان 
سنوات/ سالم جابر سالم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  2ـ1االطفال بعمره 

 2102التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ االطفال ـ االنشطة ارياضية    أـ العنوان 0
 

2133.  

223110 
 221ع

 
 العباسي1 يونس فيصل اسكندر 

تأثير منهج تدريبي هوائي في مكونات االلجسم واجزائه لدى الذكور 
 سنة(/  02ـ00واالناث ذوي الوزن الزائد والبدناء بأعمار)

يونس فيصل اسكندر العباسي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 
  2102االساسية1

 سم21ص:ايض؛12ب ـ ط1 
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 علوم رياضية

 ـ الذكور واالناث   أـ العنوان 2ـ االطفال ـ رياضة    0
 

2011.  

223110 
 13ع

 
 علي ناظم كوير 

تأثير الوسائط المتداخلة في تعلم واحتفاتظ الفمهارات االساسية بكرة القدم 
جامعة بغداد ـ  لتالميذ الصف الخامس االبتدائي/ علي ناظم كوير .ـ بغداد :

 2102كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ المهارات االساسية2ـ تعلم واحتفاظ  2ـ االطفال ـ رياضة    0

 أـ العنوان 
 

2010.  

223110 
 321ع

 
 العنبكي1 محمد جمال جياد شالوخ

االساسية العمار تأثير برنامج بااللعاب الصغيرة في تنمية بعض الحركات 
سنوات(/  محمد جمال جياد شالوخ العنبكي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 1)

 2102كلية التربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛002

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ الحركات االساسية    أـ العنوان2ـ االطفال ـ رياضة    0
 

2012.  

223110 
 313ق

 
 القيسي1 حسنين هاشم اسماعيل 

تأثير تمرينات القوة التسبية باوزان محددة في تطوير بعض القدرات 
سنة بكرة القدم / حسنين هاشم 02الحركية والمهارية للبراعم باعمار 

 2102اسماعيل القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ كرة القدمأـ العنوان2ـ الحركية والمهارية  2ة    ـ االطفال ـ رياض0
 

2012.  

223110 
 220و

 
 واثق ابراهيم كاظم

تأثير منهج معد للعب التنافسي في تحسين بعض االشكال الحركية 
االساسية الطفال التمهيدي/ واثق ابراهيم كاظم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛022

 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 
 ـ االنشطة الرياضية    أـ العنوان2ـ االطفال ـ رياضة    0

2012.  



371 
 

 
210 

 212أ
 

 احمد ماهر محمد علي
ممارسات المحاسبة االبداعية وتأثيراتها في جودة االبالغ المالي : دراسة 

تطبيقية واستطالعية في عينة من الشركات المساهمة الخاصة المدرجة 
العراق لالوراق المالية / احمد ماهر محمد علي.ـ النجف : في سوق 

 2102جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة
 ـ االوراق المالية    أـ العنوان 2ـ المحاسبه المالية   0
 

2011.  

210 
 212ب

 
 الباشا1 عادل صبحي عبد القادر

يير المحاسبية ودورها في االستعمال المضلل للوحدات ذات مرونة المعا
االغراض الخاصة/ عادل صبحي عبد القادر الباشا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛200أـ ن1

 أطروحة دكتوراه فلسفة المحاسبة 
 ـ المحاسبة     أـ العنوان 0
 

2012.  

210 
 212خ

 
 محمدالخالدي1 صالح هادي 

اطار مقترح للمحاسبة القضائيه ودورها في اكتشاف عمليات االحتيال 
المالي/ صالح هادي محمد الخالدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص؛010

 أطروحة دكتوراه فلسفة المحاسبة 
 ـ المحاسبة المالية     أـ العنوان0
 

2010.  

210 
 222س

 
 جمعة وجر الساعدي1 استقالل

تكامل مفهومي الدخل والتدفقات النقدية ودوره في تعزيز جودة االرباح 
المحاسبية / استقالل جمعة وجر الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛020أـ م1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة
 ـ المحاسبة المالية     أـ العنوان0
 

2108.  

 

210 
 221ع

 
 عدالت محمد توفيق

الحد من اثار ادارة االرباح في اطار المدخل االخالقي لنظرية المحاسبة / 
عدالت محمد توفيق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص:ايض؛022أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة
 ـ المحاسبة المالية     أـ العنوان0
 

2013.  

210 
 123ع

 
 العزاوي1 ابراهيم طارق عبد الكريم

تقويم صناديق االقراض الشخصية للمصرف الزراعي التعاوني باطار 
المبادرة الزراعية / ابراهيم طارق عبد الكريم العزاوي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛021أـ و1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة
 ـ االقراض ـ صناديق     أـ العنوان2المحاسبة المالية  ـ 0

2001.  
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210 

 122ع
 

 عماد محمد كندوري
أطار مقترح للحد من استخدام مرونة المعايير المحاسبية الدولية في 

ممارسات ادارة االرباح/ عماد محمد كندوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛201
 أطروحة دكتوراه في المحاسبة 

 ـ االرباح ـ دارة    أـ العنوان2ـ المحاسبة المالية  0
 

2000.  

210 
 332ل

 
 لينا كرابيت كريكور

دور المقاييس المالية وغير المالية بالتقنيات الكلفوية وانعكاسها على 
تقويم االداء /  لينا كرابيت كريكور.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 2102قتصاد 1واال
 سم21ص:ايض؛021أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة
 ـ المحاسبة المالية     أـ العنوان0
 

2002.  

210 
 212م

 
 محمد ابراهيم علي

خصائص نظام االبالغ المالي في ظل متطلبات اقتصاد المعرفة/ محمد 
 2102ابراهيم علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المعرفة ـ اقتصاد    أـ العنوان2ـ المحاسبة المالية  0
 

2002.  

21012 
 32ز
 

 
 زيد عائد مردان

القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية وتحسين 
مؤشرات االداء المالي بالتطبيق على عينة من المصارف العراقية 

/ زيد عائد مردان.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة  المساهمة
 2102واالقتصاد 1 قسم المحاسبة 1

 سم21ص؛021أـ ر1
 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ التقارير المالية     أـ العنوان0
 

2114.  

 

210122 
 121ح

 
 حسام احمد محمد 

نتج أستعمال تحليل القيمة والهندسة العكسية في تحسين قيمة الم
وتخفيض التكاليف / حسام احمد محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛002أـ و1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة 
 ـ الهندسة العكسية    أـ العنوان 2ـ محاسبة التكاليف    0
 

2001.  

210122 
 322ر

 
 رؤى حسين عبد الحسين موسى

في تخفيض التكاليف وتحسين نوعية المنتجات /  رؤى دورتكاليف الجودة 
حسين عبد الحسين موسى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص:ايض؛012أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة 
 ـ محاسبة التكاليف     أـ العنوان 0
 

2002.  



373 
 

210121 
 212أ

 
 احمد حسين نصيف مجي

الحسابات في كشف ممارسات ادارة الشركات المدرجة في دور مراقب 
سوق العراق لالوراق المالية/ احمد حسين نصيف مجي.ـ الكوفة : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛ايض؛012أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة 
 ن ـ االرباح ـ ادارة    أـ العنوا2ـ مراقبة الحسابات     0
 

2000.  

210121 
 122خ

 
 الخزرجي 1 ايار حامد كاظم 

دور تدقيق االداء في تقويم كفاءة وفاعلية الوحدات االقتصادية العامة/ 
ايار حامد كاظم الخزرجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص:ايض؛012أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة 
 أـ العنوان      ـ تدقيق الحسابات0
 

2001.  

21011221 
 022د
 

 
 الدفاعي 1 احمد سامي حسب هللا

مفهوم الدخل الشامل وانعكاساته على القيمة السوقية للشركات : دراسة 
ميدانية /  احمد سامي حسب هللا الدفاعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة 
 ـ الشركات محاسبة     أـ العنوان 0
 

2003.  

2101121 
 133ح

 
 الحسيني 1 عبد الهادي سلمان صالح

اطار مقترح لتطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق على وفق 
النظام االتحادي/ عبد الهادي سلمان صالح الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102االدارة واالقتصاد 1ـ كلية 
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه في المحاسبة 
 ـ المحاسبة الحكومية ـ العراق     أـ العنوان0
 

2021.  

210131 
 323خ
 

 
 الخيرو 1 ايمان مؤيد

ايمان مؤيد  / GOSOتحسين فاعلية الرقابة الداخلية وفق انموذج 

 12102 الخيرو.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة
 ـ الرقابة الداخلية    أ ـ العنوان 2ـ الشركات ـ محاسبة   0
 

2020.  

211112 
 123أ

 

 
 االسدي1 معتصم علي لفتة

( في الشركة العامة 7تطبيق بعض ادوات االنتاج الرشيق في معمل رقم )

معتصم علي لفتة االسدي.ـ بغداد :  للصناعات الجلدية : دراسة حالة/
 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛000ج ـ ط1 
 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال

 ـ الصناعات الجلدية   أـ العنوان2ـ االدارة الصناعية ـ العراق  0
 

2022.  

211112  
 الدليمي1 محمود فهدعبد علي

2022.  



374 
 

المتزامنة في تحسين اداء العملية الكيمياوية / محمود فهد دور الهندسة  131د
 2102عبد علي الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛222أـ ك1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االدارة واالعمال 

 ـ االدارة الصناعية     أـ العنوان0
 

211112 
 332د

 
 الكريم دينا فائق عبد 

تصميم قاعدة البيانات المالية في شركة الصناعات االلكترونية / دينا فائق 
 2102عبد الكريم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص: ايض؛012أـ ز1 
 رسالة ماجستير في التربية االسالمية

 ـ ادارة االعمال الصناعية    أـ العنوان 0
 

2022.  

211112 
 331س

 
 السهيل1 حيدر سامي عبد الوهاب

لتحسين جودة المنتج في مصنع المحركات الكهربائية  CAPPتصميم نظام 

حيدر سامي عبد  :دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية /
 2102الوهاب السهيل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛002
 الدارة الصناعيةرسالة ماجستير في ا

 ـ ادارة الصناعية     أـ العنوان0
 

2021.  

211112 
 322س

 
 السوداني1 علي موات سعد الصهيود

أحياء المنظمات في ظل ممارسات استراتيجيتي االندماج واالكتساب لتوليد 
القيمة بمرحلة التدهور التنظيمي : دراسة تحليلية في شركة الهالل 

سامي عبد الوهاب.ـ بغداد : جامعة  الصناعية ـ العراق/ السهيل1 حيدر
 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛212أـ ص1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االدارة واالعمال 

 ـ االندماج واالكتساب   أـ العنوان2ـ ادارة الصناعية  0
 

2022.  

211101 
 232ج
 

 
 الجبوري1 علي عبودي نعمة

الخيارات المالية الغراض التحوط والمضاربة / علي توظيف استراتيجيات 
عبودي نعمة  الجبوري .ـ النجف: جامعة الكوفةـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد1
 سم21ص:ايض؛222أـ هـ1

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 ـ المصارف الخاصة ـ ادارة اعمال2ـ ادارة االعمال المالي    0
 أـ العنوان  ـ التحوط والمضاربة   2
 

2020.  

211101 
 323ج

 
 جنان اسماعيل صالح

تقييم اثر االندماج في بعض مؤشرات االداء المالي: دراسة تطبيقية على 
 عينة من المصارف االجنبية/ جنان اسماعيل صالح

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛211أـ ي1

 ارة االعمالأطروحة دكتوراه فلسفة في اد
 ـ االدارة المالية    أـ العنوان 0
 

2021.  

211101 
 233ع

 
 العطوي1 عامر علي حسين

ادارة قوى التناقض لضمان االداء المنظمي المستدام في اطار نموذج 

2023.  



375 
 

التوازن الديناميكي للتنظيم ـ بحث تحليلي في عينه من كليات الجامعات 
جامعة بغداد ـ كلية االدارة العراقية / عامر علي حسين العطوي.ـ بغداد : 

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في علم ادارة االعمال
 ـ السلوك التنظيمي ـ الجامعات العراقية     أـ العنوان0
 

211101 
 212ف

 
 الفتالوي1 ميثاق هاتف 

تأثير مكانة المنظمة في تحقيق االداء المتميز من خالل الدمج المنظمي : 
حالة جامعة كربالء / ميثاق هاتف الفتالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ دراسة 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في علوم ادارة االعمال
ـ المنظمة ـ مكانه       2ـ السلوك التنظيمي  ـ العراق  ـ جامعة كربالء    0

 أـ العنوان 
 

2021.  

21110100 
 22س
 

 
 لحسين توفيق شيليالسعد 1 عبد ا

تكامل المحاسبة االدارية مع متطلبات المحاسبة المالية لالبالغ عن 
االصول غير الملموسة المكونة داخليا/ عبد الحسين توفيق شيلي السعد.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ص1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة المحاسبة
 ـ المحاسبة المالية    أـ العنوان 2ـ المحاسبة االدارية   0
 

2020.  

21110122 
 132م
 

 
 المشهداني 1 امنة عبد الكريم مهدي

تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة االداء المتميز تأثيرهما في 
المكانة التنظيمية بحث استطالعي في مركز وزارة النفط/  امنة عبد الكريم 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1مهدي المشهداني
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 ـ االداء الوظيفي    أـ العنوان 2ـ رأس المال ـ ادارة   0
 

2022.  

21110122 
 311د

 
 الدهلكي1 احمد جواد حسن

تحليلية اثر التصنيف االئتماني للديون السيادية في اسعار الصرف :دراسة 
مقارنة / احمد جواد حسن الدهلكي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ي1 

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال
 ـ الديون ـ ادارة اعمال      أـ العنوان0
 

2022.  

211101322 
 222أ

 

 
 االعرجي 1 خالد حليم حسن

مخرجات الهيئة التمريضية لمتطلبات سوق العمل ) بحث قياس مدى تلبية 
ميداني في كلية التمريض(/  خالد حليم حسن االعرجي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛01

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 ـ المستشفيات ـ ادارة     أـ العنوان 0
 

2022.  

211101322 
 131د

 
 دنيا منذرالدليمي1 

2021.  



376 
 

رضا المريض عن توافر ادوية االمراض المزمنة : دراسة حالة في 
مستشفى الكاظمية التعليمي/ دنيا منذر الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛021

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 العنوان ـ االمراض المزمنة    أـ 2ـ المستشفيات ـ ادارة    0
 

211101322 
 122ر

 
 الركابي 1 عمار ياسر حسين 

جدوى اقامة تحالفات ستراتيجية بين القطاع الصحي العام والخاص/ عمار 
ياسر حسين الركابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص؛000

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 ـ المستشفيات ـ ادارة     أـ العنوان 0
 

2022.  

211101322 
 122ع

 
 عالء احسان علي
 في منح األتمان للمختبرات الطبية الخاصة G Sاستخدام نموذج 

عالء احسان علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة  ) نموذج مقترح( / 
 2102واالقتصاد 1

 سم21ص؛32
 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات

 ـ المختبرات الطبية الخاصة  أـ العنوان 2ـ المستشفيات ـ ادارة   0
 

2020.  

211101322 
 232م

 
 المحنة1 رياض عبد الواحد موسى 

ادارة االداء وأثرها في الفاعلية التنظيمية : دراسة ميدانية في مستشفى 
الحسين )ع( التعليمي ـ دائرة صحة كربالء / رياض عبد الواحد موسى 

 2102د : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1المحنة.ـ بغدا
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في االدارة العامة 
 ـ ادارة المستشفيات     أـ العنوان0
 

2021.  

211101322 
 133م

 
 الموسوي1 محمد هاشم محمود

واقع رأس المال البشري في القطاع الصحي انموذج اطباء التخدير في 
 العراقية/ محمد هاشم محمودالمستشفيات الحكومية 

 2102الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛012

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات
 ـ المستشفيات ـ ادارة    أـ العنوان0
 

2023.  

211101 
 232ر

 
 الربيعي1شفاء بالسم حسن

الهرمي ونظرية  اختيار الموقع والترتيب الداخلي باستخدام عملية التحليل
صفوف االنتظار/ شفاء بالسم حسن الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه في ادارة االعمال
ـ الوقود ـ تعبئة       2ـ االنتظار ـ صفوف   2ـ الشركات ـ تنظيم وادارة     0

 أـ العنوان 
 

2021.  

211101 
 212ع

 
 العامري1 سارة علي سعيد

2020.  



377 
 

تأثير سماع صوت الزبون في تحقيق التفوق التنافسي : بحث تحليلي 
مقارن بين شركتي اسيا سيل لالتصاالت وزين لالتصاالت / سارة علي 

 2102سعيد العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛221

 عمال رسالة ماجستير في علوم ادارة اال
 ـ الشركات  ـ تنظيم وادارة     أـ العنوان 0
 

21112 
 123ع
 

 
 العزاوي 1 ايناس خضير عباس 

اثر رأس المال الفكري في اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة : بحث 
ميداني في القطاع الصناعي/ ايناس خضير عباس العزاوي.ـ بغداد : 

 12102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 ـ الصغيرة والمتوسطة     أـ العنوان2ـ المصانع ـ ادارة   0
 

2022.  

21112 
 122ن

 
 نزار حبيب عباس 

الخيارات الحقيقية لالستثمار االستراتيجي في الموارد البشرية : دراسة 
بغداد : جامعة بغداد ـ تحليلية في صناعة كرة القدم / نزار حبيب عباس.ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛200

 أطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال
 ـ الموارد البشرية ـ ادارة      أـ العنوان 0
 

2022.  

2111212 
 232ع
 

 
 العبيدي1 مروة سعدون صالح

العالقة واالثر بين مراحل المسار الوظيفي ونوع البرنامج التدريبي : 
استطالعية في وزارة النفط / مروة سعدون صالح العبيدي.ـ بغداد :  دراسة

 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 ـ الوظائف ـ ادارة      أـ العنوان 0
 

2022.  

21112022 
 222ذ
 

 
 الذبحاوي1 عامر عبد الكريم 

دعم سمعة المنظمة : دراسة تحليلية ألداء عينة دور الذكاء االخالقي في 
من القيادات الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكوفة/ عامر 

عبد الكريم الذبحاوي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 
12102 

 سم21ص:ايض؛221أـ ح1
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 ـ الذكاء االخالقي    أـ العنوان 2ارية   ـ القيادة االد0
 

2021.  

21112021 
 222ع

 
 العابدي1 علي رزاق جياد 

انعكاسات نظم عمل االداء العالي في المخرجات الوظيفية بأطار ممارسات 
مرونة الموارد البشرية : دراسة تجريبيه بتطبيق نظرية تعدد المستويات 

جياد العابدي.ـ بغداد : جامعة لعينة من الجامعات العراقية/  علي رزاق 
 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه في علوم ادارة االعمال

 ـ ادرة االفراد     أـ العنوان  2ـ تقييم االداء   0
 
 

2022.  



378 
 

211120222 
 23م
 

 
 المدو1 االء عبد الكريم غالب

بتوسيط العدالة التنظيمية : تأثير التوازن التنظيمي في الرضا الوظيفي 
دراسة تحليلية في ديوان وزارة النفط/ االء عبد الكريم غالب المدو.ـ بغداد 

 : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد
12102 

 سم21ص:ايض؛003أـ ل 1 
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 ـ الرضا الوظيفي     أـ العنوان 0
 

2020.  

211120222 
 232ز

 
 الزبيدي1 حيدر حمودي علي 

اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي /  حيدر حمودي 
 2102علي الزبيدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض ؛002أـ هـ 1 
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

  ـ الوظيفة ـ ادارة االعمال      أـ العنوان0
 

2021.  

21112 
 232ز

 
 الزبيدي1 حسين حميد شاكر 

 تقويم ادارة الخطر في المشروع على وفق المواصفة الدولية 

 (iso 31000;2009 في عينة من مشاريع شركة المنصور العامة )

حسين حميد شاكر الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  للمقاوالت االنشائية/
 2102كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية 

 ـ االدارة الصناعية    أـ العنوان 0
 

2023.  

21112102 
 122ح
 

 
 الحمداني1 عمار عواد محمد مخلف

دور ابعاد الذكاء االستراتيجي في مراحل ابعاد الذكاء االستراتيجي في 
الحمداني.ـ صالح مراحل ادارة االزمة الصحية / عمار عواد محمد مخلف 

الدين: جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 قسم ادارة االعمال 
12102 

 سم21ص:ايض؛021أـ ج1 
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

 ـ االدارة االستراتيجية    أـ العنوان 0
 

2011.  

21112102 
 221ع

 
 عباس محمد حسين سعيد 

الزمات : دراسة استطالعية دور التخطيط االستراتيجي في غاعلية ادارة ا
لالراء عينة من المديرين في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي /  عباس 

 2102محمد حسين سعيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 ـ التخطيط االستراتيجي    أـ العنوان  0
 

2010.  

21112102 
 221ع

 
 العباسي1 زيد متعب عباس

دور استراتيجيات العقود االجلة في التحوط المالي :دراسة تطبيقية للقطاع 
المصري العراقي الخاص/  زيد متعب عباس العباسي.ـ النجف : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛001أـ د1 

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 ـ العقود االجلة   أـ العنوان 2الستراتيجية ـ دراسات   ـ االدارة ا0

2012.  



379 
 

 
21112102 

 132ع
 

 العميدي1 ضرغام علي مسلم
استراتيجيات الترشيق الوظيفي ودورها في مواجهة االنهيار التنظيمي: 

ضرغام  /2011-2003دراسة حالة في ) معمل السمنت الكوفة( للمدة من 

لكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد علي مسلم العميدي.ـ النجف : جامعة ا
12102 

 سم21ص:ايض؛212أـ ط1 
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

 ـ االدارة االستراتيجية أـ العنوان 0
 

2012.  

21112122 
 212أ

 

 
 احمد عادل محمد 

تحليل التغيرات الحاصلة في مصروفات الموازنة باستعمال سالسل 
بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ماركوف مع تطبيق عملي/ احمد عادل محمد.ـ 

 2102االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛11

 رسالة ماجستير في بحوث العمليات
 ـ الموازنة ـ مصروفات    أـ العنوان  2ـ بحوث العمليات   0
 

2012.  

21112122 
 032ر

 
 رقية ياسر عبد االمير

تقييم اداء النظام الخدمي في مستشفى بغداد التعليمي العام لتحسين النظام 

رقية ياسر عبد االمير.ـ بغداد : جامعة  ( /Q- GERT)باستعمال اسلوب 

 2102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستير في علوم بحوث العمليات
 ـ بحوث العمليات    أـ العنوان  0
 

2011.  

21112122 
 232ش

 
 الشاهر 1 حسين شاكر رزاق 

معالجة البيانات الشاذة في نماذج السيطرة على الخزين وتطبيقها في 
معمل اسمنت السماوة/  حسين شاكر رزاق الشاهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد1 

I ـIII 100سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات
 ـ البيانات ـ معالجة    أـ العنوان  2ـ بحوث العمليات    0
 
 

2012.  

21112122 
 231ك

 
 كريم قاسم محمد زيدان 

تخطيط االنتاج باستعمال البرمجة الهدفية في معمل انتاج محوالت التوزيع 
الكهربائية في ديالى / كريم قاسم محمد زيدان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102واالقتصاد1 كلية االدارة 
 سم21ص:ايض؛31

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات
 ـ البرمجة الهدفية2ـ البيااالنتاج ـ تخطيط    2ـ بحوث العمليات    0

 أـ العنوان  
 

2010.  

21112122 
 132ك

 
 الكليدار 1 عايدة صالح محمد حسن

 تحديد عمر االستبدال االمثل باستخدام خطة االستبدال العمرية والخطة
ثابتة الفترة لمكائن الشركة العامة للزيوت النباتية/ عايدة صالح محمد 

 2102حسن الكليدار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

2011.  



381 
 

I ـXI 1131سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات
 ـ بحوث العمليات    أـ العنوان 0
 

21112122 
 212م

 
 محمد خالد احمد

تحديد الحجم االنتاجي االمثل للدفعات االنتاجية متعددة المراحل مع تطبيق 
 عملي في وزارة الصناعة والمعادن / محمد خالد احمد

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات
 صناعة والمعادن  أـ العنوان ـ ال2ـ ادارة االنتاج2ـ بحوث العمليات  0
 

2013.  

21112122 
 212م

 
 محمد عدنان جواد 

استعمال نظرية المباريات الصناعية في تحديد االستراتيجية المثلى 
لشبكات الهاتف النقال/ محمد عدنان جواد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص:ايض؛003أـ ز1 

 بحوث العمليات رسالة ماجستيرعلوم في
 ـ الهاتف النقاألـ العنوان 2ـ المباريات الضبابية   2ـ بحوث العمليات   0
 

2021.  

21112122 
 121م

 
 مالك شوقي عبد هللا

استعمال المجموعات الضبابية في السيطرة النوعية على بعض منتجات 
الشركة العامة للصناعات الصوفية1 معمل الكاظمين/ مالك شوقي عبد هللا.ـ 

 2102د : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 بغدا
 سم21ص:ايض؛12أـ ز1 

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات
 ـ بحوث العمليات     أـ العنوان 0
 

2020.  

21112121 
 322ج
 

 
 الجنابي1 وسام هاشم كامل

تقانات المعلومات واالتصاالت واسهاماتها في اقامة متطلبات مواصفات 
التصنيع العالمية: دراسة ميدانية في الشركة العربية لكيمياويات المنظفات 
في محافظة صالح الدين/ وسام هاشم كامل الجنابي.ـ صالح الدين: جامعة 

  2102تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص؛011

 ستيرعلوم في ادارة االعمالرسالة ماج
 ـ الصناعة الكيمياويةأـ العنوان 2ـ االتصاالت   2ـ اداء المعلومات   0
 

2022.  

21112121100 
 13ب
 

 
 البله 1 عبد هللا هاشم حمودي

تقويم تقنيات المشاركة بالمعرفة في اطار البنية التحتية لتقنية المعلومات 
الجمهوري بالموصل/ عبد هللا واالتصاالت : دراسة ميدانية في المستشفى 

هاشم حمودي البله.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االدارة واالقتصاد 
12102 

 سم21ص:ايض؛020أـ ث1 
 رسالة ماجستيرنظم المعلومات االدارية 

ـ االتصاالت      أـ 2ـ المستشفيات ـ ادارة2ـ نظم المعلومات االدارية   0
 العنوان 

 

2022.  

21112121100 
 131ت

 
 التميمي1 هديل علي عبد مهدي 

دور نظام معلومات الموارد البشرية في بناء نظام تقييم اداء العاملين 

2164.  
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/هديل عبد علي مهدي التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 2102واالقتصاد1 

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 ـ نظم المعلومات االدارية     أـ العنوان 0
 

 

 
 

 

21112121100 
 30س

 
 سيف خالد عبد العزيز زكريا 

تقانات التعاون االلكتروني ودورها في بناء فرق العمل االفتراضية / سيف 
خالد عبد العزيز زكريا .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االدارة 

 2102واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛022أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي نظم المعلومات االدارية
 ـ التعاون االلكتروني    أـ العنوان 2ـ نظم المعلومات االدارية   0
 

2021.  

2111212 
 132ح

 
 الحميري1 ميادة مهدي صالح

اسلوب تحديد التكاليف على اساس االنشطة ودوره في تقييم مشروعات 
قطاع المقاوالت : دراسة تطبيقية في الشركة العراق العامة/ ميادة مهدي 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 صالح الحميري.ـ بغداد 
 سم21ص:ايض؛022أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال 
 ـ ادارة المشروعات ـ العراق      أـ العنوان 0
 

2022.  

2111212 
 231ع

 
 العجيلي1 مثنى زاحم فيصل 

تأثير حاضنات االعمال في تحقيق متطلبات ريادية الشاريع الصغيرة 
 والمتوسطة) بحث تطبيقي(/ مثنى زاحم فيصل العجيلي

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص:ايض؛211أـ س1 

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال
 ـ االعمال ـ حاضنات أـ العنوان 2ـ المشروعات الصغيرة ـ ادارة   0
 

2020.  

2111212 
 021م

 
 عباسمقدس عبد الكاظم 

امكانية تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع لتعزيز الميزة التنافسية : 
دراسة استطالعية في معمل سمنت الكوفة/  مقدس عبد الكاظم عباس.ـ 

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم21ص:ايض؛030أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال 
 أـ العنوان     ـ ادارة المشروعات0
 

2021.  

2111212 
 321هـ

 
 هيثم عبد الرزاق بوهان

تطوير نظام مقترح للهيكل التنظيمي الدارة مشاريع انشائية متعددة في ان 
واحد/ هيثم عبد الرزاق بوهان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الهندسه1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي ادارة المشاريع االنشائية
 المشروعات ـ ادارة    أـ العنوانـ 0
 

2023.  

21111 
 223ب

 
 البدري1 حسين فالح وردوش 

تأثير التحليل البيئي في المزيج التسويقي السياسي واداء عالقات الناخب : 
دراسة استطالعية الراء عينة من اعضاء مجالس المحافظات الفرات 

2001.  



382 
 

كلية االدارة االوسط/ حسين فالح وردوش البدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 2102واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛211أـ ن1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 ـ التسويق  ـ ادارة    أـ العنوان 0
 

21111 
 131ت

 
 التميمي1 رأفت عواد موسى

العالقة بين التوجه السوقي وادارة معرفة الزبون في تحقيق الميزة 
لعينة من العاملين في المصارف التجارية التنافسية : دراسة مقارنة 

العراقية/ رأفت عواد موسى التميمي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 2102االدارة واالقتصاد1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 

 ـ المصارف التجارية   ـ دراسات  أـ العنوان 2ـ ادارة التسويق   0
 

2000.  

21111 
 322ج

 
 ي 1 حسين علي عبد الرسول الجناب

رأس المال الزبائني بتماثل الزبون والمنظمة في اطار فلسفة التسويق 
الشمولي/ حسين علي عبد الرسول الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص:ايض؛221أـ ر1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال
 العراق      أـ العنوانـ التسويق  ـ 0
 

2002.  

21111 
 212س

 
 السامرائي 1 حسين هشام عبد الرحمن

تأثير قنوات التوزيع في تحقيق رضا الزبون : بحث ميداني/ حسين هشام 
عبد الرحمن السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

2102 
 سم21ص:ايض؛013أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال 
 ـ ادارة التوزيع )التسويق(      أـ العنوان0
 

2173.  

 

 

21111 
 313ق

 
 القيسي 1 بالل جاسم

انعكاسات التوازن الديناميكي على االداء التسويقي من خالل ادارة عالقات 
الزبون : دراسة تحليلية لعينة من المصارف الخاصة في العراق/ بالل 

 2102القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 جاسم 
 سم21ص؛200

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال
 ـ الزبون ـ عالقات     أـ العنوان2ـ التسويق  ـ ادارة      0
 

2002.  

21111 
 122ك

 
 الكالبي1 امير نعمة مخيف

الخدمة/ امير نعمة مخيف دور التوجه الريادي في ادراك الزبون لجودة 
 2102الكالبي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ج1 
 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال  

 ـ ادارة التسويق      أـ العنوان 0
 

2001.  

21111 
 213م

 
 المالحس1 ثائر طارق حامد محمد 

على الفاعلية التسويقية  التوجه السوقي والمزيج التسويقي وانعكاسها
بالتطبيق على الشركة الوطنية لصناعة االثاث المنزلي في الموصل / ثائر 

2002.  
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طارق حامد محمد المالحس.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االدارة 
 2102واالقتصاد 1 

 سم21ص؛ايض؛202أـ ح1 
 أطروحة دكتوراه في ادارة االعمال

 أـ العنوان ـ التسويق  ـ العراق) الموصل(     0
 

211112122 
 131د
 

 
 الدليمي1 علي مخلف حماد فياض 

النظام القانوني للمناقصات العامة :دراسة مقارنه/ علي مخلف حماد 
فياض الدليمي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية القانون والعلوم 

 2102السياسية1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستيرفي القانون العام
 وانين وتشريعات      أـ العنوان ـ المناقصات ـ ق0
 

2000.  

21113120 
 222د
 

 
 الدراجي1 عبد هللا محمود عبد هللا داود

دور بعض عوامل النجاح الحرجة الدارة المعرفة في تعزيز ابعاد بناء 
حقوق ملكية الزبون في المنظمة : دراسة استطالعية في بعض فروع 

مصرفي الرافدين والشرق االوسط1 العراق/ عبد هللا محمود عبد هللا داود 
  2102الدراجي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 ـ ادارة االعمال ـ العراق     أـ العنوان0
 

2001.  

21113120 
 232ز

 
 الزبيدي 1 سماء علي عبد الحسين

االثر االستراتيجي للتوزيعفي والء الزبون : دراسة تحليلية مقارنة لعينة 
بغداد : من الصحف العراقية اليومية / سماء علي عبد الحسين الزبيدي.ـ 

 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال
 ـ ادارة االعمال ـ العراق    أـ العنوان0
 

2003.  

21113120 
 321ش

 
 الشيخلي1 رائد فاضل جميل

تأثير ادارة العالقة مع الزبون في بناء والئه للمنظمة : بحث استطالعي 
االهلية العراقية/ رائد فاضل جميل الشيخلي.ـ بغداد :  لعينة من المصارف

 2102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص:ايض؛012أـ م1

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال
 ـ ادارة االعمال ـ العراق     أـ العنوان0
 

2011.  

21113120 
 13ع

 
 العلي 1 علي حميد هندي

المعلومات في تحقيق ابعاد ادارة الجودة الشاملة دور تكنوستراتيجية ادارة 
للمنظمات التعليمية : دراسة حالة في كلية الطب جامعة الكوفة / علي 
حميد هندي العلي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

12102 
 سم21ص:ايض؛001أـ س1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال
 عراق     أـ العنوانـ ادارة االعمال ـ ال0
 

2010.  

2111312022 
 232ك

 
 الكريطي1 احمد جبار راهي السلمان

2012.  



384 
 

دراسة تحليلية الستراتيجيات مواجهة السكن العشوائي في محافظة كربالء  
المقدسة/ احمد جبار راهي السلمان الكريطي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛011

 ماجستيرفي ادارة البلديات ضمن علوم ادارة االعمالرسالة 
 ـأدارة االعمال ـ العراق ـ محافظة كربالء المقدسة   أـ العنوان 0
 

2131000 
 131ت

 
 التميمي1 عراك غانم محمد

ستراتيجيات العالقات العالقات العامةفي المواقع االلكترونية 
ة بغداد ـ كلية االعالم1 الحكومية/عراك غانم محمد التميمي.ـ بغداد : جامع

2102 
 سم21أـ ل :ايض؛

 رسالة ماجستيرفي االعالم 1 العالقات العامة
 ـ العالقات العامة     أـ العنوان0
 

2183.  

 

 

2131000 
 132ح

 
 حميد نوري مطلب 

العوامل المؤثرة على اداء العاملين في العالقات العمة بالوزارات العراقية/ 
جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 قسم العالقات حميد نوري مطلب .ـ بغداد : 

 2102العامة1
 سم21ص؛210أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي االعالم 1 العالقات العامة
 ـ الوزارات العراقية ـ االعالم     أـ العنوان2ـ العالقات العامة  0
 

2184.  

 

2131000 
 212م

 
 محمد جليل شهاب 

في العراق/ محمد  توظيف حمالت العالقات العامة في نشر الوعي الصحي
 2102جليل شهاب .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستيرفي االعالم

 ـ الوعي الصحي   أـ العنوان2ـ العالقات العامة   ـ العراق    0
 

2011.  

2131000 
 212م

 
 محمد داود سلمان

داود اتجاهات الجمهور ازاء اعالنات الطرق في مدينة بغداد/ محمد 
 2102سلمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

 سم21ص:ايض؛000أـ ل1 
 رسالة ماجستيرفي االعالم 1 العالقات العامة

 ـ الطرق ـ اعالنات     أـ العنوان 2ـ العالقات العامة   0
 

2012.  

2131002 
 121خ
 

 
 الخزعلي1 اسية خضير علي 

لالنتخابات : دراسة تحليليه  الحمالت االعالنية للمفوضيه العليا المستقلة
لحملتي ) تحديث سجل الناخبين وبطاقة معلومات الناخب(/  اسية خضير 

 2102علي الخزعلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستيرفي العالقات العامة
 ـ الناخبين ـ سجل    أـ العنوان 2ـ العالقات العامة ـ االعالنات   0
 

2010.  

213102 
 232م

 
 مروة عبد االله عباس 

الحمالت االعالمية لمنظمات المجتمع المدني وتفصيل المشاركة السياسية 
/  2101في االنتخابات : دراسة ميدانية لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

 2102مروة عبد االله عباس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

2011.  



385 
 

 سم21ص؛222
 توراه في االعالم 1 صحافةأطروحة دك

ـ االنتخابات ـ دراسات      2ـ منظمات المجتمع المدني 2ـ محالت االعالن   0
 أـ العنوان

 
21310222 

 132أ
 

 
 أزهر يوسف مبارك

آليات اشتغال النسق والتكرار في التصميم الطباعي/ أزهر يوسف مبارك.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص:ايض؛002أـ ر1
 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 ـ النسق والتكرارأـ العنوان 2ـ التصميم الطباعي ـ دعايه واعالن   0
 

2013.  

21310222 
 332م

 
 منير جباري علي

المعالجات التقنية في التصاميم الكرافيكية الرقمية : دراسة تحليلية/ منير 
 2102كلية الفنون الجميلة1 جباري علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم21ص:ايض؛032
 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 ـ التصميم الطباعي ـ دعايه واعالن    أـ العنوان 0
 

2031.  

2131022 
 313م
 

 
 الموسوي1 صادق حسن كاظم

االعالن التلفزيوني وانعكاساته على القيم االجتماعية للشباب العراقي/ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 صادق حسن كاظم الموسوي.ـ 

 سم21ص:ايض؛030أـ ف1
 أطروحة دكتوراه في االعالم

 ـ الشباب في العراق  أـ العنوان 2ـ االعالن بالتلفزيون ـ العراق   0
 

2030.  

21312 
 112أ

 

 
 اسماء هاشم سالم 

الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في منظمات المجتمع المدني : دراسة 
مسحية في محافظة ميسان/ اسماء هاشم سالم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االعالم1 
 سم21ص:ايض؛211أـ ل1 

 رسالة ماجستيرفي االعالم
ـ المجتمع المدني ـ 2ـ العالقات العامة ـ العراق) محافظة ميسان(   0

 ـ العنوان 0منظمات     
 

2032.  

21312 
 131ت

 
 التميمي1 خلف كريم كيوش علي

العالقات العامة في وزارة الداخلية ومعالجة االزمات االمنية : دراسة 
وصفية لالنشطة االتصالية للعالقات العامة/ خلف كريم كيوش علي 

 2102التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 
 سم21ص:ايض؛213أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي االعالم
ـ االزمات االمنية       2ارة الداخلية   ـ وز2ـ العالقات العامة ـ العراق    0

 أـ العنوان 
 

2032.  

22112 
 212أ

 
 احمد زكي احمد

تحضير وتشخيص بوليمرات جياليتينية متشابكة محبه للماء تستجيب 
للوسط الحامضي/ احمد زكي احمد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102العلوم1
 سم21ص؛10

2032.  



386 
 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الصناعية
 ـ الكيمياء الصناعية    أـ العنوان 0
 

22112 
 131د

 
 الدليمي1 خليل عيدان حمد

تسريع انتاج الخل بالطريقة المستمرة/ خليل عيدان حمد الدليمي.ـ صالح 
 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1

I ـxvi 1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم هندسة كيمياوية
 ـ الهندسة الكيمياوية     أـ العنوان 0
 

2031.  

220 
 31ر

 
 ريم نبيل خالد

تحضير وتشخيص بعض مشتقات المالئيمايد الجديدة وبلمرتها : دراسة 
بعض خصائصها الفيزيائية/ ريم نبيل خالد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 2102كلية العلوم1
 سم21ص؛00

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 الصناعية     أـ العنوان ـ الكيمياء 0
 

2032.  

220 
 22ص

 
 صبا حازم صديق

تحضير ودراسة مبادالت كالبية من فضالت بوليمرية / با حازم صديق.ـ 
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

I ـviii 131سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء الصناعية     أـ العنوان 0
 

2030.  

220 
 233ط

 
 الطائي1 عبد الرحمن عباس سليمان 

تأثير المعالجة البيولوجيى المسبقة للسليلوز على ظروف عملية التكسير 
الحراري/ عبد الرحمن عباس سليمان الطائي .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 2102كلية العلوم1
I ـvii 102سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء الصناعية
 ـ الكيمياء الصناعية     أـ العنوان 0
 

2031.  

220 
 212ع

 
 عامر شبل زيا بولص

واقع وآفاق الصناعات الكيمياوية في العراق مع اشارة خاصة للشركة 
العامة لصناعة البطاريات/ عامر شبل زيا بولص.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية االدارة واالقتصاد1 
 سم21ص؛013

 العلوم االقتصاديةرسالة ماجستير في 
 ـ الصناعة الكيمياويةـ العراق    أـ العنوان 0
 

2033.  

220 
 122ف

 
 الفالحي1 دينا سعدي أحمد مخلف

تحضير وتشخيص بعض مركبات قواعد شف الحلقية الجديدة ودراسة 
 -1انتقائية معقداتها وبرليماتها الكالبية/ دينا سعدي أحمد مخلف الفالحي

 2102كلية العلوم1  -صالح الدين: جامعة تكريت
 سم21ص: أيض؛ 011

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الصناعية   ا -0 -0

2211.  



387 
 

 
220 

 313م
 

 الموسوي1 زينب حسين فاضل ابراهيم
تحضير وبلمرة البايرازولوبايرن ومشتقاته/ زينب حسين فاضل ابراهيم 

 2102ات1 كلية العلوم للبن -بغداد: جامعة بغداد -1الموسوي
A-H سم21ص: أيض؛ 021؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الصناعية   أ -0
 

2210.  

222 
 232ف

 
 الفريح1 شيرين فاضل عباس

توصيف وتحوير البكتين المستخلص من مخلفات ثمار الفواكه 
 -البصرة: جامعة البصرة -1والخضروات/ شيرين فاضل عباس الفريح

 2102كلية الزراعة1 
 سم21ص؛ 022

 رسالة ماجستير في علوم االغذية
 العنوان -الصناعات الغذائية   أ -0
 

2212.  

22212 
 233ط

 
 الطائي1 كرم غانم محمد

تأثير بعض المستخلصات النباتية الخام على ثباتية زيت زهرة الشمس 
الموصل: جامعة  -1تجاه التزنخ االوكسيدي/ كرم غانم محمد الطائي

 2102والغابات1 كلية الزراعة  -الموصل
 سم21ص: أيض؛ 12ز؛ -أ

 رسالة ماجستير في علوم االغذية
 العنوان -الزيوت )زيت زهرة الشمس(   أ -0
 

2212.  

222120 
 222ب

 
 البدراني1 أخالص رمضان مطر

انتاج حامض الكلوكونيك بواسطة عزلة محلية من 

 -1/ اخالص رمضان مطر البدراني Kudriavzevii Pichiaالخميرة

 2102كلية التربية1  -جامعة الموصلالموصل: 
XI-I سم21ص: أيض؛ 31؛ 

 رسالة ماجستير علوم الحياة/ تقنيات حياتية
 العنوان -الخميرة   أ -0
 

2212.  

222121 
 203ق

 
 القرغولي1 اسراء عبيد جياد

أنتاج االنيولينيزات من العزلة الفطرية المحلية بواسطة تخمرات الحالة 
كلية الزراعة1  -بغداد: جامعة بغداد -1وليالصلبة/ أسراء عبد جياد القرغ

2102 
 سم21ص؛ 012

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -الخميرة   أ -0
 

2211.  

222102 
 322ب

 
 بيداء حافظ محمد حنظل

تدعيم طحين الخبز بالزنك ودراسة خواصه التغذوية والريولوجية/ بيداء 
 2102الزراعة1  كلية -بغداد: جامعة بغداد -1حافظ محمد حنظل

 سم21ص؛ 013
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية/ علوم االغذية

 العنوان -الخبز بالزنك   ا -0
 
 

2212.  



388 
 

22211 
 322س

 
 سهاد كريم رتضي راهي

المحتوب الفينولي ونشاط مضادات االكسدة في بعض أصناف التمور 
نينوى: جامعة  -1الكوت/ سهاد كريم راهي راضي -العراقية المنطقة

 2102كلية الزراعة والغابات1  -الموصل
 سم21ص: أيض؛ 32ك؛ -أ

 رسالة ماجستير في علوم االغذية
 العنوان -أصناف   ا -التمور العراقية -2حفظ    -االغذية -0
 

2210.  

22213230 
 202ض

 
 ضرغام كامل صكر

الكشف عن غش اللحوم بأستخدام تقنيات تشكيالت أطوال القطع 
التخصصية وجين السايتوكروم/ ضرغام  المهضومةن تتابعات االنواع

 2102كلية الزراعة1  -البصرة: جامعة البصرة -1كامل صكر
 سم21ص؛: ايض؛ 13

 قسم الحيوانية -رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -فحص   أ -اللحوم -0
 

2211.  

22212 
 322ر

 
 رؤى علي طعمة

الوظائف/ تحضير ودراسة خصائص مادة متراكبة سيراميكية متدرجة 
 2102كلية الهندسة1  -بابل: جامعة بابل -1رؤى علي طعمة

 سم21ص: أيض؛ 32
 رسالة ماجستير في هندسة المواد/ سيراميك

 العنوان -صناعة   ا -السيراميك -0
 

2213.  

22113 
 212أ

 
 احمد ماجد عبد الحمزة

أستخدام أشعة كاما لتعديل خصائص )بولي ستايرين ويولي مونو فيل ميثا 
 -بابل: جامعة بابل -1(التحلل االحيائي/ أحمد ماجد عبد الحمزةأكريليت

 2102كلية الهندسة1 
 سم21ص: أيض؛ 021ط؛ -أ

 رسالة ماجستير في علوم هندسة المواد/ هندسة البوليمرات
 العنوان -اشعة كاما   ا -2هندسة كيميائية    -البوليمرات -0
 

2201.  

2001222 
 211م

 
 المالكي1 سنان محمد جاسم

 Aeetobaeter Xylinumانتاج السيليلوز من عزلة محلية من بكتريا 
بأستخدام عصير التمور ودراسة بعض خواصه/ سنان محمد جاسم 

 2102كلية الزراعة1  -بغداد: جامعة بغداد -1المالكي
 سم21ص:أيض؛ 022ن؛ -أ

 علوم االغذية -رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -صناعة   أ -السيليلوز -0
 

2200.  

2121221 
 131د

 
 الدليمي1 حسين ناصر ابراهيم

اشتغال السيميائية البصرية لبنية المفردات التيبوغرافيكية في المنجز 
كلية الفنون  -بغداد: جامعة بغداد -1الطباعي/ حسين ناصر أبراهيم الدليمي

 2102الجميلة1 
 سم21ص:أيض؛ 032

 رسالة ماجستير في فنون التصميم الطباعي
 العنوان -طباعة   أ -التصميم الطباعي -0
 

2202.  

21212212 
 332ز

 
 زينة ساوا أفرايم

2202.  



389 
 

الحركة في تصميم الصحف الرقمية ودورها في التعزيز الوظيفي والجذب 
كلية الفنون الجميلة1  -بغداد: جامعة بغداد -1البصري/ زينة ساوا أفرايم

2102 
 سم21صك أيض؛ 011

 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي
 العنوان -الطباعة   أ -التصميم الطباعي -0
 

21212212 
 122ع

 
 عمار مهدي عبد السيد

بغداد:  -1التقييم الرقمي للجودة الطباعية الملونة/ عمار مهدي عبد السيد
 2102كلية الفنون الجميلة1  -جامعة بغداد

 سم21ص:أيض؛ 032ز؛ -د
 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي

 العنوان -طباعة   أ -اعيالتصميم الطب -0
 

2202.  

21212212 
 133غ

 
 غصون نمير محمد حسن

مؤثرات التقنية الرقمية في تصميم العناصر التيبوغرافية والكرافيكية 
كلية الفنون  -بغداد: جامعة بغداد -1للمجالت/ غصون نمير محمد حسن

 2102الجميلة1 
 سم21ص: أيض؛ 011

 رسالة ماجستير في فنون التصميم الطباعي
 العنوان -طباعة   أ -التصميم الطباعي -0
 

2201.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنون1 الفنون الجميلة والزخرفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 
 

0111212111 
   232ن
 

 
 نجوان ملكي ناجي

خصائص رسوم المراهقين المرتبطة بنصفي الدماغ/ نجوان ملكي 
 2102كلية الفنون الجميلة1  -بابل: جامعة بابل -1ناجي
 سم21ص؛ 010

 رسالة ماجستير فيالتربية الفنية
 العنوان -رسوم   أ -المراهقون -2فنون   -المراهقون -0
 

2202.  

010 

 212ف

 
 الفتالوي1 غفران عبد االمير مسعر

 -1اثر دراسة الفن العراقي في التولفق االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل
كلية الفنون  -بابل: جامعة بابل -1الفتالويغفران عبد االمير مسعر 

 2102الجميلة1 
 سم21ص: أيض؛ 022هـ؛ -أ

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 العنوان -دراسات   ا -الفن -0

2200.  

013 

 303ج

 
 الجوفي1 فردوس خضر

نتاج فنون بالد الرافدين وتوظيفها في تصميم بيئة تعليمية للتربية 
كلية الفنون  -بغداد: جامعة بغداد -1الجوفيالفنية/ فردوس خضر 

 2102الجميلة1 
 سم21ص: أيض؛ 020م؛ -أ

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 العنوان -تاريخ    أ -الفن -0

2201.  

01311202 

 312م

 
 ميساء حافظ عليوي

بابل: جامعة  -1الحق والخير في الرسم المسيحي/ ميساء حافظ عليوي
 2102ةن كلية الفنون الجميل -بابل

 سم21ص؛ 032
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان -الفن المسيحي )الرسم(   أ -0

2203.  

013112 

 031ع

 

 عقيل مسلم مجبل

اثر دراسة الفن فب تنمية االستجابة الجمالية لدى طلبة جامعة بابل/ 

 2102كلية الفنون الجميلة1  -بابل: جامعة بابل -1عقيل مسلم مجبل

 سم21أيض؛  ص:010ح؛ -أ

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 االستجابة الجمالية -2الفنون التشكيلية    -2الفن الحديث    -0

 العنوان -ا

 

2221.  

013102 

 032ر

 

 هندباء علي مجيدالرفيعي1 

جمالية الرمز الطوطمي في الفن االمريكي المعاصر/ هندباء علي مجيد 

 2102الفنون الجميلة1 كلية  -بابل: جامعة بابل -1الرفيعي

 سم21ص؛ 201

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

 العنوان -أمريكا   ا -تاريخ -الفن -0

2220.  



392 
 

000121312022 

 322ف

 

 الفهداوي1 أياد أحمد صالح

التمية االقليمية ودورها في أختيار مواقع المستقرات البشرية منطقة 

بغداد: جامعة  -1الفهداويالدراسة محافظة االنبار/ اياد أحمد صالح 

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1  -بغداد

 سم21ص؛ 221

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -العراق )محافظة االنبار(   أ -التخطيط االقليمي -0

2222.  

00012131220 

 12ع

 

 عمر عبد الوهاب خلف

التشكيل الحضري لمدينة بغدادك دراسة تحليلية اثر نهر دجلة في 

للمعايير التخطيطية والتصميمية للواجهة النهرية في جزء من مدينة 

قسم  -بغداد: الجامعة التكنلوجيا -1بغداد/ عمر عبد الوهاب خلف

 2102الهندسة المعمارية1 

 سم21ص: ايض؛ 011

 حضري رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية أختصاص تصميم

التخطيطية والتصميمية    -2نهر    -دجلة -2بغداد    -تخطيط المدن -0

 العنوان -أ

 

2222.  

0001213120 

 121أ

 

 أكثم خالد مجيد

دراسة منهجية لتقييم البدائل التخطيطية للتصميم االساسي/ أكثم خالد 

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي1  -بغداد: جامعة بغداد -1مجيد

 سم21ص: أيض؛ 32

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص المخططات 

 االساسية للمدن

 العنوان -أ        تخطيط المدن -0

2222.  

0001213120 

 122ب

 

 البلداوي1 زينب راضي عباس

دور الجيولوجيا البيئية والبنى التحتية الخضراء في الوصول الى 

بغداد:  -1البلداويأستدامة المواقع الحضرية/ زينب راضي عباس 

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي1  -جامعة بغداد

 سم21ص؛ 221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -العراق   أ -تخطيط المدن -0

 

2221.  

0001213120 

 221ح

 

 الحجامي1 فراس شهيد نوري

الحضرية/ فراس شهيد العوامل المؤثرة فب تحديد المعايير االسكانية 

معهد التخطيط الحضري  -بغداد: جامعة بغداد -1نوري الحجامي

 2102واالقليمي للدراسات العليا1 

 سم21ص؛ 212

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -المجتمع الحضري   أ -2العراق    -تخطيط المدن -0

 

2222.  
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000121312002 

 212أ

 

 محموداحمد باسل 

التنظيم المكاني للمناطق السكنية: دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في 

تنظيم أستعماالت االرض والطرف في مدينة أربيل/ أحمد باسل 

معهد التخطيط الحضري واالقليمي  -بغداد: جامعة بغداد -1محمود

 2102للدراسات العليا1 

 سم21ص: أيض؛ 220ش؛ -أ

 طيط الحضري واالقليميأطروحة دكتوراه فلسفة في التخ

 العنوان -االستعماالت   أ -االرض -2أربيل    -تخطيط المدن -0

 

2220.  

000121312002 

 322ب

 

 البياتي1 مصطفى يوسف جاسم

دور تقانة البناء في معالجة الحاجة السكنية/ مصطفى يوسف جاسم 

معهد التخطيط الحضري واالقليمي1  -بغداد: جامعة بغداد -1البياتي

2102 

 سم21ص: أيض؛ 010 ز؛-أ

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -اربيل   أ -التخطيط الحضري -0

 

2221.  

000121312002 

 132ع

 

 العميري1 مفيد أحسان شوك

الطاقة االستيعابية الستعماالت االرض الحضرية بين النظرية والتطبيق: 

بغداد:  -1أحسان شوك العميريدراسة تحليلية لمركز مدينة أربيل/ مفيد 

معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1  -جامعة بغداد

2102 

 سم21ص؛ 221

 أطروحة دكتوراه في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان -النظرية والتطبيق   أ -2أربيل    -تخطيط المدن -0

 

2223.  

000121312002 

 220س

 

 سارا عمر علي

في توفير الماء الصالح للشرب )دراسة تحليلية  دور السلطة المحلية

 -بغداد: جامعة بغداد -1ميدانية في مدينة السليمانية(/ سارا عمر علي

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1 

 سم21ص: أيض؛ 31يح -هـ

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي التخصص التخطيط 

 المحلي

 -العراق -السلطة المحلية -2مدينة السليمانية    -المدن تخطيط -0

 العنوان -خدمات   أ -مياه الشرب -2السليمانية   

 

2221.  

000121312020 

 132أ

 

 أشواق شهاب أحمد

المراصد الحضرية بين االهمية والتطبيق: دراسة تطبيقية في محلة 

جامعة بغداد:  -1منطقة بغداد الجديدة/ أشواق شهاب أحمد -(010)

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1  -بغداد

 سم21ص: أيض؛ 212ز؛ -ب

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

2220.  
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 العنوان -االهمية والتطبيق   أ -2بغداد    -التخطيط الحضري -0

 

000121312020 
 322أ

 

 
 انعام قاسم عبد هللا

دراسة تحليلية لمنطقة زيونة في مدينة بغداد االكتظاظ الحضري : 
باستعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية / انعام قاسم عبد هللا.ـ بغداد : 

 2102الجامعة التكنلوجية 1 قسم الهندسة المعمارية 1
I ـxii 1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية 
 نظم المعلومات الجغرافيةـ 2ـ التخطيط الحضري ـ بغداد   0

 أـ العنوان 
 

2222.  

000121312020 
 222ج

 
 الجابري1 وقار محمد مهاوي

تقييم كفاءة الخدمات الصحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
كأسلوب للتوزيع المكاني لمراكز الصحة العامة في جانب الرصافة/ وقار 

التخطيط الحضري محمد مهاوي الجابري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 
 2102واالقليمي للدراسات العليا 1

 سم21ص؛001
دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1مخططات اساسية 

 للمدن
ـ نظم المعلومات 2ـ الخدمات الصحية 2ـ التخطيط الحضري   0

 الجغرافية أـ العنوان 
 

2222.  

000121312020 
 322ج

 
 الجواري1 سارة محمود حبيتر

بين شبكات الطرق والنموالحضري منطقة الدراسة مدينة بغداد / العالقة 
سارة محمود حبيتر الجواري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 

 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التخطيط الحضري ـ بغدادأـ العنوان  0
 

2222.  

000121312020 
 133ح

 
 حسنين مرتضى محمد حسن شكارة

التوسع المقترح في الحضرة الكاظمية ومدى تأثيره على النشاط 
التجاري للمنطقة المحيطة / حسنين مرتضى محمد حسن شكارة.ـ بغداد 

: جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 
12102 

 سم21ص:ايض؛013أـ ح1
عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1مخططات اساسية  دبلوم
 للمدن

 ـ التخطيط الحضري ـ بغداد) الحضرة الكاظمية( أـ العنوان  0
 

2221.  

000121312020 
 322ح

 
 الحيدري1 منتقى مخلد عبد الكريم ناجي

تطوير شبكات الصرف الصحي في مدينة بغداد: دراسة تخطيطية تحليلية 
بلدية مركز الكرخ/ منتقى مخلد عبد الكريم ناجي لبعض المحالت في 

الحيدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي 
 2102للدراسات العليا 1

 سم21ص:ايض؛001
 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

ـ الصرف الصحي ـ 2ـ التخطيط الحضري ـ بغداد) بلدية مركز الكرخ( 0
 أـ العنوان  شبكات

2222.  
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000121312020 

 122خ
 

 الخزرجي 1 انور صبحي خلف 
تقييم كفاءة اداء موظفي بلدية الرشيد/ انور صبحي خلف الخزرجي.ـ 

بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 
12102 

 سم21ص:ايض؛30أـ ح1 
واالقليمي1 االختصاص تخطيط دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري 

 محلي
 ـ التخطيط المحلي ـ بغداد ) بلدية الرشيد( أـ العنوان 0
 

2220.  

000121312020 
 332د

 
 الديواني1 محمد ضياء جعفر

اثر التكنلوجيا على المشهد الحضري منطقة الدراسة شارع العرصات 
 في مدينة بغداد / محمد ضياء جعفر الديواني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

 2102معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛022أـ ك1

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 أـ التخطيط الحضري )بغداد( أـ العنوان 

 

2221.  

000121312020 
 212ر

 
 الراشدي1 فراس فاضل شبرم

منطقة اسس وتطلبات توقيع الجامعات والكليات الحكومية واالهلية ـ 
الدراسة 1 بلدية الشعب / فراس فاضل شبرم الراشدي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛022

 دبلوم عالي المهني في مخططات مدن
ـ الحكومية واالهليةأـ 2ـ الجامعات والكليات 2ـ التخطيط الحضري   0

 العنوان
 

2223.  

000121312020 
 332ز

 
 زينب عباس احمد 

 الوعي البيئي ودوره في استدامة المناطق الخضراء منطقة الدراسة
) الكرادة الشرقية(/  زينب عباس احمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد  

 2102التخطيط الحضري واالقليمي 1
 سم21ص؛32

طيط دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1 تخصص التخ
 البيئي

 ـ تخطيط المدن ـ بغداد ) الكرادة الشرقية( أـ العنوان 0
 

2221.  

000121312020 
 222س

 
 الساعدي1 زهير شمخي دريول هاشم 

العوامل المؤثرة في نشوء وتطور مدينة الزهور/ زهير شمخي دريول 
هاشم الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

 2102واالقليمي 1
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 أـ التخطيط المدن )بغداد( أـ العنوان 

 

2220.  

000121312020 
 222س

 
 الساعدي1 محمد موسى رسن

كفاءة الخدمات التعليمية في مدن الضواحي1  منطقة الدراسة ناحية 
مركز الزهور/ محمد موسى رسن الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم 21ص؛02

2222.  
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 الدبلوم العالي المهني في التخطيط المحلي
 ـ التخطيط الحضري ـ بغداد)ناحية الزهور( أـ العنوان0
 

000121312020 
 322س

 
 سهاد رشك شكب

االبعاد البيئية للمتنزهات العامة منطقة الدراسة الكاظمية )متنزه حسين 
علي محفوظ(/  سهاد رشك شكب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط 

 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛12ج ـ ك1 

الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي االختصاص 
 تخطيط بيئي

 ـ الكاظمية ـ متنزهات2ـ تخطيط المدن ـ بغداد ) الكاظمية( 0
 أـ العنوان 

 

2222.  

000121312020 
 221ع

 
 عادل جاسم محمد 

حيازة الملكية العقارية ودورها في تحديد اتجاهات النمو الحضري 
لمدينة الدجيل/ عادل جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط 

  2102الحضري واالقليمي 1
 سم21ص؛020

ليمي ـ اختصاص الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالق
 مخططات اساسية للمدن

 ـ التخطيط الحضريأ2ـ تخطيط المدن ـ بغداد ) مدينة الدجيل( 0
 ـ العنوان

 

2222.  

000121312020 
 221ك

 
 كاظم عباس حسن

تقييم كفاءة الموقع المكاني لمدينة الطب في بغداد/  كاظم عباس حسن.ـ 
للدراسات العليا بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي 

12102 
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 أـ التخطيط الحضري ـ  بغداد )مدينة الطب( أـ العنوان 

 

2221.  

000121312020 
 231ك

 
 كريم حسن علوان 

تقويم اداء خدمة تجهيز ماء االسالة منطقة الدراسة / مناطق سكنية في 
حسن علوان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط مدينة بغداد/ كريم 

 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ االسالة ـ ماء   أـ العنوان 2ـ تخطيط المدن ـ بغداد     0
 

2222.  

000121312022 
 222ج

 
 الجابري 1 احمد عبد السالم حنش

استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم المالئمة المكانية للتوسع 
الحضري لمدينة الكوت/ احمد عبد السالم حنش الجابري.ـ بغداد : 
جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

12102 
 سم21ص:ايض؛023

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 خطيط الحضري ـ  بغداد )مدينة الطب( أـ العنوان أـ الت

 

2220.  

000121312022 
 232ز

 
 الزبيدي1 صبيح لفته فرحان علي 

2248.  
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تطور التنمية المكانية في ظل منظومة الحكم الرشيد في محافظة واسط/ 
صبيح لفته فرحان علي الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 

 2102العليا 1الحضري واالقليمي للدراسات 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التنمية المكانية   أـ العنوان 2ـ تخطيط المدن ـ واسط    0
 

 

000121312022 
 313م

 
 الموسوي1 رائد رحيم شمخي 

سياسات التنمية المكانية في قضاء بدرة الحدودي في ظل االمكانات 
رحيم شمخي الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد المتاحة / رائد 

 2102التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التخطيط الحضري ) الكوت ( قضاء بدرةأـ العنوان 0
 

2223.  

000121312022 
 323ح
 

 
 ميد عياشالحديثي1 علي عبد السميع ح

سياسات واساليب في معالجة محدودية توسع المدن ـ منطقة الدراسة1 
مدينة الفلوجة/ علي عبد السميع حميد عياش الحديثي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التخطيط المدن ـ العراق) مدينة الفلوجة ( أـ العنوان 0
 

2211.  

000121312022 
 211د

 
 الدركزلي1 احمد عماد الدين عبد المنعم

تأثير انشاء السدود على تغير الهيكل الحضري ألستعماالت االرض في 
المدن الحالة الدراسية تأثير سد حديثة على مدينة حديثة / احمد عماد 

المنعم الدركزلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الدين عبد 
 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1

 سم21ص:ايض؛002أـ ك1
الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي االختصاص 

 مخططات االساسية للمدن 
 ـ التخطيط الحضري ـ االنبار)مدينة حديثة( أـ العنوان0
 

2210.  

000121312022 
 122م

 
 مالذ جمعة مهيدي

/ مالذ 2121ـ 2111تقييم الخدمات التعليمية في مدينة الرمادي للمدة 
جمعة مهيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي 

 2102للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ت1 

1 تخصص الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي 
 مخططات اساسية

 ـ الخدمات التعليمية 2ـ تخطيط المدن ـ االنبار )مدينة الرمادي( 0
 أـ العنوان 

 

2212.  

000121312021 
 221ع

 
 عبد الباسط هادي عبد الرحيم

اسس ومعايير تخطيط موقع معمل للسمنت بابل/ عبد الباسط هادي عبد 
واالقليمي  الرحيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري

 2102للدراسات العليا 1
 سم21ص؛32

 الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري 
 ـ تخطيط المدن ـ العراق 1 بابألـ العنوان 0

2212.  
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000121312022 

 123ب
 

 
 البكري1 هيام مجيد 

المورفولوجيه الحضرية لمدينة كربالء المقدسة / هيام مجيد  البكري .ـ 
معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا بغداد : جامعة بغداد ـ 

12102 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التخطيط الحضري ـ كربالء المقدسة أـ العنوان 0
 

2212.  

000121312022 
 32ل

 
 ليث مشكور رشيد محمد قنديل

تقييم موقع جامعة كربالء ضمن المخطط االساس لمدينة كربالء المقدسة 
/ ليث مشكور رشيد محمد قنديل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 

 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛01

الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1 االختصاصات1  
 االساسية للمدنالمخططات 

 ـ التخطيط الحضري ـ مدينة كربالء المقدسةأـ العنوان0
 

2211.  

000121312020 
 133ح
 

 
 الحسيني1 بيداء عبد الحسين بديوي

التحليل المكاني لمنظومة النقل الحضري فيث مدينة الديوانية / بيداء 
عبد الحسين بديوي الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 

 2102االقليمي للدراسات العليا 1الحضري و
 سم21ص:ايض؛221ش ـ ط1

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ تخطيط المدن ـ الديوانية أـ العنوان 0
 

2212.  

000121312020 
 322ح

 
 حيدر حمزة نجم

تقييم توزيع المناطق الخضراء في مدينة الديوانية باستخدام نظم 
منطقة الدراسة :القطاع الثاني/  حيدر حمزة المعلومات الجغرافية 1 

نجم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات 
 2102العليا 1
 سم21ص:ايض؛000ت ـ ر1

الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1 االختصاصات1  
 المخططات االساسية للمدن

ـ نظم المعلومات 2مدينة الديوانية(   ـ التخطيط المدن ـ العراق)0
 الجغرافيةأـ العنوان

 

2210.  

000121312021 
 133ح

 
 الحسيني1 زهراء عماد حسين

االرتقاء بالموروث العمراني والسياحة االحيائية : دراسة تطبيقية لمدينة 
النجف1 محلة البراق/ زهراء عماد حسين الحسيني.ـ بغداد : جامعة 

 2102الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1بغداد ـ معهد التخطيط 
 سم21ص:ايض؛001

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ السياحة االحيائية أـ العنوان 2ـ تخطيط المدن ـ النجف االشرف 0
 
 

2211.  

000121312021 
 121غ

 
 الغزالي1 معن هادي مسلب

 02) حي القدس 1 التقييم البيئي لمياه الشرب في مدينة النجف االشرف
نموذجا(/ معن هادي مسلب الغزالي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 

2213.  



399 
 

 2102التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ح1 

الدبلوم العالي في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 1تخصص تخطيط 
 بيئي 

 نوان أـ الع ـ التخطيط المدن ـ العراق)  مدينة النجف(0
 

000121312020 
 212م
 

 
 محمد هادي حسين

المخطط االساس لمدينة الغراف بين التخطيط والتنفيذ / محمد هادي 
حسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي 

 2102للدراسات العليا 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ التخطيط الحضري ـ العراق)مدينة الغراف( أـ العنوان 0
 

2221.  

000121312022 
 322ز

 
 الزوار1 احمد سلمان مجيد

دور المحاور الحركية ضمن المخطط االساس في ابراز المشهد الحضري 
: دراسة لمركز مدينة البصرة/ احمد سلمان مجيد الزوار.ـ بغداد : 

االقليمي للدراسات العليا جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري و
12102 

 سم21ص:ايض؛002أـ ر
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ التخطيط الحضري ـ البصرةأـ العنوان 0
 

2220.  

000121312022 
 232ع

 
 العبودي1 عماد جاسم حسن

واقع المنطقة الحرة في خور الزبير والتوجهات التخطيطية من اجل 
عماد جاسم حسن العبودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التنمية المحلية/ 

 2102التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم21ص؛10

الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1تخصص تخطيط 
 المحلي 

 ـ التخطيط المدن ـ البصرة )خور الزبير( أـ العنوان 0
 

2222.  

02012 
 222ص

 
 صباح جمال فوزي عبادي 

التصميم البايوفيلي اثر الجوران الخضراء في مشهد الفضاءات 
الخارجية للسكن العمودي/ صباح جمال فوزي عبادي.ـ بغداد : جامعة 

 2102التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية1
 سم21ص:ايض؛010أـ د1 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية 
 ـ الجدران الخضراءأـ العنوان2مودية   ـ االنشاءات الع0
 

2222.  

0221212 
 232ج

 
 الجبوري1 ابراهيم حسين خلف

عمارة وزخرفة الروضات واالضرحة االسالمية في الهند حتى نهاية 
م(/ ابراهيم حسين خلف الجبوري.ـ 0221هـ1 0121حكم جهافجير)

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص؛201

 دكتوراه في االثار االسالميةأطروحة 
 ـ العمارة االسالمية ـ الهندأـ العنوان 0
 

2222.  

0221212000 
 221هـ

 
 هيثم قاسم محمد

2221.  



411 
 

حلول البناء في مباني الموصل خالل العصور االسالمية/ هيثم قاسم  
 2102محمد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛023
 االسالميةأطروحة دكتوراه في االثار 

 ـ العمارة االسالمية ـ العراق) الموصل( أـ العنوان 0
 

022110 
 221ك
 

 
 كاظم محسن ابراهيم 

 تطوير المدن التأريخية بين ضرورة الحفاظ ودواعي االستثمار
) القصبة القديمة في مدينة الكفل انموذجا(/ كاظم محسن ابراهيم.ـ  

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1
 سم21ص:ايض؛020

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية 
 ـ المدن التاريخيةأـ العنوان 2ـ العمارة العراقية القديمة0
 

2222.  

02212 
 121ج

 
 الجشعي 1 رؤى سعد حميد رجب

زخرفة الضفائر على العمارة والفنون العربية االسالمية حتى سنة 
بغداد : جامعة  م(/ رؤى سعد حميد رجب الجشعي.ـ0211هـ ـ 212)

 2102بغداد ـ كلية االداب قسم االثار1
 سم21ص:ايض؛212أـ ج1 

 في االثار االسالميةرسالة ماجستير 
 ـ الضفائر ـ زخرفةأـ العنوان2ـ العمارة االسالمية   0
 

2220.  

02212 
 232ر

 
 الربيعي1 نورة نصيف جاسم

الخصوصية في العمران االسالمي المعاصر : دراسة حول مفهومي 
الهوية والالشرفية على مستوى النسيج الحضري والوحدات السكنية 
/نورة نصيف جاسم  الربيعي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 

12102 
I ـxiii 1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية 
 ـ العمارة االسالمية   أـ العنوان0
 

2221.  

022 
 112أ

 
 أسماء محمود مظهور

أثر تطبيق مفاهيم االستدامة على االبنية العالية وتجميعاتها / أسماء 
 2102محمود مظهور.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض؛012أـ س1
 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية 

 ـ العمارة الحديثة   أـ العنوان0
 

2223.  

022 
 322أ

 
 االنباري 1 دنيا حميد علي 

النظم الطبيعية الحية في قرارات االستدامة العمرانية/ دنيا حميد محاكاة 
 2102علي االنباري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

I ـxviii1221سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية
 ـ العمارة الحديثة   أـ العنوان0
 

2201.  

022 
 131ت

 
 التميمي 1 اسامة عبد المنعم

ظومات التكنولوجية المتكاملة وتعبيرية العمارة : دراسة تحليلية المن
لدور المنظومة المنشئية والميكانيكية في تعبيرية الشكل المعماري/ 

 2102اسامة عبد المنعم التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

2200.  



411 
 

 سم21ص:ايض؛001أـ هـ1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ المنشئية والميكانيكية   أـ العنوان2ـ العمارة الحديثة  0
 

022 
 13ز

 
 زمن وضاء كاظم

الشفافية كسمة تمفصل في النتاج المعماري المعاصر/ زمن وضاء 
 2102كاظم.ـ بغداد: الجامعة التكنولوجية ـ قسم الهندسة المعمارية 1

 سم21ص:ايض؛02أـ س1 
 المعماريةرسالة ماجستيرفي علوم الهندسة 

 ـ العمارة الحديثة   أـ العنوان0
 

2202.  

022 
 323ز

 
 الزيدي1 بتول موفق كاظم

توظيف الدالالت االسطورية في العمارة المعاصرة/ بتول موفق كاظم 
 2102الزيدي.ـ بغداد: الجامعة التكنولوجية ـ قسم الهندسة المعمارية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة 

 الحديثة   أـ العنوانـ العمارة 0
 

2202.  

022 
 222ع

 
 عطره 1 لينا عدي حاتم 

استدامة التشكيل الكتلي في المشهد الحضري : دراسة تحليلية في 
مفاهيم فلسفة الفينغ شوي/ لينا عدي حاتم عطره.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102ـ كلية الهندسة 1
 سم21ص:ايض؛010ب ـ ش1

 المعماريةرسالة ماجستيرفي علوم الهندسة 
 ـ العمارة الحديثة   أـ العنوان0
 

2202.  

02213120 
 212أ

 
 أحمد عطا فرعون

التجديد الحضري لمنطقةالدور التراثيه في البصرة القديمة/ أحمد عطا 
 2102فرعون.ـ بغداد: الجامعة التكنولوجية ـ قسم الهندسة المعمارية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 العمارة الحديثة ـ العراق) البصرة القديمة(  أـ العنوانـ 0
 

2201.  

02213120 
 222س

 
 سارة ثائر جعفر

 االقسام التشخيصية والعالجية في المستشفيات المعاصرة
) االشعة 1 المختبرات 1 العالج الطبيعي(/ سارة ثائر جعفر.ـ بغداد :  

 2102جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1
 سم21ص؛021

 ماجستيرفي علوم الهندسة المعماريةرسالة 
 ـ التشخيصية والعالجية أـ العنوان2ـ العمارة الحديثة ـ العراق  0
 

2202.  

02213120 
 322ف

 
 الفياض1 نورا جاسم محمد

اعادة التصميم ) الوظيفة والتعبيرية في افعال االضافة واعادة احياء 
معة بغداد ـ كلية االبنية القائمة (/  نورا جاسم محمد الفياض.ـ بغداد : جا

 2102الهندسة 1

I ـx 1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية
 ـ الوظيفة والتعبيرية  أـ العنوان2ـ العمارة الحديثة ـ العراق0
 

2277.  

 



412 
 

02213120 
 321ك

 
 الكواز 1 سرى سعد عزيز علي

االنتماء المكاني في االسكان العمراني الحديث/ سرى سعد عزيز علي 
 2102لكواز.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص؛020أـ ح1 
 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة ـ العراق  أـ العنوان0
 

2201.  

02213120 
 213م

 
 مازن اسماعيل رحيم

تكاملية مواقع االبنية الجامعية وقضاءاتها الخارجية / مازن اسماعيل 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1رحيم.ـ 

 سم21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ـ اال بنية ـ مواقع  أـ العنوان2ـ العمارة الحديثة ـ العراق0
 

2203.  

02213120 
 121و

 

 
 وسام علي كاظم

النظم الشكلية في المجمعات السكنية العمودية/ وسام علي كاظم.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ض1
 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة ـ العراقأـ العنوان0
 

2211.  

0221312022 
 321س
 

 
 السنبلي1 مي محمد باقر خضر 

اعادة تأهيل وتطوير المدن : حالة الدراسة مدينة الحي في واسط/ مي 
 2102السنبلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1محمد باقر خضر 

 سم21ص:ايض؛021
 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة ـ العراق )مدينة الحي في واسط( أـ العنوان0
 

2210.  

0221312022 
 213أ

 
 أرمين سركيس ماركاريان 

البصرة:دراسة تحليلية لدورها مفهوم التوثيق لعمارة االجانب في مدينة 
على العمارة المحلية/ أرمين سركيس ماركاريان .ـ بغداد : 

 2102الجامعةالتكنلوجية ـ قسم الهنددسة المعمارية 1
 سم21ص:ايض؛002أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية
 ـ العمارة الحديثة ـ العراق)مدينة البصرة( أـ العنوان0
 

2212.  

02212 
 222م

 
 عاضيدي1 عادل عارف فتحيالم

خصائص عمارة المساجد في الهند خالل العصر المغولي حتى نهاية 
م(/ عادل عارف 0211ـ 0122هـ(/0123ـ 322عصر شاه جيهان )

 2102فتحي المعاضيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛223أـ م1 

 أطروحة دكتوراه اثار اسالمية
 (هـ0123ـ322ـ الهند ـ تاريخ)2تاريخ    ـ المساجد ـ 0
 ـ االثار االسالميةأـ العنوان2
 

2212.  

021 
 213س

 
 الساكني1 محمد حيدر عبد الهادي

التغيرات في البنى االجتماعية واثرها في سياسات االسكان الحضري/ 
محمد حيدر عبد الهادي الساكني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 

2212.  



413 
 

 2102المعمارية 1
 سم21ص:ايض؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة المعمارية
 ـ المساكن الحضريةـ عمارةأـ العنوان0
 

02112 
 122س
 

 
 السلطاني 1 امال منصور حسن

تمويل االسكان الحضري مع اشارة خاصة للعراق/ امال منصور حسن 
واالقليمي السلطاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

 2102للدراسات العليا1
 سم21ص:ايض؛021أـ ل1 

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ االسكان الحضري ـ العراقأـ العنوان 0
 

2211.  

023 
 312ش
 

 
 شيماء سامي احمد

تشكيل البيئة التصميمية للفضاءات الداخلية لمحالت بيع التحفيات / 
 2102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 شيماء سامي احمد.ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض؛022أـ ي1 
 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي

 ـ التحفيات ـ بيعأـ العنوان 2ـ البيئة ـ تشكيل 2ـ التصميم الداخلي   0
 

2212.  

023 
 02ص

 
 صفا محمود ناجي رشيد

الخصائص التصميمية للفضاءات الصغيرة في البيئة السكنية العراقية/ 
صفا محمود ناجي رشيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

2102 
 سم21ص:ايض؛022أـ د1

 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي
 ـ البيئة السكنية العراقيةأـ العنوان 2ـ التصميم الداخلي   0
 

2210.  

023 
 13ع

 
 علي عقيل مهدي

الداخلية/  علي عقيل الفن البصري ومتغيراته في تصاميم الفضاءات 
 2102مهدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص؛020
 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي

 ـ التصميم الداخلي   أـ العنوان 0
 

2211.  

023 
 12ع

 
 عمر حسين علي 

الخصائص الشكلية للفضاءات المفتوحة في المدن التاريخية : دراسة 
لمقترحة لتطوير الفضاءات المفتوحة في مدينة تحليلية للمشاريع ا

الكاظمية/ عمر حسين علي.ـ بغداد : الجامعةالتكنلوجية ـ قسم الهنددسة 
 2102المعمارية 1

I ـxi 1010سم21ص:ايض؛ 

 ـ اختصاص تصميم حضري رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية
 ـ التصميم المعماريأـ العنوان  0
 

2213.  

023 
 22ن

 
 ندى نزار محمد

سرير(/ 011المرونة في تصاميم المستشفيات العامة النموذجية سعة )
 2102ندى نزار محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة المعمارية

2231.  



414 
 

 ـ المستشفيات العامة ـ العراقأـ العنوان 2ـ العمارة ـ تصميم  0
 

023 
 212أ

 
 جواد جعفرابودالل 1 اوس 

االبعاد االدائية في العمارة/  اوس جواد جعفر ابودالل.ـ بغداد : 
 2102الجامعةالتكنلوجية ـ قسم الهنددسة المعمارية 1

Ix ـxxi 1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية
 ـ العمارة ـ تصميمات أـ العنوان0
 

2230.  

02312 
 02ر
 

 
 رغـد عالء عبود 

المعالجات التصميمية لمباني الطاقة الصغرية في العراق/ رغـد عالء 
 2102عبود.ـ بغداد : الجامعةالتكنلوجية ـ قسم الهنددسة المعمارية 1

 سم21ص؛021
 التصميم المعماري رسالة ماجستيرفي

 ـ العمارة ـ تصميماتأـ العنوان  0
 

2232.  

02311 
 222ك
 

 
 الكرادي1 سامر احمد حمزة

باضافة تراكيب من اكاسيد شائعة في زجاج الخزف/ سامر  تقنية التلوين
 2102احمد حمزة الكرادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛221أ ـ ص1
 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ التلوين ـ تقنية أـ العنوان 2ـ الزخرفة بالزجاج   0
 

2232.  

02313120 
 123ع
 

 
 العزاوي 1تحسين علي مجيد 

العمارة والمجتمع / تحسين علي مجيد العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 2102كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض؛212أـ ق1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة ـ العراقأـ العنوان 0
 

2232.  

021113120 
 213ش

 
 الشبلي1 اياد محمود حيدر

مة وتمثالتها في فن مابعد الحداثة / اياد محمود حيدر الشبلي.ـ بابل العول
 2102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الفنون التشكيلية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2231.  

02211 
 123أ

 
 االسدي1 حسين خيري تومان
الفخارية العراقية القديمة/  حسين خيري انظمة الشكل في المنحوتات 

 2102تومان االسدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛221أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية 
 ـ المنحوتات الفخاريةأـ العنوان 2ـ النحت العراقي القديم0
 

2232.  

021 
 121س

 
 سالم محمد سعيد هاشم احمد

( المستخدم في poly esterتطويع دعائم لخامة ابولي استر )امكانية 

سالم محمد سعيد هاشم احمد.ـ بغداد : جامعة بغداد  النحت )تقنيا وفنيا(/
 2102ـ كلية الفنون الجميلة1 

2230.  



415 
 

 سم21ص:ايض؛030أـ ض1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ـ نحت

 ـ النحت العراقي  الحديثأـ العنوان 0
 

021 
 212ط

 
 طالب محسن رهيف

االسطورة في النحت العراقي المعاصر/  طالب محسن رهيف.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص:ايض؛032أـ ن1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ـ نحت

 ـ النحت العراقي  الحديثأـ العنوان 0
 

2231.  

021 
 212م

 
  المطلبي 1 محمد عبد الحسين يوسف

التحول االستعاري في النحت المعاصر : دراسة تحليلية/  محمد عبد 
الحسين يوسف المطلبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

2102 
 سم21ص:ايض؛220أـ ر1

 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية
 ـ النحت العراقي  الحديثأـ العنوان 0
 

2233.  

021110 
 212أ

 
 احمد جمعة زبون

اشكالية الخطاب الجمالي للجسد في النحت العالمي المعاصر : دراسة 
على وفق المنهج الظاهراتي / احمد جمعة زبون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية الفنون الجميلة1 
 سم21ص:ايض؛210

 أطروحة دكتوراه في النحت
 ـ النحت العالمي الحديث ـ دراساتأـ العنوان 0
 

2211.  

020123121 
 230ل
 

 
 لطيف تايه حسون

 نقود الصلة والمناسبات الى نهاية العصر العباسي/ لطيف تايه
 2102حسون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 قسم االثار1 

 سم21ص:ايض؛230أـ خ1 
 رسالة ماجستيرفي االثار االسالمية

 ـ النقود ـ تاريخ ـ العصر العباسيأـ العنوان 0
 

2301.  

 

 

 

021102 
 321م

 
 محمد عاصيمياسة 

استخدام تقنية الخزف االغريقي في التشكيل الخزفي / مياسة محمد 
 2102عاصي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

A ـm 1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ـ خزف
 ـ الخزف ـ فنونأـ العنوان 0
 

2212.  

02112 
 223س
 

 
 السعدي 1 ايهاب منعم جليل

تحذير االشكال المنفذة على خزف العصر االسالمي/ ايهاب منعم جليل 
 2102السعدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية 

 ـ االشكال ـ تحويرأـ العنوان 2ـ الخزف االسالمي    0
 
 

2212.  



416 
 

02112 
 232ط

 
 الطاهر 1حيدر رؤوف سعيد

المتخيل في الخزف المعاصر/  حيدر رؤوف سعيد.ـ بابل : جامعة بنية 
 2102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف المعاصرأـ العنوان 0
 

2212.  

02112 
 232ك

 
 الكريطي1 عمار عبد الكاظم مهدي

والفارسي/ عمار  المقاربات المضامينية في موضوعات الفخار الرافديني
عبد الكاظم مهدي الكريطي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص:ايض؛202أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية
 ـ الفخار الفارسيأـ العنوان 2ـ الفخار العراقي   0
 

2211.  

0211213120 
 022خ
 

 
 الخفاجي 1 اطياف علي نجم

خزف العراقي المعاصر/ اطياف علي نجم  اشكالية الهوية في ال
الخفاجي/ اطياف علي نجم الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

   2102الجميلة 1
 سم231ص:ايض؛220أـ ع1 

 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية
 ـ الخزف العراقيأـ العنوان 0
 

2212.  

0211213120 
 22س

 
 سرى علي طعمة

دراسة تأثير اضافة نوى التمر على بعض الخواص الفيزيائية 
والميكانيكية للبولي استرغير المشبع والكاؤولين/ سرى علي طعمة.ـ 

   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الهندسة1
 سم21ص:ايض؛02

 علوم في هندسةالمواد 1 سيراميك رسالة ماجستير
الفيزيائيةوالكهربائية أـ ـ 2ـ النمو ـ نوى  2ـ السيراميك ـ العراق   0

 العنوان 
 

2210.  

0211213120 
 232س

 
 السعدي1 حازم عبودي كريم

ـ 2112دالالت اشكال المنحوتات الفخارية في العصر البابلي القديم )
ق.م(/حازم عبودي كريم السعدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 131

   2102الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛200أـ د1 

 في الفنون التشكيلية أطروحة دكتوراه
 ـ العراق القديم ـ تاريخ ـ العصر البابلي2ـالفخار العراقي   0

 أـ العنوان
 

2211.  

0211213120 
 123ش

 
 الشمري1 نور هاني جزر 

الدالالت التعبيرية في النحت الخزفي العراقي المعاصر/  نور هاني جزر 
   2102الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 أـ العنوان     ـ الخزف العراقي0
 
 

2213.  



417 
 

0211213120 
 222ع

 
 العابدي1 رائد جميل جياد 

تمثالت البنى الهندسية في الخزف العراقي المعاصر/ رائد جميل جياد.ـ 
   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛212أـ ي1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 ـ الخزف العراقيأـ العنوان0
 

2201.  

0211213120 
 232ع

 
 عبير مجيد عبد النبي صالح

التوظيف الميثولوجي في الخزف العراقي المعاصر/ عبير مجيد عبد 
 2102النبي صالح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص:ايض؛031ج ـ س1 
 تيرفي الفنون التشكيلية ) خزف (رسالة ماجس

 ـ الخزف العراقيأـ العنوان0
 

2200.  

0211213120 
 022غ

 
 غفران رزاق كاظم

تمثالت المشاهد الطقوسية على فخار العراق القديم/ غفران رزاق كاظم.ـ 
   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛031
 ( رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) خزف

 ـ الخزف العراقيأـ العنوان0
 

2202.  

0211213120 
 222ك

 
 الكرادي1 سالم احمد حمزة

امكانية انتاج مخاريط حرارية باستخدام خامات عراقية/  سالم احمد 
حمزة الكرادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1 قسم الفنون 

   2102التشكيلية 1
 سم21ص:ايض؛012

 الفنون التشكيلية ) خزف (رسالة ماجستيرفي 
 ـ الخزف العراقيأـ العنوان0
 

2202.  

0211213120 
 322ك

 
 الكنعان 1 كريم طه نعمة

التجريب الشكلي في النحت الخزفي العراقيث المعاصر : دراسة تحليلية/ 
كريم طه نعمة الكنعان.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص:ايض؛011أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) خزف (
 ـ الخزف العراقيأـ العنوان0
 

2314.  

 

 

0211213120 
 32هـ

 
 هند عبد الجبار عبد الكريم

االتجاهات المعاصرة لفن الخزف العراقي وامكانية توظيفها في مشاريع 
طلبة الفخار1 معهد الفنون الجميلة/  هند عبد الجبار عبد الكريم.ـ بغداد : 

 2102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1  جامعة
 سم21ص؛021

 التربية الفنية  رسالة ماجستيرفي
 ـ معهد الفنون الجميلة أـ العنوان2ـ الخزف العراقي   0
 

2201.  

0211213120 

 32هـ

 
 الياسين1بان سعدي

بان  بنية التجريد لالنشاء التصويري على االنية العراقية القديمة/
   2102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1سعدي

2202.  



418 
 

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) خزف (

 أـ العنوان     ـ الخزف العراقي0
 

020 
 233ط

 
 الطائي 1 نور حسين حبيب ابراهيم 

نور حسين  االبعاد الفكرية والجمالية في المدرسة الواقعية االوربية /
   2102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1حبيب ابراهيمالطائي

 سم21ص:ايض؛022أـ ح1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (

 ـ الجمالية في المدرسةأـ العنوان 2ـ فنون التشكيلية2ـ الرسم   0
 

2200.  

0211213120 

 32هـ

 
 الخفاجي1 علي مجيد حميد حسون

التزامن في الرسم التكعيبي/ علي مجيد حميد حسون الخفاجي .ـ بابل : 
   2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛011أـ م1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 أـ العنوان       ـ الرسم ـ دراسات0
 

2201.  

020110 
 222ن

 
 نبراس وفاء بدري

المعاصر: دراسة تحليلية / نبراس وفاء العقالنية التطبيقية في التشكيل 
 2102بدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص؛202
 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية 1 رسم

 أـ العنوان      ـ الرسم ـ دراسات0
 

2203.  

020113 
 321ع
 

 
 العنبكي 1 فاطمة محمد عبد هللا 
الحداثة وأثرها في تنمية التفكير الناقد تحوالت الرسم في فنون مابعد 

لدى المتعلمين ) منهجي التتلقي والتاويل انموذجا(/ فاطمة محمد عبد 
 2102هللا العنبكي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم21ص:ايض؛221أـ ط1 
 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية 

 ـ التلقي والتأويل أـ العنوان 2الناقد ـ التفكير2ـ الرسم ـ تاريخ    0
 

2221.  

020113120 
 12س
 

 
 سما فالح عسكر

المعالجات التجريدية للشكل في رسوم سالم الدباغ/ سما فالح عسكر.ـ 
   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛013أـ ز1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسام (

 ـ الدباغ1 سالم )رسام( أـ العنوان  2ـ الرسم العراقي     0
 

2220.  

0201000 
 212أ

 

 
 أخالص عبد الرضا موسى

تكرارية الشكل في رسوم مابعد الحداثة/  أخالص عبد الرضا موسى.ـ 
   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1 قسم فنون تشكيلية 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ي1
 ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (رسالة 

 ـ الرسم ـ جماليات أـ العنوان 0
 

2222.  

0201000 
 131د

 
 الدليمي1 فرح علي عبد الرزاق عبدان درويش 

2222.  



419 
 

جماليات السرد في التصوير االسالمي /  فرح علي عبد الرزاق عبدان 
   2102درويش الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (

 أـ العنوان     ـ التصوير االسالمي2ـ الرسم ـ جماليات    0
 

0201000 
 232ر

 
 الربيعي 1 رند فاخر محمد

جماليات التصميم في رسوم رافع الناصري/ رند فاخر محمد الربيعي.ـ 
   2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛011
 التربية الفنية رسالة ماجستيرفي

 1 رافع )رسام( أـ العنوان ـ الناصري2ـ الرسم ـ جماليات    0
 

2222.  

0201000 
 123س

 
 سماهر محسن طراد

في الرسم الرومانتيكي / سماهر محسن طراد.ـ بابل :  جماليات الحركة
 2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية

 ـ الرسم ـ جماليات    أـ العنوان 0
 

2221.  

0201000 
 123ش

 
 الشمري1 زين العابدين عبد الرزاق صالح
زين العابدين عبد الرزاق جماليات االسلوب في رسوم خوان ميرو/ 

 2102صالح الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (
 ـ الرسم ـ جماليات    أـ العنوان 0
 

2222.  

0201000 
 312ش

 
 شيماء حليم ناجي

الحديث/ شيماء االبعاد الجمالية والنفسية للتغريب في الرسم العربي 
 2102حليم ناجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:202
 أطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية

 ـ الرسم ـ جماليات    أـ العنوان 0
 

2327.  

 

0201000 
 122ف

 
 فزارة1 كاظم كريم طرخان

كريم االبعاد الجمالية للوصف في الرسم العراقي المعاصر/ فزارة1 كاظم 
 2102طرخان.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية

 ـ الرسم العراقي   أـ العنوان 2ـ الرسم ـ جماليات   0
 

2221.  

0201000 
 222ك

 
 الكرعاوي 1 علي اسماعيل سبتي 

ي جماليات الفوتوغراف في الرسم االنطباعي / علي اسماعيل سبت
 2102الكرعاوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ف1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (

 ـ الرسم ـ جماليات    أـ العنوان 0
 
 

2223.  



411 
 

0201000 
 212م

 
 محمد احمد حسن 

جماليات الواقعية السحرية في رسوم مابعد الحداثة/ محمد احمد حسن .ـ 
 2102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1 قسم التربية الفنية 1بابل 
 سم21ص:ايض؛210

 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية
 ـ الرسم ـ جماليات    أـ العنوان 0
 

2221.  

0201000 
 231ن

 
 النايلي1 قاسم وحيد حسن

جماليات التخطيط لرسامي الحداثة االوربية/  قاسم وحيد حسن.ـ بابل : 
 2102بابل ـ كلية الفنون الجميلة1جامعة 

 سم21ص:ايض؛232أـ م1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 ـ الرسم ـ تاريخ حديثأـ العنوان 2ـ الرسم ـ جماليات     0
 

2220.  

0201322 
 212أ

 

 
 اخالص ياس خضير 

اشكالية التواصل العالمي في الخطاب البصرة المعاصر:دراسة في 
ياس خضير .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية تحوالت االنساق/ اخالص 

 2102الفنون الجميلة1 
 سم21ص:ايض؛212أـ غ1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة الفنون التشكيلية
أـ ـ التواصل ـ اشكالية االنساق ـ تحوالت2ـ الرسم ـ تاريخ حديث    0

 العنوان 
 

2222.  

0201322 
 121ب

 
 بسام محمد عبد الجبار

الكرافيك العراقي المعاصر/ بسام محمد عبد التنوع االسلوبي في فن 
 2102الجبار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛032أـ ط1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ) رسم (

 ـ الكرافيك ـ فنأـ العنوان 2ـ الرسم ـ تاريخ حديث0
 

2222.  

0201322 
 132ت

 
 تسواهن تكليف مجيد 

والغياب في الرسم االوربي الحديث/ تسواهن تكليف جدلية الحضور 
 2102مجيد.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛221أـ ج1
 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية التشكيلية

 ـ الحضور والغيابأـ العنوان 2ـ الرسم ـ تاريخ حديث   0
 

2222.  

0201322 
 232ج

 
 الجبوري1 جاسم حمزة صايل 

سمات الحداثة في الرسم العربي المعاصر/ جاسم حمزة صايل الجبوري.ـ 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛221أـ ع1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 ـ الرسم ـ تاريخ حديث أـ العنوان 0
 

2221.  

0201322 
 322ر

 
 رؤى حسين عباس علي

التعبيري الحديث/ رؤى حسين عباس علي.ـ مالمح التراجيديا في الرسم 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص؛221

2222.  



411 
 

 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية
 ـ الرسم ـ تاريخ حديثأـ العنوان0
 

0201322 
 22ش

 
 شبر1 ود عامر نعمة

الحلم في الرسم االوربي الحديث/ ود عامر نعمة شبر.ـ بابل : جامعة 
 2102بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛001أـ ل1 
 رسالة ماجستيرفي التربية الفنية

 ـ الرسم ـ تاريخ حديثأـ العنوان0
 

2220.  

0201322 
 123ش

 
 الشمري1 حسين عباس جاسم البوشي 

التغريب في الرسم العربي المعاصر/ حسين عباس جاسم البوشي 
 2102الفنون الجميلة1الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 ـ الرسم ـ تاريخ حديثأـ العنوان0
 

2221.  

0201322 
 232ك

 
 الكريطي1احمد كريم كهرب

تمثالت الفكر االنساني في رسوم عصر النهضة / احمد كريم كهرب 
 2102الكريطي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ـ رسم

 ـ الفكر االنسانيأـ العنوان2ـ الرسم ـ تاريخ حديث  0
 

2223.  

0201322 
 022ن

 
 النفاخ1 سعد جليل جاسم

جدلية االتباع واالبداع في حركة الرسم العربي المعاصر/ سعد جليل 
 2102جاسم النفاخ.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛021ب ـ ش1
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية ـ رسم

 ـ الرسم ـ تاريخ حديث  أـ العنوان0
 

2340.  

 

 

0201322 
 132و

 
 وميض سمير هادي

 مشاهد الحرب في الرسم االوربي الحديث/ وميض سمير هادي
 2102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية 

 ـ الرسم ـ تاريخ حديث  أـ العنوان0
 

2341.  

 

 

 

02013120 
 022خ
 

 
 الخفاجي1 محمد كاظم محمد رمضان 

المفارقة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر/ محمد كاظم محمد 
 2102رمضان الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛211
 التربية الفنية  رسالة ماجستيرفي

 ـ الرسم العراقيأـ العنوان0
 

2222.  

02013120 
 313ز

 
 الزنكنة1 سيروان رفعت احمد

الواقعية السخحرية في الرسم العراقي المعاصر : دراسة تحليلية / 
سيروان رفعت احمد الزنكنة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

2222.  



412 
 

 2102الجميلة1 
 سم21ص؛003ب ـ ر1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية 
 ـ الرسم العراقي  أـ العنوان0
 

02013120 
 322ز

 
 الزهراء صالح عباس

سمات الشكل والمضمون في رسوم ابراهيم العبدلي/ الزهراء صالح 
 2102عباس.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛210أـ ز1 
 شكيلية 1 رسم رسالة ماجستيرفي الفنون الت

 ـ العبدلي 1 ابراهيم ) رسام( أـ العنوان2ـ الرسم العراقي    0
 

2222.  

02013120 
 212ص

 
 الصالحي1 محمد عبد الوصي حسين

االشكال المركبة في الرسم العراقي المعاصر/ محمد عبد الوصي حسين 
 2102الصالحي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛011
 ماجستيرفي الفنون التشكيليةرسالة 

 ـ الرسم العراقيأـ العنوان0
 

2221.  

02013120 
 213م

 
 المعموري1 عالء الدين محمد كاظم 

تحوالت االسلوب في رسوم علي النجار/ عالء الدين محمد كاظم  
 2102المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛221أـ خ1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية 1 رسم 

ـ التجار 1 علي )رسام( أـ 2ـ االسلوب ـ تحوالت 2ـ الرسم العراقي  0
 العنوان 

 

2346.  

 

02112 
 212س
 

 
 سامر عبد المجيد حميد

تقنيات الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تجاوز المشرط التصميمي/  
كلية الفنون الجميلة1  سامر عبد المجيد حميد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

2102 
 سم21ص:ايض؛000ب ـ ط1

 رسالة ماجستيرفي التصميم الصناعي
 ـ الذكاء االصطناعيأـ العنوان 2ـ التصميم الصناعي   0
 

2220.  

02112 
 22ش

 
 شبر 1حسين محمد موسى جعفر

التحوالت االدراكية اللية التواصل الحسن ومتغير القطع في هيئة المنتج 
موسى جعفر شبر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الصناعي/ حسين محمد 

 2102الفنون الجميلة1 
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستيرفي التصميم الصناعي
 ـ التصميم الصناعي   أـ العنوان 0
 

2221.  

02112 
 212ع

 
 العامري1 زياد حاتم حربي

البناء الشكلي ومتطلبات االداء الوظيفي في تصميم عبوات المنتجات 
حاتم حربي العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الصناعية/ زياد 

 2102الجميلة1 
 سم21ص:ايص؛011أـ ك1

 رسالة ماجستيرفي التصميم الصناعي

2223.  



413 
 

 ـ االداء الوظيفي أـ العنوان 2ـ التصميم الصناعي  0
 

02112 
 13ح
 

 
 حسن هادي حسن

حسن جماليات التكوينات الزخرفية للمحاريب االسالمية في العراق / 
 2102هادي حسن.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛221أـ س1
 رسالة ماجستيرفي الفنون الجميلة 1 رسم

 أـ العنوان            ـ الزخرفة ـ العراق0
 

2211.  

02112 
 212ف

 
 الفتالوي1 سامر فاضل محمد علي

جماليات التكوينات الزخرفية للمخطوطات القرآنية /  سامر فاضل محمد 
 2102علي الفتالوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛200أـ ع1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون الجميلة 1 رسم

 أـ العنوان          ـ المخطوطات القرآنية2ـ الزخرفة ـ العراق  0
 

2210.  

02112 
 230ق

 
 القره غولي1 سارة فالح حسن علوان 

االبعاد الفكرية والوظيفية للتصاميم الزخرفية في مخطوطات دار 
الروضة العلوية المقدسة/ سارة فالح حسن علوان القره غولي.ـ بابل : 

 2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية
 أـ العنوان             ـ العراقـ الزخرفة 0
 

2212.  

02112030 
 123ب
 

 
 البكري 1 انسام عباس عبيد

جمالية التنوع التقني في الزخارف االسالمية مرقد السيدة خولة بنت 
الحسين )ع( في لبنان انموذجا/ انسام عباس عبيد البكري.ـ بابل : 

 2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛032

 ماجستيرفي التربية التشكيليةرسالة 
( ة بنت االمام الحسن) عليه السالمـ خول2ـ الزخارف 1خطوط عربية   0

 سبايا اهل البيت االطهارأـ العنوان
 
 

2212.  

02112030 
 232ر

 
 الربيعي1 ختام مهدي عبد االمير

م/ 0211هـ ـ 212الطيق النجمي في الفنون العربية االسالمية الى سنة 
مير الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 ختام مهدي عبد اال

2102 
 سم21ص؛203أـ ق1 

 رسالة ماجستيراداب في االثار االسالمية
 ـ الزخارف ـ خطوط عربيةأـ العنوان 0
 

2212.  

02112030 
 122ف

 
 الفالحي 1 افراح مالك محسن 

خصائص الزفاف االسالمية في المساجد التركية )آياصوفيا انموذجا(/ 
مالك محسن الفالحي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة افراح 

12102 
 سم21ص:ايض؛210أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التربية التشكيلية
 ـ المساجد ـ تركياأـ العنوان 2ـ الزخارف ـ خطوط عربية 0

2211.  



414 
 

 
02112030 

 112ك
 

 الكلكاوي1اثمار حميد كريم
اثمار حميد كريم الكلكاوي.ـ الروحي والوظيفي في الزخرفة االسالمية/ 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية

 ـ الزخارف ـ خطوط عربيةأـ العنوان 0
 

2212.  

030122 
 322ح

 
 حيدر فيصل كريم 

اشكالية اشتغال مضمرات الصورة في بناء سردية اللغة السينمائية / 
 2102فيصل كريم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 حيدر 
 سم21ص؛030

 الفنون السينمائية والتلفزيونية ـ سينما  رسالة ماجستيرفي
 ـ اللغة السينمائيةأـ العنوان  2ـالسينما    0
 

2210.  

030122 
 221م

 
 معتز محمد علي جبر 

 السمات الغرائبية للشخصية الدراقية في افالم الفنتازيا /  
معتز محمد علي جبر .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

2102 
 سم21ص؛032

 الفنون السينمائية والتلفزيونية ـ سينما  رسالة ماجستيرفي
 ـاالفالم الدراميةأـ العنوان  0
 

2358.  

 

 

0301221 
 322ح

 
 حيدر صبري جعفر 

البناء االستعاري لعناصر التعبير في الصورة السينمائية : دراسة في 
افالم ستيفن سبيلبرغ/  حيدر صبري جعفر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102الفنون الجميلة 1 
 سم21ص:ايض؛033ت ـ ر1

 الفنون السينمائية والتلفزيونية ـ سينما  رسالة ماجستيرفي
 ـ سبيلبرغ1 ستيفن االن )فرج(أـ العنوان  2سينمائية    ـاالفالم ال0
 

2213.  

0301211 
 233ر

 
 الراوي1 اسمى نوري صالح 

القيم السائدة في الدراما التركية والمصرية /  اسمى نوري صالح 
 2102الراوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في االعالم 

 ـ التركية والمصرية أـالعنوان2التلفزيونية  ـ الدراما 0
 

2221.  

0301211 
 222ص

 
 صابرين كامل زيدان خلف

الدالالت الزمنية للصورة في الدراما التلفزيونية / صابرين كامل زيدان 
 2102خلف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص:ايض؛002
 لفزيونية ـ فرع التلفزيونالفنون السينمائية والت رسالة ماجستيرفي

 ـ الدراما التلفزيونية  أـ العنوان0
 

2220.  

032 
 211ي

 
 ياسمين عدنان بهجت 

برنامج تدريبي لتطوير مهارات االخراج في المسرح المدرسي لدى 
مدرسي التربية الفنية / ياسمين عدنان بهجت.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

2222.  



415 
 

   2102كلية الفنون الجميلة 1 
 سم21ص؛023

 التربية الفنية  رسالة ماجستيرفي
 ـ التربية الفنية2ـ االخراج ـ مهارات 2ـ المسرح ـ فنون   0
 أـ العنوان  

 
03211222 

 322ح
 

 حيدر حسن عبيد 
المكون الصوري بين التشفير والتأويل في القراءة االخراجية )فاضل 

خليل انموذجا(/ حيدر حسن عبيد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 
   2102الجميلة 1 

 سم21ص:ايض؛011
 الفنون المسرحية 1 اخراج رسالة ماجستيرفي

 ـ فاضل خليل2ـ التشفير التأويل  2ـ االخراج المسرحي     0
 ) مخرج( أـ العنوان  

 

2222.  

03211222 
 122ر

 
 الركابي 1 علي كريم حسون

المعالجة االخراجية للنص الشعري للمسرح في العرض المسرحي 
العراقي/ علي كريم حسون الركابي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم أـ العنوان 21ص:ايض؛011ب ـ ز1 

 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي
 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان0
 

2364.  

 

 

03211222 
 121س

 
 السالمي1 عامر سالم عبيد

تصميم انموذج لتدريس مادة االخراج المسرحي في ضوء مهارات 
ماوراء المعرفة/ عامر سالم عبيد السالمي.ـ بغداد : الجامعة 

   2102المستنصرية  ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21متعدد الترقيم ص؛أـ ج 1 

 التربية ) طرائق تدريس التربية الفنية( رسالة ماجستيرفي
 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان 0
 

2221.  

03211222 
 222ص

 
 صاحب جياد اسماعيل 

المعالجة االخراجية للمفارقة الكوميدية آلغراض المسرح العراقي/  
صاحب جياد اسماعيل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

   2102قسم الفنون المسرحية  1 
 سم21ص؛012أـ خ1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية 1 االخراج 
 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان 0
 

2222.  

03211222 
 131ص

 
 صميم حسب هللا يحيى

 التوليد الداللي للمخرج المؤلف في عروض المسرح العراقي المعاصر 
) جواد االسدي انموذجا(/ صميم حسب هللا يحيى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

   2102كلية الفنون الجميلة 1 
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية 1 اخراج مسرحي
 ـ االسدي 1 جواد ) مخرج مسرحي(2المسرحي      ـ االخراج 0

 أـ العنوان 
 

2220.  

03211222 
 123ع

 
 العزاوي1 بشار عبد الغني محمد

2221.  



416 
 

اليات التشكيل الصوري في العرض المسرحي / بشار عبد الغني محمد 
 2102العزاوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛210
 مسرحيأطروحة دكتوراه في االخراج ال

 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان 0
 

03211222 
 122ع

 
 عمار عبد سلمان محمد

طرائق تدريب الممثل لدى المخرج العراقي نماذج منتخبة / عمار عبد 
   2102سلمان محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص:ايض؛012
 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ الممثل ـ تدريب أـ العنوان 2ـ االخراج المسرحي      0
 

2223.  

03211222 
 222ف

 
 فرحان عمران موسى 

جماليات العرض المسرحي في الفضاء المفتوح ـ نماذج منتخبه من 
المسرح العراقي / فرحان عمران موسى .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

   2102الفنون الجميلة 1 
 سم21ص؛201

 دكتوراه في االخراج المسرحيأطروحة 
 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان0
 

2201.  

03211222 
 322ك

 
 الكيتباني 1 ماهر عبد الجبار ابراهيم 

أشكالية الحضور والغياب للرمز في خطاب العرض المسرحي العراقي /  
ماهر عبد الجبار ابراهيم الكيتباني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

   2102الجميلة 1 
 سم21ص؛003أـ د1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية ) االخراج المسرحي(
 أـ العنوان         الغيابـ الحضور و2ـ االخراج المسرحي   0
 

2200.  

03211222 
 22و

 
 وعد عبد االمير خلف

االساليب االخراجيه وانعكاسها في عروض المخرجين المطبقين / وعد 
عبد االمير خلف.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص؛031

 االخراج المسرحي رسالة ماجستيرفي
 ـ االخراج المسرحي أـ العنوان 0
 

2202.  

0321122 
 232ع
 

 
 العبيدي1 فارس شرهان شعالن 

المرئي والالمرئي في العرض المسرحي العراقي / فارس شرهان 
 2102شعالن.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛210أـ ح1 
 أطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية 

 ـ المسرح العراقي أـ العنوان 0
 

2202.  

0321122 
 022ل
 

 
 لقاء عادل جواد

اساليب تصميم االزياء في عروض المسرح االكاديمي العراقي )امتثال 
خليل انموذجا(/ لقاء عادل جواد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

   2102الجميلة 1 
 سم21ص؛021

2202.  



417 
 

 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي
 زياء المسرحية أـ العنوان ـ اال0
 

0321121 
 322ب
 

 
 بهاء زهير كاظم

مالمح االداء التمثيلي في المسرح التجريبي وتطبيقاته في عروض كلية 
الفنون الجميلة / بهاء زهير كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

   2102الجميلة 1 
 سم21ص:ايض؛022

 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي
 أـ العنوان        التمثيل في المسرح ـ0
 

2201.  

0321121 
 022خ

 
 الخفاجي 1 حسن كاظم خضير 

جماليات التفكيك في عروض جواد االسدي المسرحية /  حسن كاظم 
 2102خضير الخفاجي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛222أـ هـ 1
 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي

 ـ االسدي 1 جواد ) مخرج مسرحي(2التمثيل في المسرح ـ العراقـ 0
 أـ العنوان  

 

2202.  

0321121 
 031ع

 
 عقيل عبد علي محمد

نظام حاسوب مقترح لسينوغرافيا العرض المسرحي التعبيري/ عقيل 
عبد علي محمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص؛012

 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي
 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2200.  

0321121 
 13ع

 
 علي مجيد جاسم 

اليات االداء التمثيلي في عروض المسرح العراقي سامي عبد الحميد 
انموذجا/ علي مجيد جاسم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

2102   
 سم21ص؛001

 الفنون المسرحية1 تمثيل رسالة ماجستيرفي
 ـ سامي عبد الحميد ) ممثل(أـ العنوان 2ـ التمثيل في المسرح    0
 

2201.  

0321121 
 222ق

 
 قحطان عدنان زغير 

الخطاب النظري في كتب زمناهج فن التمثيل /  قحطان عدنان زغير.ـ 
   2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص؛201أـ ج1 
 دكتوراه فلسفة في فن التمثيل أطروحة 

 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2203.  

0321121 
 312ل

 
 ليلى محمد علي

الكوريغرافيا وأداء المثل في عروض المسرح العراقي/ ليلى محمد 
   2102علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص؛013
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية ـ التمثيل 

 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2211.  



418 
 

0321121 
 202م

 
 مظفر كاظم محمد

تقنيات المسرح التجريبي وتطوير اداء الممثل ) نماذج من المسرح 
العراقي(/ مظفر كاظم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

 12102   
 سم21ص؛002

 أطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية 1 التمثيل
 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2210.  

0321121 
 313م

 
 الموسوي1 جراح كريم كاظم 

التبادل التمثيلي : دراسة في سيميولوجيا التواصل ثالثية احالم 
مستغانمي انموذجا / جراح كريم كاظم الموسوي: ذي قار : جامعة ذي 

 2102كلية التربية1قار ـ 
 سم21ص؛211أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 التمثيل الدراجي ـ المسرح أـ العنوان  ـ 0
 

2212.  

0321121 
 122ن

 
 نشأت مبارك صليوا

االداء النصي للجسد في منظومة العرض المسرحي العراقي / نشأت 
 2102مبارك صليوا.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في التمثيل المسرحي

 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2212.  

0321121 
 231و

 
 الوائلي1 علي حسون المهنا 

العرض المسرحي والشعائر الحسينية )مقاربة انثروبولوجية(/  علي 
 2102حسون المهنا الوائلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛231
 أطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية 

 ـ التمثيل في المسرح أـ العنوان 0
 

2212.  

032110 
 312ش
 
 

 
 شيماء حسين طاهر 

خصائص التقنيات البصرية في العرض المسرحي الشكسبيري في 
العراق/  شيماء حسين طاهر.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص:ايض؛011

 الفنون المسرحية  رسالة ماجستيرفي
 أـ العنوان        ـ المسرحيات العربية ـ دراسات0
 

2211.  

032113 
 23ب
 

 
 بان كمال يوسف الجي 

العجائبية في النص المسرحي العربي ) نماذج مختارة (/  بان كمال 
 2102يوسف الجي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛032
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي 

 أـ العنوان          ـ المسرح العربي ـ تاريخ0
 

2212.  

032113 
 33ز

 
 زين العابدين جاسم محمد

المرجعيات الفكرية واالسلوب الفني للناقد علي مزاحم عباس/ زين 
العابدين جاسم محمد .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 

2210.  



419 
 

12102 
 سم21ص؛022ت1أـ 

 رسالة ماجستيرفي االدب والنقد المسرحي 
 ـ علي مزاحم عباس )ناقد( أـ العنوان 2ـ المسرح ـ نقد   0
 

032113221 
 212ص
 

 
 الصالحي 1 انس راهي علي 

سمات التجريب في نصوص سالنومير مرومبيك المسرحية/ انس راهي 
 2102الجميلة 1علي الصالحي .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 سم21ص:ايض ؛023أـ و1 
 الفنون المسرحية رسالة ماجستيرفي 

ـ مروجيك 1 سالفومير )كاتب مسرحي بولندي( 2ـ المسرح ـ بولندا   0
 أـ العنوان 

 

2211.  

0321131210 
 022ف
 

 
 فقدان طاهر عباس عوض 

االخر وتمثالته في النص المسرحي العربي : دراسة في ضوء النقد 
فقدان طاهر عباس عوض الصالحي .ـ بابل : جامعة بابل ـ الثقافي / 

 2102كلية الفنون الجميلة1 قسم التربية المسرحية 1
 سم21ص؛212أـ و1 

 التربية المسرحية رسالة ماجستيرفي
 أـ العنوان       ـ النقد الثقافي2ـ المسرحيات العربية ـ دراسات0
 

2213.  

032113121 
 132ع
 

 
 رة حمزةالعلواني 1 اوراس عبد الزه

البناء الفكري والموسيقي في نصوص احمد ابو خليل القباني المسرحية 
/  اوراس عبد الزهرة حمزة العلواني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 2102الجميلة 1
 سم21ص؛220

 التربية المسرحية رسالة ماجستيرفي
 ـ القباني 1 احمد ابو خليل ) كاتب مسرحي(2ـ المسرح ـ سوريا 0
 أـ العنوان  

 

2231.  

032113122 
 131د

 
 الدليمي1 حسن جاسم علي البطي 

المضامين الفكرية والفنية في عروض مسرح الرحباني الفتائية/ حسن 
جاسم علي البطي الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 

12102 
 سم21ص؛020أـ هـ1

 التربية المسرحية رسالة ماجستيرفي
 ـ الفكرية والفنيةأـ العنوان 2ـ المسرح ـ لبنان   0
 

2230.  

032113120 
 122أ

 

 
 االمارة 1 ضياء محمد محمد تقي 

التشكيل البصري واشتغال االضاءة الرقمية في العرض المسرحي : 
دراسة تحليلية/  ضياء محمد محمد تقي االمارة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

   2102كلية الفنون الجميلة 1 
 سم21ص:ايض؛013هـ 1  أـ

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية 1 فرع التقنيات 
 أـ العنوان ـ االضاءة الرقمية 2ـ المسرح ـ العراق    0
 

2232.  

032113120 
 232ج

 
 الجبوري 1 علي فؤاد حمزة 

سيمياء المؤثرات السمعية في العرض المسرحي العراقي/ علي فؤاد 
 2102ـ كلية الفنون الجميلة 1 حمزة الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل

2232.  



421 
 

 سم21ص:ايض؛011أـ د1 
 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرحيات العراقيةأـ العنوان 0
 

032113120 
 132ح

 
 الحميري1 كاظم جبارة سلطان 

الفلسفات التربوية وتمثالتها في الخطاب المسرحي العراقي/ كاظم جبارة 
 2102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1سلطان الحميري.ـ بابل : جامعة 

 سم21ص؛222أـ و1 
 أطروحة دكتوراه في التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق أـ العنوان0
 

2232.  

032113120 
 122خ

 
 الخزاعي1 نور سعيد عبد الرسول 

أنساق التعبير الجسدي للعنف في العرض المسرحي العراقي المعاصر/ 
بل : جامعة بابل ـ كلية الفنون نور سعيد عبد الرسول الخزاعي.ـ با

 2102الجميلة 1
 سم21ص:ايض؛210أـ و1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية
 ـ المسرح ـ العراق أـ العنوان0
 

2231.  

032113120 
 122س

 
 السلطاني 1 قائد طالب سلمان

البطل الوجودي في نصوص جليل القيسي المسرحية / قائد طالب سلمان  
 2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1السلطاني .ـ بابل : 

 سم21ص:ايض؛003أـ و1 
 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ القيسي 1 جليل ) كاتب مسرحي(2ـ المسرحيات العراقية  0
 أـ العنوان 

 

2232.  

032113120 
 123ش

 
 الشمري1 حليم هاتف جاسم

جماليات المهمش في العرض المسرحي العراقي/ حليم هاتف جاسم 
 2102الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق أـ العنوان0
 

2230.  

032113120 
 231ن

 
 النعيمي1 رافد محمود ماشي

الغواية وأبعادها الفكرية في النص المسرحي العراقي/ رافد محمود 
 2102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1ماشي النعيمي.ـ بابل : 

 سم21ص:ايض؛020أـ و1 
 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق أـ العنوان0
 

2231.  

032113120 
 132ن

 
 نمير رشيد بيري محمد 

التداولية في النص المسرحي العراقي المعاصر : نماذج منتخبة/ نمير 
   2102رشيد بيري محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم 21ص:ايض؛222أـ ر1 
 أطروحة دكتوراه في فلسفة ادب ونقد 

 أـ العنوان ـ المسرح ـ العراق   0
 
 

2233.  



421 
 

03211312000 
 322س
 

 
 السنجري1 زيد طارق فاضل 

المذاهب االدبية ومقارباتها في النص المسرحي الموصلي/  زيد طارق 
 2102فاضل السنجري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق ) الموصل( أـ العنوان0
 

2211.  

03211322 
 222ب

 
 ايهاب جواد عودة البحراني1

المضامين الفكرية التربوية في نصوص عبد الرحمن الشرقاوي 
المسرحية/ ايهاب جواد عودة البحراني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 2102الفنون الجميلة 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية
 ـ الشرقاوي 1 عبد الرحمن) كاتب مسرحي( أـ2ـ المسرح ـ مصر    0

 العنوان
 

2210.  

03211 
 212ع
 

 
 العامري 1 كريم محمد حسين

القيم التربوية والفنية في نصوص االوبريت المدرس/  كريم محمد 
   2102حسين العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص؛222أـ ل1 
 رسالة ماجستيرفي التربية الفنية

 ـ التربوية والفنية أـ العنوان 2ـ االوبريتات ـ عرض مسرحي 0
 

2212.  

032 
 212أ

 
 االحمدي 1 وليد عامر ضائع 

انماط الثقافة التنظيمية لمدراء التربية الرياضية والفنية في الجامعات 
العراقية وعالقتها باالغتراب التنظيمي لدى المالكات الرياضية فيها/  

الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية وليد عامر ضائع االحمدي.ـ 
 2102الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛ 022أـ طـ1 
 رسالة ماجستير تربية رياضية 

 ـ التربية الرياضيةأـ العنوان 0
 

2212.  

032 
 023ر

 
 رفاه رشيد خليفة 

دراسة مقارنة بين انماط االيقاع الحيوي اليومي الهم القدرات البدنية 
الرياضيين المتقدمين الخواص في بعض والمؤشرات الوظيفية لدى 

االلعاب الفردية والفرقية / رفاه رشيد خليفة.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 
 2102كلية التربية الرياضية 1 

 سم21ص:ايض؛022
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ القدرات البدنية أـ العنوان  2ـ االلعاب الرياضية   0
 

2212.  

032 
 212م

 
 محمد موسى محمد 

مقارنة الرضى الوظيفي واالجتماعي على وفق مهارات االتصال لدى 
االعالميين في المجال الرياضي/  محمد موسى محمد .ـ بابل : جامعة 

 2102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛010

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 هارات أـ العنوان ـ االتصال  ـ م2ـ التربية الرياضية   0
 

2211.  



422 
 

032 
 121م

 
 المكدمي 1 ياسر محمود وهيب 

تحديد اختيارات بدنية ومهارية ومعرفية وفقا لساللم التقدير الختيار 
طلبة المرحلة االولى في كلية التربية الرياضية/ ياسر محمود وهيب 

 2102المكدمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص:ايض؛221

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التربية البدنية  ـ العراق ) محافظة ديالى( أـ العنوان 0
 

2212.  

032110 
 232ج

 
 الجبوري1 جميل نجم فرحات 

السمات الشخصية وعالقتها بتقدير الذات لالعبين منتخبات جامعات 
جبوري.ـ نينوى : المنطقة الشمالية لاللعاب الفردية/ جميل نجم فرحات ال

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛021أـ ز1 

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ الشخصيةأـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي  0
 

2210.  

032110 
 232ج

 
 الجبوري1 فليح جبر كريم

الذكاء ومدة المطالعة وعالقتهما بمستوى التحصيل النظري وفق 
مستويات بلوم المعرفية لبعض مفردات المنهج النظرية والعملية في 

مادة كرة القدم /  فليح جبر كريم الجبوري.ـ القادسية : جامعة القادسية 
 2102ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛022
 علوم التربية الرياضية  رسالة ماجستيرفي

 ـ كرة القدمأـ العنوان 2ـ الرياضه ـ نظريات     0
 

2211.  

032110 
 322ح

 
 الجنابي 1 سعد عباس عبد 

أثر برنامج ارشادي نفسي في تطوير الروح الرياضية والسلوك 
االجتماعي لدى العبي الكرة الطائرة المتقدمين /  سعد عباس عبد 

 2102الجنابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛220

 التربية الرياضيةأطروحة دكتوراه في علوم 
ـ كرة الطائرةأـ 2ـ السلوك االجتماعي 2ـ الرياضة ـ علم النفس    0

 العنوان
 

2213.  

032110 
 321ح

 
 الحيالي1 وليد ذنون يونس 

أثر اسلوب التفكير العقالني االنفعالي في خفض المخاوف الرياضية من 
الدروس العملية لدى طالب كلية التربية الرياضية/ وليد ذنون يونس 

 2102الحيالي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم21ص:ايض0201ب ـ ح1 

 أطروحة دكتوراه تربية رياضية 1 علم نفس رياضي
 ـ التفكير العقالنيأـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي  0
 

2201.  

032110 
 332د

 
 دنيا صاحب جمعة 

عالقة التلوث البيئي ـ النفسي باالتزان االنفعالي لدى العبي بعض 
االلعاب الفرقية والفردية /  دنيا صاحب جمعة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

   2102كلية التربية الرياضية للبنات 1 
 سم21ص:ايض؛030

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ االلعاب الفرقية2لبيئي ـ التلوث ا2ـ علم النفس الرياضي   0

2200.  
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 أـ العنوان 
 

032110 
 312د

 
 الدوسري 1 حازم جاسم خزعل 

أثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في التحكم بالضغوط النفسية لالعبي 
الكرة الطائرة ـ جلوس /  حازم جاسم خزعل الدوسري.ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21؛ص:ايض032أـ و1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ علم النفس الرياضي   أـ العنوان 0
 

2202.  

032110 
 232ر

 
 الربيعي1 سعاد حسن سعيد ثقيل

تأثير منهج ارشادي مقترح لتغيير اتجاهات طالبات المرحلة االعدادية 
في محافظة االنبار للقبول في كليات التربية الرياضية / سعاد حسن 

ثقيل الربيعي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية  سعيد
 2102الرياضية1

 سم21ص؛023
 التربية الرياضية  رسالة ماجستيرفي

 ـ علم النفس الرياضي   أـ العنوان 0
 

2202.  

032110 
 203ز

 
 الزرفي 1 حسين رشيد غياض

التربية الذكاء االنفعالي وعالقته بتوقعات الكفاءة الذاتي لدى طلبة كلية 
الرياضية ـ جامعة القادسية /  حسين رشيد غياض الزرفي.ـ القادسية : 

 2102جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص: ايض؛002أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية
 ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان 0
 

2202.  

032110 
 223س

 
 السعدي 1 مهند طالب عبد ابراهيم 

بناء مقياس الصالبة العقلية لدى العبي االلعاب الفرقية / مهند طالب 
عبد ابراهيم  السعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1 

2102 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ االلعاب الفرقية أـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي    0
 

2201.  

032110 
 322س

 
 ء جبار كاطع سنا

الحاجات النفسية والمساندة االجتماعية وعالقتها بالنجاح المهني لدى 
مدرسات التربية الرياضية/ سناء جبار كاطع.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

  2102التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛210

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان 0
 

2202.  

032110 
 222ص

 
 صباح حسن فرحان صالح

دراسة مقارنة في االغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لطالب 
االقسام الداخلية لكليات التربية الرياضية في العراق/ صباح حسن 

 2102فرحان صالح.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛021

 لرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية ا

2200.  
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 ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان 0
 

032110 
 233ط

 
 الطائي1 احمد حازم احمد 

بناء الصفحةالنفسية للشخصية الرياضية لالعبين المتقدمين في مدينة 
الموصل / احمد حازم احمد الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية الرياضية1 
 سم21ص:ايض؛012أـ ز1 

 دكتوراه في التربية الرياضيةأطروحة 
 ـ علم النفس الرياضي أـ العنوان 0
 

2201.  

032110 
 232ع

 
 العبيدي1 حكمت عبد العزيز غفوري سعد

الصالبة النفسية وعالقتها باالداء المهاري وفقا لترتيب فرق الدوري 
لدى العبي النخبة الندية بغداد بكرة القدم / حكمت عبد العزيز غفوري 

 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1 سعد العبيدي.ـ 
 سم21ص:ايض؛32أـ ر1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ كرة القدمأـ العنوان 2ـ الدوري ـ فرق 2ـ علم النفس الرياضي   0
 

2203.  

032110 
 122ع

 
 عالء عبد القادر نعمة 

البدنية والمعرفية تأثير منهج تدريبي ارشادي في تطوير بعض القدرات 
واالستعداد النفسي ودقة قرارات الحكام بكرة القدم/ عالء عبد القادر 

 2102نعمة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ كرة القدمأـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي   0
 

2221.  

032110 
 13ع

 
 مطير حميدي علي

المحددات التدريبية التقنية وعالقتها بالميل والكفاية المهنية لدى مدربي 
كرة السلة في العراق/ علي مطير حميدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

  2102التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛202

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ علم النفس الرياضيأـ العنوان 0
 

2220.  

032110 
 223ك

 
 الكرخي 1 صبا قيس غضبان ابراهيم

دراسة واقع التخطيط االستراتيجي في كليات التربية الرياضية في 
العراق على وفق معايير الجودة/ صبا قيس غضبان ابراهيم الكرخي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛012

 الرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية 
 ـ التربية الرياضية  ـ نظرياتأـ العنوان 0
 

2222.  

032110 
 233ك

 
 الكروي1رأفت عبد الهادي كاظم

بناء وتقنين مقياس نفسيلالعبي كرة القدم على وفق مراكز اللعب / 
رأفت عبد الهادي كاظم الكروي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 2102التربية الرياضية 1
 سم21ص؛022

 أطروحة دكتوراه في علوم  التربية الرياضية
 ـ كرة القدم  أـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي  0

2222.  
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032110 

 223ك
 

 الكعبي 1 مهدي علي دويغر 
فاعلية برنامجين ارشاديين انتقائي واعالمي نفسي في تعديل السلوك 

العدواني لدى طالب كلية التربية الرياضية في جامعة بابل / مهدي علي 
  2102دويغر الكعبي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 21ص:ايض؛020
 أطروحة دكتوراه في  التربية الرياضية

 ـ السلوك العدواني  أـ العنوان 2لرياضي  ـ علم النفس ا0
 

2222.  

032110 
 323ك

 
 الكناني1 زمان صالح عبد الهادي

تأثير برنامج تدريبي محوسب في تطوير عتبة تحمل رد فعل االجهاد 
النفسي لدى بعض العبي اندية دوري النخبة ـ بغداد ـ لكرة القدم / زمان 

بغداد ـ كلية التربية صالح عبد الهادي الكناني.ـ بغداد : جامعة 
 2102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛022
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم  أـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي  0
 

2221.  

032110 
 211هـ 

 
 هاشم شاكر عبد الكريم 

تأثير تمرينات مقترحة لالسترخاء وتركيز االنتباه وحبس النفس وجهاز 
بالمسدس الهوائي ـ بحث تجريبي على العبي مصنع في دقة التصويت 

/ هاشم شاكر 2102ـ 2100منتخب شباب البصرة للموسم الرياضي
 2102عبد الكريم .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التصويت ـ دقة   أـ العنوان 2ـ علم النفس الرياضي  0
 

2222.  

032112 
 212ف
 

 
 الفتالوي 1 رعد عبد االمير فنجان 

بناء وتقنين مقياس التفكير االيجابي لدى رؤساء االتحادات الرياضية 
الفرعية في العراق وعالقته بكفاياتهم االدارية ومن وجهة نظر 

اعضائها/ رعد عبد االمير فنجان الفتالوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
  2102التربية الرياضية 1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في  التربية الرياضية

 ـ التربية الرياضية  ـ ادارة   أـ العنوان 0
 

2220.  

0321121 
 332ز
 

 
 زينة هادي عباس

بناء الية مقترحة لخصخصة االندية الرياضية في العراق/ زينة هادي 
 2102عباس.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االنديه الرياضية أـ العنوان0
 

2221.  

032110 
 212أ

 

 
 احمد زيارة بجاي 

دراسة عالقة اساليب موستن بالسمات الشخصية لمعلمي التربية 
الرياضية / احمد زيارة بجاي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية1 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستيرفي التربية  ) طرائق تدريس التربية الرياضية(

2223.  
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 ـ التربية الرياضية  ـ طرق التدريس    أـ العنوان 0
 

032110 
 212ث

 
 ثامر حماد رجه حمادي

تقويم اداء تدريسي كليتي التربية الرياضية جامعة بغداد وفقا لمعايير 
حمادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الجودة الشاملة / ثامر حماد رجه 

 2102التربية الرياضية1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريسأـ العنوان 0
 

2221.  

032110 
 232ث

 
 ثائر عبد الرزاق عباس

اثر العصف الذهني على تحصيل واتجاه طالب معاهد اعداد المعلمين 
السلة / ثائر عبد الرزاق عباس.ـ بغداد : جامعة سانت  نحو مادة كرة

 2102كليمنتس 1 قسم طرائق التدريس للتربيةالرياضية 1
 سم21ص؛020

 طرائق التدريس للتربية الرياضية رسالة ماجستيرفي
 ـ كرة السلةأـ العنوان 2ـ التربيه الرياضية ـ طرق التدريس0
 

2431.  

 

 

032110 
 132ح

 
 يخالحميداوي 1 خالد اسود ال

بناء متطلبات لتطبيق ادارة الجودة الشاملة لكليات التربية الرياضية من 
وجهة نظر التدريسيين في العراق/ خالد اسود اليخ الحميداوي.ـ بابل : 

  2102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛212

 أطروحة دكتوراه في  التربية الرياضية
 ـ ادارة الجودة الشاملة2التدريس ـ التربية الرياضية  ـ طرق 0

 أـ العنوان 
 

2222.  

032110 
 212خ

 
 الخالدي 1 حيدر محمد مصلح

دراسة تحليلية للمشكالت المهنية للتدريسيين والصعوبات التي تواجه 
الطلبة في درس المبارزة لكليات وأقسام التربية الرياضية بالجامعات 

ة : جامعة القادسية ـ العراقية/ حيدر محمد مصلح  الخالدي .ـ القادسي
 2102كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛033ب ـ ط1
 علوم التربية الرياضيةرسالة ماجستير

 ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريسأـ العنوان0
 

2222.  

032110 
 232ر

 
 الربيعي1 علي سلمان عباس 

تأثير اسلوبي التدريبي والتضمين في تعلم بعض مهارات كرة القدم / 
سلمان عباس الربيعي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية  علي

 2102االساسية1 
 سم21ص؛ 021

 طرائق التدريس للتربية الرياضية( رسالة ماجستيرفي التربية )
 ـ كرة القدمأـ العنوان 2ـ الرياضة ـ طرق التدريس      0
 

2222.  

032110 
 121س

 
 السالمي 1 سعد عامر اسماعيل

برنامج تفاعلي بالحاسوب في تطوير بعض المهارات الدفاعية تأثير 
وزيادة التحصيل المعرفي بكرة اليد/ سعد عامر اسماعيل السالمي.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛31أـ س1

2221.  
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 رسالة ماجستيرفي التربية
 ت الدفاعيةـ المهارا2ـ التربية الرياضيةـ طرق التدريس0
 ـ كرةاليدأـ العنوان2
 

032110 
 323س

 
 سنان عباس علي حسين 

تأثير التدريس المصغر المبكر في تطوير مهارات التدريس للطالب 
المطبقي في كلية التربية الرياضية جامعة ديالى/  سنان عباس علي 

 2102حسين .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1 
 سم21ص؛012

 أطروحة دكتوراه في  التربية الرياضية
 أـ العنوانـ التربية الرياضية  ـ طرق التدريس0
 

2222.  

032110 
 22ض

 
 ضحى باسم حسين

دراسة واقع السمات الشخصية لتدريسي الرياضة واالختصاصات 
العلمية االخرى في المرحلة المتوسطة / ضحى باسم حسين.ـ بغداد : 

 2102الرياضية1جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛022

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 أـ العنوانـ الرياضة  ـ طرق التدريس0
 

2220.  

032110 
 13ع

 
 علي حكمت حميد 

تأثير استخدام اساليب تدريسية متنوعة في تعلم مهارتي االرسال 
واالستقبال في الكرة الطائرة/ علي حكمت حميد.ـ بغداد : الجامعة 

 2102ة ـ كلية التربية االساسية1 المستنصري
 سم21ص:ايض؛010أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االرسال واالستقبال2ـ التربية الرياضية  ـ طرق التدريس 0
 ـ كرة الطائرة أـ العنوان2
 

2221.  

032110 
 13ع

 
 علي فايق محمود حسين 

تأثير منهج تعليمي باستراتيجيات متنوعة في تعلم بعض المهارات 
الهجومية بكرة السلة / علي فايق محمود حسين .ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص؛022

 اداب في التربية ) طرائق تدريس التربية االساسية(  رسالة ماجستير
ـ كرة 2ـ المهارات الهجومية   2ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس0

 السلةأـ العنوان 
 

2223.  

032110 
 12ع

 
 عمر هاني مصطفى عبد هللا

الصدق التنبؤي لبطاريتي االختبارات البدنية المعتمدة والمقترحة في 
التحصيل العلمي لطالب الصف االول في كلية التربية االساسية1 قسم 

 التربية الرياض / عمر هاني مصطفى عبد هللا
 2102.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض؛31أـ ز1 
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية / العلوم الرياضية

 ـ المعتمدة والمقترحة2ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريس 0
 أـ العنوان  

 

2221.  

032110 
 223ف

 
 فاروق عالء الدين عبد المحسن

2220.  
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أثر منهج تعليمي بأستخدام االسلوب التدريبي في تعلم بعض المهارات 
االساسية بكرة القدم لدى طالب المرحلة المتوسطه/ فاروق عالء الدين 

عبد المحسن,ـ صالح الدين : جامعة تكريت 1 كلية التربية الرياضية1 
2102 

 سم 21ص:ايض؛32أـ ع1
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم أـ العنوان 2ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريس 0
 

032110 
 323ل

 
 لؤي عبدالستار ضالل 

تأثير استراتيجية التعلم التعاوني باستخدام الحاسوب في تعلم بعض 
المهارات بكرة اليد/ لؤي عبدالستار ضالل .ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص؛000

 )طرائق تدريس التربية الرياضية( رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التعلم التعاونيأـ العنوان 2لتربية الرياضية   ـ طرق التدريس ـ ا0
 

2222.  

032110 
 212م

 
 محمد كريم جاسم

تأثير استخدام االسلوب التدريبي ومحطات متباينة المستوى في تعليم 
بعض المهارات الهجومية بخماسي كرة القدم / محمد كريم جاسم .ـ 

 2102االساسية1  بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية
 سم21ص؛03أـ س1 

 )طرائق تدريس التربية الرياضية( رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات الهجومية2ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريس 0
 أـ العنوان  

 

2222.  

032110 
 332م

 
 مهند محمد كريم

اثر استخدام التعليم المبرمج المتشعب والتعلم معا في تعلم بعض 
االساسية والجوانب المعرفية في كرة القدم / مهند محمد المهارات 

 2102كريم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
ـ المهارات 2ـ كرة القدم    2ـ التربية الرياضية   ـ طرق التدريس0

 االساسيةأـ العنوان
 

2222.  

0321100 
 232ع

 
 العبيدي1 وليد عطا هللا عيسى عبد 

استجابة بعض المتغيرات البايوكيميائية لالكسدة ومضادات االكسدة بعد 
اداء وحدة تدريبية عالية الشدة باوقات وظروف متباينة / وليد عطا هللا 

عيسى عبد العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1 
2102 
 سم21ص:ايض؛021

 الرياضية اجستيرفي التربيةرسالة م
 ـ التدريب الرياضيأـ العنوان 0
 

2221.  

0321100 
 123غ

 
 غسان بحري شمخي 

تقويم الحالة التدريبية على وفق الطاقة المصروفة باستخدام جهاز 
(fitmate pro وبداللة بعض المؤشرات الوظيفية ركض )متر 5000

غسان بحري شمخي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  للمتقدمين/
 2102الرياضية1

 سم21ص؛032
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

2222.  



429 
 

ـ سباق المسافات 2ـ علم النفس الرياضي 2ـ التدريب الرياضي    0
 الطويلةأـ العنوان 

 
0321100 

 32م
 

 منى طه ادريس 
بعض المتغيرات البيوميكانيكية وكهربائية تأثير تدريبات خاصة لتطوير 

بعض العضالت ودقة مهارة الضرب الساحق القطري لذوي االصابات 
المتكررة في مفصل الكتف/  منى طه ادريس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية الرياضية للبنات1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 رياضي    أـ العنوان ـ التدريب ال0
 

2220.  

0321110 
 213ل

 
 الالمي1 عالء خلف حيدر

اثر منهج تدريبي وبذور الحبة السوداء على بعض مكونات الجهاز 
(/ 11المناعي واوجه القوة العضلية وانجاز قذف الثقل للمعاقين فئة )

عالء خلف حيدر الالمي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 
 12102الرياضية 

 سم21ص؛020
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في التربية الرياضية

 ـ المعوقون ـ رياضةأـ العنوان 0
 

2221.  

0321110 
 120م

 
 مصطفى اسماعيل ياسين 

بناء مقياس السلون القيادي لمدربي ذوي االعاقة الفيزياوية من وجهة 
لية نظر الالعبين / مصطفى اسماعيل ياسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ ك

 2102التربية الرياضية للبنات1
 سم21ص:ايض؛011

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ السلوك القياديأـ العنوان 2ـ االشخاص المعاقين ـ رياضه0
 

2223.  

03212 
 022خ

 
 الخفاجي1 عمر خالد ياسر 

تأثير تمرينات بمديات مختلفة وفق النشاط الكهربائي في تطوير القوة 
المتغيرات العسيو لوجيه لالطراف السفلى لالعبي القوة النسبية وبعض 

البدنية / عمر خالد ياسر الخفاجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 2102الرياضية 1

 سم21ص؛011
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ القوة البدنيةأـ العنوان 2ـ القوة النسبية 2ـ االنشطة الرياضية   0
 

2211.  

032120 
 322ب
 

 
 البياتي1 نور ضياء عبد الحميد

تأثيربرنامج تعليمي باستخدام اسلوبي االكتشاف الموجه والمتشعب في 
بعض اساليب التفكير والتصويب بكرة اليد للطالبات / نور ضياء عبد 

 2102الحميد البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛032

 الرياضية ي التربيةرسالة ماجستيرف
 ـالتدريب الرياضيأـ العنوان 2ـ كرة اليد    0
 

2210.  

0321202 
 213ب
 

 
 البرزنجي1 وليد كمال محمود 

أثر منهج تعليمي مقترح لتطوير بعض قدرات االدراك الحسي الحركي 
على تعلم بعض المهارات االساسية بكرة اليد لطالبات معاهد التربية 

2212.  
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البرزنجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  الرياضية/ وليد كمال محمود
 2102التربية الرياضية 1

 سم21ص؛021
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ كرة اليدأـ العنوان 0
 

0321202 
 131ت

 
 التميمي 1 كمال جاسم محمد 

دراسة عاملية لتحديد بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية الخاصة 
الموهوبين بكرة اليد/ كمال جاسم محمد التميمي.ـ ديالى :  كمؤشرالنتقاء

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1 قسم التربية الرياضية 1 
 سم21ص:ايض؛012

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التربية الرياضيةأـ العنوان 2ـالقدرات البدنية   2ـ كرة اليد    0
 

2212.  

0321202 
 232ح

 
 دي 1 احمد عبد المطلب محمدالحدي

بناء بطارية اختبار بدنية ـ مهارية لالعبي كرة اليد الشباب للمنطقة 
الشمالية/  احمد عبد المطلب محمد الحديدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية الرياضية1 
 سم21ص: ايض؛022أـ ز1 

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة اليد    أـ العنوان 0
 

2212.  

0321202 
 13ح

 
 حسن جابر عاجل

اثر حقيبه تعليمية باالسلوب الذاتي في تعلم واحتفاظ بعض المهارات 
الهجومية في كرة اليد لطالب كلية التربية الرياضية/ حسن جابر عاجل.ـ 

 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛011

 علوم التربية الرياضية رسالة ماجستيرفي
 ـ تعلم واحتفاظ   أـ العنوان 2ـ كرة اليد    0
 

2211.  

0321202 
 133ح

 
 حسين احمد حمزة محمود

أثر جدولة التمرين الموزع والمكثف في تعلم بعض المهارات االساسية 
المغلقة والمفتوحة بكرة اليد واالحتفاظ بها/ حسين احمد حمزة محمود.ـ 

 2102: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 نينوى 
 سم-2ص:ايض؛002أـ ح1 

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المغلقة والمفتوحة   أـ العنوان 2ـ كرة اليد   0
 

2212.  

0321202 
 212خ

 
 خالد شاكر حسين 

تصميم برنامج تعليمي باستخدام الوسائط الفائقة لتطوير االدراك 
 والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق / خالد شاكر حسين 

 2102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛021

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ كرة اليدأـ العنوان 0
 

2210.  

0321202 
 121خ

 
 الخشالي1 نزار ناظم حميد

تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير القوة الخاصة وعالقتها بالتصويت 
ودافعية االنجاز لالعبي كرة اليد الشباب/ نزار ناظم حميد الخشالي.ـ 

2211.  
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 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1  
 سم21ص:ايض؛011

 علوم التربية الرياضية رسالة ماجستيرفي
 ـ الشباب   أـ العنوان 2ـ كرة اليد    0
 

0321202 
 220د

 
 الدباغ 1 محمد خالد احمد

تقييم اداري وفود االندية الرياضية في منافسات دوري العراقي بكرة اليد 
من وجهة نظر الالعبين /  محمد خالد احمد الدباغ.ـ نينوى : جامعة 

 2102االساسية1 الموصل ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛013أـ ز1 

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االندية الرياضية   أـ العنوان 2ـ كرة اليد   0
 

2213.  

0321202 
 212ر

 
 الراشدي 1 ياسر احمد حسون 

بناء بطارية اختبار المهارات الهجومية بكرة اليد للطالب المتقدمين 
قسم التربية الرياضية / ياسر احمد  للقبول في كلية التربية االساسية 1

حسون الراشدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 
2102 
 سم21ص؛012

 علوم رياضية رسالة ماجستيرفي
 ـ كرة اليد   أـ العنوان0
 

2221.  

0321202 
 312ر

 
 الربيعي1 مروة عمر موسى

اللغوية العصبية تأثير منهج تعليمي لمعالجة المعلومات وفق البرمجة 
في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة اليد/ مروة عمر موسى 
 2102الربيعي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛002
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ البرمجة اللغوية العصيبة   أـ العنوان 2ـ كرة اليد   0
 

2220.  

0321202 
 322س

 
 السوداني 1 سعد خميس 

اثر استراتيجيات ماوراء المعرفة على وفق االسلوب المعرفي )التأملي ـ 
االندفاعي(في تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية بكرة اليد/ سعد 

 2102خميس السوداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛221

 لتربية الرياضيةأطروحة دكتوراه فلسفة في ا
 ـ المهارات االساسيةأـ العنوان 2ـ كرة اليد        0
 

2222.  

0321202 
 202ض

 
 ضرغام عبد السالم نعمة

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البيوميكانيكية لمهارة التصويت بالقفز 
عاليا في ضوء مشاهدات تقويمية متباينة من الدقة بكرة اليد : بحث 

المنتخب الوطني بكرة اليد لفئة المتقدمين وصفي على بعض العبي 
ضرغام عبد السالم نعمة .ـ البصرة  (/2011ـ 2010للموسم الرياضي )

 2102: جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ التصويت بالقفزأـ العنوان 2ـ كرة اليد        0
 

2222.  

0321202 
 123ع

 
 العزاوي 1 نعمت كريم مصطفى 

2222.  



432 
 

تأثير تدريبات القوة الوظيفية في تطوير بعض القدرات البدنية ودقة 
التهديف بكرة اليد للشباب / نعمت كريم مصطفى العزاوي.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛002

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ الشباب   أـ العنوان 2ـ القدرات البدنية2ـ كرة اليد   0
 

0321202 
 232ع

 
 الغريري1 عالء ابراهيم جاسم 

تأثير منهج تدريبي مقترح بأسلوب التدريب المركب في بعض القدرات 
البدنية والنشاط الكهربائي الهم العضالت العاملة في قوة التصويت 

اهيم جاسم الغريري.ـ ديالى : جامعة لالعبي كرة اليد الشباب/ عالء ابر
 2102ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1  

 سم21ص:ايض؛020
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ الشباب   أـ العنوان 2ـ القدرات البدنية2ـ كرة اليد   0
 

2221.  

0321202 
 322ف

 
 الفهداوي1 منتهى محمد مخلف 

بعض المتغيرات البدنية تأثير تمارين القوة العضلية الخاصة في 
والبيوكيميائية وكهربائية العضالت لالعبات كرة اليد/ منتهى محمد 

مخلف الفهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 
12102 

 سم21ص؛011
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرة اليد        أـ العنوان0
 

2222.  

0321202 
 213ل

 
 الالمي1 حكمت عادل عزيز طنيش 

تأثير تمرينات الهوائية وفوسفات الكرياتين في التحمل الخاص بداللة 
(لمنتخب شباب محافظة CPK-L.D,H) تركيز حامض الالكستيك 

حكمت عادل عزيز طنيش الالمي.ـ القادسية :  القادسية بكرة اليد/ 
 2102جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛011
 أطروحة دكتوراه علوم في التربية الرياضية

 ـ كرة اليد        أـ العنوان0
 

2220.  

0321202 
 212م

 
 محمد محمود كاظم

تأثير تمرينات مقترحة على وفق نظام انتاج الطاقة السائد لتطوير بعض 
القدرات البدنية والفسيولوجيه وفاعلية االداء لالعبي الشباب بكرة اليد/  

ظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية محمد محمود كا
12102 

 سم21ص؛203
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنية     أـ العنوان2ـ كرة اليد      0
 

2221.  

0321202 
 22ن

 
 ندى راضي كشاش

تأثير استخدام بعض التقنيات البصرية في السرعة االدراكية والحس 
واالحتفاظ لمهارة التصويت بكرة اليد/ ندى راضي كشاش.ـ حركية للتعلم 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي علوم التربية
 ـ السرعه االدراكيهأـ العنوان2ـ التقنيات البصرية 2ـ كرة اليد      0

2223.  
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0321202 

 211هـ 
 

 الهاشمي 1حسين عبد الكريم عالوي 
تأثيرتحميل كرياتين الفوسفات والكربوهيدراتوفق منهج تدريبي مقترح 

على بعض القدرات البدنية الخاصة لالعبي كرة اليد الشباب/ حسين عبد 
الكريم عالوي الهاشمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 

12102 
 سم21ص؛211

 فلسفة في التربية الرياضية أطروحة دكتوراه
 ـ كرة اليد      أـ العنوان 0
 

2201.  

0321202 
 203ي

 
 يعقوب يوسف عبد الزهرة هاشم 

تأثير منهج تعليمي مقترح لبعض انواع التصويت بكرة اليد على وفق 
االنظمة التمثيلة ) سمعي ـ بصري ـ حسي( / يعقوب يوسف عبد الزهرة 

 2102كلية التربية الرياضية 1هاشم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 سم21ص:ايض؛010

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االنظمة التمثيليةأـ العنوان2ـ كرة اليد   0
 

2200.  

0321222 
 212أ

 

 
 احمد خالد عواد عبيد

تأثير استخدام اسلوبي االكتشاف الموجه والمتشعب في تحسين بعض 
عواد عبيد.ـ االنبار : جامعة  المهارات االساسية بكرة السلة/ احمد خالد

 2102االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛ 032

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات االساسية2ـ الموجه والمتشعب  2ـ كرة السلة   0

 أـ العنوان 
 

2202.  

0321222 
 123أ

 
 االسدي1لؤي سامي رفعت محمد خالد

باالثقال لتطوير القوة البدنية الخاصة وتأثيرها في اعداد تمرينات مركبة 
اداء بعض المهارات الهجومية المركبةلالعبي كرةالسلة الشباب / لؤي 

سامي رفعت محمد خالد االسدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 2102الرياضية 1

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 لمهارات الهجوميه     أـ العنوان ـ ا2ـ كرة السلة    0
 

2202.  

0321222 
 222ح

 
 الحجار1عمر طه محمد علي

اثر منهاج تدريبي باسلوب التمارين المركبة في عدد من الصفات البدنية 
المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة الشباب/ عمر طه محمد علي 

 12102الحجار.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية  االساسية 
 سم21ص:ايض؛022أ ـ ح1

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات الهجوميه     أـ العنوان 2ـ كرة السلة    0
 

2202.  

0321222 
 321ح

 
 الحيالي 1 رياض محمود فتحي 

دراسة مقارنة في متالزمة االداء ـ االنجاز لالختيارات الموضوعية 
الممارسة/ رياض محمود فتحي المهارية بكرة السلة وحسب مستوى 

 2102الحيالي.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛012ج ـ ط1 

2201.  
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 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة السلة    أـ العنوان 0
 

0321222 
 220د

 
 الدباغ 1 صفد مظفر محمد

العراقي المركزي لكرة المركزية والالمركزية في صنع قرارات االتحاد 
السلة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين في االتحادات 
الرياضية الفرعية/ صفد مظفر محمد الدباغ.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛011أ ـ خ1

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ العراق   أـ العنوان  ـ الرضا الوظيفي2ـ كرة السلة    0
 

2202.  

0321222 
 131د

 
 الدليمي 1ايهم عبد الحميد عبد هللا

اثر االسلوبي التدريبي والتبادلي في تعلم واحفاظ عدد من المهارات 
االساسية الهجومية بكرة السلة/  ايهم عبد الحميد عبد هللا الدليمي.ـ 

 نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 
12102 

 سم21ص ؛010
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ تعلم واحتفاظ   أـ العنوان 2ـ كرة السلة    0
 

2200.  

0321222 
 131د

 
 الدليمي1 ذاكر محفوظ حامد محمد

جودة حياة العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى العاملين في االتحادات 
حامد محمد الرياضية الفرعية بكرة السلة في العراق/ ذاكر محفوظ 

 2102الدليمي.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛000ب ـ ج1

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة السلة    أـ العنوان 0
 

2201.  

0321222 
 202ر

 
 رافد علي داود 

تأثير منهج تعليمي وفقا لنظرية كوكب في تعلم بعض انواع التصويب 
للطالب/ رافد علي داود .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية في كرة السلة 

 2102التربية الرياضية1
 سم21ص؛031

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ التصويب ـ انواع   أـ العنوان 2ـ كرة السلة    0
 

2203.  

0321222 
 233ر

 
 الراوي 1 لؤي بابل علي

لمدارس نمو عدد من القياسات الجسمية والصفات البدنية لطالب ا
( سنة في 01ـ 02الممارسين وغير الممارسين لكرة السلة باعمار )

مدينة الموصل/ لؤي بابل علي الراوي.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية 
 2102التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛012أـ هـ 1 
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ كرة السلة    أـ العنوان 0
 

2211.  

0321222 
 32ر

 
 عبد المجيد علوانرنا 

التعلم التعاوني المعزز باالكتشاف الموجه وتأثيره في المعرفة الرياضية 
والتفاعل االجتماعي وبعض مهارات كرة السلة للطالبات/ رنا عبد 

2210.  
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المجيد علوان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 
12102 

 سم21ص؛212
 اضيةأطروحة دكتوراه في التربية الري

 ـ كرة السلة    أـ العنوان 0
 

0321222 
 222س

 
 الساعدي 1 علي عبد االئمة كاظم

تأثير استراتيجية التعلم النشط وفق اساليب تفكير الطلبة في تطوير اداء 
بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة/ علي عبد االئمة كاظم 

 2102الرياضية 1الساعدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 سم21ص؛:ايض؛201

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ كرة السلة    أـ العنوان 0
 

2212.  

0321222 
 232ع

 
 العبودي 1بشار عبد اللطيف هاتف 

تأثيرمنهج تعليمي فيتطوير اهم القدرات العقلية والبدنية والحركية 
بكرة السلة المرتبطة بسن االستعداد وتعلم بعض المهارات االساسية 

المصغرة/ بشار عبد اللطيف هاتف العبودي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 2102التربية الرياضية 1

 سم21ص؛022
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ المهارات االساسية   أـ العنوان 2ـ كرة السلة   0
 

2212.  

0321222 
 13ع

 
 علي كمال حسن

المهارات الدفاعية لناشيء فرق اندية تصميم اختبارات لقياس بعض 
بغداد لكرة السلة : دراسة عاملية / علي كمال حسن .ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛010

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ اندية بغداد    أـ العنوان 2ـ المهارات الدفاعية2ـ كرة السلة   0
 

2212.  

0321222 
 232ق

 
 قتيبة حسين علوان

عالقة السلوك العدواني بفاعلية االداء الجماعي وترتيب الفرق لدى 
اندية الدوري الممتاز بكرة السلة في العراق/ قتيبة حسين علوان.ـ بغداد 

 2102: جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛012

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االداء الجماعي    أـ العنوان 2ـ السلوك العدواني 2ـ كرة السلة   0
 

2211.  

0321222 
 320م

 
 مناف حميد مجيد جعفر

تمرينات لتطوير االستجابة الحركية وتأثيرها في أداء بعض المهارات 
الهجومية والدفاعية لالعبين الشباب بكرة السلة / مناف حميد مجيد 

 2102تنصرية ـ كلية التربية1جعفر.ـ بغداد : الجامعة المس
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات الهجوميةأـ العنوان 2ـ كرة السلة   0
 

2212.  

0321222 
 313م

 
 الموسوي1 نجاة باقر مشكور

منهج تعليمي لتطوير بعض مهارات الرؤية البصرية وتأثيرها على 

2210.  
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بكرة السلة بحث تجريبي على مستوى تعلم بعض المهارات االساسية 
ناشيء أندية محافظة بغداد بالدرجة الممتازة بكرة السلة الموسم 

 (/ نجاة باقر مشكور الموسوي2102ـ 2100)
 2102.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛210
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ة البصرية ـ مهارات    أـ العنوان ـ الرؤي2ـ كرة السلة   0
 

0321222 
 322م

 
 المياحي 1 علي عواد جبار

تأثير تمرينات خاصة لتطوير سرعة اداء بعض المهارات االساسية 
والمتغيرات الفسلجية لالعبي كرة السلة / علي عواد جبار المياحي.ـ 

 2102البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة السلةأـ العنوان 0
 

2211.  

0321222 
 12ن

 
 النصر هللا 1رشاد طارق يوسف 

تأثير وسائل مساعدة في تطوير بعض قدرات االدراك الحس حركي 
(سنة/ رشاد 02ـ 01والمهارات الهجومية لناشيء كرة السلة بعمر)

القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية طارق يوسف النصر هللا.ـ 
 2102الرياضية 1

 سم21ص؛012
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية أـ العنوان2ـ االدراك2ـ كرة السلة     0
 

2213.  

03212221 
 212ن

 
 الناصري1ثائر صالح شنيار 

مميزة بالسرعة وتأثيرها في استخدام تمارينلتطوير تحمل القوة ـ القوة ال
دقة اداء بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة على الكراسي 
المتحركة/ ثائر صالح شنيار الناصري ثائر صالح شنيار الناصري.ـ 

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1
 سم21ص؛021

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة السلة ) الكراسي المتحركة ( أـ العنوان 0
 

2231.  

0321221 
 112أ

 
 اسماعيل عمر هندي 

تأثير تمرينات خاصة في بعض المتغيرات البيوكنماتيكية في تصحيح دقة 
 االرسال المواجه من االعلى بالكرة الطائرة ـ جلوس/

اسماعيل عمر هندي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية 
 2102ياضية1الر

 سم21ص:ايض؛002
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ االرسال ـ دقةأـ العنوان 2ـ كرة الطائرة     0
 

2230.  

0321221 
 322أ 

 
 اورد اسعد محمود

تصنيع وتقنين جهاز لقياس مستوى سرعة االستجابة الحركية الداء 
 مهارة حائط الصد الفردي بالكرة الطائرة/ اورد اسعد محمود

 2102البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1.ـ 
 سم21ص:ايض؛32

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 0

2232.  
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0321221 

 121ب
 

 بسام عبد الهادي حميد
بناء وتطبيق مقياس الساليب االنتباه وعالقته ببعض المهارات 

اندية النخبة في جمهورية العراق الهجومية بالكرة الطائرة لالعبي 
/ بسام عبد الهادي حميد.ـ البصرة :جامعة 2102ـ 2100لالعوام 

 2102البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛11

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات الهجومية    أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة    0
 

2232.  

0321221 
 232ج

 
 عبد السادة حسنالجبوري1 محمد 

االدراك الحس ـ حركي وعالقته بمؤشرات النشاط الكهربائي العضلي 
وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية للذراع الضاربة ودقة الضرب الساحق 
بالكرة الطائرة / محمد عبد السادة حسن الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 2102كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛022

 الرياضية يرفي التربيةرسالة ماجست
 ـ كرة الطائرة    أـ العنوان 0
 

2232.  

0321221 
 112ح

 
 حمزة محمود مرهج مجيد

تأثير اسلوب التنافس الذاتي بأستخدام تمرينات خاصة اضافة في تطوير 
تعلم بعض المهارات االساسية الفنية بالكرة الطائرة / حمزة محمود 

 2102كلية التربية الرياضية 1مرهج مجيد.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ 
 سم21ص:ايض؛001

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ كرة الطائرة أـ العنوان 0
 

2231.  

0321221 
 121خ

 
 الخشالي 1محمد وليد شهاب 

بناء وتقنين بطارية اختبار لقياس دقة المهارات الفنية لالعبي الكرة 
لي.ـ بغداد : جامعة الطائرة جلوس المتقدمين / محمد وليد شهاب الخشا

 2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛011

 أطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية
 ـ المهارات الفنيةأـ العنوان 2ـ كرة الطائرة     0
 

2232.  

0321221 
 202ر

 
 رافد حبيب قدوري

النشاط الكهربائي للعضلة المستقيمة الفخذية والتوأمية والشغل بداللة 
الطاقة الحركية لمرحلة االقتراب وعالقتهما بقوة الدفع لحظة االرتقاء 
بالضرب الساحق في كرة الطائرة / رافد حبيب قدوري.ـ ديالى :جامعة 

 2102ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1 
 سم21ص: ايض؛33

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ االرتقاء بالضرب   أـ العنوان 2ـ الطاقة الحركية2ـ كرة الطائرة   0
 

2230.  

0321221 
 232ر

 
 الربيعي1 احمد ولهان حميد

تأثير التدريب الباليستي في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة 
وعالقتها بدقة مهارة الضرب الساحق لالعبين الشباب باكرة الطائرة/ 

احمد ولهان حميد  الربيعي .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 
  2102الرياضية 1 

2231.  
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 سم21ص:ايض؛022
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ الشباب   أـ العنوان 2ـ القدرات البدنية 2الطائرة   ـ كرة 0
 

0321221 
 222ر

 
 رجاء عبد الصمد عاشور 

تصميم وتفنين اختبارات لبعض القدرات العقلية ومرونة المحور الطولي 
للجسم باستخدام تقنية الحاسوب / رجاء عبد الصمد عاشور .ـ البصرة 

 12102:جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 
 سم21ص:ايض؛202

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ الحاسوب ـ تقنية أـ العنوان 2ـ القدرات العقاية 2ـ كرة الطائرة     0
 

2499.  

 

 

0321221 
 222س

 
 الساعدي1 عمار فليح رميح جبر

تأثير تداخل اسلوبي التمرين العشوائي المتغير والمتسلل الثابت في تعلم 
االساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها للمبتدئين / عمار بعض المهارات 

فليح رميح جبر الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
12102 

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ المهارات االساسية أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة   0
 

2111.  

0321221 
 22س

 
 السبع 1 احمد سبع عطية 

نسبة مساهمة بعض المظاهر الحركية والمتغيرات البايوميكانيكية بدقة 
وسرعة الضرب الساحق العالي في لعبة الكرة الطائرة/ احمد سبع عطية 

 2102السبع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 21ص:ايض؛230

 الرياضيةأطروحة دكتوراه فلسفة في التربية 
 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 0
 

2110.  

0321221 
 222س

 
 سراب شاكر سهيل 

تأثير االسلوبين التبادلي وفحص النفس باستخدام الخرائط الذهنية لذوي 
المجال المعرفي تحمل ـ عدم تحمل الغموض في تعلم بعض المهارات 

غداد ـ االساسية بالكرة الطائرة/ سراب شاكر سهيل .ـ بغداد : جامعة ب
 2102كلية التربية الرياضية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛012
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 0
 

2112.  

0321221 
 131س

 
 السليم 1 حمزة فاضل حسن

تأثير تمرينات خاصة لمرحلة تغير اتجاه الحركة في تطوير بيوميكانيكية 
المهاري في االرسال الساحق والضرب الساحق بالكرة وانسيابية االداء 

الطائرة/ حمزة فاضل حسن السليم.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 
 2102التربية الرياضية 1

 سم21ص؛200
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري   أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة    0
 

2112.  

0321221 
 332س

 
 ابراهيم صالحالسويدي1 علي 

تحليل التمايز لالعبي الكرة الطائرة وفق عدد من المتغيرات البدنية 

2112.  
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والمهارية والقياسات الجسمية / علي ابراهيم صالح  السويدي.ـ نينوى 
 2102:جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛022أـ ز1 
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 أـ العنوان  ـ كرة الطائرة    0
 

0321221 
 123ش

 
 الشمري1 خليل ستار محمد 

دراسة مقارنة باستخدام برنامج تحليل المالمستوىفاعلية االداء المهاري 
والتشكيالت الخططية للمنتخب العراقي وبعض المنتخبات العربية بالكرة 
الطائرة / خليل ستار محمد الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 2102الرياضية 1
 سم21ص؛021

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 0
 

2111.  

0321221 
 322ط

 
 الطوراني 1 هيلين حنا عيسى حنا

اثر التمارين ) المهارية البدنية( في عدد من الصفات البدنية والمهارات 
عيسى حنا االساسية لالعبات الكرة الطائرة للناشئات / هيلين حنا 

 2102الطوراني.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛011أـ ز1 

 الرياضية1 علوم رياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 0
 

2112.  

0321221 
 232ع

 
 عدنان هادي موسى بولص حنونا 

الحركية في دقة وسرعة أثر استخدام برامج تعليمية بأنظمة السيطرة 
وفن اداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة/ عدنان هادي موسى 

 2102بولص حنونا.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛211ب ـ ح1

 أطروحة دكتوراه تربية رياضية 1 تعلم حركي
 ـ كرة الطائرة  أـ العنوان 0
 

2110.  

0321221 
 322ع

 
 ادي1 بشير شاكر حسين العو

تأثير اسلوبين تدريبيين في تحمل االداء وعدد من مؤشرات المناعة 
الخلوية والخلطية لناشيء الكرة الطائرة في نادي الدغارة الرياضي/ 

بشير شاكر حسين العوادي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 
 2102الرياضية 1

 سم21ص؛032
 في علوم التربية الرياضية  أطروحة دكتوراه فلسفة

 ـ الخلوية الخلطية   أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة    0
 

2111.  

0321221 
 322ف

 
 فؤاد عبد اللطيف غيدان

تأثير مواقف اللعب التنافسية في بعض القدرات العقلية ومستوى اداء 
المهارات الفنية بالكرة الطائرة/ فؤاد عبد اللطيف غيدان.ـ ديالى :جامعة 

  2102كلية التربية الرياضية 1  ديالى ـ
 سم21ص؛022

 الرياضية1 علوم رياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المهارات الفنية    أـ العنوان 2ـ القدرات العقلية 2ـ كرة الطائرة   0
 

2113.  

0321221 
 31ق

 
 قيس عبد الجليل محمد جاسم 

2101.  
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تأثير تمرينات تعليمية مقترحة في اكتساب مهارتي االعداد واالستقبال 
بكرة الطائرة لتالميذ الخامس االبتدائي/ قيس عبد الجليل محمد جاسم .ـ 

  2102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
ـ التربية الرياضة  ـ طرق 2واالستقبال   ـ االعداد2ـ كرة الطائرة   0

 التدريس االبتدائي    أـ العنوان 
 

0321221 
 212م

 
 محمد عبد هللا محيبس 

تأثير منهج تعليمي باستعمال التمرين المتسلسل والعشوائي في تنمية 
التوافق الحركي وتطوير مستوى اداء مهارتي الضرب الساحق وحائط 
الصيد بالكرة الطائرة للناشئين بحث تجريبي على العبي الكرة الطائرة 

/ محمد عبد هللا محيبس .ـ البصرة :جامعة 2102ـ 2100للموسم 
 2102التربية الرياضية 1 البصرة ـ كلية

 سم21ص:ايض؛000
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ المتسلسل والعشوائي  أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة   0
 

2100.  

0321221 
 32هـ

 
 هند ثائر ذياب 

تأثير بعض التمرينات المهارية الحركية في تطوير المهارات االساسية 
سنة/ هند ثائر 21ـ00بعمر بالكرة الطائرة ـ جلوس لمنتخب الشباب 

 2102ذياب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛011

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ التمرينات المهارية  أـ العنوان 2ـ كرة الطائرة   0
 

2102.  

0321222 
 232أ

 
 أثير عبد الجبار فرحان 

اللعب التنافسي في تطوير تأثير استخدام التمارين المتداخلة باسلوب 
بعض القدرات البدنية الخاصة والمهارية وعالقتها بدقة التهديف 

 لالعبات كرة القدم للصاالت / أثير عبد الجبار فرحان 
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛020
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ كرة الطائرة   أـ العنوان 0
 

2102.  

0321222 
 112أ

 
 اسماعيل قاسم جميل جواد 

تأثير تمرينات خاصة باستخدام اجهزة وادوات لتطوير سرعة االستجابة 
الحركية ودقة المناولة والتهديف لالعبي كرة القدم للصاالت / اسماعيل 

 2102الرياضية 1قاسم جميل جواد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛212

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التربية الرياضية
 ـ المناولة والتهديف  أـ العنوان 2ـ كرة القدم   0
 

2102.  

0321222 
 122أ

 
 أمجد شاكر عبد الحسن

تأثير استخدام وسائل )ذهنية ـ معرفية( لتطوير دقة اتخاذ القرار وفق 
لدى احكام الدرجة الثانية في  (من قانون كرة القدم02ـ 00المادتين)

 محافظة البصرة بكرة القدم/ أمجد شاكر عبد الحسن
 2102.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛002
 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

2101.  
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 ـ كرة القدم   أـ العنوان 0
 

0321222 
 122ب

 
 بشار حسين محمد

التعلم التعاوني والتنافسي في تحسين اداء بعض تأثير استخدام اسلوبي 
المهارات االساسية بكرة القدم ووقت التعلم االكاديمي/ بشار حسين 

 2102محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛001

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 م االكاديمي  أـ العنوان ـ التعل2ـ التعاوني والتنافسي 2ـ كرة القدم    0
 

2102.  

0321222 
 322ب

 
 بهاء عبد الحسن حسين 

أثر استخدام ميل الطالب لالسلوب المفضل طبقا لتصنيف االساليب 
التدريسية في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم/ بهاء عبد 

 2102الحسن حسين.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛003

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة القدم   أـ العنوان 0
 

2100.  

0321222 
 322ب

 
 البياتي 1وسام توفيق حماد 

تأثير استراتيجية حل المشكالت لذوي المجال التأملي مقابل االندفاعي 
في تطوير بعض القدرات العقلية والنواحي الخططية للطالب بكرة القدم/ 

توفيق حماد البياتي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية وسام 
12102 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القدرات العقلية أـ العنوان 2ـ كرة القدم   0
 

2101.  

0321222 
 221ح

 
 حاتم عبد الكريم محمد 

المتغيرات تأثير تمرينات خاصة باستخدام الشبكة التدريبية في بعض 
الكيموحيوية والوظيفة والمهارات المركبة لالعبي كرة القدم / حاتم عبد 

 2102الكريم محمد .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛202

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ كرة القدم   أـ العنوان 0
 

2103.  

0321222 
 232ح

 
 حبيب شاكر جبر

تمرينات مشابهة لالداء في بعض المتغيرات البايوميكانيكية لقدم اثر 
االرتكاز ودقة تهديف الركالت الحرة المباشرة من مناطق مختلفة بكرة 

القدم / حبيب شاكر جبر.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية 
 2102الرياضية 1

 سم21ص؛030
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ الركالت الحرة أـ العنوان 2لقدم   ـ كرة ا0
 

2121.  

0321222 
 232ح

 
 الحديدي1 ياسر بازل محمد قاسم 

بناء مقياس لتقييم ظروف ادارة المباراة لحكام الساحة الدوليين بكرة 
القدم في قارة اسيا/ ياسر بازل محمد قاسم الحديدي.ـ نينوى :جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص: ايض؛10أـ ز1 

2120.  
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 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ المباراة ـ ادارة أـ العنوان 2ـ كرة القدم   0
 

0321222 
 13ح

 
 حسن علي حسين

( ونسبة مساهمتها A,Bتقويم دافعية االنجاز وفقا لنمط الشخصية )

حسن علي  بالقدرات الحركية والمهارية لالعبي كرة القدم للشباب /
 2102حسين.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛221
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ الحركيه والمهاريه أـ العنوان 2ـ كرة القدم   0
 

2122.  

0321222 
 322ح

 
 حيدر جابر موسى 

 تأثير اسلوبي المنافسة الجماعية والواجبات االضافية في تطوير اهم
القدرات البدنية والحركية وتعلم بعض المهارات االساسية للطالب بكرة 
القدم / حيدر جابر موسى .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

12102 
 سم21ص؛022

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية
 ـ البدنية والحركية  أـ العنوان 2ـ كرة القدم   0
 

2122.  

0321222 
 131د

 
 الدليمي1 باسم عواد علي حسين 

دراسة تحليلية للعالقات االرتباطية البينية لبعض القدرات البدنية 
الخاصةوالمهارات االساسية لدى العبي اندية االنبار وبغداد لفرق 

الدرجة االولى بكرة القدم / باسم عواد علي حسين الدليمي.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛001
 الرياضية رسالة ماجستير فلسفة في التربية

 ـ كرة القدم   أـ العنوان 0
 

2122.  

0321222 
 131د

 
 الدليمي1فؤاد حماد عسل  

منهج تدريبي بتمرينات مركبة )مهارية خططية( لتطوير مهارات اللعب 
الهجومي الفردي وفاعلية في جو المنافسة بكرة القدم / فؤاد حماد عسل  

 2102.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1 الدليمي
 سم21ص؛020

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـ اللقب ـ مهارات  أـ العنوان 2ـ كرة القدم    0
 

2121.  

0321222 
 333د

 
 الدنيناوي1 حسين جبار جاسم

تأثير تمارين خاصة وفق تقسيم منطقة الجزاء لتطوير بعض القدرات 
البدنية والمهارات االساسية لحراسها لمرمى بكرة القدم / حسين جبار 

  2102جاسم الدنيناوي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1 
 سم21ص:ايض؛222

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـ الجزاء  ـ منطقة أـ العنوان 2ـ كرة القدم    0
 

2122.  

0321222 
 131ر

 
 رسول موحي شمخي 

وضع وتقنين بطارية اختبار لبعض المؤشرات الوظيفية لالعبي خماسي 
 كرة القدم النخبة في محافظة بغداد / رسول موحي شمخي 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

2527.  
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 سم21ص؛023
 الرياضية التربيةرسالة ماجستير في 

 ـ المهارات االساسية   أـ العنوان 2ـ القدرات البدنية 2ـ كرة القدم    0
 

0321222 
 322ر

 
 رياض مزهر خريبط

دراسة تحليلية مقارنة للعالقات االرتباطية البينية لبعض القدرات البدنية 
الخاصة والمتغيرات الوظيفية والمهارات االساسية بين العبي فرق 

النخبة بكرة القدم / رياض مزهر خريبط.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 
  2102التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛002
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ المهارات االساسية   أـ العنوان 2ـ القدرات البدنية 2ـ كرة القدم    0
 

2121.  

0321222 
 332ز

 
 الزهيري1 زهير يونس احمد 

النموذج التصنيفي للمتغيرات العاملية المستخلصة ) المهارية والبدنية 
الخاص( لالعبي كرة القدم الصاالت في المدارس االعدادية لمدينة 

زهير يونس احمد  الزهيري .ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية الموصل/ 
 2102التربية الرياضية  1

 سم21ص:ايض؛023أـ ح1 
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ الصاالت في المدارس أـ العنوان 2ـ كرة القدم    0
 

2123.  

0321222 
 22س

 
 سعد صالح عبد االمير 

البدنيه والحركيه والمهاريه النتقاء وضع بطارية اختبار لبعض القدرات 
العبي منتخبات مديريات التربيه بكرة القدم / سعد صالح عبد االمير.ـ 

 2102بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ كلية التربيةاالساسية 1
 سم 21ص؛022

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ كرة القدم أـ العنوان 0
 

2121.  

0321222 
 113س

 
 عبد الجليل عبد الرضاالسليمي1 فرج 

تأثير استخدام اسلوبي )االتقان واالقران( في تعليم وتطوير مستوى 
االداء لبعض المهارات االساسية والمعرفية للناشئين بكرة القدم للصاالت 
: بحث تجريبي على عينة من ناشيء اندية البصرة بكرة القدم للصاالت 

ليمي.ـ البصرة : جامعة (سنة / فرج عبد الجليل عبد الرضا الس01ـ 02)
 2102البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛011
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ االساسية والمعرفيةأـ العنوان 2ـ كرة القدم    0
 

2120.  

0321222 
 123ش

 
 الشمري1 امجد خالد حسين 

( في الوحدة التدريبية TOUCH 1000تأثير تمرينات خاصة بأسلوب )

( 02ـ02لتطوير بعض المهارات االساسية بكرة القدم للناشئين باعمار )
امجد خالد حسين الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  سنة/

 2102الرياضية 1
 سم21ص؛021

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ كرة القدم    أـ العنوان0
 
 

2122.  
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0321222 
 220ط

 
 طارق حميد سلطان 

تأثير تمرينات خاصة وفق مناطق محددة تطوير االداء المهاري 
والخططي لالعبين الشباب بكرة القدم / طارق حميد سلطان .ـ ديالى 

  2102:جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم21ص:ايض؛001

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 نـ المهاري والخططي    أـ العنوا2ـ كرة القدم    0
 

2122.  

0321222 
 232ع

 
 العبيدي1 وسام جليل سبع 

زمن امتالك الكرة وعالقته بنسبة تراكم حامض الالكتيك في مباريات 
دوري النخبة بكرة القدم / وسام جليل سبع العبيدي.ـ ديالى :جامعة 

  2102ديالى ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛33

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 القدم    أـ العنوانـ كرة 0
 

2122.  

0321222 
 123ع

 
 العزاوي1 محمد مجيد صالل 

دراسة النشاط الكهربائي لعضالت الرجل الضاربة للركالت الحرة 
المباشرة وبعض التغيرات البيوكيماتيكية وعالقتها بدقة التهديف بكرة 
القدم / محمد مجيد صالل العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 2102ياضية 1الر
 سم21ص؛001

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ كرة القدم   أـ العنوان0
 

2121.  

0321222 
 13ع

 
 علي فرج محمد 

تأثير تمرينات خاصة باستخدام اجهزة مساعدة لتطوير سرعة االستجابة 
الحركية والرشاقة لحراس المرمى الشباب بكرة القدم / علي فرج محمد 

 2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1.ـ بغداد : جامعة 
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ الشباب    أـ العنوان2ـ كرة القدم        0
 

2122.  

0321222 
 122ع

 
 عمار عباس فاخر 

استخدام بعض االدوات المساعدة وتأثيرها في تطوير سرعة االستجابة 
سنة /  عمار 01ـ 02لالعمار الحركية لحراس المرمى بكرة القدم 

 2102عباس فاخر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛021

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االستجابة ـ سرعة   أـ العنوان2ـ االدوات المساعدة 2ـ كرة القدم    0
 

2120.  

0321222 
 12ع

 
 عمر حمدي عبد الرحمن عمران 

وتطبيق مقياس للمهارة الفكرية لالعبي اندية دوري النخبة بكرة بناء 
القدم في العراق / عمر حمدي عبد الرحمن عمران.ـ االنبار : جامعة 

 2102االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـ كرة القدم        أـ العنوان0
 

2538.  
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0321222 
 312ع

 
 العيساوي 1 محمد موسى الزم 

تمرينات بدنية مهاريه باستخدام وسائل مساعدة لتطوير بعض القدرات 
الخاصة بكرة القدم وتأثيرها بدقة المناولة والتهديف بالرجل الضعيفة 

( سنة/ محمد موسى الزم  العيساوي.ـ بغداد 02ـ 02للناشئين بأعمار )
 12102 : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية

 سم21ص؛020
 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية

 ـ القدرات الخاصة      أـ العنوان2ـ كرة القدم    0
 

2123.  

0321222 
 222ع

 

 
 الغرباوي 1 وسام حميد عبد الرضا 

دراسة مقارنة على وفق التمط الجسمي المميزين في بعض القدرات 
عبد الرضا  الغرباوي.ـ  البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم / وسام حميد

 2102بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛021

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـ القدرات البدنية      أـ العنوان2ـ كرة القدم    0
 

2121.  

0321222 
 313ق

 
 القيس 1 هيثم هاشم غيدان علوان
ة وتقنينهما النتقاء االشبال باعمار بناء بطاريتي اختبار بدنية ومهاري

(سنة بكرة القدم/ هيثم هاشم غيدان علوان القيس.ـ بغداد : 02ـ 00)
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛221
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ كرة القدم    أـ العنوان0
 

2120.  

0321222 
 233ك

 
 الكروي1 ليث اسماعيل ابراهيم محمد 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير دقة اداء بعض مهارات التحكم الداخلي 
سنة / ليث 01ـ02والخارجي لالعبي كرة القدم للصاالت بأعمار 

اسماعيل ابراهيم محمد.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 
12102 

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية ر في التربيةرسالة ماجستي

 ـ كرة القدم    أـ العنوان0
 

2122.  

0321222 
 213ل

 
 الالمي1 نوار عبد هللا 

منهج تدريبي لتطوير اهم الصفات البدنية والقدرات الحركية والمهارية 
والخططية والعقلية لناشيء كرة القدم/ نوار عبد هللا الالمي.ـ القادسية : 

 2102الرياضية 1 جامعة القادسية ـ كلية التربية 
 سم21ص؛010

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ كرة القدم   أـ العنوان0
 

2122.  

0321222 
 212م

 
 المحمداوي1 حيدر عبد الواحد غضبان 

عالقة القلق متعدد االبعاد باداء بعض المهارات الهجومية لدى العبي 
الجامعة كرة القدم / حيدر عبد الواحد غضبان المحمداوي.ـ بغداد : 

 2102المستنصرية  ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 21ص:ايض؛011ت ـ ف1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ المهارات الهجومية أـ العنوان2ـ القلق   2ـ كرة القدم    0

2122.  
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0321222 
 313م

 
 الموسوي 1 رزاق حسين عودة

االداء المهاري بكرة تأثير التمارين المركبة في تنمية سرعة وتحمل 
القدم للصاالت : بحث تجريبي على العبي اندية الدرجة االولى في 
محافظات المنطقة الجنوبية والفرات االوسط/ رزاق حسين عودة 

 2102الموسوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛001

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االداء المهاري  أـ العنوان2دم   ـ كرة الق0
 

2121.  

0321222 
 231ن

 
 نبيل احمد عبد احمد 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض مظاهر االنتباه والمهارات 
االساسية لناشيءكرة القدم/ نبيل احمد عبد احمد.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ 

  2102كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص:ايض؛032

 الرياضية في التربيةرسالة ماجستير 
 ـ المهارات االساسيةأـ العنوان2ـ االنتباهـ مظاهر2ـ كرة القدم   0
 

2122.  

0321222 
 132و

 
 وميض شامل كامل 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات 
االساسية وعالقتها بدقة التهديف من الثبات والحركة بكرة القدم 

للصاالت/ وميض شامل كامل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
  2102الرياضية 1

 سم21ص؛022
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ الثبات والحركة  أـ العنوان2ـ القدرات البدنية 2ـ كرة القدم   0
 

2120.  

0321222100 
 131د
 

 
 الدليمي1 عارف عبد الجبار حسين علي 

تأثير نقل اثر التدريب العضلي ) الثابت المتحرك ( من الجزء السليم الى 

والمدن  EMGالمصاب بالتأهيل العضلية الدالية بداللة النشاط الكهربائي 

عارف عبد الجبار حسين علي الدليمي.ـ بغداد  الحركي لدى الرياضيين /
  2102: جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛202
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ النشاط الكهربائيأـ العنوان2ـ التدريب الرياضي   0
 

2121.  

0321222 
 123أ

 

 
 الحسين عبيدأساور عبد 

تأثير برنامج الكورت التعليمي في تنمية التفكير وتطوير االدراك ) الحس 
ـ الحركي( وتعلم اداء االلضربتين االمامية والخلفية بالتنس للطالبات/ 

أساور عبد الحسين عبيد.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 2102الرياضية1

 سم21ص؛001
 اضيةالري رسالة ماجستير في التربية

 ـ االدراكأـ العنوان2ـ التفكير 2ـ التنس   0
 

2123.  

0321222 
 123أ

 
 االسدي 1 ياس مجيد دهش هدور 

اهم المحددات االنثروبومترية والبدنية والمهارية النتقاء العبي التنس 
( سنة الندية المنطقة الوسطى والجنوبية / ياس 00ـ 02االرضي فئة )

2111.  
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جامعة القادسية ـ كلية التربية مجيد دهش هدور االسدي.ـ القادسية : 
 2102الرياضية1

 سم21ص؛031
 الرياضية رسالة ماجستير في علوم التربية

 ـ التنس االرضيأـ العنوان0
 

0321222 
 122خ

 
 الخزاعي 1 رؤيا ضياء حسن 

اثر التمرين المتسلسل والعشوائي في تعلم واحتفاظ اهم المهارات 
االيقاع الحيوي الذهنية للناشئين / بالتنس االرضي خالل طوري دورة 

رؤيا ضياء حسن الخزاعي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 
 2102الرياضية1

 سم21ص؛33
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ التسلسل والعشوائيأـ العنوان2ـ التنس االرضي  0
 

2110.  

0321222 
 312ش

 
 شيماء سامي شهاب
على وفق المؤشرات الزمنية لتطوير بعض القدرات  التطبيقات التدريبية

البدنية والحركية والمهارية واستراتيجيات االداء الفردي لالعبي التنس 
االرضي/ شيماء سامي شهاب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

  2102الرياضية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛223

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ القدراتأـ العنوان2التنس    ـ 0
 

2112.  

0321222 
 212م

 
 محمد عبد الوهاب علي 

اثر استخدام تمرينات خاصة وفقا لبعض المتغيرات البايوميكانيكية في 
تطوير فاعلية االسال عالي الدوران بالتنس/ محمد عبد الوهاب علي .ـ 

 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛020

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 أـ العنوان         ـ التنس0
 

2112.  

0321222 
 231ن

 
 النعيمي1 سرى محمود علي 

تأثير تنويع اشكال االداء بأسلوبي التمرين المجتمع والعشوائي في دقة 
وعمق الضربات االمامية والخلفية بالتنس / سرى محمود علي 

  2102النعيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛001

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االمامية والخلفيةأـ العنوان 2  ـ المجتمع والعشوائي 2ـ التنس  0
 

2112.  

0321222 
 232ي

 
 يحيى عائد يحيى مرعي

دراسة تحليلية ميكانيكية ثالثية االبعاد لمهارة الضربة االمامية 
المستقيمة في لعبة التنس االرضي وعالقتها بالدقة/ يحيى عائد يحيى 

 2102مرعي.ـ نينيوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛32ح1  أـ

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ التنس االرضيأـ العنوان 0
 

2555.  

 

0321222 
 323م

 
 مناهل عبد الجبار خزعل 

2112.  
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اثر استخدام بعض اساليب التمرين في تعلم دقة اهم المهارات االساسية  
 في االسكواش للطالب / مناهل عبد الجبار خزعل 
  2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ المهارات االساسيةأـ العنوان 2ـ االسكواش    0
 

0321221 
 122أ

 

 
 أزاد علي حسين 

النقل الحركي وبعض المتغيرات البايوميكانيكية وعالقتهما بمؤشرات 
دقة االرسال المستقيم لالعبي المنتخب الوطني بالتنس االرضي : دراسة 
تحليلية / أزاد علي حسين .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 

 12102  
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 التنس الريشةأـ العنوان ـ 0
 

2110.  

0321221 
 322ح

 
 حيدرة عبد االمير امين

تأثير منهج تدريبي مقترحة باستخدام تكنولوجيا التدريب في تطوير 
تحمل االداء وفق بعض المؤشرات البدنية والمهارية والفسييولوجية/ 

حيدرة عبد االمير امين.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 
 12102الرياضية 

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التدريب ـ تكنلوجياأـ العنوان 2ـ التنس االرضي   0
 

2111.  

0321221 
 222س

 
 الساعدي 1 وجدان سعيد جهاد 

تأثير استخدام االنظمة الخبيرة في تعلم مهاراتي االرسال واالبعاد 
بالريشة الطائرة / وجدان سعيد جهاد الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  2102كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛002

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 بعاد أـ العنوان ـ االرسال واال2ـ االنظمة الخبيره 2ـ تنس الريشة    0
 

2113.  

0321221 
 332س

 
 السويدي1 مهند نزار كزار

تأثير جهاز مقترح في تطوير قدرة التوازن ودقة اداء بعض مهارات 
الريشة الطائرة للناشئين/ مهند نزار كزار السويدي.ـ بابل :جامعة بابل ـ 

 2102كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛021

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ التوازن ـ قدرةأـ العنوان2ـ تنس الريشة     0
 

2121.  

0321222 
 321م
 

 
 ميثم فخري حاتم 

أثر تمرينات الباليومترك في تطوير حركة القدمين واهم القدرات 
 سنة/ ميثم فخري حاتم 00ـ 02الحركية لالعبي تنس الطاولة بعد 

 2102.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛022

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ القدرات الحركيةأـ العنوان2ـ القدم ـ حركة 2ـ تنس الطاولة   0
 
 

2120.  
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03212 
 131ج
 

 
 الجميلي1 زهاد فوزي ناجي محمد 

تأثير التدريبات الهوائية والالهوائية في بعض االنزيمات المضادة 
لالكسدة والدهون والتكوين الجسمي لدى ممارسات اللياقة البدني بعمر 

سنة/ زهاد فوزي ناجي محمد الجميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 21ـ 21
  2102كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ اللياقة البدنيةأـ العنوان 0
 

2122.  

03212 
 221ف

 
 فراس طلعت حسين 

اعداد ميدان تطويري لمسابقات العاب القوى وتأثيره في القدرات البدنية 
( سنة/ فراس طلعت حسين.ـ بغداد : جامعة 02ـ00والحركية لالعمار )

  2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛002

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 
 ـ التالميذأـ العنوان 2ـ القدرات البدنية  2ـ العاب القوى   0
 

2122.  

03212121 
 322ب
 

 
 البياتي1 اسراء ياسين عبد الكريم 

اعداد خطط مبرمجة الكترونيا باستخدام الهاتف النقال لتنفيذ مفردات 
في تطوير بعض الصفات  مادتي الجمناستك الفني وكرة اليد وأثرها

البدنية والتحصيل الدراسي / اسراء ياسين عبد الكريم البياتي.ـ بغداد : 
  2102جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛220
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ الجمناستك  ـ كرة اليد أـ العنوان0
 

2122.  

03212121 
 232ج

 
 1 وفاء يحيى عبد الرزاقالجبوري 

تأثير تمرينات مقترحة في التوافق العصبي العضلي لتطوير بعض 
القدرات الحركية الداء الحركات االرضية في الجمناستك / وفاء يحيى 

عبد الرزاق الجبوري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية التربية 
 2102االساسية 1

 سم21ص؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ الحركات االرضية أـ العنوان2ـ القدرات الحركية 2ـ الجمناستك   0
 

2121.  

03212121 
 223س

 
 السعدي 1 ندى ابراهيم عبد الرضا

تأثير استخدام الفيديو التفاعلي المصحوب بالتدريب الثابت في التعلم 
واالحتفاظ لبعض المهارات االساسية على بساط الحركات االرضية في 

 الجمناستك الفني / ندى ابراهيم عبد الرضا السعدي
 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم21ص:ايض؛021أـ ف1 
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ الحركات االرضية أـ العنوان2ـ التعلم واالحتفاظ 2ـ الجمناستك   0
 

2566.  

 

 

03212121 
 322س

 
 الكاظمسناء عبد 

تأثير استخدام قرص التوازن في مستوى تعلم بعض مهارات عارضة 
 التوازن في الجمناستك الفني للنساء/ سناء عبد الكاظم

  2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛31

2120.  
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 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 نـ التوازن ـ قرصأـ العنوا2ـ الجمناستك   0
 

03212121 
 133غ

 
 غصون عبد االمير ناصر

تأثير برنامج تطويري وفقا لالهداف الفترية في تنمية دافعية التعلم 
وأداء بعض المهارات في الجمناستك الفني للطالبات/ غصون عبد االمير 

 2102ناصر.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛022 

 الرياضية التربيةرسالة ماجستير في 
 ـ الجمناستك   أـ العنوان0
 

2121.  

0321210 
 31و

 
 الويس 1 االء فؤاد صالح

تأثير منهاج بمقاومات مختلفة في بعض القدرات البدنية والمظاهر 
الحركية على وفق المؤشرات الكينماتيكية ومستوى اداء الوثبة الثالثية/ 

االء فؤاد صالح الويس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
  2102للبنات 1

 سم21ص؛220
 يةأطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياض

 ـ الوثبة الثالثية أـ العنوان2ـ اللياقة البدنيةـدراسات 0
 

2123.  

03212131 
 332ز

 
 زينب صباح ابراهيم 

تأثير استراتيجية االدخال ) التضمين( في اكتساب بعض المهارات 
االساسية على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لذوات 

:جامعة ديالى ـ كلية  الحرج الموقفي / زينب صباح ابراهيم .ـ ديالى
 2102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ الحركات االرضية  أـ العنوان2ـ المهارات االساسية 2ـ الجمناستك  0
 

2101.  

032120 
 332أ

 

 
 ايهاب نافع كامل محمد 

لبدنية تأثير منهج تدريبي باستخدام الكرياتين في تطوير بعض القدرات ا
سنة/ ايهاب نافع كامل محمد.ـ 00ـ 01الخاصة لرفعة الخطف للناشئين 

 2102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛020

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ القدرات البدنية الخاصة أـ العنوان 2ـ رفع االثقال  0
 

2100.  

032120 
 322ج

 
 الجنابي1 حسين خميس حسين 

مقارنة بعض المؤشرات الوظيفية والبيوكيميائية المصاحبة لمرحلة 
االعداد الخاص لرافعي االثقال الشباب / حسين خميس حسين الجنابي.ـ 

  2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛001

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ رفع االثقال  أـ العنوان 0
 

2102.  

032120 
 022ص

 
 صفاء عبد الوهاب اسماعيل 

دراسة العالقة بين بعض متغيرات النشاط الكهربائي للعضالت 
والقياسات الجسمية والمتغيرات الميكانيكية واثرها في مسار الثقل في 

( سنة/ صفاء عبد الوهاب 21ـ 01الرفعات االولمبية للرباعين بأعمار )

2102.  
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  2102تربية الرياضية 1اسماعيل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ال
 سم21ص:ايض؛202

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ النشاط الكهربائي  أـ العنوان 2ـ رفع االثقال    0
 

032120 
 123ن

 
 النصري 1 حيدر جبار عبد زيارة

أثر ترددين كهربائيين لتحفيز بعض العضالت العامة في القوة القصوى 
الكينماتيكية للثقلواالنجاز في رفع االثقال للرباعين والمتغيرات 

المتقدمين/ حيدر جبار عبد زيارة النصري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 
 2102كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛023
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال  أـ العنوان 0
 

2102.  

0321222 
 222ج
 

 
 الحسينالجابر 1 كريم عبد 

تأثير تدريبات الحبال المطاطية على طول وتردد الخطوة لمراحل وانجاز 
متر للشباب / كريم عبد الحسين الجابر.ـ القادسية : جامعة 011عدد 

 2102القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛03

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في علوم التربية الرياضية
 لعنوان ـ عدد المسافات القصيرةأـ ا0
 

2101.  

0321222 
 131د

 
 الدليمي 1 ربيع عبد الوهاب ادريس 

اثر منهاجي تدريبي مقترحين بنقص الفوسفاجين في مراحل وانجاز عدد 
ربيع عبد الوهاب ادريس  متر بداللة المتغيرات البايوكينماتيكية/ 100

 2102الدليمي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛12

 الرياضية ماجستير في التربيةرسالة 
 ـ عدد المسافات القصيرةأـ العنوان 0
 

2102.  

0321222 
 332ز

 
 زهير صالح مجهول

تأثير االسلوب المتداخل والتضمين والتبادلي وفق مستويات الذكاء في 
م/ زهير صالح مجهول.ـ بابل 001تحقيق اهداف الدرس الفعالية 

 2102:جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛011

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ الدرس ـ اهداف2ـ الذكاء ـ مستويات 2ـ عدد المسافات القصيرة   0

 أـ العنوان
 

2100.  

0321222 
 321ش

 
 الشيخلي 1 يسرى مجيد ناجي 

تأثير تدريبات القوة السريعة باستخدام مؤشرات جهاز ماسح القدم على 
قدم للناشئين/ 011عدد الخطوات وبعض القدرات البدنية وانجاز ركض 

يسرى مجيد ناجي الشيخلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
  2102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛011
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 المسافات القصيرةأـ العنوان ـ عدد 0
 

2101.  

0321222 
 233ط

 
 الطائي 1 حسان مصطفى نبيل

2103.  



452 
 

تأثير منهاجين تدريبيين مقترحين لتحمل اللكتات في عدد من المتغيرات 
متر حرة/ حسان مصطفى 011الوظيفية والبدنية واالنجاز في سباحة 

 2102نبيل الطائي.ـ نينوى ـ جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم21ص:ايض؛00أـ ز1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ عدد المسافات القصيرةأـ العنوان 0
 

0321222 
 233ط

 
 الطائي1 نغم حاتم حميد 

متر حواجز 001تأثير المنهج التدريسي المتبع في التعلم لفعالية ركض 
على وفق االسلوب المعرفي )الثبات ـ العقل( واليادة المحنية النصفية / 

نغم حاتم حميد الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
12102  

 سم21ص:ايض؛022
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ عدد المسافات القصيرةأـ العنوان 0
 

2111.  

0321222 
 322ع
 

 
 عبد الواحد بندر حنون صافي

تأثير استخدام بعض الوسائل المساعدة في تطوير قيم بعض المتغيرات 
م : بحث تجريبي 111البيوكينماتيكية والبدنية وانجاز فعالية ركض 

بندر  سنة في محافظة البصرة/ عبد الواحد02ـ 01على طالب بأعمار 
 2102حنون صافي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ سباق المسافات المتوسطهأـ العنوان 0
 

2110.  

0321222 
 322ج
 

 
 الجنابي 1 حسين عبد الهادي عبيدة 

 جهاز تقويم المناهج التدريبية وفق المؤشرات القلبية بداللة
 (Physio flow enguro قبل الجهد البدني وفي اثنائه وبعده)

حسين عبد الهادي  ( متر /0111ـ 1111المتسابقي فعالية ركض )
  2102عبيدة  الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛020
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ سباق المسافات الطويلةأـ العنوان 0
 

2112.  

0321222 
 232ز
 

 
 الزبيدي 1 احمد عدنان خفيف 

بعض المتغيرات الكينماتيكية لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحلة السرعة 

احمد عدنان خفيف  ( متر حواجز للناشئين /110القصوى في فعالية )

 2102الزبيدي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص؛00

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ الرياضة ـ ركض ) حواجز( أـ العنوان 0
 

2112.  

032122 
 212س
 

 
 السامرائي1 احمد حسن لطيف

المستوى الرقمي تأثير تمرينات التصور الذهني المهاري في تطوير 
للوثب العالي بطريقة الفوسبري فلوب/  احمد حسن لطيف السامرائي.ـ 

 2102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛00

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ الوثب العاليأـ العنوان0
 

2112.  
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032122 
 212ع

 
 العامري1 حيدر نوار حسين 

تأثير بعض البرامج التعليمي لتطوير بعض المظاهر الحركية واالداء 
( سنة/ حيدر 02ـ01الفني لفاعلية الوثب الطويل المبتدئين باعمار )

نوار حسين العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
12102  

 سم21ص:ايض؛011
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ البرامج التعليمية أـ العنوان 2يل   ـالوثب الطو0
 

2111.  

032122 
 13ع

 
 علي شامل حسين علي 

اثر االسلوبين التبادلي والتدريبي في تعلم مهارة قفزة اليدين االمامية 
 على منصة القفز للرجال /  علي شامل حسين علي 

 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛002أـ س1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ التبادلي والتدريبي أـ العنوان2ـ القفز العالي   0
 

2112.  

0321221 
 321ج
 

 
 الحيالي1 سيف الدين عبد الرحيم شبير 

أثر دمج بعض اساليب جدولة الممارسة في التعلم واالحتفاظ باالداء 
سيف الدين عبد الرحيم الفني ومستوى االنجاز بفاعلية رمي الريح/ 

 2102شبير الحيالي.ـ نينوى ـ جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم21ص:ايض؛022أـ ح1

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االنجاز ـ مستوىأـ العنوان2ـ التعلم واالحتفاظ 2ـ رمي الريح   0
 

2110.  

0321221 
 232ز

 
 الزبيدي1 سعد ناظم عيسى 

 االشغال الداللي للتشفير في التعبير الفليمي/  سعد ناظم عيسى 
  2102الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛032
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية 1 اختصاص سينما

 ـ االفالم السينمائيةأـ العنوان0
 

2588.  

 

 

 

032122 
 202ج
 

 
 جعفر جبار علي 

المتغيرات البايوميكانيكية لبعض مراحل االداء لفقرة اليدين االمامية 
المتبوعة بقلبة هوائية مكورة على منصة القفز وعالقتها بمستوى انجاز 
الصعوبة في الجمناستك الفني للرجال/ جعفر جبار علي.ـ بغداد : جامعة 

  2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21؛ص:ايض010

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 أـ العنوان         ـ الجمناستك0
 

2113.  

032122 
 232ز

 
 الزبيدي1 المعتصم باهلل وهيب مهدي ويس

الوسائط فائقة التداخل واثرها في تعلم بعض المهارات االساسية على 
بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني/ المعتصم باهلل وهيب 

ويس الزبيدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية مهدي 
12102 

 سم21ص:ايض؛000
 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية

 ـ الحركات االرضية أـ العنوان 2ـ الجمناستك  0

2131.  
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032122 

 322م
 

 مهربان احمد كريم
تأثير منهج تعليمي بتمرينات االدراك الحس ـ حركي في تعلم بعض 

اللف والدوران على عارضة التوازن للناشئات بالجمناستك / حركات 
مهربان احمد كريم.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 2102الرياضية 1 
 سم21ص:ايض؛012أـ ث1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ الجمناستك  أـ العنوان 0
 

2130.  

03211022 
 212أ

 

 
 احمد شمس الدين مولود 

ريب القوة الخاصة بجهاز متعدد االغراض وعالقتهباالداء الفني أثر تد
لبعض مسكات المصارعة الرومانيه لمنتخب شباب محافظة القادسية 

( سنة/ احمد شمس الدين مولود.ـ القادسية : جامعة 21ـ 01باعمار )
 2102القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم21ص؛022
 الرياضية رسالة ماجستير في علوم التربية

 أـ العنوان      ـ االداء الفني2ـ المصارعة اليونانية الرومانيه 0
 

2132.  

03211022 
 322ز

 
 زياد طارق حامد سعيد

اثر استخدام التفضيالت الحية بفئات وزنية مختلفة ومتساوية في تعلم 
االداء الفني لبعض مسكات المصارعة الحرة/  زياد طارق حامد سعيد.ـ 

 2102موصل ـ كلية التربية الرياضية 1الموصل : جامعة ال
 سم21ص:ايض؛021أـ ح1

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية1 تعلم حركي
 أـ العنوان     ـ االداء الفني2ـ المصارعة الحرة   0
 

2132.  

03211022 
 13ع

 
 علي فؤاد فائق

تأثير التدريب الذهني في تطوير بعض العمليات العقلية وتعلم المسكات 
( سنة/ علي فؤاد فائق.ـ بابل 00ـ 02لمصارعي الحرة باعمار)المركبة 

 2102:جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛031

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ المصارعة الحرة   أـ العنوان 0
 

2132.  

03211022 
 313ق

 
 القيسي1 جمال محمد شعيب

تدريبي لتطوير القدرات استخدام المكمالت الغذائية على وفق منهج 
البدنية الخاصة وتأثيرها على االداء الفني لبعض المسكات لمصارعي 

سنة/ جمال محمد شعيب القيسي.ـ بغداد : جامعة  00ـ 02الحرة اعمار 
 2102بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛031
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ن ـ المصارعة الحرة   أـ العنوا0
 

2131.  

03211012 
 002ع

 
 عبد الغفار جباري

تأثير تمرينات القوة الدافعة الذاتية في تطوير بعض القدرات العضلية 
الخاصة والمهارات الهجومية بالتايكواندو/ عبد الغفار جباري.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية  ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛000

2132.  
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 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ المهارات الهجومية أـ العنوان 2ـ القدرات العضلية 2ـ التايكوندو   0
 

03211012 
 13ع

 
 علي مهدي علي

اثر تمرينات نفسية مقترحة لتطوير االطمئنان النفسي لدى العبي 
الكاراتية: بحث وصفي ـ تجريبي على العبي الشباب في الوسط 

 لي مهدي علي/ ع2102ـ2100والجنوب للموسم الرياضي
 2102.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص؛021
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 أـ العنوان     ـ علم النفس الرياضي2ـ الكارتية   0
 

2130.  

03211012 
 122ع

 
 عمار عنيد منصور

االداء الفني تأثير برنامج التدريب العقلي في التفكير االبداعي وفاعلية 
لالعبي التايكواندو/ عمار عنيد منصور.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ 

 2102كلية التربية االساسية 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ن1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االداء الفني2ـ التفكير االبداعي2ـ التدريب العقلي 2ـ التايكواندو 0

 أـ العنوان 
 

2131.  

032112 
 131ت
 

 
 التميمي 1ايالف ربيع عباس

تأثير منهاج مقترح للتدريب العقل المصاحب للتمرينات المهاربة في 
تنمية تركيز االنتباه وتحويله لدى العبي منتخب شباب العراق 

بالمالكمة/ ايالف ربيع عباس التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 2102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021
 الرياضية ة ماجستير في التربيةرسال

 ـ االنتباه والتركيز أـ العنوان 2ـ المالكمة   0
 

2133.  

032112 
 220و

 
 واثق جمال حطاب

تأثير بعض االنظمة التمثيلية في التعلم واالحتفاظ للكمة الجانبية 
والصاعدة في المالكمة للناشئين/ واثق جمال حطاب.ـ بغداد : جامعة 

 2102الرياضية 1بغداد ـ كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛001

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ التعلم واالحتفاظ أـ العنوان 2ـ المالكمة   0
 

2211.  

032112 
 132و

 
 وميض طارق ستار 

تأثير تمرينات مهارية خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية 
ديالى ـ كلية للناشئين بالمالكمة / وميض طارق ستار.ـ ديالى :جامعة 

 2102التربية االساسية 1
 سم21ص؛211

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ البدنية والحركية أـ العنوان 2ـ المالكمة   0
 

2210.  

032112 
 312خ
 

 
 الخيكاني 1 حامد عبد الشهيد هادي عبد علي 

تأثير اسلوبي التطبيق الموجه والذاتي متعدد المستويات في تعلم بعض 
االساسية والتحصيل المعرفي بسالح الشيش للطالب/ حامد  المهارات

2212.  
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عبد الشهيد هادي عبد علي الخيكاني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 2102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛020
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ الموجه والذاتيأـ العنوان2ـ المبارزة  0
 

032112 
 232ز

 
 عباس الزبيدي1 احمد خضير

تأثير تمرينات على وفق اهم المتغيرات البايوميكانيكية في تعلم الطالب 
لحركات الهجوم المركب بسالح الشيش / احمد خضير عباس الزبيدي.ـ 

 2102بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛022

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ المبارزة  أـ العنوان 0
 

2212.  

032112 
 233ط

 
 الطائي1 ظافر ناموس خلف حسن 

اثر منهج وفق انموذج كمب باستخدام التنافس ) الفردي والزوجي( في 
تعلم بعض الجوانب المعرفية والمهارية بسالح الشيش/ ظافر ناموس 

 2102خلف حسن الطائي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص:ايض؛213

 ي التربية الرياضيةأطروحة دكتوراه ف
 ـ المعرقيه والمهاريةأـ العنوان 2ـ المبارزة    0
 

2212.  

032112 
 223ك

 
 الكرخي 1 أثير قاسم محمد

تأثير الجهاز المقترح كوسيلة مساعدة لتمرينات في المهارات الدفاعية 
بسالح الشيش الندية محافظة ديالى المتقدمين/ أثير قاسم محمد 

 2102ديالى ـ كلية التربية االساسية 1الكرخي.ـ ديالى :جامعة 
 سم21ص:ايض؛32

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ المهارات الدفاعيةأـ العنوان 2ـ المبارزة  0
 

2211.  

030120 
 322ج

 
 الجواري 1 براء طارق حمدون

انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس في تعلم االداء الفني 
سباحتي الصدور والحرة/ براء طارق حمدون ومستوى االنجازيين 

 2102الجواري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21سم:ايض؛021أـ ح1 

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـالسباحةأـ العنوان 0
 

2212.  

030120 
 022م

 
 المفرجي 1خلود ابراهيم عواد 

ليابس والماء في تعلم االداء تأثير استخدام تمارين بدنية خاصة على ا
 الفني لسياحة الصدر للطالبات/ خلود ابراهيم عواد المفرجي

 2102.ـ صالح الدين : جامعة صالح الدين ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ف1

 الرياضية رسالة ماجستير في التربية
 ـ االداء الفني أـ العنوان 2ـ اليابس والماء2ـالسباحة  0
 

2210.  

030120 
 332م

 
 مهند كامل شاكر 

توظيف جهاز معدل لقياس القوة الدافعة داخل الماء وعالقتها باالنجاز 
م حرة/ مهند كامل شاكر.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 11لسباحي 

2211.  
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 2102الرياضية 1
 سم21ص؛021

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـالسباحةأـ العنوان 0
 

033120 
 212م

 
 المحمدي 1 ابراهيم خليل ابراهيم مهيدي 

 تصنيع جهاز لقياس زمن االستجابة الحركية واصابة الهدف في رماية 
االسكيت للرجال/ ابراهيم خليل ابراهيم مهيدي المحمدي.ـ االنبار :جامعة 

 2102االنبار ـ كلية التربية الرياضية1
 سم21ص؛011

 الرياضية  رسالة ماجستير في التربية
 ـالرمايةأـ العنوان 0
 

2213.  
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 االدب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



459 
 

110132 
 213م

 
 محمود شاكر خيون

الجمال في ادب الرافعي/ محمود شاكر خيون.ـ بغداد : الجامعة العراقية 
 2102ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛220
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ مصطفى صادق الرافعي عبد 2الجماليات في االدب العربي    ـ 0
 هـ( 1 عالم باالدبأـ العنوان0212ـ 0232الرزاق)

 

2201. 2 

11111212 
  01ر
 

  

 
 رفل حازم خليل

انتاجالداللة االدبية في قصص االطفال عند كامل كيالني/ رفل حازم خليل 
 2102.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛211
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ كيالني 1 كامل)قاص( أـ العنوان2ـ قصص االطفال   0
 

2200.  

113 
 222ب

 
 البدراني1عالء حسين عليوي

.ـ فاعلية االيقاع في التصوير الشعري/ عالء حسين عليوي البدراني
 2102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛211
 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 1 تخصص النقد االدبيأطروحة 

 ـ النقد االدبي    أـ العنوان0
 

2202.  

113 
 223س

 
 الساري1 صباح عيدي عطية

الخطاب النقدي عند عبد هللا ابراهيم دراسة في االسس المنهجية / 
صباح عيدي عطية الساري.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛202ج1أ ـ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 ـ عبد هللا ابراهيم )ناقد(   أـ العنوان2ـ االدب العربي ـ نقد  0
 

2202.  

113 
 123ع

 
 العزاوي1 كاظم جاسم منصور

التداولية في الفكر النقدي / كاظم جاسم منصور.ـ بابل :جامعة بابل ـ 
 12102 كلية التربيةللعلوم االنسانية

 سم21ص؛232
 اللغة العربية رسالة ماجستير في

 ـ النقد االدبي      أـ العنوان0
 

2202.  

113 
 12ع
 

 
 عمر عباس خضير

التحوالت النقدية المعاصرة بين التلقي والتأويل عبد هللا الغدامي 
أنموذجا/ عمر عباس خضير.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛213أـ ح1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ القدامي 1 عبد هللا 1 ناقد   أـ 2ـ التلقي والتأويل   2ـ االدب ـ نقد   0

 العنوان
 

2201.  

1131110 
 313ق

 
 القيسي1 بشرى محمود ابراهيم

المنهج النفسي في السياقية الى النصية/ بشرى محمود ابراهيم 

2202.  



461 
 

 12102القيسي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ النقد االدبي ـ  دراسات     أـ العنوان0
 

1011010 
 323ت

 
 تهاني علوان كطان

المحاورات في االدب الجاهلي جمع ودراسة/ تهاني علوان كطان.ـ بغداد 
 2102:جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛222
 اللغة العربية وأدابهارسالة ماجستير في 

 ـ االدب العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2200.  

10111122 
 31س
 

 
 سهل بهاء الدين ابراهيم

الحوار في رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة / سهل بهاء الدين 
 2102ابراهيم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛001
 اللغة العربية1 ادب عربي رسالة ماجستير في

 ـ الحوار في االدب العربي     أـ العنوان0
 

2201.  

10113 
 203أ

 

 
 ابو رغيف1 نوفل هالل عبد المطلب

لغة النقد العربي القديم من القرن الهجري الثالث حتى نهاية القرن 
الهجري الخامس : دراسة في االنسان الشعرية/ نوفل هالل عبد المطلب  

 2102:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 ابو رغيف.ـ بغداد
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ تاريخ ونقدأـ العنوان  ـ االدب العربي0
 

2203.  

10113 
 232أ

 
 اطياف جواد كاظم

تشكيالت السيرة الفيريةفي سورتي البقرة وآل عمران/ اطياف جواد 
 2102كاظم.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب

 ـ السيرة الفيريهأـ العنوان2ـ االدب العربي ـ نقد   0
 

2221.  

10113 
 121أ

 
 اكرم كريم عبد هللا

وظيفة الشعر الجمالية في النقد العربي القديم/ اكرم كريم عبد هللا.ـ 
 البصرة

 2102:جامعة البصرة ـ كلية االداب1
 سم21ص؛013

 ماجستير في اللغة العربيةوادابهاسالة ر
 ـ االدب العربي ـ نقدأـ العنوان0
 

2220.  

10113 
 322ح

 
 حيدر فاضل عباس

لبنيويةالتكوينية في النقد العربي الحديث/ حيدر فاضل عباس.ـ بغداد 
 2102:جامعة بغداد كلية االداب 1

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية

 العربي ـ نقد   أـ العنوانـ االدب وادابها 
 

2222.  



461 
 

10113 
 131د

 
 الدليمي 1 شعبان عالوي عبد محيسن

مالمح النقد الجمالي عند الحرب حتى نهاية القرن السابع الهجري / 
شعبان عالوي عبد محيسن الدليمي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛202

 فلسفة اللغة العربية وادابهاأطروحة دكتوراه في 
 ـ االدب العربي  ـ تاريخ   أـ العنوان2ـ االدب العربي ـ نقد   0
 

2222.  

10113 
 132ر

 
 رشيد هرون عليوي

 ياسين النصير ناقدا/ رشيد هرون عليوي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية
 2102ـ كلية التربية قسم اللغة العربية 1  

 سم21ص:ايض؛221
 فيلسفة اللغة العربية وادابهاأطروحة دكتوراه 

 ـ النصير1 ياسين) ناقد(أـ العنوان 2     ـ االدب العربي ـ نقد0
 

2222.  

10113 
 332ز

 
 زينب فاروق خلف جمعة قاسم

االتجاه المغالي في نقد العربي العربي القديم جناية سيبويه )انموذجا(/ 
التربية زينب فاروق خلف جمعة قاسم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 2102للبنات 1
 سم21ص؛200أـ ح1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ سيبويه 1 عمرو بن عثمان بن 2ـ االدب العربي ـ تاريخ ونقد   0

 هـ( نحوي   أـ العنوان011ـ021قنبرالحارثي)
 

2221.  

10113 
 212س

 
 السامر1 حامد مردان

السامر.ـ قيالنصفي الخطاب النقدي العربي/ حامد مردان تل
 2102البصرة:جامعة البصرة ـ كلية االدب

 سم21ص؛211أـ د1 
 1 النقد الحديثأطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ االدب العربي ـ نقدأـ العنوان0
 

2222.  

10113 
 13ع

 
 علي هادي حسن حسين

شعر سعدي يوسف في الرسائل الجامعية العراقية / علي هادي حسن 
 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1حسين.ـ صالح 

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ سعدي يوسف )شاعروناقد(2ـ االدب العربي ـ نقد     0
 أـ العنوان 

 

2220.  

10113 
 212م

 
 محمد احمد شهاب

هود المستشرقين في دراسة النقد العربي حتى نهايةالقرن الخامس ج
 للهجرة

شهاب.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية / محمد احمد 
 سم21 ص233 12102

 طروحة دكتوراهفي اللغة العربية
 نـ االدب العربي ـ نقد    أـ العنوا0
 

2221.  

10113 
 313م

 
 الموسوي1 عزيز حسين علي

2223.  



462 
 

النص المفتوح في النقد العربي الحديث ) نقد الشعر انموذجا(/ عزيز  
حسين علي الموسوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1 

2102  
 سم21ص؛222أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ االدب العربي ـ نقد      أـ العنوان0
 

10113122 
 13غ
 

 
 الغزي1 بهاء عناد حميد

اليات بناء الخبر في السرد العربي القديم: دراسة في كتاب عيون 
االخبار البن قتيبة / بهاء عناد حميد الغزي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ 202ـ ابن قتيبة 1 عبد هللا بن مسلم )2ـ السرد ـ تاريخ ونقد   0

 لغوي    أـ العنوان هـ( 2021
 

2221.  

10113213 
 223أ

 

 
 ادريس طارق حسين

االخر في ادب احزاب العصر االموي/ادريس طارق حسين .ـ بابل 
 2102:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ االدب العربي ـ العصر االموي ـ تاريخ    أـ العنوان0
 

2220.  

10113210 
 233ع
 

 
 العاني1 اركان عمر عبد العزيز

هـ( : 123كتاب قالئد العقيان ومحاسن االعيان للفتح بن خاقان )ت 
دراسة تحليلية /  اركان عمر عبد العزيز العاني.ـ االنبار : جامعة 

 2102االنبارـ كلية االداب 1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات ـ االدب0
هـ(1 مؤرخ أـ 121ـ 211ـ ابن فاقان 1الفتح بن محمد بن عبيد هللا)2 

 العنوان
 

2222.  

1001110 
 123أ

 

 
 ل االسدي1 علي عبد االمام مهله

لثنائياتالضدية في شعر ابي العالء المعري : دراسة اسلوبية / علي عبد ا
 2102:جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 ةاالمام مهلهل االسدي.ـ البصر

 مس21ص:ايض؛ 202أـ ح1 
 طروحة دكتوراه في اللغة العربيا

المعري1 احمد بن عبد هللا  ءـ ابو العال2ت  ـ الشعر العربي ـ دراسا0
 نـ العنواأهـ( شاعر223ـ 222)
 

2222.  

1001110 
 022خ

 
 الخفاجي1 بالسم حسن

ودعبل الخزاعي : دراسة أهل البيت في شعر الكميت والسيد الحميري 
موازنة (/ بالسم حسن الخفاجي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛210أـ د1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية
ـ الكميت االسدي1 الكميت بن زيد 2ـ الشعر العربي ـ دراسات   0
ـ 021)ـ دعبل الخزاعي1 دعبل بن علي 2هـ( 1 شاعر   022ـ21)

ـ السيد الحميري 1 اسماعيل بن محمد 2هـ(1شاعر  222

2222.  



463 
 

 أـ العنوانهـ(1 شاعر    002ـ011)
 

1001110 
 123ش

 
 الشمري1 هدى حميد كاظم

قية في لفاظالطبيعة في نقائض االخطل وجريروالفرزدق دراسة تطبيا
/ هدى حميد كاظم الشمري.ـ بغداد  صور نظرية الحقول الداللية

 12102  ستنصرية ـ كلية االداب:الجامعة الم
 سمسالة ماجستير في اللغة العربية21ص؛210

ـ 03غوث) ـ االخطل 1 غياث بن2    ـ الشعر العربي ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر31

 هـ(1 شاعر001ـ 21ـ جرير 1 جرير بن عطية)2
 نهـ(1 شاعر أـ العنوا001ـ 11غالب ) ـ الفرزدق 1 حمام بن2
 

2221.  

1001110  
 223ف

 
 عبد الواحد شكيرفردوس 

ستويات التحليل اللغوي في شرح ابن هشام على قصيدة بانت سعاد/ 
 2102فردوس عبد الواحد شكير.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية1

 سمرسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها21ص؛222
ـ 011ـ ابن هشام 1 عبد هللا بن يوسف )2الشعر العربي ـ دراساتـ 0

 عالم بالعربية    أـ العنوانهـ( 1 020
 

2222.  

1001110 
 212م

 
 محمد جاسم محمد جبارة

مسائل الشعرية بين النقد العربي الحديث والمترجمات : دراسة تحليلة/ 
محمد جاسم محمد جبارة.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛212

 في االدب العربي أطروحة دكتوراه فلسفة
 أـ العنوانالعربي ـ دراساتالشعر ـ 0
 

2220.  

1001110 
  22هـ 

 
 هبة قاسم علي عالوي

الرمز والترميز في درعيات العربي/ هبة قاسم علي عالوي.ـ نينوى : 
 2102جامعة الموصل ـكلية االداب 1

  سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

عبد هللا  ـ ابو العالء المعري 1احمد بن2ـ الشعر العربي ـ دراسات   0
 هـ(1 شاعر  أـ العنوان223ـ 222)
 

2221.  

1001113 
 232ج

 
 الجبوري1 ثائر حسن حسن

البنية السردية في شعر الهذليي/ ثائر حسن حسن  الجبوري.ـ القادسية: 
  2102جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص؛
 سالة ماجستير في اللغة العربيةر
 في الشعر أـ العنوانـ السرديه 2ـ الشعر العربي ـ تاريخ  0
 

2223.  

1001113 
 222س

 
 ستار عبد هللا جاسم

النزوع الذاتي في شعر القرن الرابع الهجري/ ستار عبد هللا جاسم.ـ 
 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض؛212
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ      أـ العنوان0
 

2221.  



464 
 

1001113 
 222ع

 
 العتابي1اركان رحيم جبر

اثر التعبير القرآني في الشعر العربي ـ القرن الخامس الهجري/ اركان 
 2102رحيم جبرالعتابي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛223
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ دراسات2ـ الشعر العربي ـ تاريخ   0
 أـ العنوان 

 

2220.  

1001113 
 213ع

 
 العجلي1 وليد وارد حاتم

توظيف المصطلح النحوي في الشعرالعربي حتى نهاية القرن العاشر 
الهجهري/ وليد وارد حاتم العجلي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية 1 قسم اللغة العربية  1 
 سم21ص؛003أـ ج1

 العربيةوادابهارسالة ماجستير في اللغة 
 ـ الشعر العربي ـ تاريخ      أـ العنوان0
 

2222.  

1001113 
 322هـ

 
 هناء احمد محمد محيمد

شعرية قصيدة النثر في ديوان ) البدوي االحمر(للماغوط /  هناء احمد 
 2102محمد محيمد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛001أـ ج1 
 العربيرسالة ماجستير في االدب 

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد     أـ العنوان0
 

2222.  

10011133210 
 222ع
 

 
 العتابي1 فراس صالح عبد هللا

الثابت والمتغير لصورة المرأة في الشعر المشرقي حتى نهاية العصر 
الوسيط/ فراس صالح عبد هللا العتابي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛122

 دكتوراه في اللغة العربية أطروحة
 ـ المرأة في الشعر       أـ العنوان0 

 

2222.  

100110 
 232ر

 
 الربيعي1 كريم قاسم جابر

الغزل العذري حتى نهاية العصر االموي اصوله وبواعثه وبنيته الفنية/  
كريم قاسم جابر الربيعي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛213

 ماجستير في اللغة العربيةرسالة 
 أـ العنوان ـ الشعر الغزلي      0
 

2221.  

100110 
 212م

 
 محمد عادل جاسم

ثنائية اللذة وااللم في شعر الغزل االندلسي حتى نهاية عصر الخالفة : 
دراسة موضوعية فنية/ محمد عادل جاسم.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص؛222 2102التربية1 ابن رشد 1
 ماجستير في اللغة العربية وادابها رسالة

 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ دراسات2ـ الشعر الغزلي ـ دراسات   0
 أـ العنوان 

 

2222.  

1001122 
 232ج

 
 الجنابي1 صديق خضير صكبان حماد

2220.  



465 
 

شعر المديح النبوي بين البو صيري والبرعي : دراسة تحليلية موازنة  
بغداد :الجامعة  العراقية ـ كلية / صديق خضير صكبان حماد  الجنابي .ـ 

 2102االداب 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في االدب العباسي
ـ البوصيري 1 محمد بن سعيد بن حماد 2ـ شعر الفخر والمديح     0
(1 112ـ11ـ البرعي1 عبد الرحيم بن محمد )2(1 شاعر   232ـ 211)

 شاعر
 أـ العنوان 

 
1001122 

 222س
 

 جاسم معلةالساعدي1 نجاح 
شعر ابن القيسراني :دراسة موضوعية فنية / نجاح جاسم معلة 

 2102الساعدي .ـ بغداد :جامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ 201ـ ابن القيسراني 1 محمد بن نقد)2ـ الشعر الفخر والمديح    0

 العنوانهـ(1 شاعر   أـ 121
 

2221.  

1001122 
 212س

 
 السامرائي1 محمد ابراهيم احمد كاظم

صورة الممدوح في ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالح البن 
هـ/ محمد ابراهيم احمد كاظم السامرائي .ـ صالح 011جابر االندلسي ت

 2102الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 العربيةسالة ماجستير في اللغة ر
ـ ابن جابر1 محمد بن 2ـ الشعر الفخر والمديح   0 

 هـ(1شاعر اندلس   أـ العنوان011ـ231احمد)
 

2223.  

100112 
 322س

 
 السوداني1 احالم هادي ابراهيم

رثاء اهل البيت عليهم السالم في شعر الوسيط في العراق / احالم هادي 
 2102التربية1 ابن رشد 1ابراهيم السوداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛232أـ م1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ الشعر العربي ـ الرثاء ـ اهل البيت )عليهم السالم( ـ دراسات     أـ 0 
 العنوان

 

2211.  

100112 
 231ك

 

 
 كريم عبد هللا محمد حميد

صدق الخبر معيارا نقديا في شعر الرثاء المراء الشعر العباسي كريم 
 12102 قسم اللغة العربية 1عبد هللا محمد حميد.ـ بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية االداب

 سم21ص؛202ـ ج1أ
 طروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها1 تخصص بالغة

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي2الشعر الرثاء ـ الخبر ـ صدق  -0
 لبالغة العربية     أـ العنوانا -2  
 

2210.  

100113 
 122م

 
 مالذ ناطق علوان

معايير االبداع الشعري في كتاب العمدة البن رشيق القيرواني : دراسة 
تحليلية/ مالذ ناطق علوان .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 

12102 
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة عربية وادابها
 لقيرواني) ناقد(أـ العنوانـ ابن رشيد ا2ـ الشعر العربي ـ نقد    0

2212.  



466 
 

 
10011310 

 232ب
 

 
 البديري1 عز الدين صخي خضير

تحوالت النص الستيني ) شعراء البيان الشعري انموذجا(/ عز الدين 
صخي خضير البديري.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات      أـ العنوان ـ الشعر0
 

2212.  

10011310 
 131ج

 
 الجميالوي1 حسن داخل كريم حسون

الرمز في القصيدة القصيرة عند ادونيس / حسن داخل كريم حسون 
الجميالوي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم اللغة 

 2102العربية1
 سم21ص؛020أـ ج1

 اللغة العربية وادابها رسالة ماجستير في
 ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2212.  

10011310 
 222س

 
 الساعدي1 بشرى حنون محسن

م/ بشرى 0302حتى  0320االله واالنسان في شعر الرواد العرب من 
حنون محسن الساعدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛223

 أطروحة دكتوراه فلسفة لغة العربية 1 االدب
 ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2211.  

10011310 
 232ك

 
 الكريطي1 سعيد مراد جواد

البنيات السردية للرحالت الخيالية في القصيدة العربية الحديثة / سعيد 
 2102القادسية ـ كلية التربية 1مراد جواد الكريطي.ـ القادسية : جامعة 

 سم21ص؛232
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2212.  

10011310 
 332م

 
 مؤيد مهدي فيصل

شعر معين بسيسو وسميح القاسم : دراسة في ضوء االسلوبية 
البصرة ـ كلية االداب المقارنة/ مؤيد مهدي فيصل .ـ البصرة : جامعة 

12102 
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
ـ معين بسيسو ) شاعر( 2ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات  0

 1 القاسم 1 سميع ) شاعر(      أـ العنوان
 

2210.  

10011310 
 232و

 
 ورود حامد عبد الصمد

ورود حامد عبد   مظاهر الحداثة في الشعر النسوي العراقي المعاصر /
 2102الصمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ دراسات     أـ العنوان0
 
 

2211.  



467 
 

10011313 
 031ط

 
 الطفيلي1 حيدر علي عبود

عبود  العالمة البصرية في نقد الشعر العربي الحديث/  حيدر علي
 2102الطفيلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصرالحديث ـ نقد    أـ العنوان0
 

2213.  

1001010 
 232أ

 
 اروى اياد ادهم

لليل في شعر االعثيين ) في العصرين الجاهلي واالسالمي(/  اروى اياد 
 2102الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات1ادهم.ـ صالح 

 سم21ص:ايض؛010
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي ـ 2ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات0
 ـ العنوان أ      العصراالسالمي ـ دراسات

 

2221.  

1001010 
 232ج

 
 الجبوري1 افراح موفق فرج

بن مقبل/ افراح موفق فرج الجبوري.ـ الموصل : الرحلة في شعر تميم 
 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ ابن مقبل 1 تميم ابي 2الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات    ـ 0
 هـ(1 شاعر        أـ العنوان21نحو11بن مقبل )

 

2220.  

1001010 
 323ج

 
 محمد حسين عبد هللا حسنالجبوري1 

هـ(: 0102فتح باب االسعاد في شرح )بانت سعاد( لعلي القاري)ت
دراسة وتحقيق/ محمد حسين عبد هللا حسن الجبوري.ـ صالح 

 2102الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛221أـ ذ1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ كعب بن زهير ) شاعر 2ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات  0

ـ 11ـ مال علي القاريء1 علي بن سلطان محمد )2جاهلي(   
 هـ(1 شارح       أـ العنوان0102

 

2222.  

1001010 
 131ج

 
 الجميلي1 عبد هللا جاسم حسين محمد

حسين الحطيئة بين الرواية االخبارية والنص الشعري/ عبد هللا جاسم 
 2102محمد الجميلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛023
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر   أـ العنوان 21ـ 11ـ الحطيئة1جرول بن اوس )2
 

2222.  

1001010 
 322ج

 
 الجنابي1 اياد سالم ابراهيم نمال

االداء في الشعر العربي قبل االسالم / اياد سالم ابراهيم نمال واقعية 
 2102الجنابي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0
 
 

2222.  



468 
 

1001010 
 322ج

 
 الجنابي1 كمال حمود مضحي محمد

اوجه الصراع في شعر ماقبل االسالم شعراء المعلقات انموذجا/ كمال 
حمود مضحي محمد الجنابي.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوانـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات    أـ 0
 

2221.  

1001010 
 123ح

 
 الحساني1 نزار فراك علي

االداء القصصي في شعر ايام العرب الجاهلي /  نزار فراك علي 
 2102الحساني.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوانـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات  أـ 0
 

2222.  

1001010 
 22س

 
 سعد سامي محمد

االنا واالخر في المعلقات النشر / سعد سامي محمد.ـ البصرة : جامعة 
 2102البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2220.  

1001010 
 222ص

 
 الصباحي1 شيماء حاتم عبود

الصورة البيانية في شعر امرئءالقيسي واثر البيئة فيها/ شيماء حاتم 
عبود الصباحي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛030

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات0
 ـ امرئء القيسي1 علي بن حجر بن الحارث الكندي2
 هـ( 1 شاعر الجاهلي       أـ العنوان11ـ 021)  

 

2221.  

1001010 
 132ص

 
 الصميدعي1 كنعان حسن علي

شعر النمر بن تولب : دراسة موضوعية فنية/  كنعان حسن علي 
 2102الصميدعي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛000
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب عربي

 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر جاهلي02ـ نحو 11ـالنمر بن تولب بن زهير بن افيش )2

 أـ العنوان
 

2223.  

1001010 
 233ط

 
 الطائي1 لباب طارق محمود

 لوحة الصيد عند شعراء الطبقة االولى ) تحوالت الناقة ـ مثاال(/لباب
طارق محمود الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب عربي
 ـ الصيد ـ لوحة 2 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات  0

 أـ العنوان      

2201.  



469 
 

 
1001010 

 313ف
 

 فوزية ثامر هيشان
االسالم: دراسة موازنة/  فوزية ثامر شعر الفرسان بين الجاهلية وصدر 

 2102هيشان.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛032

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
ـ الشعر العربي ـ 2ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات0

 العصرصدر االسالم ـ دراساتأـ العنوان
 

2200.  

1001010 
 312م

 
 ميالد خلف امعيدي

االستخبار في شعر عصر ماقبل االسالم : دراسة موضوعية فنية/ ميالد 
خلف امعيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 

2102 
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2202.  

1001010 
 322هـ

 
 هناء شمس الدين عبد هللا

شعر لبيد بن ربيعة العامري وابو ذؤيب الهذلي : دراسة تحليلية 
موازنة/ هناء شمس الدين عبد هللا .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛211

 وادابها أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية
ـ 11ـ ابو ذؤيب الهذلي )2ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ دراسات  0

ـ 11ـ لبيد العامري 1 لبيد بن ربيعة بن مالك )2هـ( شاعر جاهلي 20
 هـ(1 شاعر جاهلي    أـ العنوان20

 

2202.  

1001013 
 221ك
 
 

 

 
 كاظم جبار حسن

من التصوير الشعري بين الواقعة والمفارقة في النقد العربي القديم ) 
القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري/ كاظم جبار حسن.ـ البصرة : 

 2102جامعة البصرة ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الواقعية والمفارقة2ـ الشعر العربي ـ العصرالجاهلي ـ تاريخ ـ نقد0

 أـ العنوان
 

2202.  

1001210 
 222ف

 
 فرحان محمودفرحان محمد 

شعر المرار بن سعيد الفقعسي: دراسة فنية / فرحان محمد فرحان 
 2102محمود.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 

 سم21ص؛030أـ د1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الفقعس 1 المرار بن 2ـ الشعر العربي ـ العصراالسالمي ـ دراسات0
 (1 شاعر مخضرمأـ العنوان111ـ 111سعيد)

 

2201.  

1001213 
 232ر
 

 
 الربيعي1ديلم كاظم سهيل

االنزياح في الشعر الفتوحات االسالمية )صدر االسالم والعصر االموي( 
/ ديلم كاظم سهيل الربيعي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 

12102 
 سم21ص؛222

2202.  



471 
 

 وادابها أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية
ـ الشعر العربي ـ 2ـ الشعر العربي ـ العصراالسالمي ـ تاريخ ونقد0

 العصراالموي ـ تاريخ ونقد أـ العنوان
 

1001210 
 232ج

 
 الجبوري1 ميثم علي عباد

االلفة في الشعر العربي حتى نهاية العصر االموي /  ميثم علي عباد 
 2102الجبوري.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222
 في اللغة العربية أطروحة دكتوراه

 ـ الشعر العربي ـ العصراالموي ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2200.  

100130010 
 233ر
 

 
 الراوي1 فراس محمد مزعل حميد

هـ(/ فراس محمد 221الصورة الفنية في شعر ابن المقرب العيوني )ت 
التربية للعلوم مزعل حميد الراوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 2102االنسانية1 قسم اللغة العربية 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ ابن المقرب العيوني 1 علي بن 2ـ الشعر العربي ـ البحرين  ـ دراسات0

 هـ(1 شاعر       أـ العنوان223ـ 102المقرب)
 

2201.  

100132110 
 232ج
 

 
 الجبوري1 ايناس كاظم شنبارة

القرية في شعر السياب ونازك والبياتي / ايناس كاظم شنبارة الجبوري.ـ 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ دراسات0
 ـ بدر شاكر السياب1 نازك المالئكة1 عبد الوهاب البياتي ) شعراء (2

 أـ العنوان
 

2203.  

100132110 
 131د

 
 الدليمي1 عبد الغفار عبد الجبار عمر محمود

عناصر الدراما في شعر علي جعفر العالق/ عبد الغفار عبد الجبار عمر 
 2102محمود الدليمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛012
 اطروحة دكتوراه لغة عربي / ادب عربي

 ـ الدراما ـ عناصر2دراسات   ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ 0
 ـ العالق1 علي جعفر )ناقدا(       أـ العنوان 2
 

2211.  

100132110 
 222ع

 
 العرباوي1 محسن علي حسين

االداء البياني في ديوان اهل البيت ) عليه السالم( للدكتور الصغير/ 
محسن علي حسين العرباوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 

 2102للبنات 1
 سم21ص:ايض؛203أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الصغير1 محمد حسين 2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 )شاعر(       أـ العنوان
 

2210.  

100132110 
 13ع

 
 علي قاسم محمد علي

الفاظ الطبيعة في شعر المتنبي : دراسة في الحقول الداللية / علي قاسم 
 2102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 محمد علي.ـ 

2212.  



471 
 

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ ابو طيب المتنبي2       ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر       أـ العنوان 212ـ 1212احمد بن الحسين بن الحسن ) 

 
100132110 

 231ق
 

 القريشي1 سليم احمد ابراهيم
الطبيعة بين نازك المالئكة وبدرشاكر السياب : دراسة موازنة /  سليم 

 2102احمد ابراهيم القريشي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب1 حديث
 نازك)شاعرة(ـ المالئكة1 2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 ـ السياب1 بدر شاكر)شاعر(    أـ العنوان 2    
 

2212.  

100132110 
 231و

 
 الوائلي1 حمد عباس دهيش

شعرية المتنبي/  حمد عباس دهيش الوائلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 
 2102كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛212
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

ـ ابو طيب المتنبي1احمد بن 2ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ دراسات   0
 هـ(1 شاعر أـ العنوان 212ـ 212الحسين بن الحسن )

 

2212.  

100132110 
 132ب

 
 بشير عبد زيد عطية عريعر

: دراسة 0311الرؤى الفلسفية في الشعر الحر في العراق حتى سنة 
جامعة القادسية ـ كلية  نقدية/ بشير عبد زيد عطية عريعر.ـ القادسية :

 2102التربية 1 
 سم21ص؛201

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر الحر أـ العنوان2ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ تاريخ ونقد   0
 

2211.  

10013210 
 122ال

 
 ال شبر1 خديجة طالب كريم

هـ( : دراسة 022اثر الفكر في شعر الكميت بن زيد االسدي )
موضوعية فنية/ خديجة طالب كريم ال شبر.ـ القادسية : جامعة 

 2102القادسية ـ كلية االدب 1 قسم اللغة العربية 1 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 ادب
ـ 11ـ الكميت بن زيد )2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 هـ(1شاعر      أـ العنوان21
 
 

2212.  

10013210 
 131ت

 
 التميمي1 اشراق مظلوم زكم

 العنوان عتبة نصية في شعر زاهرالجيزاني/ اشراق مظلوم 
 2102زكم التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص؛032
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 (ـ الجيزاني 1 زاهر )شاعر2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    0
 أـ العنوان

 

2210.  

10013210 
 221ح

 
 الحجامي1 رحيم حسين عطية

الشفاهية والكتابية في شعر سعدي يوسف / رحيم حسين عطية  

2211.  
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 2102الحجامي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛220أـ ب1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ سعدي يوسف)شاعر(2دراساتـ الشعر العربي ـ العراق ـ 0

 أـ العنوان
 

10013210 
 221ح

 
 الحجامي1 علي حسين حسن

قصائد السجون في الشعر العراقي الحديث في النصف الثاني من القرن 
العشرين : دراسة موضوعية فنية/ علي حسين حسن الحجامي.ـ بغداد : 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛211ط1أـ 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ 2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ   0

 دراسات       أـ العنوان
 

2213.  

10013210 
 223خ

 
 الخاتوني1 مقداد خليل قاسم

م/ مقداد خليل 0220هـ(0111التناص في شعر صفي الدين الحلي )ت 
 2102الخاتوني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية ااالداب 1قاسم 
 سم21ص؛032

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي
ـ صفي الدين الحلي1 عبد 2ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ دراسات   0

 هـ(1 شاعر عراقيأـ العنوان011ـ 200العزيز بن سراط )
 

2231.  

10013210 
 022خ

 
 الخفاجي1 مثنى حسن عبود

هـ ـ 212اتجاهات الشعر العربي في الحلة في العصر الوسيط 
هـ/ مثنى حسن عبود الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 0221

12102 
 سم21ص؛213

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ 212ـ الحلة ـ تاريخ)2ـ الشعر الشعبي ـ العراق ) الحلة( ـ دراسات 0

 لعنوانأـ ا              هـ(0221
 

2230.  

10013210 
 333ذ

 
 الذنون1 علي غانم سعد هللا

الشعر في الموصل ابان القرنيين الرابع والخامس للهجرة / علي غانم 
 2102سعد هللا الذنون .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي
 أـ العنوانـ الشعر العربي ـ العراق) الموصل( ـ دراسات    0
 

2232.  

10013210 
 32ر

 
 رنا جمعة صالح

 حضور النص الجاهلي واالسالمي في الشعرالعراقي الحديث
) جيل الستينات(/ رنا جمعة صالح .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 210للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛013أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ 2العربي ـ العراق ـ دراسات ـ الشعر 0

 ـ الجاهلي واالسالمي   2دراسات
 أـ العنوان

 

2232.  

10013210 
 221ح

 
 الحجامي1 علي حسين حسن

2232.  
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قصائد السجون في الشعر العراقي الحديث في النصف الثاني من القرن 
بغداد : العشرين : دراسة موضوعية فنية/ علي حسين حسن الحجامي.ـ 

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1 
 سم21ص:ايض؛211أـ ط1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ 2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ   0

 دراسات       أـ العنوان
 

10013210 
 223خ

 
 الخاتوني1 مقداد خليل قاسم

م/ مقداد خليل 0220هـ(0111صفي الدين الحلي )ت التناص في شعر 
 2102قاسم الخاتوني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية ااالداب 1

 سم21ص؛032
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

ـ صفي الدين الحلي1 عبد 2ـ الشعر العربي ـ العراق  ـ دراسات   0
 هـ(1 شاعر عراقي011ـ 200العزيز بن سراط )

 العنوانأـ 
 

2231.  

10013210 
 022خ

 
 الخفاجي1 مثنى حسن عبود

هـ ـ 212اتجاهات الشعر العربي في الحلة في العصر الوسيط 
هـ/ مثنى حسن عبود الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 0221

12102 
 سم21ص؛213

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ 212ـ الحلة ـ تاريخ)2دراسات ـ الشعر الشعبي ـ العراق ) الحلة( ـ 0

 أـ العنوان              هـ(0221
 

2232.  

10013210 
 333ذ

 
 الذنون1 علي غانم سعد هللا

الشعر في الموصل ابان القرنيين الرابع والخامس للهجرة / علي غانم 
 2102سعد هللا الذنون .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 العربي اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب
 ـ الشعر العربي ـ العراق) الموصل( ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2230.  

10013210 
 32ر

 
 رنا جمعة صالح

 حضور النص الجاهلي واالسالمي في الشعرالعراقي الحديث
) جيل الستينات(/ رنا جمعة صالح .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 210للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛013أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ 2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0

 ـ الجاهلي واالسالميأـ العنوان   2دراسات
 

2231.  

10013210 
 322ر

 
 رياض ساجت سالم

الفاظ المكان في شعر الجواهري: دراسة لغوية / رياض ساجت سالم .ـ 
 بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1 

2102 
 سم21ص؛213 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
ـ 0312ـ الجواهري1 محمد )2ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 اظ   أـ العنوانـ المكان ـ الف2(1شاعر   0331
 

2233.  
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10013210 
 332ز

 
 زينب خليل مزيد

شعر محمد صابر عبيد مجموعة ) هكذا اعبث برمل الكالم(: دراسة 
 2102فنية/ زينب خليل مزيد.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية االداب1 

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ محمد صابر عبد )شاعر( أـ العنوان 2ـ الشعر العربي ـ دراسات     0
 

2011.  

10013210 
 222س

 
 سعاد عزيز جذاع

الصورة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني/ سعاد عزيز جذاع.ـ 
 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ ابو فراس الحمداني1 الحارث 2العراق ـ دراسات  ـ الشعر العربي ـ 0
 هـ(1شاعر    أـ العنوان210ـ 221بن سعيد )

 

2010.  

10013210 
 121س

 
 السالمي1 اوراس سلمان كعيد

صورة المرأة في شعر يوسف الصائغ/ اوراس سلمان كعيد السالمي.ـ 
 2102بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛003
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 االدب

 ـ الصائغ1 يوسف )شاعر(2الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات     ـ 0
 ـ المرأة ـ صورة           أـ العنوان2
 

2012.  

10013210 
 132س
 
 

 

 
 سمير جبار ثامر

شعر علي جعفرالعالق: دراسة اسلوبية / سميرجبار ثامر.ـ بغداد : 
 2102كلية التربية1 الجامعة المستنصرية ـ 

 سم21ص؛213
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 (ـ العالق1 علي جعفر )شاعر2    الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات ـ 0
 ـ العنوانأ

 

2012.  

10013210 
 220ص

 

 
 صادق جبار ساجت

االسطرة والتشكيل االسطوري في شعر خزعل الماجدي / صادق جبار 
 2102المستنصرية ـ كلية االداب1 ساجت.ـ بغداد: الجامعة 

 سم21ص:ايض؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الماجدي1 خزعل )شاعر(2الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات  ـ 0
 ـ العنوانا

 

2012.  

10013210 
 212ص
 

  

 
 صالح محمد جابر

العنف في الشعر العراقي الحديث مظاهره وتجلياته/ صالح محمد جابر.ـ 
 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛220
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي  العصر 2الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    ـ 0
 الحديث ـ دراسات    أـ العنوان

 

2011.  

10013210 
 233ط

 
 الطائي1 خالد فارس خليل

2012.  
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تحليلية/ خالد فارس خليل الطائي.ـ مرجعيات شعر الفرزدق: دراسة 
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛231
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

ـ الفرزدق1 همام بن غالب 2الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    ـ 0
 هـ(1شاعر      أـ العنوان001ـ 11)
 

10013210 
 211ظ

 
 مشكور حمود الظالمي1 مازن عبد الحسين

انساق التعبير في شعر فوزي كريم/ مازن عبد الحسين مشكور حمود 
 2102الظالمي.ـ الكوفة: جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ فوزي كريم )شاعر(2الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    ـ 0
 أـ العنوان

 

2010.  

10013210 
 233ع

 
 مها قيس جابرالعاني1 

االتجاه القومي في شعر الجواهري: دراسة موضوعية فنية/ مهاقيس 
 2102جابر العاني .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص؛032
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ 0311ـ الجواهري1 محمد مهدي )2الشعر العربي ـ العراق     ـ 0
 أـ العنوان     (1 شاعر  0330

 

2011.  

10013210 
 232ع

 
 العبيدي1 زينة عبد هللا عارف

التقابل بين الداللة وااليقاع في غزليات المتنبي/ زينة عبد هللا العبيدي .ـ 
 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في االدب العربي

ـ ابو الطيب المتنبي1 احمد بن  2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات    ـ 0
 (      أـ العنوان212ـ 212الحسين )

 

2013.  

10013210 
 231ع

 
 العجيلي1 حوراء عادل عيدان خليل

شعر محمود الريفي :جمع دراسة / حوراء عادل عيدان خليل العجيلي .ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص؛0111
 اللغة العربية وأدابهارسالة ماجستير في 

ـالريفي1 محمود عبد 2 الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات ـ 0
 م(1شاعرأـ العنوان 2112ـ 0321حمود)

 

2001.  

10013210 
 223ف

 
 فاتن غانم فتحي

تداخل الفنون في شعر بشرى البستاني ) شعر التفعيلية( / فاتن غانم 
 فتحي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب1

2102 
 سم21ص:ايض؛220 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي الحديث
ـ البستاني 1بشرى حمدي 2الشعر العربي ـ العراق  ـ دراسات   ـ 0

 فتحي )شاعر(         أـ العنوان
 

2000.  
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10013210 
 323ك
 

 
 الكناني1 عبد الرضا علي مشعب

ـ 0321الشعر النجفي المعاصر : دراسة في مستويات االداء الفني 
/ عبد الرضا علي مشعب الكناني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2113

 2102التربية 1 ابن رشد1
 سم21ص؛220

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراساتأـ العنوان0
 

2002.  

10013210 
 212م

 
 محمد احمد حميد

محمد احمد حميد.ـ بغداد : شعر فطينة النائب: دراسة موضوعية فنية/ 
 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

ـ النائب 1فطينة حسين عبد 2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات   ـ 0
 (1شاعره               أـ العنوان0332ـ 0300الوهاب )

 

2002.  

10013210 
 213م

 
 خضيرمحمود خليف 

شعر فاضل العزاوي مقاربة تأويلية/ محمود خليف خضير.ـ نينوى : 
  2102جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛211أـ ب1  
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 ـ العزاوي1 فاضل )شاعر (2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات    ـ 0
 أـ العنوان

 

2002.  

10013210 
 123م

 
 مالك جبرالمسعودي1 سجاد 

نظرية الربط العاملي :دراسة في نماذج من شعر المتنبي/ سجاد مالك 
 2102جبر المسعودي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ ابو الطيب المتنبي 1 احمد بن 2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات   ـ 0
 أـ العنوان    (1 شاعر 212ـ 212الحسين )

 

2001.  

10013210 
 32م

 
 منى حسن علي

محمد سعيد الصكار: دراسة في فنية الشعري/ منى حسن علي.ـ البصرة 
 2102: جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ الصكار 1 محمد سعيد)شاعر(      2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات    ـ0
 أـالعنوان 

 

2002.  

10013210 
 322م

 
 المياحي 1عمر حسين عبدالمحسن

االساليب النحوية في شعرمحمد حسين ال ياسين/ عمر حسين 
 2102عبدالمحسن المياحي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم21ص؛200أـ ت1
 وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ الغة العربية ـ النحو ـ دراسات2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات   ـ0
 ـ ال ياسين1 محمد حسين بن محمد )شاعر(أـ العنوان2
 

2000.  
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10013210 
 233م

 
 المتيوثي1 حسين احمد عباوي علي

مالمح السرد في خمريات ابي نواس/ حسين احمد عباوي علي  
 2102ـ كلية التربية1المتيوثي.ـ نينوى : جامعة الموصل 

 سم21ص؛010 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 االدب العربي

ـ ابو نواس1 الحسن بن صاني 2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات   ـ0
 هـ(1 شاعرغزل    أـ العنوان031ـ 022)
 

2001.  

10013210 
 223ن

 
 نادية سالم عيسى

/  نادية سالم 2101ـ 2111البناء الفني في القصيدة العراقية المعاصرة
 2102عيس .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛221أـ د1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

       ـ الشعر العربي ـ العراقـ تاريخ2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات ـ0
 ـ العنوانأ

 

2003.  

10013210 
 223ن

 
 النداوي1 صندل سلمان ابراهيم

مظاهر الحداثة في شعر المتنبي/ صندل سلمان ابراهيم  النداوي .ـ 
 2102ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ ابو الطيب المتنبي 1 احمد بن 2الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات    ـ0
 هـ(1 شاعر212ـ212الحسن )عبد الحسين بن 

 ـ الحداثة في الشعر      أـ العنوان2
 

2021.  

10013210 
 322م

 
 منتظر عبد الخضر ساجت

/ منتظر 2101ـ 0331اتجاهات نقد النص الشعري في مجلة االقالم 
 2102عبد الخضر ساجت.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ ونقد     أـ العنوان0
 

2020.  

10013210 
 322ج

 
 الجنابي1 علي ضيدان ابراهيم

الظعائن في الشعر العربي الى نهاية العصر االموي : دراسة تحليلية / 
 2102علي ضيدان ابراهيم الجنابي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص؛222
 فلسفة اللغة العربية وادابهااطروحة دكتوراه 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2022.  

10013210 
 122ح

 
 الحمداني1 ايمن احمد جاسم

الخوف في شعر صعاليك العصر االموي/ ايمن احمد جاسم الحمداني.ـ 
 سم21ص؛013  2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 اللغة العربيةرسالة ماجستير في 
 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات   أـ العنوان0
 

2022.  
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10013210 
 232ر

 
 الربيعي1 احمد عدنان محسن

الجوع في الشعر العربي حتى نهاية العصر االموي/ احمد عدنان محسن 
 2102الربيعي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛002
 اللغة العربية وادابهارسالة ماجستير في 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات   أـ العنوان0
 

2022.  

10013210 
 22س

 
 سجا جاسم محمد

شعر الحرمان في العصر االموي : دراسة موضوعية فنية / سجا جاسم 
 2102محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص؛221
 وادابها اطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية

 ـ الحرمان  ـ شعر2ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات  0
 أـ العنوان   
 

2021.  

10013210 
 212م

 
 محمد ابراهيم وهب

شعر المجانين في العصرين االموي والعباسي: دراسة تحليلية/ محمد 
 2102ابراهيم وهب .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛022  
 ماجستير في اللغة العربية1 االدب العربيرسالة 

 ـ المجانين ـ شعر  2ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات  0
 أـ العنوان    
 

2022.  

10013210 
 320م

 
 ميرفت حمدي شريف

شعرجميل بثينة وعمرو بن ابي ربيعة: دراسة داللية / ميرفت حمدي 
 12102شريف .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ جميل بثينة 1 جميل بن 2ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات  0
ـ ابن ابي ربيعة 1 عمر بن 2هـ(1شاعر 12ـ11عبد هللا بن معمر 1 )

 هـ(1شاعر جاهليأـ العنوان32ـ22ربيعة )
 

2020.  

10013213 
 211ق

 
 القاسمي 1برير عادل حمزة

في نقائض المثلث االموي/ برير عادل حمزة القاسمي.ـ بابل :  االخر
 2102جامعة بابل ـ كلية التربية للدراسات االنسانية 1 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 االدب

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ تاريخ   أـ العنوان0
 

2021.  

10013210 
 133ح
 

 
 حسين ريحان عبد

واالمراء في الشعر العباسي واالندلسي/ حسين ريحان قصور الخلفاء 
 سم21ص؛2102212عبد.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية
ـالشعر العربي ـ العصر 2ـالشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات0

 ـ الخلفاء واالمراء ـ تصورأـ العنوان2االندلس ـ دراسات
 

2023.  



479 
 

10013210 
 232د

 
 داود سلمان علي صالح

هـ ـ 022أدوات الحرب في شعر العصر العباسي االول )
هـ(:دراسة تحليلية فنية / داود سلمان علي صالح .ـ بغداد: 222

 2102الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛032

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها تخصص ) ادب عباس(
ـ الحرب ـ ادواتأـ 2ربي ـ العصر العباسي االول ـ دراساتـالشعر الع0 

 العنوان
 

2021.  

10013210 
 221ف

 
 فراس عبد الزهرة نعيس

)التناص في رسائل ابي العال المعري(: دراسة تحليلية/  فراس عبد 
 2102الزهرة نعيس.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1

 سم21ص؛011
 العربيةوادابهارسالة ماجستير في اللغة 

 ـالشعر العربي ـ العصر العباسي  ـ دراسات0
ـ 222ـ ابو العالء المعري1 احمد بن عبد هللا بن سلمان )2

 هـ(1شاعر     أـ العنوان223
 

2020.  

10013210 
 322ف

 
 الفياض1 عادل زيادة محمد سلطان

البنية االيقاعية في حماسات العصر العباسي: دراسة موازنة/ عادل 
سلطان الفياض.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية  زيادة محمد

 2102التربية1 قسم اللغة العربية 1
 سم21ص:ايض؛230

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 ـالشعر العربي ـ العصر العباسي  ـ دراسات   أـ العنوان0
 

2022.  

10013210 
 212م
 
 

 

 
 محمد حسين توفيق عبود

والنقاد في العصر العباسي/ محمد حسين عيوب الشعر عند البالغيين 
 2102توفيق عبود.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛201
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ البالغيين والنقاد2ـالشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات   0
 أـ العنوان   
 

2022.  

10013210 
 213م

 

 
 محمود سهيل عبد هللا

الطبيعة في مقدمات القصائد العباسية في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة: دراسة موضوعية فنية/ محمود سهيل عبد هللا.ـ بغداد: الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛212ب ـ ح1 

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
ـالشعر العربي ـ العصر 2ـالشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات   0

 العباسي ـ تاريخ                أـ العنوان
 

2022.  

10013213 
 222ش
 

 
 الشعباني1 ابراهيم محمد سرهيد

الشعر العباسي بين دوافع االبداع وسلطة التلقي حتى منتصف القرن 
الخامس الهجري/ ابراهيم محمد سرهيد الشعباني .ـ االنبار: جامعة 

 2102ة للعلوم االنسانية 1االنبار ـ كلية التربي
 سم21ص:ايض؛113

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

2021.  
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 ـالشعر العربي ـ العصر العباسي ـ تاريخ    أـ العنوان0

10013213 
 122ف

 
 الفالحي1 احمد علي ابراهيم

االغتراب في الشعر العراقي في القرن السابع الهجري/ احمد علي 
 2102الفالحي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1ابراهيم 

 سم21ص؛220أـ د1 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب عباسي

 ـالشعر العربي ـ العصر العباسي  ـ تاريخ     أـ العنوان0
 

2022.  

10013110 
 122ر

 
 الركابي1دعاء عدنان توفيق

م(: دراسة بالغية/ دعاء 0303مة )تملحمة عيد الغدير لبولص سال
عدنان توفيق الركابي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
ـ البالغة 2ـ الغديرـ عيد    2ـالشعر العربي ـ لبنان  ـ دراسات   0

 العربية ـ دراسات           أـ العنوان
 

2020.  

10013110 
 202ن

 
 الناقعي1 مشتاق نوري مرزه

الشعر عند خليل مطران: دراسة في التنظير والتطبيق/ مشتاق نوري 
 2102مرزه الناقعي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض؛010أـ ب1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

مطران1 خليل بن عبد ـ خليل 2ـالشعر العربي ـ لبنان ـ دراسات    0
 هـ(1 شاعر       أـ العنوان0221ـ 0211)
 

2021.  

10013123 
 11ج
 

 
 الجمل1 سالم عبد عون محمد

فاعلية الخيال في تشكيل الصورة الشعرية محمود درويش انموذجا/ 
سالم عبد عون محمد الجمل.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1 
 سم21ص؛210

 ماجستير في اللغة العربية1 االدبرسالة 
 ـ محمود درويش )شاعر(2ـ الشعر العربي ـ فلسطين ـ دراسات     0
 أـ العنوان   
 

2023.  

10013123 
 222ع

 
 العبادي1 عدي كامل حمادي راهي

/ عدي كامل 0310ـ 0320أستدعاء الطلل في الشعر الفلسطيني من 
ـ كلية التربية حمادي راهي العبادي.ـ القادسية: جامعة القادسية 

12102 
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ فلسطين  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2021.  

10013210 
 232ب

 
 البديري1 سوسن عباس بطي

الشعر في مدينة جيان من الفتح الى السقوط: دراسة موضوعية فنية/ 
القادسية: جامعة القادسية ـ كلية  سوسن عباس بطي البديري البديري.ـ

 2102التربية 1
 سم21ص؛222

2020.  
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 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات   أـ العنوان0

10013210 
 231ج

 
 الجحيشي1 صالح ويس محمد

مالمح الفن التشكيلي في الشعرلالندلسي عصور الفتنة والطوائف 
المرابطين / صالح ويس محمد الجحيشي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

  2102كلية التربية1
 سم21ص؛010 

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـالشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2022.  

10013210 
 131ج

 
 الجميلي1 انسام يونس حماد

هـ(: دراسة موضوعية 030الطبيعة في شعر ابن زمرك االندلسي )
فنية/ انسام يونس حماد  الجميلي .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص:ايض؛202أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربيةوادابها
ـ ابن زمرك1 محمد بن 2    ـالشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات0

 هـ(1 شاعر اندلسي        أـ العنوان032ـ 022يوسف )
 

2022.  

10013210 
 322ج

 
 الجنابي1 رشيد عدنان عبد العزيز

وصف الجنة والجنان في الشعراالندلسي: دراسة موضوعية فنية / 
رشيد عدنان عبد العزيز الجنابي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية تخصص ادب اندلس
 ـ الجنة والجنان2ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات  0 

 أـ العنوان
 

2022.  

10013210 
 131د

 
 الدليمي1 هشام نهاد شهاب

ظاهرة المقطعات الشعرية في الشعراالندلسي عصر الطوائف: دراسة 
نهاد شهاب الدليمي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ موضوعية فنية/ هشام 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص؛222

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها1 تخصص ادب اندلسي
 ـالشعرالعربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2021.  

10013210 
 212س

 
 السامرائي1 خالد كاظم ياسين

هـ(/ خالد كاظم ياسين 120يس الصقلي )تاللون في شعر ابن حمد 
 2102السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـالشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر 120ـ 11ـ ابن حمد يس1عبد الجبار ابن ابي بكر)2

 أـ العنوان     
 

2022.  
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10013210 
 22س

 
 سرى طه ياسين

اتجاهات البحث االدبي الحديث في دراسة االدب االندلسي/ سرى طه 
 2102ياسين.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه في االدب االندلسي

 ـ االدب العربي ـ االندلس ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2020.  

10013210 
 132ع

 
 العلواني1 حسام بدر جاسم حمادي

شعراء المكفوفين في االندلس: دراسة نفسية فنية / حسام بدر جاسم 
حمادي العلواني.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 

2102 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 اسات    أـ العنوانـالشعر العربي ـ العصر االندلسي  ـ در0
 

2021.  

10013210 
 213ف

 
 فاطمة علي ولي عبد هللا

االمل واليأس في شعر ابن زيدون/ فاطمة علي ولي عبد هللا.ـ صالح 
 2102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211أـ ز1 
ـالشعر العربي ـ 0اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ دراساتالعصر االندلسي 
 هـ(شاعر 222ـ232ـ ابن زيدون1 احمد عبد هللا بن احمد)2

 أـ العنوان    
 

2023.  

10013210 
 221ف

 
 فاطمة محمود محي

رحلة ابن جبير : دراسة سردية/  فاطمة محمود محي.ـ البصرة : 
 2102جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العصر االندلسي ـ دراسات ـالشعر العربي ـ0
  هـ(1 رحاله واديب220ـ 121ـ ابن جبير1محمد بن احمد بن جبير )2
 أـ العنوان  
 

2011.  

10013213 
 212خ

 
 الخرسان1 محمد كاظم نعمة

الخطاب السياسي في شعر ابن هاني االندلسي / محمد كاظم نعمة  
 2102الخرسان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم 21ص؛032
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ ابن هاني 1محمد بن هاني 2ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ تاريخ0
 هـ(شاعر االندلسي      أـ العنوان222ـ222االندلسي )

 

2010.  

100132010 
 123أ

 
 امانج احمد صالح

شعرعائشة التيمورية: دراسة اسلوبية / امانج احمد صالح.ـ بغداد: 
 2102الجامعة العراقية ـ كلية  االداب1 

 سم21ص: ايض؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب

 ـ التيمورية 1 عائشة )شاعرة(2ـالشعر العربي ـ مصر ـ دراسات   0
 أـ العنوان

 

2012.  
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100132010 
 123غ

 
 غسان عزيز رشيد مصطفى

مصطفى.ـ نينوى: الغتراب في شعر امل دنقل /غسان عزيز رشيد ا
 سم21ص؛013  2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سالة ماجستير في اللغة العربية/ ادب عربير
 ـ امل دنقل ) شاعر(أـ العنوان2ـالشعر العربي ـ مصر  ـ دراسات   0
 

2012.  

100132210 
 221ب

 
 الباجالني1 ازاد محمد كريم سمين

الخالفة والطوائف/ ازاد القيم الجمالية في الشعر االندلسي عصري 
محمد كريم سمين الباجالني.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛232

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها
 ـالشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الطوائف    أـ العنوان0
 

2012.  

100132210 
 322ب

 
 رشيد حمد البياتي1 ياسر

خاتمة القصيدة االندلسية في عصر الطوائف :دراسة فنية/ ياسر رشيد 
 2102حمد البياتي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـالشعر العربي ـ عصر الطوائف في االندلس ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2011.  

100132210 
 222س

 
 السبعاوي 1 مريم محمود صالح

الخصوصات في الشعر االندلسي ابان القرن الخامس الهجري/ مريم 
   2102محمود صالح السبعاوي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدب1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـالشعر العربي ـ االندلس  ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2012.  

100132210 
 132ع

 
 العميري1 نردين رضا كريم محمد

االزهار في الشعر االندلسي من عصر الطوائف حتى سقوط غرناطة /  
نردين رضا كريم محمد العميري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛102

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ت    أـ العنوانـالشعر العربي ـ عصر الطوائف في االندلس ـ دراسا0
 

2010.  

1001321 
 212م
 

 
 محمد شهاب احمد

السمات الفنية لقطعات الشعر االندلسي في عصري المرابطين 
والموحدين/ محمد شهاب احمد.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية  االداب1 

2102 
 سم21ص؛223

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها تخصص1 ادب اندلسي
 العربي ـ االندلس ـ عصر المرابطين والموحدين    أـ العنوان ـالشعر0
 

2011.  

100132110 
 123ع
 

 
 العزاوي1 فائزة رضا شاهين

الحياة والموت في الشعر االندلسي في عصر المرابطين حتى نهاية 
هـ/ فائزة رضا شاهين العزاوي.ـ صالح 130هـ 212الحكم العربي 

 12102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 

2013.  
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 سم21ص؛212
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـالشعر العربي ـ عصر االندلسي ـ عصر المرابطين  ـ دراسات0
 ـ العنوان

 
100132010 

 23ب
 

 بان انور علي
هـ(/ 221االتجاهات الدينية في شعر ابن الصباغ الجذامي االندلسي )

 2102التربية 1بان انور علي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـالشعر العربي ـ عصر االندلسي ـ الموحدين  ـ دراسات0
 هـ(1 شاعر   أـ العنوان221ـ 11ـ الجذامي 1ابن الصباغ )2
 

2021.  

100132010 
 131ت

 
 التميمي1 فاطمة مظلوم زكم

حتى سقوط الحكم والوصايا في الشعر االندلسي من العصر الموحدين 
هـ( :دراسة موضوعية فنية / فاطمة مظلوم زكم 130ـ 121غرناطة )

 2102التميمي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛232

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ الوصايا2ـالشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الموحدين  ـ دراسات    0

 أـ العنوان 
 

2020.  

100132010 
 232ع

 
 العبيدي1 زياد طارق لفته

الوداع في الشعر االندلسي عصري الموحدين وبني االحمر / زياد طارق 
 2102لفته العبيدي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية  االداب1 

 سم21ص؛220
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية) ادب اندلسي(

 الموحدين ـ دراسات    أـ العنوانـالشعر العربي ـ االندلس ـ عصر 0
 
 

2022.  

100132013 
 212س
 

 
 السامرائي1 علي اسماعيل جاسم

اللون وداللته الموضوعية والفنية في الشعر االندلسي من عصر 
هـ(/  علي اسماعيل 130هـ 2121المرابطين حتى نهاية الحكم العربي )

 12102جاسم السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 
 سم21ص؛212

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 ـالشعر العربي ـ االندلس ـ عصر المرابطين ـ تاريخ     أـ العنوان0
 

2022.  

100130210 
 232ج
 
 
 
 

 
 
 

 
 الجبوري1 ناظم فرج عباس

صورة الملك االيوبي في كتاب قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان 
هـ(/  ناظم فرج عباس الجبوري.ـ صالح 212)تالبن الشعار الموصلي 

 سم21ص؛2102220الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

ـ ابن الشعار الموصلي1 2ـالشعر العربي ـ العصر االيوبي ـ دراسات    0
 هـ(1شاعر       أـ العنوان212ـ 11كمال الدين ابي البركات)

2022.  

1021113 
 322م

 
 المياحي1 هاشم صيهود محمد

الحدث الديني في االدب المسرحي العربي/ هاشم صيهود محمد 
 2102المياحي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية 1

2021.  
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 سم21ص؛222
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ المسرحيات العربية ـ تاريخ      أـ العنوان0
 

10213210 
 231ك

 
 الحسين محسن الكروشي1 منتظر عبد

بنية السرد في النص المسرحي عند عادل كاظم ومحي الدين زنكنة / 
منتظر عبد الحسين محسن الكروشي.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ كلية 

 2102االداب1 قسم اللغة العربية 1
 سم21ص؛220أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 ادب
 العراق ـ دراساتـ المسرحيات العربية ـ 0
ـ زنكنة1 محي الدين  ) كاتب 2ـ عادل كاظم) كاتب مسرحي(    2

 مسرحي(       أـ العنوان
 

2022.  

1021111 
 232ح

 
 الحديثي1 وسام سعيد فيصل زعفر

بناء السرد القصصي عند )تحسين مرمياني1 عبد هللا ظاهر البرزنجي 1 
الدين: جامعة هيفاء زنكنة/ وسام سعيد فيصل زعفر الحديثي .ـ صالح 

 2102تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ القصص العربية ـ مجاميع     أـ العنوان0
 

2020.  

1021113 
 222ب

 
 البطحاوي1 هادي شعالن حمد

مرجعيات الفكر السردي الحديث/ هادي شعالن حمد البطحاوي.ـ بابل: 
 2102جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛ايض؛212أـ ط1 
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ القصص العربية ـ تاريخ ونقد      أـ العنوان0
 

2021.  

1021113 
 122خ

 
 الخزرجي1 هادي رزاق محمد علي

/ 0311ـ 0311الجدل النقدي الثقافي في الروايات الممنوعة بين 
كلية هادي رزاق محمد علي الخزرجي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ 

 2102االداب1
 سم21ص:ايض؛000أـ ح1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ تاريخ     أـ العنوان 2ـ القصص العربية ـ نقد     0
 

2023.  

1021113 
 223ط

 
 الطائي1 جمان فيصل خليل محمد

شعرية المكان في قصص ثامرمعيوف / جمان فيصل خليل محمد 
 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1الطائي.ـ نينوى: 

 سم21ص:ايض؛020
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1االدب العربي

 ـ ثامر معيوف ) قاص( أـ العنوان2ـ القصص العربية ـ تاريخ ونقد   0
 

2001.  

102132110 
 131د
 

 
 الدليمي1 جميل كريم لفته عليوي

الدليمي.ـ بابل: جامعة عبد المجيد لطفي قاصا/  جميل كريم لفته عليوي 
 2102بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1االدب

2000.  
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 ـ عبد المجيد لطفي )قاص(2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0
 ـ العنوان

 
102132110 

 132ع
 

 العميري1 رحاب علي جواد
الروائي/ رحاب علي روايات عبد عون الروضان: دراسة في الخطاب 

 2102جواد العميري.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد( 1
 سم21ص:ايض؛020أـ د1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الروضان1 عبد عون)قاص(2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات  0

 أـ العنوان
 

2002.  

102132113 
 132أ

 

 
 ازهار علي عاصي

الخطاب الروائي في روايات هشام توفيق الركابي /  ازهار علي تشكيل 
 2102عاصي.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية 1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ الركابي1 هشام توفيق 2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0
 )ناقد(       أـ العنوان

 

2002.  

102132110 
 212أ

 
 حيال جهاداحمد 

/ احمد حيال 2112ـ 0311تشكيالت بناء المدينة في الراوية العراقية
جهاد .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد(1 قسم اللغة 

 2102العربية1
 سم21ص؛213

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية1 ادب
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2002.  

10213210 
 322ب

 
 البياتي1 دعاء قحطان عباس

البنية السردية في روايات ميسلون هادي/ دعاء قحطان عباس البياتي 
 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد( 1

 سم21ص؛200أـ ج1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها1 ادب

 ميسلون هادي )قاصة(ـ 2ـ  القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0
 ـ العنوان

 

2001.  

10213210 
 232ج

 
 الجبوري1 صالح جاسم نبوحسن

القضاء القصصي عند فرج ياسين/ صالح جاسم نبوحسن الجبوري.ـ 
 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في االدب العربي

فرج حسين ) قاص(  أـ ـ 2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    0
 العنوان

 

2002.  

10213210 
 122ر

 
 رائد يونس لفته

الزمن في روايات هشام توفيق الركابي/ رائد يونس لفته.ـ بغداد 
 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 الركابي1 هشام توفيقـ 2ـ  القصص العربية ـ العراق ـ دراسات  0

2000.  
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 ) قاص(أـ العنوان
 

10213210 
 212ز

 
 الزركاني1 اياد عطية شهد صالح

لؤي حمزة عباس: دراسة في قصصه القصيرة/ اياد عطية شهد صالح 
 2102الزركاني.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ لؤي حمزة عباس )قاص( 2ـ  القصص العربية ـ العراق ـ دراسات  0
 أـ العنوان  
 

2001.  

10213210 
 212س

 
 السامرائي1سهام حسن جواد

العتبات النصية في )رواية االجيال( العربية/ سهام حسن جواد 
 2102السامرائي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛032
 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابهااطروحة 

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2003.  

10213210 
 222ش

 
 الشرابي1زهراء وليد شيت ذنون

العتبات النصية في قصص كمال عبد الرحمن/  زهراء وليد شيت ذنون 
 2102الشرابي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ كمال عبد الرحمن )قاص(2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 0
 أـ العنوان  
 

2011.  

10213210 
 222غ

 
 غادة جمال مكي

(/ غادة جمال 2101ـ2112الرواية النسوية العراقية في الخارج )
 2102مكي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ المرأة في االدب2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    0
 أـ العنوان

 

2010.  

10213210 
 233ك

 
 الكروي1 محمد حليم حسن

البنية السردية في قصص جاسم عاصي ورواياته / محمد حليم حسن 
العربية  الكروي.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 قسم اللغة

12102 
 سم21ص؛212أـ ب1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ جاسم عاصي )قاص(2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0

 أـ العنوان 
 

2012.  

10213210 
 121و

 
 وسام عباس جعيجع

صورة اللغه في روايات فؤاد التكرلي/ وسام عباس جعيجع.ـ بغداد 
 2102كلية االداب1 :الجامعة المستنصرية ـ 

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيراداب في اللغة العربية

 ـ التكرلي1 فؤاد ) قاص( 2ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    0
 أـ العنوان 

2012.  
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10213213 
 022خ

 
 الخفاجي1 رعد عبود رشيد

/ رعد عبود رشيد 2113ـ 2112الهوية السردية في الرواية العراقية
 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 الخفاجي.ـ بغداد: 

 سم21ص:ايض؛210أـ د1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ    أـ العنوان 0
 

2012.  

10213213 
 313ق

 
 القيسي1 ماجد عبد هللا مهدي

عبد هللا / ماجد 0311ـ0322انماط اللغة السردية في الرواية العراقية
 2102مهدي القيسي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية  االداب1 

 سم21ص؛230أـ ث1
اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها1 تخصص االدب 

 الحديث
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ    أـ العنوان0
 

2011.  

10213210 
 12ح
 

 
 الحمد1 ابراهيم مصطفى

عند صبحي فحماوي/ ابراهيم مصطفى الحمد.ـ قضايا الفن الروائي 
 2102صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛001
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ فلسطين ـ دراسات    أـ العنوان0
 

2012.  

102131010 
 222ع

 
 العطار1 شيماء عبد السالم حسين عالوي

في رواية لولم يكن اسمها فاطمة 1 لخيري الذهبي/ شيماء  البناء الفني
عبد السالم حسين عالوي العطار.ـ  نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛033أـ ح1

 رسالة ماجستير لغة عربية1 ادب عربي
ـ الذهبي 1 خيري ) قاص 2ـ القصص العربية ـ سوريا ـ دراسات  0

 وناقد(أـ العنوان
 

2010.  

1021312110 
 223ك

 
 الكردي1 لمياء ياسين حمزة

بنية السرد في نصوص غادة السمان الشعرية/ لمياء ياسين حمزة 
 2102الكردي.ـ  نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير لغة عربية1 ادب عربي

 ـ القصص العربية ـ سوريا ـ دراسات     أـ العنوان0
 

2011.  

1021312310 
 222أ

 
 ابراهيم شهاب احمد

القصة القصيرة عناصرها وتطبيقاتها في القصة الصحفية 
القصصالصحفية الفلسطينية انموذجا/ ابراهيم شهاب احمد .ـ بغداد: 

 2102الجامعة العراقية ـ كلية  االداب1 
 سم21ص:ايض؛220أـ ح1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ دراسات   أـ العنوان ـ القصص العربية ـ فلسطين0
 

2013.  

102132010 
 122ب

 
 بشار محمد بشار

2031.  
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بناء الشخصية في رواية رحلة الى هللا لنجيب الكيالني/ بشار محمد  
 2102بشار.ـ  نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 نجيب)خاص( ـ الكيالني 21ـ القصص العربية ـ مصر ـ دراسات   0
 أـ العنوان 

 
102132010 

 12ر
 

 رلى براق يحيى رجب
الصراع في ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ/ رلى براق يحيى رجب.ـ  

 سم21ص؛213 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 رسالة ماجستير في اختصاص االدب العربي

 ملحمةـ الحرافيش ـ 2ـ القصص العربية ـ مصر ـ دراسات  0
 ـ نجيب محفوظ )قاص(        أـ العنوان 2
 

2030.  

102132010 
 222و

 
 وداد هاتف احمد وتوت

العتبات التأليفية المحيطة في اعمال صنع هللا ابراهيم الروائية / وداد 
 2102هاتف احمد وتوت.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ صنع هللا ابراهيم )قاص(2العربية ـ مصر ـ دراسات    ـ القصص0
 أـ العنوان

 
 

2032.  

102112 
 232ع

 
 عدنان حلو جابر

اثر المقاومة العربية في الرواية االنكليزية جوزيف اندروز وكيم 
انموذجا/ عدنان حلو جابر.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

2102 
 سم21ص؛011

 اللغة العربيةرسالة ماجستير في 
 ـ المقامات العربية       أـ العنوان0
 

2032.  

102112 
 322ف

 
 هـ(112ـ 11الفنجديهي1 محمد بن عبد الرحمن )

مغاني المقامات في معاني المقامات لمحمد بن عبد الرحمن بن مسعود 
هـ/ محمد بن عبد الرحمن الفنجديهي؛ 112بن احمد الفنجديهي ت

ح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية تحقيق خالد عراك اسماعيل.ـ صال
12102 

 سم21ص؛0010
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ المقامات العربية      أـ العنوان0
 

2032.  

101 
 132ح

 
 الحسناوي1 جعفر شنان حسن علي الشاهين

ـ 0100البنى االسلوبية في خطب محمد الحسين ال كاشف الغطاء
الشاهين الحسناوي.ـ ذي قار: جامعة / جعفر شنان حسن علي 0312

 2102ذي قارـ كلية االداب 1
 سم21ص؛210أـ هـ1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ محمد الحسين آل كاشف الغطاء)مصلح ديني(2ـ الخطابه العربية   0
 أـ العنوان  

 
 

2031.  



491 
 

101111 
 223ف
 

 
 الفرطوسي1 حيدر صبري شلش

دراسة في السياقات والتراكيب/ الخطاب االخروي في القرآن الكريم: 
حيدر صبري شلش الفرطوسي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية1 قسم اللغة العربية1 
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ السياقات والتراكيب  أـ العنوان2ـ الخطابة الدينية العربية 0
 

2032.  

101112 
 212ح

 
 حمزةحامد حاجي 

الحكاية في العربية / حامد حاجي حمزة .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 
 2102االداب 1

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الحكايات ـ ادب عربي      أـ العنوان0
 

2030.  

101112 
 212ح

 
 الحركاني1 عيسى جعفر فاضل

التاسع الهجري: دراسة االمثال المولدة وامثال العوام حتى القرن 
موضوعية فنية/ عيسى جعفر فاضل الحركاني.ـ بغداد :الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛210

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ االمثال العربية     أـ العنوان0
 

2031.  

1031110 
 322ح
 

 
 حيدر محمود شاكر حبيب
السالم: دراسة تحليلية في جمالية بنية النص/ نثر االمام الحسين عليه 

حيدر محمود شاكر حبيب.ـ البصرة: جامعة البصرةـ كلية التربية 
12102 

 سم21ص؛201
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

ـ 21ـ الحسين بن علي بن ابي طالب )2ـ النثر العربي ـ دراسات0
 هـ(1 سيد شباب اهل الجنة  أـ العنوان20

 

2033.  

103110 
 322ر

 
 رياض حمزة عبود

المفاخرات النثرية عند السيوطي: دراسة موضوعية فنية / رياض 
 2102حمزة عبود.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛030
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الجالل السيوطي1 عبد الرحمن بن ابي 2ـ النثر العربي ـ دراسات   0
 هـ(1 اديب مؤرخ       أـ العنوان300ـ 123)بكر 

 

2111.  

103110 
 211م

 
 المالكي1 علي هاشم عبد السادة

شعرية القصيدة الثمانينية ) قصيدة النثر(/ علي هاشم عبد السادة 
 2102المالكي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم21ص:ايض؛013أـ ب1 
 العربية وادابها رسالة ماجستير في اللغة

 ـ النثر العربي ـ دراسات      أـ العنوان0
 

2110.  

10310 
 332أ

 
 انوار جاسم عويد

2112.  
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شعر االرجاني: دراسة بالغية/ انوار جاسم عويد.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ 
 2102كلية التربية )ابن رشد( 1

 سم21ص؛200
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

ـ 221ـ االرجاني1 محمد بن محمد )2دراساتـ البالغة العربية ـ 0
 هـ(1شاعر     أـ العنوان122

 
122122 

 232ش
 

 الشجيري1 اشكال حسين غالي حسين
بناء الموقف الكوميدي في نصوص شكسبير وراسبين التراجيدية : 

دراسة مقارنة/ اشكال حسين غالي حسين الشجيري.ـ بابل: جامعة بابل 
 12102ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم21ص؛012أـ خ1
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

ـ  المسرحيات 2ـ المسرحيات االنكليزية ـ شكسبير    0
 ـ الكوميديا     أـ العنوان2االنكليزية)راسبين(      

 

2112.  
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493 
 

301112120 
 322ب

 
 البياتي1 رؤوف كريم علي جاسم 

جيومور فولوجية حوض قوري جاي وامكانية التنمية باستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية / رؤوف كريم 

 2102علي جاسم البياتي.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛012أـ ن1 

 فية رسالة ماجستير اداب في الجغرا
 ـ نظم المعلومات ـ الجغرافية2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0

 أـ العنوان
 

2112.  

301112120 
 131ت

 
 التميمي 1 ياسر محمد عبد 

اثر عمليات التعرية والتجويه في تكوين اشكال سطح االرض في طية 
حمرين الجنوبي شمالي المنصورية ـ العراق / ياسر محمد عبد 

 2102جامعة ديالى ـ كلية التربية 1 التميمي.ـ ديالى : 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 ـ التزويد والتجويد أـ العنوان2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق 0
 

2111.  

301112120 
 232ج

 
 الجبوري1 جاسم محمد حسين 

تباين التصاريف الواطئة لنهر الفرات وأثرهاعلى االنتاج الزراعي في 
 (/ جاسم محمد حسين  الجبوري 2101ـ 0331العراق المدة )

 2102.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية
 االنتاج الزراعيـ 2ـ الفرات ـ نهر   2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق 0

 أـ العنوان
 

2112.  

301112120 
 232ج

 
 الجبوري1 دلي خلف حميد

هايد روجيومورفولوجية سهل الحويجة / دلي خلف حميد الجبوري.ـ 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛202أـ ع1 
 أطروحة دكتوراه جغرافية 1 جغرافية طبيعية

 العراق)سهل الحويجة(أـ العنوانـ الجغرافية الطبيعية ـ 0
 

2110.  

301112120 
 223ح

 
 الحربي1 وسن ماجد عبد هللا 

التركيب االجتماعي لمدينة شط العرب / وسن ماجد عبد هللا الحربي.ـ 
 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛021
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) مدينة شط العرب(أـ العنوان 0
 

2111.  

301112120 
 133ح

 
 الحسيني1 قصي فاضل عبد

مؤشرات التغيير المناخي وبعض اشارة البيئية في العراق/ قصي 
 2102فاضل عبد الحسيني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛202أـ ض1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 
 

2113.  
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301112120 
 122خ

 
 الخزرجي 1 سارة محمد عبد الوهاب 

الضوابط المناخية واثرها في تقدم او تأخر بداية الموسم المطري في 
العراق / سارة محمد عبد الوهاب الخزرجي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية
 ـ الموسم المطريأـ العنوان 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0
 

2101.  

301112120 
 212ر

 
 الراشدي 1 غازي حمو احمد 

الموازنة المائية المناخية في مشروع ري الجزيرة الشمالي / غازي 
 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 حمو احمد الراشدي.ـ

 سم21ص:ايض؛023أـ ز1
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2100.  

301112120 
 212س

 
 السامرائي1 منذر كامل اسماعيل

دور مصادر الطاقة في الحد من مخاطر التصحر في قضاء سامراء/ 
السامرائي.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية منذر كامل اسماعيل 

 2102التربية 1
 سم21ص:ايض؛212أـ س1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 ـ التصحر ـ مخاطرأـ العنوان 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0
 

2102.  

301112120 
 223س

 
 السعدي1 ميسون طه محمود 

االقاليم الكفوءة مناخ العراق واتجاهاته المستقبلية واثره في تحديد 
النتاج مصادر الطاقة المتجددة/  ميسون طه محمود السعدي.ـ بغداد 

 2102:جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص؛230

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2102.  

301112120 
 123ش

 
 الشمري1 حسين جبر وسمي مطلك 

مؤشر الدورة وأثره في مناخ العراق/  حسين جبر وسمي مطلك 
 2102الشمري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ العراق ـ مناخأـ العنوان 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0
 

2102.  

301112120 
 312ش

 
 عبد الجليل جميل توفيق شيماء

اثر المناخ في تغيير مناسيب مياه حوض الخازر/ شيماء عبد الجليل 
 2102جميل توفيق.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ر1
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ الخازر ـ نهرأـ العنوان 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0
 

2101.  

301112120 
 233ط

 
 الطائي1 عدنان عودة فليح 

هيدرو مناخية حوض الفرات واثرها في تحديد الوارد المائي للعراق /  
عدنان عودة فليح الطائي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية االولى 

2102.  
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12102 
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

301112120 
 212ع

 
 العامري1 اسماعيل داود سليمان

الذبذبة الجنوبية واثرها في حرارة ومطار العراق/ اسماعيل داود 
سليمان العامري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

12102 
 سم21ص:ايض؛222أـ ق1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2100.  

301112120 
 132م

 
 المكوطر1 وسن محمد علي كاظم 

االدلة الجيومورفولوجية لمناخ الباليوستوين في المنطقة شبه الجبلية 
/  وسن محمد علي كاظم المكوطر .ـ G,I,S)شرق دجلة ( باستخدام 

 12102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 
 سم21ص:ايض؛022أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2101.  

301112120 
 322م

 
 المياحي 1 خلدون فليح حسن

مؤشرات التغيير المناخي واثرها في كفاءة مشروع ري االسحاقي/ 
التربية 1 ابن خلدون فليح حسن المياحي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 2102رشد 1
 سم 21ص؛222

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 ـ االسحاقي ـ ريأـ العنوان 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق0
 

2103.  

301112120 
 231و

 
 الوائلي 1 مثنى فاضل علي 

التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق/ 
الكوفة : جامعة الكوفة ـكلية االداب 1 قسم مثنى فاضل علي الوائلي.ـ 

 2102الجغرافية1
 سم21ص:ايض؛221أـ ض1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

2121.  

3011121200 
 232ع
 

 
 العبيدي 1 مهند حمدون جرجيس 

في العمليات الجيومورفولوجيه وانعكاساتها على المظهر االرضي 
منطقة برده رش شمال العراق/ مهند حمدون جرجيس العبيدي.ـ 

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  شمال العراقأـ العنوان 0
 

2120.  

30111212000 
 122س

 
 السلطان 1 مجاهد خالد ايوب 

الجوفية في حقل المشراق بأستخدام تقنيات نظم تمثيل حركة المياه 
المعلومات الجغرافية / مجاهد خالد ايوب السلطان .ـ نينوى : جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية1

2122.  
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 سم21ص؛21
 دبلوم عالي في علم الخرائط 

ـ المياه الجوفية   2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق )مدينة الموصل (0
 رافية أـ العنوان ـ نظم المعلومات الجغ2
 

30111212000 
 233ط

 
 الطائي 1 غيداء سعيد قاسم محمد

التقييم الجيومور فولوجي للمواد االرضية لمنطقة عين الصفرة)شرق 
الموصل(/ غيداء سعيد قاسم محمد الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102كلية التربية1
 سم 21ص:ايض؛022أـ ي1

 جغرافية طبيعيةأطروحة دكتوراه جغرافية / 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)شرق الموصل(أـ العنوان 0
 

2122.  

30111212002 
 232ج
 

 
 الجبوري 1 عبد الهادي صالح عبد 

أثر عناصر المناخ على بعض امراض االبقار في محافظة كركوك/ عبد 
الهادي صالح عبد الجبوري.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛003

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 
ـ المناخ ـ عناصر   2ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة كركوك(0
 ـ االبقار ـ امراضأـ العنوان 2
 

2122.  

3011121202 
 131ت
 

 
 التميمي 1 بشير فرحان محمود شهاب

الموارد المائية وأثرها على مشاريع الري في قضاء تكريت / بشير 
محمود شهاب التميمي .ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية  فرحان

 2102التربية 1
 سم21ص:ايض؛001أـ م1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 
ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة صالح الدين 1قضاء تكريت(      0
 ـ الري ـ مشاريعأـ العنوان 2
 

2121.  

3011121202 
 132م

 
 المشهداني1غزوان عبد كامل حميد 

مؤشرات التغير المناخي واثرها في المقنن المائي لمحصول القمح في 
(/ غزوان عبد كامل 2101ـ 0310محافظة صالح الدين للفترة من )

حميد المشهداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 قسم الجغرافية 
12102 

 سم21ص:ايض؛021أـ ص1
 داب في الجغرافيةرسالة ماجستيرا

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة صالح(أـ العنوان 0
 

2122.  

30111212020 
 322ب
 

 
 البياتي1مروة مصطفى شاكر

مؤشرات راحة االنسان في مدينة بغداد / مروة مصطفى شاكر 
 2102البياتي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛021ب ـ ق1
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ االنسان ـ راحة2ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )مدينة بغداد(0
 أـ العنوان 

 

2120.  

30111212020 
 121س

 
 سالم فاضل علي

2121.  
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التباين المكاني لالستقطاب الصناعي ضمن محوري الكرمه وخان بني 
1 ابن رشد  سعد / سالم فاضل علي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية

12102 
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه فلسفة في جغرافية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )مدينة بغداد(أـ العنوان 0
 

30111212020 
 123ش

 
 الشمري1 عمار ياسر محمود عطوان 

اثر تباين المساحات الخضراء في طقس ومناخ مدينة بغداد للمدة من 
محمود عطوان الشمري.ـ بغداد (/ عمار ياسر 2101ـ 0310)

 2102:جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛022أـ م1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ طقس ومناخ2ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )مدينة بغداد(0

 أـ العنوان 
 

2123.  

30111212022 
 222ع
 

 
 العبادي1 رشيد سعدون محمد حسن 

المائية في حوض ديالى وتنميتها : دراسة في جغرافية  ادارة الموارد
الموارد المائية / رشيد سعدون محمد حسن العبادي.ـ بغداد :جامعة 

 2102بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛201أـ ع1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في جغرافية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )ديالى(أـ العنوان 0
 

2121.  

30111212022 
 232م

 
 ماهر سلمان مالك عبد الحسين 

اثر العمليات البنوية في تكوين اشكال سطح االرض في طية حمرين  
الجنوبي شمالي المنصورية 1 العراق/ ماهر سلمان مالك عبد 
 2102الحسين.ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ن1
 جغرافيةرسالة ماجستيراداب في ال

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة ديالى(أـ العنوان 0
 

2120.  

30111212022 
 231ب
 

 
 بتول حسين خلف 

امكانيات محافظة واسط في الرياح واالشعاع الششمسي ودورهما في 
استثمار الطاقة المتجددة/ بتول حسين خلف .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1 ابن رشد 1
 سم 21ص:ايض؛010أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية الطبيعية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظه واسط(أـ العنوان0
 

2122.  

 

30111212022 
 312ع

 
 العيساوي1خليل كاظم جاسم محمد 

المناخ الزراعي في محافظة االنبار / خليل كاظم جاسم محمد 
للعلوم االنسانية 1قسم الجغرافية1  العيساوي.ـ االنبار ـ كلية التربية

2102 
 سم21ص:ايض؛233أـ ع1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة االنبار(أـ العنوان 0
 

2122.  

30111212022 
 222م

 
 المرعاوي1 قاسم احمد رمل درج 

2122.  
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الجزيرة( محافظة المياه الجوفية وامكانية استثمارها في ) منطقة 
االنبار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية/  قاسم احمد رمل درج 

 2102المرعاوي.ـ االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1 
 سم21ص:ايض؛213أـ ن1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة االنبار(أـ العنوان 0
 

30111212021 
 232ب

 
 البديري1 احمد لفتة حمد 

مؤشرات التغير المناخي واثرها في زيادة مظاهر الجفاف في محافظة 
بابل / احمد لفتة حمد البديري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 

 2102ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛011أـ د1 

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية الطبيعية 
 الطبيعية ـ العراق )محافظه بابل(أـ العنوانـ الجغرافية 0
 

2121.  

30111212021 
 222س

 
 الساعدي1 محمد حميد عباس 

طبيعة االمطار وعالقتها بخصائص المياه الجوفية الماكن طمر 
النفايات في منطقة الحلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية/ محمد 

كلية التربية 1 حميد عباس الساعدي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ 
2102 
 سم21ص:ايض؛202أـ ف1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )منطقة الحلة(0
ـ نظم المعلومات 1ـ النفايات ـ طمر 2ـ المياه الجوفية  2ـ االمطار    2

 الجغرافيةأـ العنوان 
 

2122.  

30111212021 
 212ش

 
 شاكر عبد عايد

 الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل/ شاكر عبد عايد تباين تراكيز
 2102.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ع1 
 رسالة ماجستيرفي اداب الجغرافية

 ـ التلوث البيئي2ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة بابل(0
 أـ العنوان

 

2120.  

30111212021 
 123أ

 

 
 حمزة فليفلاالسدي1 كامل 

تباين الخصائص المورفومترية لوديان الهضبة الغربية في محافظة 
النجف وعالقتها بالنشاط البشري / كامل حمزة فليفل االسدي.ـ الكوفة 

 2102: جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم الجغرافية 1 
 سم21ص:ايض؛212أـ س1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 الطبيعية ـ  العراق )منطقة النجف(أـ العنوانـ الجغرافية 0
 

2121.  

30111212021 
 022خ

 
 الخفاجي1 محمد كاظم جواد 

التمثيل الكارتوكرافي للخصائص الجغرافية لمحافظة النجف/  محمد 
كاظم جواد الخفاجي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم 

 2102الجغرافية 1 
 سم21ص:ايض؛022أـ ف1

 ماجستيرفي الجغرافيةرسالة 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة النجف(أـ العنوان0
 

2123.  
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30111212021 
 222ع

 
 العذاري1 سراء عبد طه ضيف 

تصنيف استعماالت االرض والغطاء االرضي في محافظة النجف 
باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد/  سراء عبد طه ضيف.ـ الكوفة : 

 2102ية االداب 1 جامعة الكوفة ـ كل
 سم21ص:ايض؛022أـ س1

 رسالة ماجستيرفي الجغرافية
 ـ االرض2ـ الجغرافية الطبيعية ـ  العراق )محافظة النجف(0
 ـ االستشعار عن بعدأـ العنوان2 

 

2121.  

3011121202 
 222ج

 
 الجبارة 1 حيدر ناصر شداد 

استخدامات الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( في 
محافظات جنوب العراق: دراسة في جغرافية الطاقة /  حيدر ناصر 

 2102شداد الجبارة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛013أـ ف1 

 رسالة ماجستيرفي اداب الجغرافية
ـ الطاقة ـ 2ـ الجغرافية الطبيعية ) محافظات جنوب العراق(0

 استخدمات أـ العنوان
 

2120.  

30111212020 
 223ب
 

 
 البدري1 علي ضعيف تايه 

مؤشرات الراحة المناخية في مدينة الناصرية / علي ضعيف تايه 
 2102البدري.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية االداب1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) مدينة الناصرية (أـ العنوان0
 

2122.  

30111212022 
 32ر
 

 
 رنا فاروق رزوقي

الخصائص الجيومورفولوجيه لنهر دجلة بين علي الغربي ومدينة 
العمارة / رنا فاروق رزوقي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 

12102 
 ص21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق أـ العنوان0
 

2122.  

30111212022 
 322س

 
 السوداني 1 صباح باجي ديوان

أثر المناخ في تشكيل الكثبان الرملية في محافظة ميسان / صباح 
 2102باجي ديوان السوداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛020أـ س1
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 انـ المناخ أـ العنو2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ميسان(0
 

2122.  

30111212022 
 123أ

 

 
 االسدي 1 صفاء عبد االمير رستم

الحمولة النهرية في شط العرب وأثارها البيئية/ صفاء عبد االمير 
 2102رستم  االسدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛000
 أطروحة دكتوراه في الجغرافية

 العربأـ العنوانـ شط 2ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)البصرة(0
 

2121.  

30111212022 
 232ص

 
 الصبيح 1 علي مصطفى مهوس 

2122.  
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مظاهر التلوث البصري في مدينة البصرة : دراسة جغرافية/  علي 
مصطفى مهوس الصبيح.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛000أـ ذ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 العراق ـ البصرةأـ العنوانـ الجغرافية الطبيعية ـ 0
 

301112312022 
 331ي

 
 يونس مهدي صالح

فالق خانقين وأثره في تكوين االشكال االرضية في منطقة حمرين / 
يونس مهدي صالح.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ العراق ـ ) منطقة حمرين(أـ العنوان ـ الجغرافية الطبيعية0
 

2120.  

30111312002 
 331ي

 
 الجبوري1 صقر محمد احمد دهام 

التركيب الوظيفي لمدينة الحويجة / صقر محمد احمد دهام الجبوري.ـ 
 2102صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 المدن) الحويجة( ـ دراساتأـ العنوانـ العراق ـ جغرافية 0
 

2121.  

30111312022 
 113س

 
 سلمان مغامس عبود

استعماالت االرض التعليمية وتباينها المساحي في مدينة البصرة 
/  سلمان مغامس عبود.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ  2007ـ 1977

 2102كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ت1

 فية المدنأطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرا
 ـ العراق ـ جغرافية المدن ) البصرة( أـ العنوان0
 

2123.  

301100 
 13ع
 

 
 العلي1 نوار رعد عبد المجيد ابراهيم

 بناء قواعد البيانات لمراحل تنفيذ المدن باستخدام نظام المعلومات
( : دراسة حالة لمدينة الهندية في كربالء المقدسة/ GIS) الجغرافية() 

ابراهيم العلي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كليةاالدراة  نوار رعد عبد المجيد
 2102واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛020أـ ي1 
 دبلوم العالي في ادارة البلديات

 ـ الجغرافية ـ نظم المعلومات ـ دراساتأـ العنوان0
 

2111.  

3011021021 
 133أ

 
 أل منو1 نزار مورو شمعون

السكان االقتصادية ـ التباين المكاني لسن الزواج وعالقاته بخصائص 
االجتماعية في مدينة بغداد الكبرى/ نزار مورو شمعون أل منو.ـ بغداد 

 2102:جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1ابن رشد1
 سم21ص:ايض؛221ب ـ ف1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 ـ الزواجأـ العنوان2ـ الجغرافية البشرية ـ العراق )مدينة بغداد(0
 

2110.  

3011021021 
 131ت

 
 التميمي1 منى عبد النبي عباس

التحليل المكاني لظاهرة التسرب المدرسي الحياء منتخبة في مركز 

2112.  
 



511 
 

قضاء الكاظمية /  منى عبد النبي عباس التميمي .ـ بغداد : جامعة 
 2102بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1

 سم21ص:ايض؛002أ ـ ك1 
 رسالة ماجستير في اداب  جغرافية/ بشرية

 جغرافية البشرية  ـ العراقأـ العنوانـ ال0
 

3011021021 
 232ج

 
 الجبوري1 خالد وليد خضير 

الموارد المائية في القرآن الكريم : دراسة في الفكر الجغرافي / خالد 
وليد خضير الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
 سم21ص؛011

 الجغرافيةرسالة ماجستير في 
 ـ الفكر الجغرافيأـ العنوان2ـ الجغرافية البشرية  0
 

2112.  

3011021021 
 121ج

 
 جمال عبد منديل عيدان

االستيطان الريفي في قضاء بعقوبة : دراسة في جغرافية الريف/ 
جمال عبد منديل عيدان.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛023ر1أـ 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)قضاء بعقوبة(أـ العنوان0
 

2112.  

3011021021 
 131ج

 
 الجميلي1نور رشيد حميد 

العالقة المكانية بين الطرق المعيدة ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية 
: جامعة ديالى ـ  في قضاء الخالص/ نور رشيد حميد الجميلي.ـ ديالى

 2102كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛011أـ ع1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية البشرية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة ديالى(أـ العنوان0
 

2111.  

3011021021 
 022خ

 
 الخفاجي1 حسناء يوسف حبيب

الصيفية في قضاء الهاشمية/ تحليل التباين المكاني النتاج المحاصيل 
حسناء يوسف حبيب الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)قضاء الهاشمية(أـ العنوان0
 

2112.  

3011021021 
 022ر

 
 الرفاعي 1 مياسة عباس جاسم

الطاقة الكهربائية وتوزيعها في محافظة بابل/ مياسة عباس انتاج 
جاسم  الرفاعي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
 سم21ص:ايض؛010أـ م1 

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية 
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة بابل(أـ العنوان0
 

2110.  

3011021021 
 232ز

 
 الزبيدي1 مناهل مهدي كامل 

التباين المكاني لزراعة وانتاج الخضر المحمية في محافظة بابل 
(/  2100ـ 2112لمدة من ) GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

2111.  



512 
 

مناهل مهدي كامل الزبيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 
 2102االنسانية1

 سم21ص؛221
 غرافية البشريةرسالة ماجستير في الج

ـ نظم المعلومات ـ 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة بابل(0
 أـ العنوانGISالجغرافية

 
3011021021 

 222س
 

 الساعدي1 ضياء الدين حسين عسكر 
امكانيات زراعة المحاصيل الحقلية في قضاء بلدروز وسبل تطويرها / 

جامعة ديالى ـ كلية ضياء الدين حسين عسكر الساعدي.ـ ديالى : 
 2102التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛222أـ ت1
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة ديالى(1 قضاء بلدروز0
 أـ العنوان

 

2113.  

3011021021 
 212ش

 
 شعالن احمد عبيد احمد

المتوسط العربية : دراسة تحليلية جغرافية التجارة الدولية لدول البحر 
/ شعالن احمد عبيد احمد.ـ نينوى : جامعة 2113ـ 0331للمدة 

 2102الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛222أـ د1

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية1 بشرية
 ـ الجغرافية البشرية ـ العلم العربيأـ العنوان 0
 

2121.  

3011021021 
 123ش

 
 الشمري1 امال حمزة مزعل 

التحليل المكاني للصناعات الغذائية في محافظة بابل/ امال حمزة مزعل 
 2102الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛032أـ ل1 
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

الصناعات الغذائيةأـ ـ 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة بابل(0
 العنوان

 

2120.  

3011021021 
 022ص

 
 الصفار 1 حسن محمد علي حسين

التغير السكاني وأثره في التوسع العمراني لمدينة كربالء للفترة مابين 
(/  حسن محمد علي حسين الصفار.ـ بابل : جامعة 2100ـ 0330)

 2102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛000

 اجستير في الجغرافية البشريةرسالة م
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)مدينة كربالء(أـ العنوان 0
 

2122.  

3011021021 
 233ط

 
 الطائي1 احمد طالل خضر 

توطن الصناعات االنشائية في محافظة نينوى تطورها ومشكالتها /  
احمد طالل خضر الطائي .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية
ـ الصناعات 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة نينوى(0

 االنشائيةأـ العنوان 
 

2122.  
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3011021021 
 212ع

 
 عامر هليل جواد حميد

االهمية الجيوبولتيكية لنفط العراق/ عامر هليل جواد حميد.ـ بغداد : 
 2102رشد1جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 سم21ص:ايض؛220ب ـ ل1
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ النفط ـ العراقأـ العنوان 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق0
 

2122.  

3011021021 
 221ع

 
 العبدلي1 عادل كاظم عباس 

) التكوين الديني للنجف وتأثيره الجيوبولتيكي في سياسة العراق(/ 
: جامعة الكوفة ـ كلية االداب1  عادل كاظم عباس العبدلي.ـ النجف

2102 
 سم21ص:ايض؛002أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ النجف االشرفأـ العنوان 0
 

2121.  

3011021021 
 123ع

 
 العزاوي1 محمد فزع عبيد خلف

حقول الجغرافية البشرية في الفكر الجغرافي العربي االسالمي في 
الهجري/ محمد فزع عبيد خلف العزاوي.ـ صالح القرن الرابع 

 2102الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛201أـ ز1

 رسالة ماجستير في اداب الجغرافية
 ـ الفكر االسالميأـ العنوان 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العالم العربي0
 

2122.  

3011021021 
 322ع

 
 العوادي1 رباب ابراهيم محمد 

ف ) العالية والواطئة( لمنظومة شط الحلة في كفاية أثر التصاري
ـ 2111المقتن المائي الحقلي للمحاصيل الزراعية للمدة من )

(/ رباب ابراهيم محمد العوادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 2113
 2102التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛033أـ ز1
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)الحلة(أـ العنوان 0
 

2120.  

3011021021 
 332ع

 
 العويدي1 قاسم عالم كاظم 

اثر طرق النقل البري على نمو المستقرات البشرية في محلفظة المثنى 
: دراسة في جغرافية النقل/ قاسم عالم كاظم العويدي.ـ بابل : جامعة 

 2102ة1بابل ـ كلية التربية للعلوم االنساني
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)محافظة المثنى(أـ العنوان 0
 

2121.  

3011021021 
 233ع

 
 الغانمي 1 عامر جاعد حسين جاعد 

تحليل المواقع الصناعية في مدينة كربالء المقدسة 
بابل : واتجاهاتهاالمستقبلية/  عامر جاعد حسين جاعد الغانمي.ـ 

 2102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)مدينة كربالء(أـ العنوان 0
 

2123.  
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3011021021 
 121ع

 
 الغزالي1 رسل عبود محي 

في  الصراع اليمني االرتيري على جزر جنوب البحر االحمر : دراسة
الجغرافية السياسية/ رسل عبود محي الغزالي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛001

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 ـ الجغرافية السياسية أـ العنوان 2ـ الجغرافية البشرية 0
 

2101.  

3011021021 
 223ف

 
 فتحي سلمان جدوع عبد هللا 

التحليل الجغرافي للتأثيرات البيئية لمصفى الدورة على نوعية مياه 
 تهر دجلة جنوب مدينة بغداد/ فتحي سلمان جدوع عبد هللا 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1
 سم21ص:ايض؛002ب ـ ن1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية
 ـ دجلة ـ نهرأـ العنوان 2اق)مدينة بغداد(ـ الجغرافية البشرية  ـ العر0
 

2100.  

3011021021 
 222ك

 
 الكطراني1 بلقيس نوري ناصر كعيد

التنمية الريفية وأثرها في التباين المكاني للمستقرات الريفية في 
ناحيتي الطليعة والشوهلي : دراسة مقارنة/ بلقيس نوري ناصر كعيد 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1الكطراني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 سم21ص؛213

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق)ناحية الطليعة والشوملي(أـ العنوان 0
 

2102.  

3011021021 
 332ل

 
 اللهيبي1 بدر عبد الرحيم محمود

ـ  0322الحركة الطبيعية والمكانية لسكان ناحية النمرود للمدة 
م/ بدر عبد الرحيم محمود اللهيبي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 2101

 2102كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛022أـ ي1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 ـالطبيعة المكانيةأـ العنوان 2ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق0
 

2102.  

3011021021 
 222م

 
 مراد اسماعيل احمد

ناحية التون كوبري بأستخدام  تغير استعماالت االرض الزراعية في
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد /مراد اسماعيل احمد.ـ 

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛200أـ ص1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية
 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراقأـ العنوان 0
 

2102.  
 

3011021021 
 213م

 
 المعموري1 محارب خلف كنج 

البطالة في العراق ودوره النشاط الصناعي في الحد منها للمدة 
م(/  محارب خلف كنج المعموري.ـ بغداد : جامعة 2111ـ 0311)

 2102بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1
 سم21ص:ايض؛011أـ ق1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ النشاط الصناعيأـ العنوان 2ـ الجغرافية البشرية     0
 

2101.  
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3011021021 
 322م

 
 ميادة فاروق سعيد 

استعماالت االرض الحضرية في وحدة بلدية المنصور/  ميادة فاروق 
 2102سعيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛030
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ الجغرافية البشرية  ـ العراق )بغداد(أـ العنوان 0
 

2102.  

3011021021 
 321م

 
 الميالي1 سمير فليح حسن سلمان 

تطور الوظيفة الدينية وأثرها في تغير استعماالت االرض الحضرية في 
مدينة كربالء /  سمير فليح حسن سلمان الميالي.ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد( 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ الجغرافية البشرية   ـ العراق) مدينة كربالء( أـ العنوان 0
 

2100.  

3011021022 
 123أ

 

 
 االسدي 1 زهراء عباس هندي

الجغرافية السياسية لسورياوعالقتها بدول الجوار/ زهراء عباس 
 2102التربية1هندي االسدي .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ سوريا ـ العالقات الدولية2ـ الجغرافية السياسية   ـ سوريا0
 أـ العنوان 

 

2101.  

3011021022 
 113أ

 
 االسكندر 1 هاشم كاظم صبيخي

التحليل المكاني للصراع الديموغرافي في فلسطين /  هاشم كاظم 
 2102جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 صبيخي االسكندر.ـ النجف : 

 سم21ص:ايض؛000أـ د1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

 ـ الجغرافية السياسية   ـ فلسطين أـ العنوان 0
 

2103.  

3011021022 
 232ج

 
 الجبوري1 مزهر حميد سعيد

الموقع الجيوستراتيجي لدول اسيا الوسطى/ مزهر حميد سعيد 
 2102الموصل ـ كلية التربية1الجبوري.ـ نينوى : جامعة 

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ الجغرافية السياسية   ـ اسيا الوسطى أـ العنوان 0
 

2111.  

3011021022 
 131ج

 
 الجميلي1 عدنان عبد هللا حمادي

جغرافية االنتخابات والخريطة الجغرافية لالحزاب السياسية في اقليم 
الجغرافية السياسية/ عدنان عبد هللا حمادي كردستان : دراسة في 

 2102الجميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد( 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ز1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 ـ االنتخابات ـ جغرافية2ـ الجغرافية السياسية) اقليم كردستان(0

 أـ العنوان
 

2110.  

3011021022 
 322ح

 
 االمير رزوق حيدر عبد

جغرافية االنتخابات البرلمانية لمحافظة كربالء للدورتين االنتخابيتين 

2112.  
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 (/ حيدر عبد االمير رزوق2101ـ 2111)
 2102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض؛030أـ ك1
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

ـ االنتخابات 2ـ الجغرافية السياسية ـ العراق ) محافظة كربالء(0
 البرلمانية أـ العنوان

 
3011021022 

 122خ
 

 الخزاعي1 نور موحان عبد الواحد
االهمية السياسية لمدينة النجف / نور موحان عبد الواحد الخزاعي.ـ 

 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1 
 سم21ص:ايض؛011أـ ع1

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 السياسية ـ العراق )مدينة النجف(أـ العنوان ـ الجغرافية0
 

2112.  

3011021022 
 121د

 
 دالل عايد كامل

تقويم جغرافي اليرادات العراق المائية من نهر الفرات : دراسة في 
الجغرافية السياسية/ دالل عايد كامل.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 2102التربية للبنات1قسم الجغرافية1 
 سم21ص:ايض؛021أـ غ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الفرات ـ نهرأـ العنوان2ـ الجغرافية السياسية ـ العراق 0
 

2112.  

3011021022 
 233ر

 
 الراوي 1 عذراء عبد حمد 

التركيب االقتصادي لسكان محافظة االنبار للسنوات 
(: دراسة في جغرافية السكان /  عذراء عبد 2100و0330و0310)

 2102: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1حمد الراوي.ـ بغداد 
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ االنبار ـ جغرافية السكانأـ العنوان0
 

2111.  

3011021022 
 232ر

 
 الربيعي1 حازم داود سالم 

التباين المكاني للتداعي السكني في مركز الرصافة القديم /  حازم داود 
 2102جامعة بغداد ـ كلية االداب 1سالم الربيعي.ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض؛210ب ـ ف1
 رسالة ماجستير في جغرافية المدن 

 ـ بغداد ـ جغرافية السكانأـ العنوان0
 

2112.  

3011021022 
 222ر

 
 رجاء احمد حسن 

الوظيفة السكنية في مدينة خانقين / رجاء احمد حسن.ـ بغداد : جامعة 
 2102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ جغرافية السكانأـ العنوان 2ـ العراق ـ مدينة خانقين     0
 

2110.  

3011021022 
 212س

 
 السامرائي1 عبد الرحيم عبد الباقي محمود احمد 

التباين المكاني للقوى العاملة الصناعية في محافظة صالح الدين : 
عبد الرحيم عبد الباقي محمود احمد دراسة في جغرافية السكان / 

 2102السامرائي.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛012ف ـ ك1 

2111.  
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 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ صالح الدين ـ جغرافية السكانأـ العنوان0
 

3011021022 
 112س

 
 السلماني1 سعد عبد اللطيف صالح 

للخدمات المجتمعيه ) التعليميه والصحيه كفاءة التوزيع المكاني 
والترفيهيه( في مدينة تكريت : دراسة في جغرافية المدن / سعد عبد 

اللطيف صالح السلماني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن 
 2102رشد( 1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 السكانأـ العنوانـ العراق ) مدينة تكريت( ـ جغرافية 0
 

2113.  

3011021022 
 312س

 
 السهالني1 سميع جالب منسي

كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية التعليمية والترفيهية في 
مدينة الشطرة/ سميع جالب منسي السهالني.ـ البصرة :جامعة البصرة 

 2102ـ كليةاالداب1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في جغرافية المدن
 ) مدينة الشطرة( ـ جغرافية السكانأـ العنوان ـ ذي قار0
 

2131.  

3011021022 
 121ظ

 
 ظالل جواد كاظم 

االهمية الستراتيجية لجزيرة سقطري1 اليمن:دراسة في الجغرافية 
السياسية /  ظالل جواد كاظم .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

2102 
 سم21ص:ايض؛002أـ س1

 غرافية أطروحة دكتوراه فلسفة في الج
 ـ الجغرافية السياسية ـ اليمن) جزيرة سقطري( أـ العنوان0
 

2130.  

3011021022 
 221ع

 
 عباس هاشم خالد 

التباين المكاني لخصائص الحيازة الزراعية في محافظة واسط 
وعالقاتها المكانية بالسكان / عباس هاشم خالد .ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102ـ كلية التربية )ابن رشد( 1
 سم21ص:ايض؛222ي1أ ـ خ1 ب ـ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية
 ـ واسط ـ جغرافية السكانأـ العنوان 0
 

2132.  

3011021022 
 232غ

 
 الغريري1 رنا محمد مجيد 

المقومات الجغرافية لبناء قوة الدولة عند المسعودي والمقدسي/ رنا 
 2102التربية 1محمد مجيد الغريري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في الجغرافية

ـ المسعودي 2ـ الدولة ـ قوة العربي2ـ الجغرافية السياسية   0
 ـ الفكر الجغرافيأـ العنوان2والمقدسي  

 

2132.  

3011021022 
 312م

 
 موسى جعفر راضي ناصر 

االهمية االستراتيجية للحقول النفطية في العراق: دراسة في الجغرافية 
السياسية/ موسى جعفر راضي ناصر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص:ايض؛200ب ـ هـ 1

2132.  
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 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية السياسية ـ العراق أـ العنوان0
 

3011021022 
 321م

 
 الميالي1 اسيل مهدي مالك 

في جغرافية الخدمات/ التباين المكاني لخدمات بلدية الشعلة :دراسة 
اسيل مهدي مالك الميالي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن 

 2102رشد( 1
 سم21ص:ايض؛020أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية
 ـ الخدمات ـ جغرافيةأـ العنوان2ـ الجغرافية البشرية ـ العراق 0
 

2131.  

3011020 
 323ح

 
 ي حسينالحياني 1 بالل بردان عل

تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة االنبار / بالل 
بردان علي حسين الحياني.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛212أـ ع1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 ـ الجغرافية التعليميةأـ العنوان 2ـ العراق)محافظة االنبار(   0
 

2132.  

3011020 
 232غ

 
 الغريباوي1 رعد عبد الحسين محمد

كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة السماوة / رعد 
عبد الحسين محمد الغريباوي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ 

 2102كليةاالداب1
 سم21ص:ايض؛201أـ ف1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 ـ العراق)السماوة(الجغرافية التعليميةأـ العنوان 0
 

2130.  

301102012021 
 213ش
 

 
 الشبلي1 زين العابدين عزيز مزيد ابو حليل

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة النجف االشرف باستخدام 
/ زين العابدين عزيز مزيد ابو  GISتقنية نظم المعلومات الجغرافية 

حليل الشبلي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم الجغرافية 1 
2102 

 سم21ص:ايض؛200أـ غ1
 رسالة ماجستير في الجغرافية

ـ نظم المعلومات 2ـ العراق ـ مدينة النجف ـ الجغرافية التكميلية 0
 (أـ العنوان GISالجغرافية )

 

2131.  

301102111120 
 212س

 
 السامرائي1 عمر محمد صالح 

التحليل المكاني لحركة نقل المسافرين باليارات في صالح الدين / عمر 
محمد صالح السامرائي.ـ صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛030أـ س1

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ المسافرين بالسيارات أـ العنوان 2ـ جغرافية النقل     0
 

2133.  

3011021111200
2 
 212أ

 
 أرشد كمال الدين عبد الصمد

التمثيل الخرائط لشبكة النقل الداخلي لمدينة كركوك وقياس كفاءتها 

(/ أرشد كمال الدين عبد GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية)

2311.  



519 
 

 2102تكريت ـ كلية التربية 1الصمد.ـ صالح الدين:جامعة 
 سم21ص:ايض؛212أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية
ـ نظم المعلومات 2ـ العراق ) مدينة كركوك (2ـ جغرافية النقل     0

 ( أـ العنوان GISالجغرافية )

 
3011021111202

2 
 212م

 
 محمد لفته خلف

البصرة تقييم كفاءة الشوارع الرئيسة للنقل بالسيارات في مدينة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية/  محمد لفته خلف.ـ البصرة 

 2102:جامعة البصرة ـ كليةاالداب1
 سم21ص:ايض؛030أـ ن1

 رسالة ماجستير في الجغرافية النقل الحضري
ـ نظم المعلومات 2   ـ العراق ) مدينةالبصرة (2ـ جغرافية النقل     0

 الجغرافية أـ العنوان 
 

2310.  

30110121 
 131د
 

 
 الدليمي1 محمد كريم ابراهيم مخلف

الجوانب الفلكية في التراث الجغرافي العربي واالسالمي)البيروني 
انموذجا(/ محمد كريم ابراهيم مخلف الدليمي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛032ج ـ س1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية الفلكيةأـ العنوان 0
 

2312.  

301102112002 
 223ب
 

 
 بختيار محمد امين

تأثير المناخ في انتاجية الحنطة والشعير في قضاء جم جمال / بختيار 
 2102محمد امين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛022أـ ط1
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 الزراعية  ـ العراق ـ السليمانية)قضاء جم جمال(ـ الجغرافية 0
 ـ الحنطة والشعير أـ العنوان2
 

2312.  

301102211202 
 122خ
 

 
 الخزرجي 1 قحطان رحيم حسن زبط

التحليل المكاني للمياه الجوفية وأثرها في االستثمار الزراعي في 
قضاء بلد/ قحطان رحيم حسن زبط الخزرجي.ـ صالح الدين:جامعة 

 2102كلية التربية 1تكريت ـ 
 سم 21ص؛032

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 (ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق )محافظة صالح الدين ـ قضاء بلد0
 ـ المياه الجوفيةأـ العنوان2
 

2312.  

3011022112020 
 121أ

 

 
 امال صباح حسن كاظم

التوسع الحضري وأثره على سياحة االراضي الزراعية في قضاء 
/ امال 2101ـ0331)ناحية الجسر ـ مركز القضاء( للمدة  المدائن

 2102صباح حسن كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛221أ ـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق )محافظة بغداد(أـ العنوان 0
 

2311.  

3011022112022 
 232س

 
 جيدالسعيدي1حسين علي م

2312.  



511 
 

استعماالت االرض الزراعية في ناحية العبارة محافظة ديالى /ن علي 
 2102مجيد السعيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق )محافظة ديالى(أـ العنوان 0
 

3011022112022 
 222ع

 
 العتابي1 كوثر ناصر عباس 

التباين المكاني الستعماالت االرض بزراعة المحاصيل الحقلية في 
محافظة واسط/  كوثر ناصر عباس العتابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كليةالتربية للبنات 1
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 ـ المحاصيل الحقلية أـ العنوان 2ـ الجغرافية الزراعية ـ واسط0
 

2310.  

3011022112022 
 322ف
 

 
 الفهداوي1 صافي جبار رهفي صالح 

تغير االنتاج الزراعي لمحصول القمح في محافظة االنبار للمدة من 
(/ صافي جبار رهفي صالح الفهداوي.ـ االنبار : 2101ـ 2111)

 2102االداب 1جامعة االنبار ـ كلية 
 سم21ص:ايض؛032أـ س1 

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ القمح2ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق )محافظة االنبار(0

 أـ العنوان 
 

2311.  

3011022112021 
 232ع

 
 العبيدي1اسراء محمود محمد 

التمثيل الخرائطي للعالقات المكانية لالنتاج الزراعي ) النباتي( في 
بابل/ اسراء محمود محمد العبيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية محافظة 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛222ب ـ ص1 

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية الزراعية ـ )محافظة بابل(أـ العنوان 0
 

2313.  

3011022112022 
 232س

 
 السعدي1 وفاء عباس علي
المحمية في محافظة كربالء / وفاء عباس التوزيع الجغرافي للزراعة 

 2102علي  السعدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب1
 سم21ص:ايض؛002أـ ل1  

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
 ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق )محافظة كربالء(أـ العنوان 0
 

2301.  

301102212020 
 13ح

 
 حسن بجاي سموم 

أثر الطرق البرية المعيدة على نمو المستوطنات البشرية في محافظة 
 ذي قار: دراسة في جغرافية النقل / حسن بجاي سموم 

 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ر

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية
الطرق البرية المعبدةأـ ـ 2ـ جغرافية النقل ـ العراق )محافظة ذي قار(0

 العنوان 
 

2300.  

30110201120 
 13ح

 
 الحسن1 رقية فاضل عبد هللا 

الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية االقليمية في محافظة بابل 
( / رقية فاضل عبد هللا الحسن.ـ بابل : جامعة 2101ـ 2110للمدة )

2302.  



511 
 

 2102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراقأـ العنوان 0
 

30110201120 
 212م

 
 مرزة حمزة مرزة

التأثيرات البيئه لشركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية ـ قضاء 
المسيب/  مرزة حمزة مرزة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 

12102 
 سم21ص؛022

 ماجستير في الجغرافيةرسالة 
 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق ـ قضاء المسيب أـ العنوان 0
 

2302.  

30110201120 
 222ن

 
 نجاة عباس حسن 

التحليل المكاني الستخدام الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية في 
العراق / نجاة عباس حسن.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةالتربية 1
 سم21ص؛011

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية 
 ـ الغاز الطبيعي أـ العنوان 2ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق 0
 

2302.  

3011020112020 
 223ك
 

 
 الكعبي 1 عدي فاضل عبد 

تحليل جغرافي للمناطق الصناعية المخططة في محافظة بغداد : دراسة 
: جامعة بغداد ـ في جغرافية الصناعة/ عدي فاضل عبد الكعبي.ـ بغداد 

 2102كليةالتربية1 ابن رشد 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ر1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في الجغرافية 
 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق) محافظة بغداد (أـ العنوان0
 

2301.  

3011020112020 
 322ن

 
 نورة زايد عاتي

والمنتجات واقع الصناعات االنشائية ) صناعة البالط والمواد العازلة 
الكونكريتية( في مدينة بغداد : دراسة في جغرافية الصناعة /  نورة 

 2102زايد عاتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1
 سم21ص:ايض؛002ب1 ش1 

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق ـ مدينة بغداد أـ العنوان 0
 

2302.  

3011020112022 
 231ق
 

 
 القريشي1 علي خلف صايل 

تقويم مناخي لمواقع المناطق الصناعية في مدينة الكوت/ علي خلف 
 2102صايل القريشي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛022أـ ط1 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق ـ )مدينة الكوت( أـ العنوان 0
 

2300.  

3011020112022 
 322ج

 
 الجوزاني 1 حميد عطية عبد الحسين

الصناعات النفطية واثرها التنموية في جنوب العراق / حميد عطية 
 2102عبد الحسين الجوزاني.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كليةاالداب1

 سم21ص:ايض؛221ز ـ ف1 
 أطروحة دكتوراه في الجغرافية 

2301.  



512 
 

 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق)البصرة( أـ العنوان 0
 

3011312000 
 3ط
 

 
 الطه1 عبد المحسن احمد ابراهيم 

ناحية حمام العليل : دراسة في الجغرافية االقليمية / عبد المحسن 
 2102احمد ابراهيم الطه.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 ـ الجغرافية االقليمية ـ العراق)حمام العليل( أـ العنوان 0
 

2303.  

 300112021 
 232ع
 

 
 العبودي 1حيدر جميل حياوي

تحليل جغرافي للمواقع االثارية في محافظة النجف / حيدر جميل 
 2102حياوي العبودي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛001أـ خ1
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية التاريخية ـ العراق)محافظة النجف االشرف( 0
 ـ المواقع االثاريةأـ العنوان 2
 

2321.  

3021120 
 222ج

 
 الجابري1 امال هادي كاظم 

التمثيل الخرائطي لالشكال سطح االرض في محافظة المثنى / امال 
.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب 1 قسم هادي كاظم الجابري 

 2102الجغرافية1
 سم21ص:ايض؛211أـ ل1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 1علم الخرائط
 ـ العراق ـ خرائطأـ العنوان0
 

2320.  

3021120 
 222ح

 
 حارث محمد ذنون ياسين 

القديمة كفارة التوزيع المكاني لدور العبادة التراثية في مدينة الموصل 
/ حارث محمد ذنون ياسين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص:ايض؛01

 دبلوم عالي الجغرافية1 علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  
 ـ العراق ـ خرائط )الموصل(أـ العنوان0
 

2322.  

3021120 
 233ط

 
 الطائي 1 محمد موفق يحيى

التوسع العمراني في مدينة الموصل تأثير البنية الجيولوجية على 
باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية/ محمد موفق يحيى 

 2102الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص: ايض؛11أـ ز1

 دبلوم عالي في علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  
 الجغرافيةأـ العنوانـ نظم المعلومات 2ـ العراق ـ خرائط     0
 

2322.  

3021120 
 222ف

 
 الفرحاني1اركان مظهر راضي 

التمثيل الكارتوكرافي )الخرائطي(للظواهر الجغرافية البشرية في 
محافظة القادسية/ اركان مظهر راضي الفرحاني.ـ القادسية : جامعة 

 2102القادسية ـ كلية االداب 1 قسم الجغرافية1
 سم21ص:ايض؛022أـ س1

 ستير اداب في الجغرافية 1 الخرائطرسالة ماج
ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ) محافظة 2ـ العراق ـ خرائط0

 القادسية(أـ العنوان

2322.  



513 
 

 

302112 
 212أ

 

 
 احمد عزيز سلمان

عصر السالالت السومريه في ضوء تنقيبات تل الوالية/  احمد عزيز 
 2102سلمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في علم االثار القديمة

 ـ التنقيبات االثرية ـ العراقأـ العنوان0
 

2321.  

3021120 
 231غ

 
 الغانمي 1 فاتن منصور محمد 

مشاهد الصراع على االختام حتى نهاية االلف الثالث قبل الميالد/ فاتن 
 2102منصور محمد الغانمي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1

 سم21ص:ايض؛031أـ د1
 رسالة ماجستيراداب في االثارالقديمة

 ـ العراق القديمة ـ تاريخ2ـ االحكام 2ـ االثار العراقية القديمة  0
 أـ العراق

 

2322.  

3021120 
 213ل

 
 الالمي1 صابرين قاسم رشيد

نصوص اقتصادية غير منشورة في زمن الملكين شوسين وابي سين 
قاسم رشيد الالمي.ـ بغداد : جامعة ق .م( / صابرين 2112ـ 2121)

 2102بغداد ـ كليةاالداب 1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في االثارالقديمة
 ـ االثار العراقية القديمةأـ العنوان0
 

2320.  

3021120 
 321م

 
 منتصر صالح كاظم 

القباب المضلعة ) القنانات( ظهورها وتطورها في العصور االسالمية 
م(/  منتصر صالح 0300هـ02211) حتى نهاية العصر العثماني

 2102كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1
 سم21ص:ايض؛021ت ـ ج1

 رسالة ماجستير في علم االثار 
 ـ االثار االسالمية ـ العراقأـ العنوان0
 

2321.  

3021120 
 222ن

 
 النجار1 هبة جابر فاضل داود

جابر فاضل  الفخار الحوري الميتاني ظهوره وتطوره وانتشاره/ هبة
 2102داود النجار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1

 سم21ص:ايض؛212ب ـ ن1
 رسالة ماجستيراداب في االثارالقديمة

 ـ االثار العراقية القديمة  أـ العنوان0
 

2323.  

3021120 
 022و

 
 وفاء هادي زويد

ق.م(/ 2112ـ 2002نصوص النفقات من العصر السومري الحديث )
 2102زويد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1وفاء هادي 

 سم21ص؛202أـ ح1
 رسالة ماجستير في االثارالقديمة

 ـ االثار العراقية ـ القديمة  أـ العنوان0
 

2321.  

30112020 
 131ج

 
 الجميلي1 عبد القادر سعدي

2320.  



514 
 

تطوير الخدمات السياحية لالماكن التراثية واثرها في الطلب السياحي  
ة ميدانية لمنطقة دار الحكومة العراقية القديم/ عبد في بغداد : دراس

القادر سعدي الجميلي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كليةاالدارة 
 2102واالقتصاد1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في السياحة وادارة الفنادق 

 ـ السياحة ـ بغداد أـ العنوان0
 

30112022 
 232ع
 

 
 عدنان مطر ناصر 

االستثمار السياحي في محافظة كربالء: دراسة في انثرويولوجيا ثقافة 
السياحية/ عدنان مطر ناصر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛220ب ـ ل1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع
 ـ السياحة ـ كربالءأـ العنوان0
 

2322.  

30112021 
 122ع
 

 
 عالء كريم مطلك

االجتماعية للمراقد الدينية في الضبط االجتماعي للسائح  أثر المكانة
الديني في العراق : دراسة ميدانية للمراقد الدينية في مدينة النجف 

االشرف / عالء كريم مطلك.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ 
 2102كليةاالدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛202أـ ي1
 لسياحة والفنادقأطروحة دكتوراه في فلسفة علوم ادارة ا

 ـ المراقد الدينية أـ العنوان2ـ السياحة ـ النجف االشرف   0
 

2322.  

321 
 232ج

 
 الجبوري1 موسى عبد درب حمادة

الرواية السير ذاتية ) نحيب الرافدين ( لعبد الرحمن مجيد الربيعي ـ 
نموذجا/ موسى عبد درب حمادة الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 2102االساسية1كلية التربية 
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ التراجم الذاتيةأـ العنوان0
 

2322.  

32111 
 131ت

 
 التميمي1 سعاد محمد مرهج

كامل الجادرجي واسهاماته الصحفية مع دراسة تحليلية للجرائد 
االهالي ـ وصوت االهالي ـ وصدى االهالي/  سعاد محمد مرهج 

 2102جامعة بغداد ـ كليةاالعالم 1 التميمي.ـ بغداد :
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الصحافة
 ـ الصحافة العراقية ـ دراسات2ـ الجاردجي 1 كامل) صحفي(0

 أـ العنوان
 

2321.  

320 
 232ر

 
 الربيعي1 نبأ عبد الستار جابر

المنطق عند ابي البركات البغدادي : دراسة تحليلية /  نبأ عبد الستار 
الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 قسم الفلسفة1 جابر الربيعي.ـ 

2102 
 سم21ص؛00أـ ق1

 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة
م( 1فيلسوف وعالم 0012ـ 0100ـ البغدادي1 هبه هللا بن علي)0

 بالمنطقأـ العنوان

2322.  
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32010 
 232ج
 

 
 الجبوري1 تامر عبد علي جيب

هـ( 211التوحيدي)تالجوانب التاريخية في مصنفات ابي حيان 
البصائر والذخائر االمتاع والمؤنسة )انموذجا(/ تامر عبد علي جيب 

 2102الجبوري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التأريخ االسالمي
ـ 11ـ ابو حيان التوحيدي1 علي بن محمد بن العباس التوحيدي)0

 السالمي ـ دراساتأـ العنوانـ التاريخ ا2هـ(1 فيلسوف211
 

2320.  

32010 
 121خ

 
 الخزعلي1 شيماء هاشم عزير نصار

التصوف والتجربة الروحية عند ابي حيان التوحيدي: دراسة في 
 االشارات االلهية/ شيماء هاشم عزير نصار الخزعلي  

 2102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كليةاالداب1
 سم21ص؛000

 الفلسفةرسالة ماجستير في 
ـ 11ـ ابو حيان التوحيدي1 علي بن محمد بن العباس التوحيدي)0

 هـ(1 فيلسوفأـ العنوان211
 

2321.  

32010 
 123ش

 
 الشمري1 علياء محمد علي

نظرية العرفان بين يحيى بن حبش السهروردي ولسان الدين الخطيب 
: دراسة مقارنة/ علياء محمد علي الشمري.ـ بغداد : الجامعة 

 2102كليةاالداب1قسم الفلسفة1 المستنصرية  ـ
 سم21ص؛012ح ـ و1

 رسالة ماجستير في الفلسفة
ـ لسان 2هـ(110ـ 123ـ الشهاب السهروردي1 يحيى بن حبش1)0

 ـ العرفان ـ نظرية أـ العنوان2الدين الخطيب)فيلسوف(
 

2323.  

32010 
 32ش

 
 الشيخ1 عبد حمري جاسم

/ عبد حمري جاسم اختيارات االمام الغزالي في العبادات وفقه االسرة 
 2102الشيخ.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض؛220
 أطروحة دكتوراه في فلسفة شريعة اسالمية

هـ(/فيلسوف 11ـ 211د بن محمدبن محمد الطوسي)ـ الغزالي 1 محم0
 متصوفأـ العنوان

 

2321.  

32012 
 123م
 

 
 المسعودي 1سالم فاضل حسون 

ودوره في سياسة االنفتاح االمريكي على الصين هنري كيسنجر 
( / سالم فاضل حسون المسعودي.ـ بغداد : جامعة 0300ـ 0323)

 2102بغداد ـ كليةاالداب 1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في التأريخ المعاصر
ـ امريكا ـ العالقات الخارجية 2ـ كيسنجر 1 هنري 1) فيلسوف الماني(0

 ـ الصينأـ العنوان
 

2320.  

322 
 232ج

 
 الجبوري 1 هيفاء خلق لفته

هـ(/ هيفاء خلق لفته 111هـ ـ 022ابن خلدون اديبا وناقدا )
 2102الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية للبنات 1

2322.  
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 سم21ص؛000أـ ت1
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 هـ(1 مفكرا111هـ ـ 022ـ ابن خلدون 1عبد الرحمن بن محمد )0
 العنوان أـ
 

322 
 031ط

 
 الطفيلي1 الهام حمزة منسي جاسم 

/ الهام حمزة 0303ـ 0312الشيخ محمد جواد مغنية وأثار الفكرية 
منسي جاسم الطفيلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛210أـ خ1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (1 مفكر أـ العنوان0303ـ0312)ـ مغنية 1 محمد جواد 0
 

2322.  

322 
 232م

 
 مروة سليم حبيب

م/ مروة سليم حبيب.ـ بابل : 2101ـ 0322محمد حسين فضل هللا 
 2102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 م(1 مفكر أـ العنوان2101ـ 0322ـ محمد حسين فضل هللا)0
 

2322.  

32210 
 212أ

 

 
 احمد فرج فليح

قصي بن كالب : دراسة في سيرته الشخصية / احمد فرج فليح.ـ 
 2102البصرة :جامعة البصرة ـ كليةالتربية1

 سم21ص؛030
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ التأريخ االسالمي 2(1 سيد قريش11ـ 11ـ قصي 1 قصي بن كالب)0
 ـ دراساتأـ العنوان

 

2321.  

32210 
 121أ

 
 اسامة عبد هللا حمد

منهج الشيخ الشعراوي في العقيدة االسالمية / اسامة عبد هللا حمد.ـ 
 2102بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستير في اصول الدين

ـ العقائد 2ـ الشعراوي1 محمد متولي عبد الحافظ ) رجل دين(0
 االسالميةأـ العنوان

 

2322.  

32210 
 131أ

 
 االشوكاني1 ناصح عثمان حمد امين

اختيارات االمام الشوكاني الفقهية في الطهارة من خالل كتابه نيل 
االوطار / ناصح عثمان حمد امين االشوكاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص؛212أـ د1

 )الفقه المقارن(أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص 
 هـ(1فقيه زيدي0211ـ0002ـ االمام الشوكاني 1 محمد بن علي )0
 ـ الطهارة )فقه اسالمي(أـ العنوان2
 

2320.  

32210 
 123ت

 
 التكريتي1 نور رعد عبد هللا حسين 

النثر الفني عند عبد هللا بن عباس/ نور رعد عبد هللا حسين التكريتي.ـ 
 2102التربية للبنات1صالح الدين:جامعة تكريت ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛032

2321.  
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 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها
ق هـ ـ 2ـ ابن عباس 1 عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب1 صحابي )0

 ـ النثرالعربي  ـ دراساتأـ العنوان2هـ(21
 

32210 
 222ج

 
 الجابري1 اسماعيل طه معتوك

يخ اعيان الشيعة محسن االمين العاملي ومنهجه في كتابة التار
م/ اسماعيل طه معتوك الجابري.ـ النجف : 0312ـ 0120انموذجا 

 2102جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 
 هـ(1مؤرخ0312ـ 0120ـ العاملي 1 محسن عبد الكريم )0

 أـ العنوان
 

2323.  

32210 
 231ج

 
 الجحيشي1 عمر ابراهيم محمود

هـ/  عمر ابراهيم محمود الجحيشي.ـ بغداد : 122الرومي الفناري ت
 2102جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض؛200
 أطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية تخصص فقه 

 هـ(1عالم122ـ 010ـ القتاوي1 محمد بن حمزة بن محمد )0
 ـ الفرائض ) فقه اسالمي(أـ العنوان2
 

2311.  

32210 
 131ج

 
 الجميلي1 احمد شاكر عبد الحميد 

الكشف عن مشكالت الكشاف حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري 
هـ(: 021لالمام سراج الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني )ت

(من 22(من سورة الحجر الى االية )0دراسة وتحقيق من االية )
 سورة الكهف/  احمد شاكر عبد الحميد الجميلي

 2102ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 .ـ بغداد : 
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير قسم اصول الدين )تخصص تفسير(
ـ عمر 2هـ(1 عالم 121ـ 220ـ الزمخشري1 محمود بن عمر )0

 هـ(1عالم021ـ 11القزويني1 عمر بن عبد الرحمن عمر البهبهائي)
 أـ العنوان 

 

2310.  

32210 
 232ح

 
 الحديدي1 ضرغام بشير سلطان 

جهود الصابوني البالغية في صفوة التفاسير/  ضرغام بشير سلطان 
 2102الحديدي.ـ صالح الدين: جامعة التكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛030
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها

 ـ اللغة العربية ـ بالغة2ـ الصابوني1 محمد بن علي 1عالم0
 أـ العنوان 

 

2312.  

32210 
 122خ

 
 الخزاعي 1 سناء فليح عجيل 

الشيخ عبد الهادي الفضلي: دراسة في طروحاته الفكرية/ سناء فليح 
عجيل الخزاعي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛31

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 لم الدين(أـ العنوان ـ الفضلي1 عبد الهادي) مفكر وعا0
 

2312.  
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32210 
 312خ

 
 خنساء صابر عبد العزيز

الصحابي الجليل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه(وأثره في التاريخ 
العربي االسالمي/ خنساء صابر عبد العزيز.ـ صالح الدين: جامعة 

 2102التكريت ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛011

 االسالميرسالة ماجستير في التاريخ 
ق.هـ( 1 22ق.هـ ـ 21ـ طلحة الجود 1طلعة بن عبيد بن عثمان )0

 صحابيأـ العنوان 
 

2312.  

32210 
 022ر

 
 الرفاعي1 فاتن علي عبد الرحمن ناصر

جهود االمام ابن قيم الجوزية في علم االديان /  فاتن علي عبد 
الرحمن ناصر الرفاعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 

12102 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 هـ(1 عالم230ـ 111ابن الجوزي1 عبد الرحمن بن علي بن محمد )

 ـ االديان 1 علمأـ العنوان2
 

2311.  

32210 
 322ز

 
 الزوبعي1 عمر محمد علي سالم 

أل قتادة بن النعمان واثرهم في التاريخ االسالمي /عمر محمد علي 
 2102جامعة االنبار ـ كلية االداب 1 سالم الزوبعي.ـ االنبار :

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي  

ـ التاريخ 2هـ(22ـ 11ـ قتادة بن السمان بن زيد بن عامر )0
 االسالمي ـ دراسات أـ العنوان

 

2312.  

32210 
 212س

 
 السامرائي1 ايهاب محمد جاسم

الطاهرين عاشور االستنباط المصلحي من النصوص عند االمام محمد 
م( :دراسة اصولية/ ايهاب محمد جاسم 0302هـ ـ 0232)

 2102السامرائي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
 هـ(1عالم021ـ 11الطاهر بن محمد الشاذلي) ـ ابن عاشور 1 محمد0

 أـ العنوان
 

2310.  

32210 
 212س

 
 رائي1 خالد عباس سنيد السام

دور الدولة في االقتصاد االسالمي في ضوء اراء االمام ابن تيمية / 
خالد عباس سنيد السامرائي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية 

 2102االمام االعظم1 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 عالم هـ(0211ـ 220ـ ابن تيمية 1 احمد بن عبد الحليم )0
 ـ االقتصاد االسالميأـ العنوان2
 

2311.  

32210 
 212س

 
 السامرائي1 محمد عز الدين مهدي

تعقبات المناوى على السيوطي في كتابه فيض القدير شرح الجامع 
الصغير يعزو الحديث والحكم/  محمد عز الدين مهدي السامرائي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص:ايض؛223

2313.  
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 أطروحة دكتوراه في تخصص حديث نبوي 
ـ المحقق المناوي 1 محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 0
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات أـ العنوان 2هـ(1 عالم0102ـ312)
 

32210 
 222س

 
 السراج 1 عباس فاضل عباس 

المباني االصولية عند االخوند الخرساني /  عباس فاضل عباس 
 2102اج.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1 السر

 سم21ص:ايض؛200أـ ح1 
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

 هـ(1رجل دين0223ـ 11ـ االخوند الخرساني 1 محمد كاظم )0
 ـ الفقه االسالمي 1 اصوألـ العنوان2
 

2321.  

32210 
 322س

 
 السورجي1 ادريس كجيل حمد

المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه(: الفقه المقاصدي المير 
دراسة مقارنة /  ادريس كجيل حمد السورجي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102العراقية ـ كلية الشريعة1 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص) اصول الفقه(
هـ( 1 امير 21ق.هـ ـ 22ـ علي بن ابي طالب بن عبد المطلب )ع() 0

 ـ الفقه االسالمي1 اصوألـ العنوان2نينالمؤم
 

2320.  

32210 
 123ش

 
 الشمري1 علي عدنان عبد سعد

(/ علي 0310ـ 0102عبد الحسين شرف الدين : دراسة تاريخية )
عدنان عبد سعد الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (1 مفكرأـ العنوان0310ـ 0102عبد الحسين شرف الدين) ـ0
 

2322.  

32210 
 232ع

 
 العبيدي1 محمد عبد هللا خلف 

القرضاوي وجهوده العلمية في االقتصاد االسالمي في كتابيه )مشكلة 
الفقر وفقه الزكاة (/  محمد عبد هللا خلف العبيدي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102العراقية ـ كلية الشريعة1 
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 
(1رجل 0322ـ 0221ـ القرضاوي1 ابو محمد يوسف بن عبد هللا )0

 ـ االقتصاد االسالميأـ العنوان2دين 
 

2322.  

32210 
 232ع

 
 العبيدي1 مصطفى قدوري احمد رحيم 

حكيم بن حزام ودوره في الجاهلية واالسالم/ مصطفى قدوري احمد 
 2102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية1 رحيم العبيدي.ـ

 سم21ص؛013
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ الجاهلية 2هـ(1 صحابي12111ـ حكيم بن حزام بن خويلد )0
 واالسالمأـ العنوان

 

2322.  

32210 
 232ع

 
 عدنان يوسف حسين 

الصحابي حذيفة بن اليمان)ص(سيرته ودوره على عهد الرسالة 
والخالفة الراشدة/ عدنان يوسف حسين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

2321.  
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 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛002أ ـ ح1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 هـ(1صحابي22ـ 11ـ حذيفة بن اليمان 1حذيفة بن حسيل بن جابر )0
 اشدين ـ تاريخ اسالمي أـ العنوانـ الخلفاء الر2
 

32210 
 131ك

 
 كريم علي فليح حسن 

الجوانب المالية واالقتصادية في كتاب الحاوي الكبير للماوردي 
م/  كريم علي فليح حسن .ـ صالح الدين: 0111هـ /211المتوفي 

 2102جامعة التكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في التاريخ
 هـ(1 عام 211ـ 222ـ الماوردي 1 علي بن محمد بن حبيب) 0

 أـ العنوان 
 

2322.  

32210 
 213م

 
 محسن خضر صالح 

عدي بن حاتم الطائي حياته ودوره في الجاهلية وصدر االسالم/ 
محسن خضر صالح .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 

 2102االساسية1
 سم21ص؛022ب ـ ت1

 يخ االسالميرسالة ماجستير في التار
ق 22ـ 111ـ حاتم الطائي1 حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج)0

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراساتأـ العنوان2.م(
 

2320.  

32210 
 123م

 
 المشايخي1 هدى عبد الخالق عثمان 

تعقبات ابن جمر العسقالني على علماء المصطلح من خالل كتابه نزهه 
هدى عبد الخالق عثمان المشايخي.ـ بغداد :  النظر : دراسة نقدية / 

 2102الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في حديث نبوي
ـ  002ـ ابن حجر العسقالني 1 احمد بن علي بن محمد الكناني)0

 ـ الحديث الشريف ـ مصطلع ـ دراسات2هـ(1 رجل دين 112
 أـ العنوان

 

2321.  

32210 
 301ن

 
 نوفل حمد كاظم 

الفكر السياسي االسالمي عند العالمة صديقه حسن خان القنوجي في 
 كتابة اكليل الكرامة في تبيان مقاصد االمامة/ نوفل حمد كاظم 

 2102.ـ صالح الدين: جامعة التكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في علوم القرأن 
هـ( مفكر 0210ـ 0221بن علي ) ـ صديق حسن خان بن حسن0

 ـ القرأن الكريم ـ علومأـ العنوان2وفقيه حنفي 
 

2323.  

32212 
 220آل
 

 
 آل جعفر 1تماضر مرشد سليم 

االراء العقدية في الجامع الحكام القرآن لالمام ابي عبد هللا القرطبي 
هـ) النبوات(/ تماضر مرشد سليم آل جعفر.ـ بغداد : جامعة 200ت

 2102كليةالعلوم االسالمية 1بغداد ـ 
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 هـ(1 عالم بالكالم200ـ 11ـ القرطبي1 محمد بن محمد بن ابي بكر )0
 ـ العقائد االسالمية أـ العنوان2

2301.  
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32212 
 232ج

 
 الجبوري 1 باسم صالح حسين صالح

تفسيرالبركوي لالمام محيي الدين محمد بن بير علي البركوي 
هـ/ باسم صالح حسين صالح الجبوري.ـ صالح الدين: جامعة 310ت

 2102التكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 هـ(1 مفسر ونحوي210ـ 320ـ البير علي1 محمد بن بير علي )0

 أـ العنوان
 

2300.  

32212 
 322ج

 
 الجنابي1 خير هللا شجاع احمد 

) من خالل تفسيره القرآن( / خير هللا شجاع  االمام القصاب مفسرا
 2102احمد  الجنابي.ـ صالح الدين: جامعة التكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم القرآن

 هـ(1 مفسرأـ العنوان221ـ 11ـ القصاب 1 محمد بن علي )0
 

2302.  

32212 
 103ح

 
 الحلفي 1 ميثم عبد االمير عبد الزهرة عاتي

الشيخ الصدوق وجهوده في التفسير/  ميثم عبد االمير عبد الزهرة 
 2102عاتي الحلفي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية1

 سم21ص؛001
 رسالة ماجستير في علوم القرآن

 هـ(1 مفسر 210ـ 11ـ ابن بابويه 1 محمد بن علي بن الحسين)0
 أـ العنوان

 

2302.  

32212 
 122ح

 
 الحمداني1 فرح سالم محمد شيت 

منهج االمام الرازي واختياراته في كتابيه المحصول والمعالم في 
اصول الفقه : دراسة مقارنة / فرح سالم محمد شيت الحمداني.ـ 

 2102نينوى : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1
 سم21ص:ايض؛003ب ـ ح1 

رآن الكريم رسالة ماجستير علوم قرآن كريم وتربية اسالمية 1الق
 وتربية اسالمية 

 هـ(1 مفسر212ـ 122ـ الفخر الرازي1 محمد بن عمر بن الحسين )0
 ـ الفقيه االسالمي1 اصوألـ العنوان2
 

2302.  

32212 
 212خ

 
 خالد احمد محمد 

هـ(في حاشيته على تفسير الجاللين/ 0220منهج الشيخ الصاوي )ت
 2102كليةاالداب 1 خالد احمد محمد.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 

 سم21ص؛212أـ د1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن تخصص )تفسير( 

 هـ( 1مفسر أـ العنوان 0220ـ 0001ـ العبادي1 احمد بن محمد )0
 

2301.  

32212 
 212خ

 
 الخالدي1 حيدر خليل اسماعيل 

منهج االستنباط من القرأن الكريم عند سعيد النورسي في رسائل النور 
خليل اسماعيل الخالدي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةاالداب / حيدر 

 12102 
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في علوم القرآن 

2302.  
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ـ 0232ـ النورسي1 بديع الزمان سعيد بن ميرزا بن علي )0
 م(1 مفسر أـ العنوان0100

 
32212 

 122خ
 

 الخزرجي1 زيدون ابراهيم فارس
بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث فتح القادر المعين المغيث 

هـ من اول 0121للشيخ عبد القادر بن جالل الدين المحلي كان حيا
المخطوط والى باب الموقوف/ زيدون ابراهيم فارس الخزرجي.ـ بغداد 

 2102: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1 
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 هـ(1مفسر122ـ 030محمد بن احمد ) ـ جالل الدين الحلي01

 أـ العنوان
 

2300.  

32212 
 322ر

 
 رياض حميد ناصر

هـ من 211هـ على تفسير البيضاوي ت321حاشية سعدي جلبي ت 
سورة المؤمنون الى نهاية سورة العنكبوت : دراسة وتحقيق/ رياض 

حميد ناصر.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةالتربية االساسية1 
2102 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية 1 تفسير 
 هـ( مفسر 321ـ 11ـ سعد جلبي 1سعدهللا بن عيسى )0
 هـ(1 مفسر211ـ11ـ البيضاوي1 عبد هللا بن عمر بن محمد)2

 أـ العنوان 
 

2301.  

32212 
 232ز

 
 الزبيدي1 حذيفة فاضل يونس احمد 

البيضاوي لالمام  نواهد االبكار وشواهد االفكار حاشية على تفسير
هـ(: 300الحافظ المقسرابيالفضل جالل الدين السيوطي المتوفي سنة )

دراسة وتحقيق من سورة ابراهيم الى نهاية سورة الكهف / حذيفة 
فاضل يونس احمد الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كليةاالداب1 
 سم21ص:ايض؛210

 خصص )تفسير( أطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن ت
بن عمر بن محمد   ـ البيضاوي1 عبد هللا0

 هـ(1مفسرأـ العنوان211ـ11الشيرازي)
 

2303.  

32212 
 232ز

 
 الزبيدي1 ياسر جادر محمد 

هـ/ 211هـ على تفسير البيضاوي ت 321حاشية سعدي جلبي ت 
ياسر جادر محمد الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كليةالتربية 

 2102االساسية1 
 سم21ص؛102

 رسالة ماجستير في التفسير
 هـ(1مفسر211ـ 11ـ البيضاوي 1 عبد هللا بن عمر بن محمد )0

 أـ العنوان
 

2311.  

32212 
 230ش

 
 هـ( 322ـ 11الشريف, محمد بن عبد الغني)

قرب الخطاب في تفسير فاتحة الكتاب لالمام محمد بن عبد الغني 
دراسة وتحقيق /  هـ( :322الشهير ) الشريف( المتوفي بعد سنة )

محمد بن عبد الغني الشريف؛ تحقيق زينب خليل ابراهيم حمودي 
 2102السامرائي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 

 سم21ص؛222ب ـ ج1

2310.  
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 رسالة ماجستير في اصول الدين )تخصص تفسير(
ـ  11ـ محمد بن عبد الغني بن عبد الجليل بن عبد الصمد بن علي )0

 هـ(1 مفسر أـ العنوان 322
 

32212 
 212ص

 
 صالح وسمي مهاوش 

كتاب المصباح الزاهر في القرءات العشر البواهر ) االصول( 
هـ/ صالح وسمي مهاوش .ـ صالح الدين: جامعة 111للشهرزوري ت

 2102التكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 هـ(1 مفسر111ـ 222ـ الشهرزوري1 المبارك بن الحسن بن احمد )0
 ـ القرآن الكريم ـ القراءات العشرأـ العنوان 2
 

2312.  

32212 
 233ط

 
 الطائي 1 حيدر هادي عودة 

مرويات علقمة بن قيس التفسيرية : جمع ودراسة /  حيدر هادي 
بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 عودة الطائي.ـ 

2102 
 سم21ص:ايض؛002

 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين
 ـ علقمة بن قيس 1 عبد هللا بن المالك) مفسر (أـ العنوان 0
 

2312.  

32212 
 233ع

 
 العاني1 لميس عبد هللا خليل 

منهج االمام الرسطي في القراءات القرآنية في تفسيره ) رموز 
الكنوز(/  لميس عبد هللا خليل العاني.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 

 2102كليةاالداب 1 
 سم21ص:ايض؛211

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص) قراءات(
 هـ(1قاريء221ـ 113ـ الرسطي 1 عبدالرزاق بن رزق هللا )0

 أـ العنوان
 

2312.  

32212 
 221ع

 
 عبد الباسط ياسين سلطان

العطاردي: دراسة صرفية ونحوية/ عبد الباسط  قراءة ابي رجاء
 2102ياسين سلطان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص؛203أـ ز1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ صرفية ونحوية2ـ العطاردي1 عمران بن ملحان )قاريء(0
 أـ العنوان

 

2311.  

32212 
 123ع

 
 عبد الكريم عمر سليمان

الشافية للعالمة الفاضل كمال الدين محمد بن معين  كمال في شرح
هـ(/ عبد الكريم عمر 0022الدين محمد الغوي المعروف بميرزاكماال )

 2102سليمان.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةاالداب 1 
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
زا ـ كمال الدين محمد بن معين الدين الغوي المعروف مير0

 هـ(1 مفسر  أـ العنوان0022ـ 111كماال)
 

2312.  

32212 
 232ع

 
 العبيدي1 سمير تركي عدوان

هـ/  200مباحث السمعيات في الجامع الحكام القرآن لالمام القرطبي ت

2310.  
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سمير تركي عدوان العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 
 2102االسالمية1

 سم21ص؛202
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ السمعيات2هـ(1 مفسر200ـ 11ـ القرطبي1 محمد بن احمد )0
 أـ العنوان 

 
32212 

 232ع
 

 العبيدي1 مالك مهدي حايف 
هـ(/ 020ـ 20اسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومروياته التأريخية )

مالك مهدي حايف العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 
 2102التربية1

 سم21ص؛201أـ و1 
 ستير في التاريخ االسالميرسالة ماج

 هـ(1 مفسر021ـ 111ـ السدي1 اسماعيل بن عبد الرحمن)0
 ـ التاريخ االسالمي ـ دراساتأـ العنوان2
 

2311.  

32212 
 020ع

 
 العقابي1 عباس ابراهيم حمد خماس

هـ(/ عباس ابراهيم 221علل االختيار في التفسير البسيط للواحدي)ت
 2102العراقية ـ كليةاالداب 1 حمد خماس العقابي.ـ بغداد : الجامعة 

 سم21ص؛223
 أطروحة دكتوراه في فلسفة في اللغة العربية وادابها/لغة

 هـ(1 مفسر221ـ 11ـ الواحدي1 علي بن احمد بن محمد بن علي )0
 أـ العنوان 

 

2313.  

32212 
 13ع

 
 علي عبد هللا محيسن

التأويل/  ردود الكرماني على النحاة في كتابه غرائب التفسير وعجائب 
علي عبد هللا محيسن.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
هـ(1 111ـ نحو11ـ الكرماني 1 محمد بن حمزة بن نصر ابو القاسم)0

 ـ اللغة العربية ـ النحوأـ العنوان2مفسر
 

2331.  

32212 
 122ع

 
 عمار طه احمد 

هـ: 220المفاهيم اللغوية والنحوية في تفسير ابن ابي حاتم الرازي ت 
دراسة تأهيلية/ عمار طه احمد .ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 هـ(1 مفسر220ـ 221ـ ابن ابي حاتم 1 عبد الرحمن بن محمد )0

 أـ العنوان
 

2330.  

32212 
 312ع

 
 العيساوي1 احمد حسان طهيان

مباحث االلهيات في تفسير ابن عطية ) المغرر الوجيز(/  احمد حسان 
 2102طهيان العيساوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص:ايض؛221أـ ت1
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 مفسرهـ(1 122ـ210ـ ابن عطية 1 عبد الحق بن غالب )0
 ـ االلهيات أـ العنوان 2
 

2332.  



525 
 

32212 
 232ك

 
 كاوه احمد فالمرز

البحث النحوي في كتاب ) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز 
( / كاوه احمد فالمرز.ـ صالح الدين: جامعة 1220للرسعني)ت 

 2102تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛022أـ ت1 

 وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 
 هـ(1مفسر221ـ 113ـ الرسعني1 عبد الرزاق بن رزق هللا)0

 أـ العنوان 
 

2332.  

32212 
 231ك

 
 الكبيسي1 انور فوزي رحيم

تخريج ودراسة االحاديث الواردة في تفسير مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس)من اول سورة الحجر والى اخر 

يم الكبيسي.ـ بغداد : الجامعة العراقية سورة الكهف(/  انور فوزي رح
 2102ـ كليةاصول الدين 1 

 سم21ص؛210
 رسالة ماجستير في اصول الدين1 حديث النبوي

 ـ المدرس 1 عبد الكريم ) مفسر(أـ العنوان0
 

2332.  

32212 
 322ك

 
 كنعان عبد كطافة

علوم القرأن عند الشيخ محمد جواد البالغي / كنعان عبد كطافة.ـ 
 2102جامعة بغداد ـ كليةالتربية1ابن رشد1بغداد : 

 سم21ص؛030أـ د1
 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية

 هـ(1مفسرأـ العنوان0212ـ 0212ـ البالغي 1 محمد جواد )0
 

2331.  

32212 
 223م

 
 الماريني1 يوسف مصطفى عبد هللا 

هـ 0202ـ 0222الشيخ عبد اللطيف البرزنجي وجهوده الدعوية 
م(/ يوسف مصطفى عبد هللا  الماريني .ـ بغداد: 0332ـ0322=

 2102رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم1 
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في اصول الدين
هـ(1 0322ـ 0220ـ البرزنجي1 عبد اللطيف بن عبد هللا بن عزيز)0

 عالم كرديأـ العنوان
 

2332.  

32212 
 233م

 
 خلود عبد الكريم خليفةالمعيني1 

ترجيحات االمام المظهري ـ رحمة هللا ـ الفقيه في تفسيره من خالل 
سورة البقرة/  خلود عبد الكريم خليفة المعيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كليةالتربيةللبنات1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستير في علوم القرأن
 ـ المظهري1 محمد ثناء هللا1 مفسرأـ العنوان0
 

2330.  

32212 
 122ن

 
 نصير كريم كاظم محمد

مباحث علوم القرآن في تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد االعلى 
هـ(/ نصير كريم كاظم محمد.ـ بغداد : جامعة 0202السبزواري)ت 

 2102بغداد ـ كليةالتربية1
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في علوم القرأن
 هـ(1 مفسر 0202ـ 0222ـ السبزواري1 عبد االعلى بن علي رضا )0

2331.  
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 ـ القرآن الكريم ـ العلومأـ العنوان 2
 

32212 
 232و

 
 ورود قاسم محمود مجيد 

الدرس الصوفي والنحوي في كتاب حل الشاطبية للعيني الحنفي ت 
هـ/ ورود قاسم محمود مجيد.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 132

 12102  كليةاالداب
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية
هـ(1 132ـ 120ـ ابن العيني1 عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد )0

 قاريء ونحويأـ العنوان
 

2333.  

3221211 
 221ع
 

 
 عباس عبد الحسن سرحان

البحث القرآني عند االمام علي الهادي) عليه السالم(/  عباس عبد 
 2102جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1  الحسن سرحان.ـ النجف :

 سم21ص؛221أـ ي1
 أطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

هـ( االثني 212ـ 202ـ علي الهادي 1 محمد الجواد عليه السالم)0
 عشر االماميهأـ العنوان

 

2111.  

32212 
 212أ

 

 
 احمد حكمة اسماعيل

الحديث عنهم  الرواة الذين عيب على االمام مسلم بن الحجاج اخراج
في المسند الصحيح : دراسة نقدية تطبيقية من خالل كتاب المدخل 

للحاكم النيسابوري/ احمد حكمة اسماعيل.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 
 2102كليةاصول الدين 1 

 سم21ص؛101
 رسالة ماجستير في اصول الدين

ـ 202ـ االمام مسلم 1 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري)0
 (محدثأـ العنوان220

 

2110.  

32212 
 112أ

 
 اسماعيل قادر خانة 

هـ( : 212االغراء والتحذير في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري )ت
دراسة نحوية/  اسماعيل قادر خانة .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب 1 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 هـ(1محدث212ـ 110بن عبد القوى )ـ المنذري1 عبد العظيم 0
 ـ اللغة العربية ـ النحوأـ العنوان2
 

2112.  

32212 
 221ب

 
 البحركي1 ياسين تحسين كريم 

اراء الحافظ الكرجي االصولية في كتابة ؛ ) نكت القرآن(/  ياسين 
تحسين كريم البحركي.ـ بغداد: رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية 

 2102االمام االعظم1 
 مس21ص؛211

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
 هـ(1 محدث123ـ 11ـ القصاب 1 محمد بن علي بن محمد الكرجي)0
 ـ الفقه االسالمي1 اصوألـ العنوان2
 

2112.  

32212 
 222ج

 
 الجادري 1 رافد عبد الحسن ماهود

م(/  رافد 021هـ ـ 001المرويات التأريخية عند ابن سيرين المتوفي )

2112.  



527 
 

الجادري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ عبد الحسن ماهود 
 2102كليةالتربية1

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في التأريخ االسالمي

 هـ(1 محدث001ـ 22ـ ابن سيرين 1 محمد بن سيرين البصري)0
 ـ التأريخ االسالمي ـ دراسات أـ العنوان2
 

32212 
 232ج

 
 الجبوري 1 زينب حسن عبد 

مـ 0112: دراسة تاريخية الشيخ زين الدين بن علي العاملي 
م(/ زينب حسن عبد الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 0110

 2102التربية 1
 سم21ص:ايض؛032أـ ج1

 رسالة ماجستير في التأريخ الحديث
 هـ(1 محدث322ـ 300ـ الشهيد الثاني 1 زين الدين بن علي )0

 أـ العنوان
 

2111.  

32212 
 232ج

 
 الجبوري1محمد رمضان حسن سليمان

الحياة االجتماعية في المدينة المنورة في عصر الرسالة من خالل 
كتاب الطبقات الكبرى البن سعد / محمد رمضان حسن سليمان 

الجبوري.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 قسم التاريخ 
12102 

 سم21ص؛202أـ ج1
 رسالة ماجستير في التأريخ االسالمي

 هـ(1 محدث221ـ 021منيع) ـ الزهيري1 محمد بن سعد بن0
 أـ العنوان 

 

2112.  

32212 
 232ج

 
 الجبوري1 محمد علي مطر حمد

تعارض الرفع والوقف عند االمام الترمذي في جامعة : دراسة 
وتخريج(/ محمد علي مطر حمد الجبوري.ـ بغداد: رئاسة ديوان الوقف 

 2102السني ـ كلية االمام االعظم1 
 سم21ص؛222

 الحديث وعلومهأطروحة دكتوراه في 
 هـ(1 محدثأـ العنوان203ـ 213ـ الترمذي 1 محمد بن عيسى )0
 

2110.  

32212 
 131ج

 
 الجميلي1 نزار امير عبد العزيز دهش 

هـ( سيرته ومرورياته التاريخية / نزار 020االمام حماد بن سلمة )ت
امير عبد العزيز دهش الجميلي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛030

 رسالة ماجستير في التأريخ االسالمي
ـ 11ـ حماد بن سلمه1 حماد بن سلمه بن دينار البصري)0

 ـ التاريخ االسالمي ـ دراساتأـ العنوان2هـ(1محدث020
 

2111.  

32212 
 322ج

 
 الجنابي1 اياد خضير عباس 

التخريج االصولي لفقه االمام الليث بن سعد رحمه هللا/ اياد خضير 
 2102الجنابي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة1 عباس 
 سم21ص؛111

 أطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية تخصص)اصول فقه(
 هـ(1محدث001ـ 32ـ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي)0
 ـ الفقه االسالمي1 اصوألـ العنوان2

2113.  



528 
 

 

32212 
 232ح

 
 الحديدي1 رضوان عز الدين صالح علي 

الدمياطي محدثا من خالل كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح 
/ رضوان عز الدين صالح علي الحديدي.ـ بغداد: رئاسة ديوان الوقف 

 2102السني ـ كلية االمام االعظم1 
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في الحديث وعلومه
 هـ(1 محدث001ـ 202ـ الدمياطي1 عبد المؤمن بن مخلف )0

 عنوانأـ ال
 

2101.  

32212 
 132خ

 
 خلود فاضل كاظم

 التعارض والترجيح في كتاب االعتبار للحازمي/ خلود فاضل كاظم
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في الشريعة تخصص) اصول فقه(

 هـ(1محدث112ـ 121ـ الحازمي 1 محمد بن موسى بن عثمان )0
 العنوانأـ 
 

2100.  

32212 
 133د

 
 الدلوي1 عباس انور نامق رشيد 

هـ( من ابواب 201االحاديث الواردة في كتاب تهذيب اللغة الالزهري)
الهاء والزاي الى ابواب الخاء والصاد ) جمع ودراسة وتخريج(/  

عباس انور نامق رشيد الدلوي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 
 2102التربية 1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية   

 هـ(1 محدث201ـ 212ـ االزهري1 محمد بن احمد بن االزهر)0
 أـ العنوان

 

2102.  

32212 
 323د

 
 الدوري1 عبد الوهاب عامر عبود جابر

هـ( في الكتب 011هـ ــ 010مرويات االمام عراك بن مالك )ت 
الدين: جامعة التسعة /  عبد الوهاب عامر عبود جابر الدوري.ـ صالح 

 2102تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في علوم القرآن
 هـ(1 محدثأـ العنوان011هـ ـ 010ـ الجليل 1 عراك بن مالك )0
 

2102.  

32212 
 323د

 
 الدوري1 قتادة نجم عبد هللا احمد

االحاديث الواردة في كتاب تهذيب اللغة لالمام ابي منصور االزهري 
ابواب الحاء والطاء الى باب الهاء والالم : جمع  هـ( من201)ت

وتخريج ودراسة/  قتادة نجم عبد هللا احمد الدوري.ـ صالح الدين: 
 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية   تخصص حديث 

 هـ(1 محدثأـ العنوان201ـ 2122ـ االزهري1 محمد بن محمد )0
 

2102.  

32212 
 312د

 
 الدوسري1 امجد عبد الحميد عبد الرحمن 

تعقبات الحافظ الذهبي على ابن القطان في كتاب الرد علي ابن القطان 
في كتابه بيان الوهم وااليهام/  امجد عبد الحميد عبد الرحمن 

2101.  



529 
 

 2102الدوسري.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين1 
 سم21ص؛222

 في اصول الدين رسالة ماجستير
 (1 محدث110ـ 101ـ الخراط 1 عبد الحق بن عبد الرحمن )0
 هـ(1 محدث221ـ 11ـ ابن القطان 1 يحيى بن محمد بن عبد الملك )2
 هـ(1 مؤرخ أـ العنوان121ـ 202ـ الذهبي 1 محمد بن احمد )2
 

32212 
 233ر

 
 الراوي1 اسامة احمد صبار 

عبده بن سليمان الكالبي ومروياته في )سنن ابي داود والفسائي وابن 
ماجه(: دراسة وتحليل/  اسامة احمد صبار الراوي.ـ بغداد : جامعة 

  2102بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في اصول الدين 1 حديث نبوي
ابن حاجه 1 ـ 2هـ(1 محدث011ـ 111ـ الكالبي1 عبده بن سلمان )0

 هـ(1 محدثأـ العنوان202ـ 213محمد بن زيد الربيعي)
 

2102.  

32212 
 232ر

 
 الربيعي1 سمر اكرم عبد الرحمن 

هـ(/ سمر اكرم عبد 001الليث بن سعد الفهمي ومروياته التاريخية )ت
الرحمن الربيعي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية1
 سم21ص:ايض؛222أـ د1 

 رسالة ماجستير في التأريخ االسالمي
 هـ(1 محدث001ـ 32ـ الليث 1 ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي)0

 أـ العنوان 
 

2100.  

32212 
 232ز

 
 الزبيدي1 جليل محسن وناس 

الحديث المنكر وتطبيقاته عند الحافظ ابي زرعة الرازي في كتاب علل 
جليل محسن وناس الزبيدي.ـ بغداد : الحديث البن ابي حاتم الرازي / 

 2102ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص؛200أـ ب1 

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص حديث وعلومه 
 هـ(1محدث 222ـ 211ـ ابوزرعه 1عبد بن عبد الكريم )0
 هـ(1محدث200ـ 031ـ ابو حاتم الرازي 1 محمد بن ادريس )2

 وانأـ العن
 

2101.  

32212 
 232ز

 
 الزبيدي1 مهند عبد الستار جميل هاشم

هـ() رضي 12ـ 111مرويات الصحابي الجليل ابي امامة الباهلي ت)
هللا عنه(في الكتب التسعة : دراسة وتحليل/ مهند عبد الستار جميل 

  2102هاشم الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1
 مس21ص:ايض؛222أـ د1 

 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 
 هـ(1 محدث10ـ11ـ صدى بن عجالن بن وهب ابو امامه الباهلي)0

 أـ العنوان 
 

2103.  

32212 
 313ز

 
 زنكنة 1 عمر رشيد رموعمر 

االمامة عند ابن حزم االندلسي وضرورات الواقع السياسي /  عمر 
 رشيد رموعمر زنكنة.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

2102 
 سم21ص؛202أـ ب1 

 أطروحة دكتوراه التاريخ 1 تاريخ اسالمي

2121.  
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 هـ(1محدث212ـ 212ـ ابن خرم 1 علي بن احمد بن سعيد )0
 أـ العنوان 

 
32212 

 212س
 

 السامرائي 1بشير عبد الرزاق سلمان
احاديث الرقائق في جامع الترمذي :جدع ودراسة/ بشير عبد الرزاق 

ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1  سلمان السامرائي.ـ بغداد :
2102 
 سم21ص؛232ب ـ ط1

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص )حديث نبوي شريف
 هـ(1محدث203ـ213ـ الترمذي1 محمد بن عيس سورة)0

 أـ العنوان 
 

2120.  

32212 
 232س

 
 السعيد 1ياسر اسماعيل مصطفى
الحديث وعلومه في كتابه هـ في 211منهج الحافظ البيهقي المتوفي 

شعب االيمان/ ياسر اسماعيل مصطفى السعيد.ـ بغداد : الجامعة 
 2102العراقية ـ كليةاصول الدين1 

 سم21ص:ايض؛221
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 هـ(1محدث211ـ 212ـ البيهقي1 احمد بن الحسين )0
 أـ العنوان 

 

2122.  

32212 
 321س

 
 سندس مجيد جبار 

فقه االمام النسائي من خالل عنوانات االبواب في سننه) كتاب 
الجنايات والحدود(/  سندس مجيد جبار .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  2102كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص:ايض؛221أـ ح1

 أطروحة دكتوراه في الفقه المقارن
 هـ(1 محدث212ـ 201ـ النسائي 1 احمد بن شعيب بن علي )0

 أـ العنوان 
 

2122.  

32212 
 332س

 
 السويداوي1 قيس ناظم جيجان

االراء الفقهية البي بكر الصيدالني في كتابي الطهارة والصالة : 
دراسة فقهية مقارنة/ قيس ناظم جيجان السويداوي.ـ االنبار : جامعة 

 2102االنبار ـ كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستير في الفقه
ـ 11ر الصيدالني 1 محمد بن داود بن محمد الداوودي)ـ ابو بك0

 ـ الطهارة والصالة أـ العنوان 2هـ(1محدث220
 

2122.  

32212 
 332ش

 
 الشهواني1 منير مروان شهاب

تعقبات الحافظ مغلطاني على الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في 
اسماء الرجال/  منير مروان شهاب الشهواني.ـ بغداد : الجامعة 

 2102العراقية ـ كليةاصول الدين1 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير في اصول الدين
ـ 213ـ مغلطاني بن كليح1 مغلطاني بن قليه بن عبد هللا )0

ـ الحفظ المزني 1 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 2(1محدث022
 هـ(1محدثأـ العنوان 022ـ 212)
 

2121.  
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32212 
 222ص

 
 الصباحي1 حمزة حسين ثلج 

التي انتقدت على هشيم بن بشير : دراسة نقدية /  حمزة االحاديث 
حسين ثلج الصباحي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين1 

2102 
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 
 هـ(1محدثأـ العنوان 012أ012ـ هشيم بن بشير ابي حازم )0
 

2122.  

32212 
 132ص

 
 الصميدعي 1 قحطان عدنان عبد الواحد 

الدرس النحوي في شرح سنن ابي داود لالمام بدر الدين العيني 
هـ/ قحطان عدنان عبد الواحد الصميدعي.ـ بغداد : جامعة بغداد 111ت

  2102ـ كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص؛222أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 هـ(1 محدث111ـ 022بن احمد )ـ بدر الدين العيني1 محمد 0

 أـ العنوان
 

2120.  

32212 
 233ع

 
 العاني1 وليد شاكر محمود 

اقوال علماء الجرح والتعديل فيمن قال منهم ابن معين )ليس به بأس 
(او)البأس به( في كتابه ) التاريخ( برواية الدوري/  وليد شاكر 

 2102ن1 محمود العاني .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدي
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في الحديث النبوي الشريف 
هـ(1 222ـ 011ـ ابن معين 1 يحيى ابن معين بن كون بن زياد) 0

 ـ الجرح والتعديل أـ العنوان 2محدث 
 

2121.  

32212 
 232ع

 
 العبيدي1 باسم صباح موسى حمادي 

/   الفقه السياسي لالمام مالك في االحداث التي عارها: دراسة وتحليل
باسم صباح موسى حمادي العبيدي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ 

 2102كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة والفكر
 هـ(1 محدثأـ العنوان003ـ 32ـ االمام مالك 1 مالك بن انس)0
 

2123.  

32212 
 212ع

 
 عثمان حامد شكر 

هـ( في السنن الثالث : 021مرويات يزيد بن ابي حبيب المصري )ت
دراسة وتحليل/ عثمان حامد شكر .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 

  2102االسالمية1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 هـ(1 محدث021ـ 12ـ يزيد ابن ابي حبيب1 يزيد بن سويد االزدي)0

 أـ العنوان
 

2121.  

32212 
 123ع

 
 العزاوي1 هشام نبيل سعيد 

تعليقات الدار قطني علي ابن حيان في كتابه المجروحين/ هشام نبيل 
 2102سعيد العزاوي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين1 

 سم21ص:ايض؛103
 رسالة ماجستير في تخصص حديث نبوي

 هـ(1 محدث211ـ 212ـ الدار قطي 1 علي بن عمر بن احمد )0

2120.  
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 هـ(1مؤرخ212ـ 11ابو حاتم السبتي1 محمد بن حيان) ـ2
 أـ العنوان 

 
32212 

 13ع
 

 العزي1 عبد الوهاب احمد محمد 
هـ( في السنن االربع: دراسة 000مرويات عبد هللا ابي ملكية)ت 

تطبيقية/  عبد الوهاب احمد محمد العزي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
  2102كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في اصول الدين1 الحديث النبوي الشريف

 هـ(1محدث 000ـ 11ـ ابن ابي مليكه 1عبد هللا بن عبيد هللا)0
 أـ العنوان 

 

2122.  

32212 
 12ع

 
 عال عبد المحسن علي

اختيارات االمام محمد بن نصر المروزي في احكام االسرة في كتابه 
 عال عبد المحسن علياختالف العلماء : دراسة مقارنة/ 

 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميةـ فقه مقارن 
 هـ(1 محدثأـ العنوان 232ـ 212ـ المروزي 1 محمد بن نصر )0
 

2122.  

32212 
 022غ

 
 غفران عبود حسين

قهي لالعمال اراء السيد محمد محمد صادق الصدر في التكييف الف
والخدمات المصرفية : عرض ودراسة/ غفران عبود حسين.ـ بغداد : 

  2102جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص:ايض؛212أـ د1 

 رسالة ماجستير في الشريعة تخصص اقتصاد اسالمي
 (1 علم باالقتصاد 0333ـ 0322ـ محمد محمد صادق الصدر)0
 ـ االقتصاد االسالمي ـ دراسات 2ـ الخدمات المصرفية   2

 أـ العنوان 
 

2122.  

32212 
 213ف
 

 
 هـ(312ـ 321الفاكهي1 عبد القادر بن احمد )

كتاب مناهج السرور والرشادفي الرمي والسباق والصيد والجهاد / 
عبد القادر بن احمد الفاكهي؛تحقيق مزهر ايوب محسن.ـ ديالى : 

 2102ة التربية للعلوم االنسانية1جامعة ديالى ـ كلي
 سم21ص:ايض؛221أـ و1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
هـ(1 312ـ 321ـ الفاكهي1 عبدر القادر بن احمد بن علي الفاكهي )0

 محدثأـ العنوان
 

2121.  

32212 
 322ف

 
 الفهداوي1 عدنان عبد اللطيف ابراهيم

بابي الطهارة اجماعات ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في 
والصالة : جمعا ودراسة/  عدنان عبد اللطيف ابراهيم الفهداوي.ـ 

 2102االنبار : جامعة االنبار ـ كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ م1 

 رسالة ماجستير في الفقه المقارن 
ـ الطهارة 2هـ(1 محدث223ـ 11ـ ابن بطال 1 محمد بن خلف )0

 والصالة أـ العنوان
 

2122.  

32212 
 231ك

 
 الكبيسي1 فيافي بشير مهدي 

2120.  
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هـ( وجهوده في الحديث وعلوم/  222هـ ـ 111االمام ابن خلفون )
فيافي بشير مهدي الكبيسي .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول 

 2102الدين 1 
 سم21ص؛002أـ ت1 

رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 1 قسم اصول الدين تخصص 
 ي علوم حديث نبو

 هـ(1محدث222ـ 111ـ ابن فلفون 1 محمد بن اسماعيل بن محمد )0
 أـ العنوان 

 
32212 

 223ك
 

 الكرخي 1 خولة جليل مجيد عبد هللا
الجوانب االقتصادية في سنن ابن ماجة باب الزكاة/ خولة جليل مجيد 

 2102عبد هللا الكرخي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 
 سم21ص:ايض؛201

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية1 تخصص اقتصاد اسالمي
ـ 2ـ الزكاة  2ـ ابن ماجة 1 محمد بن يزيد الربيعي القزويني ـ محدث0

 االقتصاد االسالميأـ العنوان
 

2121.  

32212 
 222م

 
 ماجد حميد عبد 

مرويات سعيد بن ابي عروبة المعلة : دراسة تطبيقية في كتابي علل 
الترمذي الكبير وعلل ابن ابي حاتم /  ماجد حميد عبد.ـ بغداد: الجامعة 

 2102العراقية ـ كليةاصول الدين 1 
 سم21ص؛122

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين 1 تخصيص حديث نبوي
هـ(1 012ـ 11ـ ابن ابي عروبة 1 سعيد بن ابي عروبة مهران)0

 محدثأـ العنوان
 

2123.  

32212 
 212م

 
 الرضا هادي  محمد عبد

اراء الحميدي الفقهية من خالل مرورياته /  محمد عبد الرضا هادي.ـ 
 2102بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 

 سم21ص؛230
 أطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية 

هـ(1 203ـ 11ـ الحميدي1 عبد هللا بن الزبير الحميدي االسدي )0
 محدثأـ العنوان

 

2121.  

32212 
 212م

 
 محمد غني هادي

تعقبات ابن القيم على الحافظ المنذري في اعالل الحديث من خالل 
كتابه تهذيب السنن/ محمد غني هادي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 2102كليةاصول الدين 1 
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في الحديث النبوي الشريف
 محدث(1 010ـ 230ـ ابن حكيم الجوزيد 1 محمد بن ابي بكر )0

 أـ العنوان
 

2120.  

32212 
 212م

 
 المحمدي1 عبد الستار ابراهيم صالح

مرويات االمام حماد بن سلمة )رحمه هللا(المعلة في كتب علل الترمذي 
وابن ابي حاتم الرازي والدار قطني : دراسة نقدية/ عبد الستار 

ابراهيم صالح المحمدي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام 
 12102 االعظم 

 سم21ص؛210
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالميةـ اصول الدين 1 تخصص الحديث

2122.  
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 هـ( 1 محدث020ـ 11ـ حماد بن سلمه بن البصري)0
 هـ( 1 محدث203ـ 213ـ الترمذي1 محمد بن عيسى )2
هـ( 1 قطنية 211ـ 212ـ الدار قطني 1 محمد بن عمر بن احمد)2

 شافعيأـ العنوان
 

32212 
 132م

 
 المشهداني1 محمود ابراهيم حسن

هـ( من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت
كتاب البيع الى اخر كتاب البرهان: دراسة وتحقيق/  محمود ابراهيم 
حسن المشهداني.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 

2102 
 سم21ص: ايض؛211أـ و1 

 العلوم االسالمية تخصص فقه أطروحة دكتوراه في
 هـ( 1 محدث002ـ 012ـ االسنوي عبد الرحيم بن الحسن )0

 أـ العنوان
 

2122.  

32212 
 222ن

 
 نادره عايف حبيب 

هـ( في 223مباحث علوم القرآن عند ابن بطال المالكي القرطبي )
ضوء شرحه لصحيح البخاري/  نادره عايف حبيب.ـ بغداد : جامعة 

  2102بغداد ـ كليةالتربية1
 سم21ص:ايض؛202أـ ع1 

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
 هـ( 1 محدث 223ـ 11ـ ابن بطال 1 علي بن خلف بن عبد الملك)0

 انأـ العنو
 

2122.  

32212 
 212ن

 
 ناصر احمد علي فياض

مرويات المبتدعة في كتاب الترمذي الجامع ) نماذج مختارة(/ ناصر 
احمد علي فياض.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1 

2102 
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في تخصص علم الحديث
 العنوانهـ(1 محدثأـ 203ـ 213ـ الترمذي1 محمد بن عيسى )0
 

2121.  

32212 
 322ن

 
 نورا كريم عزيز 

فقه االمام النسائي من خالل سننه في فقه االحوال الشخصية ـ باب 
النكاح ـ الرضاع/  نورا كريم عزيز.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 

  2102االسالمية1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في الفقه االسالمي1 فقه
هـ( 201ـ 11ـ االمام النسائي 1 احمد بن شعيب بن علي بن سنان )0

 ـ االحوال الشخصية) فقه االسالمي(أـ العنوان 12 محدث
 

2122.  

32212 
 323هـ 

 
 الهيتي1 بسام خيري ناصر المشهداني

اقوال وفوائد الشيخ ابن عثيمين) رحمه هللا(الحديثة في كتابه الشرح 
حديثة/ بسام خيري ناصر الممتع على زاد المستنقع: دراسة 

المشهداني الهيتي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1 
2102 

 سم21ص:ايض؛202أـ ج1
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 ـ ابن عثيمين 1 ابو عبد هللا محمد بن صالح )محدث(أـ العنوان 0
 

2120.  
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32212 
 323هـ

 
 الهيتي1 عمر عبد المنعم خليل

لحد القتل في كتاب الحدود من المستدرك على  االحاديث الموجبة
الصحيحين للحاكم النيسابوري: دراسة تحليلية /  عمر عبد المنعم 

 2102خليل الهيتي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير فلسفة اصول الدين تخصص ) حديث نبوي(
ـ 220ـ الحاكم النيسابوري1 محمد عبدهللا بن حمدوية )0

 هـ(1محدثأـ العنوان 211
 

2121.  

32212 
 222ع
 

 
 العتابي1 احمد حنون ميس

المنهج البنائي في التفسير عند الدكتور محمود البستاني/  احمد حنون 
 2102ميس العتابي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص:ايض؛220أـ د1
 اجستير في الشريعة والعلوم االسالميةرسالة م

 م(1 مفسر2100ـ 0320ـ البستاني1 محمود عبد الحسين)0
 أـ العنوان

 

2123.  

322120 
 131ج
 

 
 الجميلي1 حسن ابراهيم عبد 

جهود مصطفى صبري في الدفاع عن العقيدة / حسن ابراهيم عبد  
  2102الجميلي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه فلسفة اصول دين ـ تخصص )عقيدة(

 (1 عالم بالكالم 0312ـ 0123ـ مصطفى صبري احمد )0
 أـ العنوان

 

2111.  

322120 
 131ج
 

 
 الجميلي1 عماد محسن حمدي

منهج االمام ابي المعين النسفي في تبصرة االدلة/  عماد محسن 
 2102كليةاصول الدين 1 حمدي الجميلي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اصول الدين

هـ(1 111ـ 201ـ النسفي1 ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد)0
 عالم بكالمأـ العنوان 

 

2110.  

322120 
 232ر

 
 رائد محمود زيدان 

تطور الفكر الكالمي في مدرسة االشاعرة مباحث الصفات انموذجا / 
بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1 رائد محمود زيدان .ـ 

2102 
 سم21ص؛202ح ـ د1

 أطروحة دكتوراه تخصص)عقيدة(
هـ(1 عالم 222ـ221ـ ابو الحسن االشعري1 علي بن اسماعيل )0

 بالكالم أـ العنوان
 

2112.  

322120 
 123ش

 
 الشمري1 فلاير عبد كريم محل 

االلهيات / فلاير عبد العالمة نعمان خير الدين االلوسي وأراؤه في 
كريم محل الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 

 2102االسالمية1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في فلسفة اصول الدين/عقيدة
هـ(1 عالم 0200ـ 0212ـ االلوسي 1 فنجان بن محمود بن عبد هللا)0

2112.  
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 بالكالمأـ العنوان
 

322120 
 233ع

 
 العاني 1 ياسين صباح فاضل

االراء الكالمية المتعلقة باللهيات للمال علي القاري/ ياسين صباح 
 2102فاضل العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص؛223
 رسالة ماجستير في اصول الدين

(1عالم  0102ـ 11ـ المال علي القاري1 علي بن محمد سلطان)0
 ـ االلهياتأـ العنوان 2بالكالم  

 

2112.  

322120 
 212م

 
 محمد هندي سليمان 

االراء العقدية في البنوك في شرح الكرمانيعلى صحيح البخاري/ محمد 
هندي سليمان.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 

2102 
 سم21ص؛000

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 1 تخصص عقيدة اسالمية
 هـ(1عالم بالكالم 012ـ 000ـ الكرماني 1 محمد بن يوسف بن علي)0
 ـ التعاقد االسالمية أـ العنوان2ـ النبوات    2
 

2111.  

322111 
 223أ

 

 
 ابتهال القاسم هادي

مباحث الحكم وبعض تطبيقاتها في كتاب المحلي البن حزم )قسم 
كليةالعلوم العبادات(/ ابتهال القاسم هادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102االسالمية1
 سم21ص:ايض؛220أـ ت1

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
ـ 212ـ ابن حزم 1 علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري)0

 ـ الفقه االسالمي 1 اصوألـ العنوان2هـ(1 فقيه212
 

2112.  

322111 
 112أ

 
 هـ(222ـ 100ابن الصالح 1 عثمان بن عبد الرحمن )

هـ على ورقات 222ن الصالح المتوفي سنة شرح االمام ابي عمرو ب
هـ: دراسة وتحقيق / عثمان 201امام الحرمين الجويني المتوفي سنة 

بن عبد الرحمن ابن الصالح؛ تحقيق براق خليل علي شهاب الزبيدي.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1

 سم21ص:ايض؛212
 رسالة ماجستيرفلسفة في الشريعة ـ اصول الفقه 

 هـ(1 فقيهأـ العنوان221ـ 11ـ الجويني1 عبد هللا بن يوسف)0
 

2110.  

322111 
 232ج

 
 الجبوري1 ذنون يونس محمود

جهود االزهري في معاني سورة البقرة واعرابها : جمع ودراسة / 
ذنون يونس محمود الجبوري .ـ نينوى : جامعة الموصل 1ـ كلية 

 2102لتربية1 ا
 سم21ص؛212أـ د1 

 رسالة ماجستيرلغة عربية 1لغة 
 هـ(1 فقيه201ـ 212ـ االزهري 1 محمد احمد بن االزهر الهرري)0

 أـ العنوان
 

2111.  

322111 
 131د

 
 الدليمي1 رجاء ناهي محمد

التخريج االصولي لمسائل الجهاد في كتاب المحلي البن حزم 
هـ(/ رجاء ناهي محمد الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 212)ت

2113.  
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 2102كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص؛201أـ هـ 1

 رسالة ماجستير علوم اسالمية تخصص اصول فقه
 هـ(1فقيهأـ العنوان212ـ 212ـ ابن حزم 1 علي بن احمد )0
 

322111 
 323د

 
 الدوري1 االء عبد الرحمن نعمان

هـ(وأراؤه 220هـ أو221ابو الفرج القاضي البغدادي المالكي)ت
الفقهية : دراسة مقارنة/ االء عبد الرحمن نعمان الدوري.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كليةالشريعة1
 سم21ص؛230

 أطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية
 لفرج الليثي1 عمرو بن محمد بن عمرو المالكيـ القاضي 1 ابن ا0
 هـ( 1 فقيهأـ العنوان220ـ 11)
 

2121.  

322111 
 212ر

 
 الراشدي1 محمود خميس محمود

هـ(/ 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت 
محمود خميس محمود الراشدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كليةالشريعة1
 سم21ص:ايض؛121أـ م1

 أطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية
 هـ(0021ـ012ـ االسنوي 1 عبد الرحيم بن الحسن بن علي )0

 فقيهأـ العنوان
 

2120.  

322111 
 322ز

 
 زياد عفتان حماد 

ماعده الشيرازي خطأ عند اصحاب الوجوه من الشافعية في كتابه 
كليةالعلوم هـ/ زياد عفتان حماد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 202المهذبات 
 2102االسالمية1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

 هـ(1فقيه202ـ232ـ الشيرازي1 ابراهيم بن علي بن يوسف)0
 أـ العنوان

 

2122.  

322111 
 212س

 
 السامرائي 1 رعد عباس غافل

االمام يحيى بن سعيد بن قيس االنصاري واراؤه الفقهيه ـ باب 
السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ العبادات/ رعد عباس غافل 

 2102كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستير1 فقه مقارن
 هـ(1فقيهأـ العنوان022ـ 11ـ يحيى بن سعيد )0
 

2122.  

322111 
 233ع

 
 العاني1 سعيد عباس فنر فياض

المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي)ت 
( الى باب)تقدم المأموم على هـ(باب)السجود في الصالة 002

االمام:دراسة وتحقيق/ سعيد عباس فنر فياض العاني.ـ بغداد: الجامعة 
 2102العراقية ـ كليةالشريعة 1 

 سم21ص:ايض؛211
 أطروحة دكتوراه في فلسفة شريعة اسالمية تخصص فقه مقارن

 هـ(1 فقيه002ـ012ـ االسنوي 1 عبد الرحيم بن الحسن )0
 أـ العنوان

 

2122.  
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322111 
 233ع

 
 العاني1 همام عبد السالم هاشم نعمان

التخريج االصولي لمتن الدرر البهية لالمام الشوكاني/ همام عبد 
السالم هاشم نعمان  العاني.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 

2102 
 سم21ص؛221أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية تخصص اصول الفقه
ـ الفقه 2هـ(1فقيه0211ـ 0002الشوكاني1 محمد بن علي )ـ 0

 االسالمي1 اصوألـ العنوان
 

2121.  

322111 
 232ع

 
 العبيدي1 رياض محمد حسن

التخريج االصولي لبعض المسائل من فقه االمام الليث بن سعد )رحمه 
هللا(/ رياض محمد حسن العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 

 2102لترجمة1االسالمية1 قسم ا
 سم21ص؛202أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية تخصص )اصول الفقه(
 هـ(1فقيهأـ العنوان001ـ 32ـ الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي)0
 

2122.  

322111 
 232ع

 
 العبيدي1 فاضل عباس عويد

االختيارات الفقهية لالمام الشوكاني في احكام االسرة في كتابه ) فتح 
فاضل عباس عويد العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم القدير(/ 

 2102االسالمية1
 سم21ص؛222أـ و1

 رسالة ماجستيرفي قسم الشريعة
 هـ(1فقيه0211ـ 0002ـ الشوكاني 1محمد بن علي بن محمد)0

 أـ العنوان
 

2120.  

322111 
 232ع

 
 العبيدي1 محمد ابراهيم عبد المجيد الشاهر

 هـ(002الرافعي والروضة لالمام االسنوي)تالمهمات في شرح 
)من كتاب التفليس الى اخر كتاب االقرار(: دراسة وتحقيق/ محمد 

ابراهيم عبد المجيد الشاهر العبيدي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ 
 2102كليةاالمام االعظم 1 

 سم21ص؛222أـ ح1
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص)فقه مقارن(

 هـ(1فقيه0121002االسنوي1 عبد الكريم عبد الحسن )ـ 0
 ـ الفقه االسالمي ـ اصوألـ العنوان2
 

2121.  

322111 
 13ع

 
 علي حسين فرحان

الداللة النحوية في نهج الصياغة في شرح نهج البالغة )محمد تقي 
هـ(/ علي حسين فرحان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 0201الشتري ت 
 2102كليةاالداب1

 سم21ص؛210
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 هـ(1فقيهأـ العنوان 0201ـ11ـ الشتري1 محمد تقي بن كاظم )0
 

2123.  

322111 
 312ع

 
 العيساوي1 اسامة نجم عبد هللا 

االجماع عند االمام الجوهري من خالل كتابه نوادر الفقهاء : دراسة 
 اصولية تطبيقية/  اسامة نجم عبد هللا العيساوي.ـ بغداد: الجامعة

 2102العراقية ـ كليةالشريعة 1 
 سم 21ص؛212أـ ج1

2101.  



539 
 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية
 ـ الفقهاء ـ نوادر2ـ الجوهري1 محمد بن الحسن التميمي ـ فقيه0

 أـ العنوان 
 

322111 
 213غ

 
 غازي نايف حميد

االحاديث الواردة في كتاب تهذيب اللغة لالمام ابي منصور االزهري ت 
زي نايف حميد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية هـ/ غا201

 2102التربية 1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن
 هـ(1فقيهأـ العنوان 201ـ 212ـ االزهري1 محمد بن احمد)0
 

2100.  

322111 
 13ف

 
 قصي مساهر محمد 

طرق الداللة وتطبيقاتها عند ابن رشد من خالل كتابه بداية المجتهد 
المقتصد: دراسة اصولية تطبيقية ـ قصي مساهر محمد.ـ بغداد ونهاية 

 2102: ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص:ايض؛221أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 
 هـ(1فقيه 1فيلسوف121ـ211ـ ابن رشد 1 محمد بن احمد )0

 أـ العنوان 
 

2102.  

3221110 
 223أ

 

 
 كاريتانيادريس كريم برايم 

االختيارات الفقهية في احكام المعامالت المالية لالمام الطحاوي من 
خالل كتابه)مختصر الطحاوي(: دراسة فقهية مقارنة/ ادريس كريم 

 2102برايم كاريتاني.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 
 سم21ص؛220ث ـ ذ1

 رسالة ماجستير شريعة اسالمية تخصص فقه مقارن
 هـ(1فقيه حنفي220ـ 223لطحاوي1 احمد بن محمد بن سالمه)ـ ا0
 ـ المعامالت )فقه اسالمي(أـ العنوان 2
 

2102.  

3221110 
 211ب

 
 باسم شالل سعدون 

االختيارات الفقهية لالمام ابي المظفر السمعاني من خالل تغييره : 
دراسة مقارنة/ باسم شالل سعدون.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 12102 كليةالشريعة 
 سم  21ص؛213

 أطروحة دكتوراه فلسفة شريعة 1 تخصص فقه مقارن 
 (1 فقيه أـ العنوان 213ـ 222ـ السمعاني1 منصور بن محمد )0
 

2102.  

3221110 
 232ج

 
 الجبوري1 هبة عبد الباسط محمود

هـ( : 0102شرح لبعض مشكالت الموطأ لالمام مال علي القارىء )ت
محمود الجبوري.ـ بغداد: الجامعة دراسة وتحقيق/ هبة عبد الباسط 

 2102العراقية ـ كليةاصول الدين 1 
 سم21ص:ايض؛231

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص حديث
هـ(1 0102ـ 111ـ المال علي القارىء 1 علي بن محمد السلطان )0

 فقيه حنفيأ1 العنوان 
 

2101.  

3221110 
 222ج

 
 الجدادي1 نزار هادي صلبي 

هـ(/ 220مباحث علوم القرآن في شرح مشكل االثار لالمام الطحاوي )

2102.  



541 
 

نزار هادي صلبي الجدادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن 
 2102رشد1
 سم21ص؛022أـ ل1 

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن تخصص علوم قرآن
 هـ(1 فقيه حنفي 220ـ 223ـ الطحاوي1 احمد بن محمد بن سالمه) 0
 العنوان أـ 
 

3221110 
 323ح

 
 الحياني1 علي حمد عبد العزيز

البرهان النسفي واراؤه االصولية : دراسة مقارنة /  علي حمد عبد 
 2102العزيز الحياني.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 

 سم21ص؛220أـ ز1
 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 1 تخصص اصول الفقه

 هـ(1 فقيه حنفي210ـ 211محمد بن محمد )ـ النفسي 1 0
 ـ الفقه االسالمي1 اصوألـ العنوان 2
 

2100.  

3221110 
 231س

 
 السريشمي 1 بشتوان حسن 

اختيارات االمام الطحاوي الفقهية في احكام االسرة من خالل كتابه ) 
مختصر الطحاوي( : دراسة فقهية مقارنة/ بشتوان حسن السريشمي.ـ 

 2102العراقية ـ كليةالشريعة 1 بغداد: الجامعة 
 سم21ص:ايض؛210أـ د1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 
 هـ(1 فقيه حنفي220ـ223ـ الطحاوي1 احمد بن سالمة االزدي)0

 أـ العنوان 
 

2101.  

3221110 
 122س

 
 السلطان1 احمد هاشم خليل

منهج ابن عابدين في تحريره اقوال الفقهاء ومقارنتها بحاشيته)رد 
المحتار على در المختار العبادات انموذجا(/ احمد هاشم خليل  
 2102السلطان .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 

 سم21ص؛231
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 1 فقه مقارن 

(1 0212ـ 0031ـ ابن عابدين 1 محمد بن عمر عبد العزيز بدين )0
 العبادات ـ فقه اسالميأـ العنوانـ 2فقيه حنفي

 

2103.  

3221110 
 312ع

 
 العيساوي1 كمال هادي صايل

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط للعالقة المال علي القاريء 
هـ( من باب دخول مكة الى باب طواق الوداع : دراسة 0102)ت

وتحقيق/  كمال هادي صايل العيساوي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 
 2102يعة 1 كليةالشر

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية 1 تخصص فقه

هـ(1فقيه 0102ـ11ـ المال علي القاريء 1 علي بن محمد سلطان )0
 حنفيأـ العنوان

 

2111.  

3221110 
 32م

 
 مها سعد فياض

هـ( وجهوده في الحديث وعلومه 103االمام قاسم بن مطوبغا )ت 
سعد فياض.ـ بغداد: الجامعة العراقية كتاب منية االملعي انموذجا/ مها 

 2102ـ كليةاصول الدين 1 
 سم21ص:ايض؛001

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين
هـ(1 103ـ 112ـ ابن قطوبغا 1 قاسم بن قطوبغا زين الدين العدلي )0

2110.  
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 فقيه حنفيأـ العنوان 
 

3221112 
 222أ

 
 االحبابي1 محمد صبارنعمة جاسم 

الزرقاني على موطأاالمام مالك / محمد  المباحث الغوية في كتاب شرح
صبارنعمة جاسم االحبابي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم 21ص؛011أ1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وأدابها 
 (1 فقيه مالكي0133ـ 0121ـ الزركاني 1 محمد بن عبد الباقي )0
 ـ اللغة العربيةـ النحوأـ العنوان2
 

2112.  

3221112 
 212أ

 
 احمد محمد مطلك عبيد

اختيارات وترجمات االمام ابن عبد البرالفقهية من خالل كتابه 
االستذكار القراض الى نهاية كتاب الحدود : دراسة مقارنة/ احمد 

 2102محمد مطلك عبيد.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 
 سم21ص؛222

 االسالمية 1 تخصص فقه مقارنأطروحة دكتوراه في فلسفة الشريعة 
هـ(1 فقيه 222ـ  221ـ ابن عبد البر 1 يوسف بن عبد هللا بن محمد)0

 مالكيأـ العنوان
 

2112.  

3221112 
 122خ

 
 الخزرجي 1 عقيل عادل شحاذة

حاشية اللقاني على شرح التصريف العزي للعد التفنازاني : دراسة 
العراقية ـ  وتحقيق/ عقيل عادل شحاذة الخزرجي.ـ بغداد: الجامعة

 2102كليةاالداب 1 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 تخصص صرف
هـ(1 311ـ 102ـ اللقاني1 محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن )0

 فقيه مالكي
هـ(1 211ـ 11ـ الزنجاني1 عبد الوهاب بن ابراهيم بن عبد الوهاب )2

 نحوي
ـ 002 التفنازاني)ـ اسعد التفنازاني1مسعود بن عمر عبد هللا2

 هـ(1 نحويأـ العنوان032
 

2112.  

3221112 
 233ر

 
 الراوي 1 علي عبد هللا احمد

ابن ابي زمنين ومنهجه في التفسير /  علي عبد هللا احمد الراوي.ـ 
 2102بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 

 سم21ص؛221
 أطروحة دكتوراه في اصول الدين 1 تخصص تفسير 

 هـ(1 فقيه مالكي213ـ 222ابن ابي زمنين 1 محمد بن عبد هللا )ـ 0
 أـ العنوان

 

2111.  

3221112 
 323ز

 
 الزندي1 دلشاد جالل محمد

سيدي خليل وترجيحاته الفقيه من خالل مختصرة / دلشاد جالل محمد 
 2102الزندي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 

 سم21ص:ايض؛212
 فة شريعة اسالمية أطروحة دكتوراه فلس

 هـ(1 فقيه مالكي002ـ 11ـ ضياء الدين الجندي1 خليل بن اسحاق)0
 أـ العنوان

 

2112.  



542 
 

3221112 
 212س

 
 السامرائي1 احمد حسين احمد 

تحقيق شرح القاضي عضد المله والدين عبد الرحمن بن احمد بن 
هـ( على مختصر المنتهى االصولي آلبي عمرو 012احمد االيجي)ت

 عثمان بن عمرالمعروف بابن الحاجب المالكيجمال الدين 
هـ() من البداية الى باب الستة(: دراسة وتحقيق/  احمد 222)ت

حسين احمد السامرائي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام 
 2102االعظم 1 

 سم21ص؛212
 أطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية1 اصول فقه

 هـ(فقيه مالكي222ـ 101عمر )ـ ابن الحاجب 1 عثمان بن 0
م(1 عالم 0211ـ 012ـ عضد الدين االيجي1 عبد الرحمن بن احمد )2

 باالصوألـ العنوان
 

2110.  

3221112 
 232ع

 
 العبيدي1 محمد عبد الصاحب ناجي

مخالفات االمام القرافي االصولية لالمام الرازي من خالل كتاب نفائس 
محمد عبد الصاحب االصول في شرح المحصول : دراسة مقارنة/ 

 ناجي العبيدي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1
2102 
 سم21ص؛102

 أطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية
 هـ(1 فقيه مالكي212ـ 11ـ القرافي1 احمد بن ادريس)0
 هـ(1 مفسر212ـ 222ـ القمر الرازي1 محمد بن عمر )2

 أـ العنوان
 

2111.  

3221112 
 332ف
 

 
 خالد سليمانفينسان 

 التخريج االصولي لمسائل متن سيدي خليل/ فينسان خالد سليمان
 2102.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1 

 سم21ص؛231أ1 
 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 1 تخصص اصول فقه

 هـ(1 فقيه 002ـ 11ـ ضياء الدين الجندي 1 خليل بن اسحاق )0
  االسالمي ـ اصوألـ العنوانـ الفقه 2مالكي

2113.  

3221112 
 322م

 
 مناضل محمد عريبي

االراء العقدية البن ابي زمنين المالكي : دراسة مقارنه/  مناضل محمد 
 2102عريبي.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاصول الدين1 

 سم21ص؛032
 رسالة ماجستيرفي اصول الدين تخصص )عقيدة(

هـ(1 فقيه 233ـ 222بن عبد هللا عيسى) ـ ابن ابي زمنين 1 محمد0
 مالكيأـ العنوان

 

2131.  

3221112 
 122ب

 
 بشار مجيد خليل

االمداد بمعرفة علو االسناد وهو ثبت العالمة عبد هللا بن سالم 
م(جمعة واختصره/  بشار مجيد خليل.ـ 0020هـ ـ 0022البصري )ت

 2102بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص:ايض؛222

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية
هـ(فقيه 0022ـ 0121ـ البصري1 عبد هللا بن سالم بن محمد)0

 شافعي
 (1 عالم002ـ11ـ البصري1 سالم بن عبد هللا بن محمد )2

 أـ العنوان

2130.  
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3221112 
 232ج

 
 الجبوري 1 اسماء محمد حسن

اسماء محمد  فقه االمام النسائي من خالل سننه باب ) الطهارة(/ 
 2102حسن الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم السياسية 1

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستيرفي الشريعة 

 هـ(1 فقيه شافعي202ـ 11ـ النسائي1 احمد بن شعيب بن علي)0
 أـ العنوان 

 

2132.  

3221112 
 232ج

 
 الجبوري1 ياسر معيوف ابراهيم 

لالزهري : دراسة لغوية تحليلية/ الفاظ غريب الحديث في تهذيب اللغة 
ياسر معيوف ابراهيم  الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛032أـ ت1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
هـ( 1 فقيه 201ـ 212ـ االزهري1 محمد بن احمد ازهر لهروي)0

 ـ الحديث الشريف ـ غريبأـ العنوان2شافعي
 

2132.  

3221112 
 131ج

 
 الجميلي1سعد كاظم محمد

طرق الداللة عند الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه فتح الباري 
1كتابي الطهارة والصالة/ سعد كاظم محمد الجميلي .ـ بغداد : جامعة 

 2102بغداد ـ كليةالعلوم السياسية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرفي اصول الفقه
 هـ(1 فقيه شافعي111ـ 002احمد بن علي )ـ ابن حجر العسقالني1 0
 ـ الطهارة والصالة أـ العنوان2ـ الداللة ـ طرق 2
 

2132.  

3221112 
 232ح

 
 الحديثي1 أروى نهاد اسماعيل 

الترجيحات الفقهية لالمام السبلكي من خالل كتابه الفتاوى المتوفى 
هـ/ أروى نهاد اسماعيل الحديثي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 012

 2102كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية تخصص فقه مقارن
ـ تقي الدين السبكي 1 علي بن الكافي بن علي بن تمام 0
 هـ(1 فقيه شافعيأـ العنوان012ـ212)
 

2131.  

3221112 
 122ح

 
 الحمداني1 علي محمد فهد درويش 

هـ( في كتابه 202ووي )تاالجماعات الفقهية التي نقلها االمام الن
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج من خالل كتابي الطهارة 

والصالة / محمد فهد درويش الحمداني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت 
 2102ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛231
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن 

 هـ( فقيه شافعي202ـ 220ـ النووي1 يحيى بن حرف )0
 ـ الطهارة والصالة أـ العنوان 2
 

2132.  

3221112 
 131د

 
 الدليمي 1عماد خلف سليمان 

االحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن حجر بالضعف في كتابه فتح 

2130.  
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الباري جمعا وتخريجا) من كتاب االيمان الى باب االذان(/ عماد خلف 
عظم 1 سليمان الدليمي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام اال

2102 
 سم21ص؛220أـ ث1

 رسالة ماجستيرفي الحديث وعلومه
 هـ(1 فقيه شافعي112ـ002ـ ابن حجر العسقالني1 احمد بن علي )0

 أـ العنوان
 

3221112 
 312د

 
 الدوسري1 عدنان عيسى عبد الرحيم 

الظل الممدود في الذب عن نبي هللا داود عليه السالم 1 تأليف االمام 
هـ: 012عيسى بن محمود البعلي الشافعي ت محمد بن محمد بن 

 دراسة وتحقيق/  عدنان عيسى عبد الرحيم الدوسري
 2102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛211أـ و1
 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

ـ 111ـ محمد بن محمد عيسى بن محمود البعلي) الشافعي ( )0
 شافعيأـ العنوانهـ( 1 فقيه 021

 

2131.  

3221112 
 123ز

 
 زكريا عبد الرحمن حمد

القواعد االصولية المتعلقة بمباحث الحكم واالدلة عند االمام النووي 
في المجموع /  زكريا عبد الرحمن حمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص:ايض؛201أـ خ1 

 االسالميةأطروحة دكتوراه في العلوم 
 هـ(1 فقيه شافعي202ـ 220ـ النووي1 يحيى بن شرق )0
(1 فقيه 1202ـ232ـ الشيرازي1 ابراهيم بن علي بن يوسف )2

 شافعيأـ العنوان
 

2133.  

3221112 
 212س

 
 السامرائي1 ذاكر صباح غافل

نماذج من اراء االمام الرملي الفقيه في كتابه الفتاوى ) باب الطهارة(/ 
السامرائي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم ذاكر صباح غافل 

 2102االسالمية 1
 سم21ص؛033

 رسالة ماجستيرفي الفقه المقارن
 هـ(1 فقيه شافعيأـ العنوان310ـ 11ـ الرملي1 احمد بن حمزة )0
 

2011.  

3221112 
 132ع

 
 العكيدي1 بكر احمد عابد

بكر احمد اراء االمام العز بن عبد السالم االصولية : دراسة مقارنة/ 
 عابد العكيدي .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1

2102 
 سم21ص؛202أـح1 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية
ـ ابن عبد السالم 1 عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي 0
 ـ الفقه االسالمي1 اصول أـ العنوان2هـ(1فقيه شافعي221ـ100)
 

2010.  

3221112 
 120ع

 
 زينب ضياء الدين عبد هللاالعالف1 

مباحث ادلة االحكام في شرح صحيح مسلم لالمام النووي/ زينب ضياء 
الدين عبد هللا العالف.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

2102 
 سم21ص؛000

2012.  
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 رسالة ماجستير علوم القرآن والتربية االسالمية
 هـ(1 فقيه شافعي202ـ 220ـ النووي 1 يحيى بن شرف )0
هـ(1 الحكم ائمه 220ـ 212ـ االمام مسلم بن الحجاج بن مسلم )2

 ـ الشريعة االسالمية أـ العنوان2الحديث
 

3221112 
 13ع

 
 علي جاسم محمد حسين 

هـ(على متن الشاطية/ 022االختيارات النحوية في شرح الجعبري)ت
علي جاسم محمد حسين.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102  
 سم 21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
هـ(1 فقيه 022ـ 221ـ الجعبري 1ابراهيم بن عمر بن ابراهيم )0

 شافعيأـ العنوان 
 

2012.  

3221112 
  13ع

 
 علي خضر دواس

هـ( من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت 
بداية العارية الى نهاية باب اللقيط : دراسة وتحقيق / علي خضر 

 2102دواس.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص؛221

 مقارنأطروحة دكتوراه في قسم الدعوة 1 تخصص فقه 
هـ(1 فقيه 002ـ 012ـ االسنوي 1 عبد الرحيم بن الحسن بن علي )0

 شافعيأـ العنوان 
 

2012.  

3221112 
 232ع

 
 الغريري1 طه حسن سريبت

هـ(من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت
باب تقدم المأموم على االهام ـ الى باب وجوب اخراج الزكاة : دراسة 

ن سريبت الغريري.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ وتحقيق/  طه حس
 2102كليةالشريعة 1

 سم21ص؛011
 أطروحة دكتوراه في فلسفة الشريعة االسالمية

 (1 فقيه الشافعي 002ـ 012ـ االسنوي 1 عبد الرحيم بن الحسن )0
 ـ الرافعي والروضة أـ العنوان2
 

2011.  

3221112 
 123غ

 
 غسان حسين صالح علي 

االمام الجويني من خالل كتابه نهاية المطلب  احكام النكاح عند
)انموذجا( غسان حسين صالح علي .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن
ـ االمام الجويني1 عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد 0

 هـ(1 فقيه شافعيأـ العنوان201ـ 203الجويني)
 

2012.  

3221112 
 232م

 
 مائدة عبد زيد راشد

اختالف الصاحبين مع ابي حنيفة في المعامالت من كتاب الشركة الى 
هـ( / مائدة عبد زيد 132الحوالة من كتاب الهداية للمرغيناني)ت 

 2102راشد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرفي قسم الشريعة
 هـ(132ـ 121غيناني1 محمد بن ابي بكر بن عبد الجليل )ـ المر0

 1فقيه شافعي أـ العنوان

2010.  
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3221112 
 230م

 
 هـ(0102ـ 11المصنف1 ابو بكر بن هداية هللا )

هـ(من 0102الوضوح في شرح المحرر للعالمة ابي بكر المصنف )ت 
كتاب السير الى كتاب ادب القضاء/ ابو بكر بن هداية هللا  المصنف 

؛تحقيق اكرم بايز محمد امين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم 
 2102االسالمية 1

 سم21ص؛010أـ ز1
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 1 قسم الشريعة 1 تخصص الفقه

 (1 فقيه شافعي0102ـ 11ـ المصنف 1 ابو بكر بن هداية هللا )0
 أـ العنوان 

 

2011.  

3221112 
 132و

 
 هللاوليد حسن عبد 

الوجوه الضعيفة التي نص عليها االمام النووي في )روضة الطالبين( 
من اول الكتاب الى اخر كتاب اللقيط /  وليد حسن عبد هللا.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية
 ( 1 فقيه شافعي202ـ 220ـ النووي 1 يحيى بن شرف بن مري )0
 ـ الفقيه االسالميأـ العنوان2
 

2013.  

3221112 
 022خ

 
 الخفاجي1 مهند فيصل صنديج كاظم 

اختيارات ابن عقيل االصولية في دالالت االلفاظ في كتابه الواضح : 
دراسة اصولية مقارنة/ مهند فيصل صنديج كاظم الخفاجي.ـ بغداد: 

 2102الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية
هـ(1 فقيه 220ـ 11ـ علي بن عقيل بن محمد بن غفيل البغدادي )0

 ـ الفقيه االسالمي ـ اصول ـ دراسةأـ العنوان2حنبلي 
 

2001.  

3221112 
 223س

 
 السعدي1 شاكر محمود عبد 

هـ(/ 111البحث البالغي في تفسير اللباب البن عادل الحنبلي )ت 
محمود عبد السعدي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاالداب 1  شاكر

2102 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في البالغة
 هـ(1 فقيه حنبلي202ـ 1022 ابن عادل الحنبلي 1 عمر بن علي )0

 أـ العنوان
 

2000.  

3221112 
 230ص

 
 صديقة سلمان عيسى 

كتابه )شرح مخالفات االمام الطوفي لالمام ابن قدامة المقدسي في 
مختصر الروضة(/ صديقة سلمان عيسى.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 2102كليةالشريعة 1
 سم21ص:ايض؛203أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية
 هـ(1 فقيه حنبلي221ـ 120ـ ابن قدامه 1 عبد هللا بن احمد )0

 هـ(1 فقيه حنبلي 002ـ 210الصرصري1 سلمان بن عبد القوي) 
 العنوان أـ
 
 

2002.  
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3221112 
 323ض

 
 ضياء الدين عبد هللا محمد صالح 

ترجيحات االمام ابن قدامة المقدسي في باب الصاله من خالل كتابه 
 المغني : دراسة مقارنه/ ضياء الدين عبد هللا محمد صالح 

 2102.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص؛201

 العلوم االسالمية 1 تخصص فقه مقارن أطروحة دكتوراه في
 هـ(221ـ 120ـ ابن قدامه 1 عبد هللا بن احمد بن محمد )0

 أـ العنوان 
 

2002.  

3221112 
 233ع

 
 العاني1 فالح نجم عبد هللا

المباحث العقائدية المتعلقة بالنبوات لالمام ابن رزق هللا الرسعني في 
د هللا  العاني.ـ هـ(/ فالح نجم عب220هـ ـ 113كتابه رموز الكنوز )

 2102بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاصول الدين 1
 سم21ص؛223

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين 
 هـ(1 فقيه حنبلي221ـ113ـ الرسعني1 عبد الرزاق بن رزق هللا)0

 أـ العنوان 
 

2002.  

3221112 
 322ف

 
 الفهداوي1عمار حمد حريش احمد

عبدوس الحنبلي الطهارة من اختيارات علي بن عمر بن احمد بن عبد 
خالل كتاب االنصاف للمرداوي : دراسة مقارنة/ عمار حمد حريش 

 2102احمد الفهداوي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة 1
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية1 تخصص فقه مقارن
 بليهـ(1 فقيه حن113ـ101ـ ابن عبدوس 1 علي بن عمر بن احمد )0

 أـ العنوان 
 

2001.  

3221112 
 232م

 
 مروان اسماعيل محمد 

المسائل الخالفية في تفسير رموز الكنوز االمام عز الدين الرسعني )ت 
هـ(: دراسة نحوية لغوية /  مروان اسماعيل محمد .ـ بغداد: 220

 2102الجامعة العراقية ـ كليةاالداب1 
 سم21ص؛231

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 1 نحو ولغة 
 هـ(1 فقيه حنبلي221ـ 113ـ الرسغي 1 عبد الرزاق بن رزق هللا )0
 ـ اللغة العربية ـ النحوأـ العنوان 2
 

2002.  

3221112 
 132و

 
 وليد حمدي عبد غريب 

هـ( وجهوده اللغوية : دراسة 013محمد بن ابي الفتح البعلي )ت 
حمدي عبد غريب .ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ وصفية / وليد 

 2102كليةاالداب1 
 سم21ص؛222أـ ز1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 1 نحو ولغة
 هـ( 1فقيه حنبلي013ـ 221ـ البعلي1 محمد بن الفتح بن الفضل )0

 أـ العنوان 
 

2000.  

3221112 
 222أ

 
 االعرجي 1 صالح نصر حسن 

االردبيلي واراؤه الفقهية / صالح نصر حسن االعرجي .ـ المحققه 
 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم21ص:ايض؛032

2001.  



548 
 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية
 هـ(1 فقيه جعفري أـ العنوان 332ـ 11ـ االردبيلي 1احمد بن محمد)0
 

3221112 
 232ج

 
 الجبوري1 والء حسن علي 

السجاد ) عليه السالم (ورسالة الحقوق / والء حسن علي االمام 
الجبوري .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛211أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي تربية اسالمية 
ـ 21ـ زين العابدين 1 علي بن الحسين بن علي )عليه السالم ()0

 ر أـ العنوانهـ( 1رابع االئمة االثنى عش32
 

2003.  

3221112 
 222ر

 
 رباح جابر خضر شعبان

الشيخ محمد هادي معرفة وجهوده في علوم القرأن / رباح جابر 
 2102خضر شعبان .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن رشد1 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن الكريم

 وفقيه أـ العنوانهـ(1 مفسر 0220ـ0223ـ محمد هادي معرفه )0
 

2021.  

3221112 
 333ز

 
 الزويني1 مرتضى عبد الرزاق حسن 

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب )اللمعة الدمشقية في 
هـ(/  مرتضى عبد الرزاق 012االمامية(لمحمد بن مكي العاملي )ت 

حسن الزويني.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 
2102 
 سم21ص:ايض؛202

 رسالة ماجستيرفي اداب التاريخ االسالمي
هـ( 1 فيه 012ـ 022ـالشهيد االول 1 محمد بن مكي بن محمد )0

 اماميأـ العنوان
 

2020.  

3221112 
 323س

 
 سهى عدنان ابراهيم

تالمذة االمام الحسن بن علي )عليه السالم( في كتاب الرجال للشيخ 
.ـ بغداد :الجامعة هـ/ سهى عدنان ابراهيم 221الطوسي ت 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي
هـ( 1 221ـ 211ـ ابو جعفر الطوسي 1 محمد بن الحسن بن علي )0

هـ(1 11ـ2ـ الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السالم )2فقيه شيعي
 ثاني االئمة االثنى عشر أـ العنوان

 

2022.  

3221112 
 312س

 
 السهالني 1 مؤيد بدري منهي 

مستويات الخطابه عند االمام الصادق ) عليه السالم(/ مؤيد بدري 
 2102منهي السهالني  .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 

 سم21ص:ايض؛221
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

هـ(1سادس االئمة 021ـ 11ـ جعفر الصادق 1 جعفربن محمد الباقر )0
 االثنى عشر االمامية أـ العنوان

 

2022.  

3221112 
 222ع

 
 العبادي 1 عبد هللا خليل زباري عبد هللا

المستويات الشعرية في كالم االمامين الباقر والصادق )عليه السالم(/ 

2022.  
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عبد هللا خليل زباري عبد هللا العبادي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 
 2102االداب1

 سم21ص:ايض؛022ب1أـ 
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وأدابها 

هـ(1 خامس االئمة 002ـ10ـ الباقر 1 محمد بن علي )عليه السالم ()0
(1 021ـ 11ـ جعفر الصادق 1 جعفر بن محمد الباقر)2االثنى عشر 

 سادس االئمة االثنى عشر أـ العنوان
 

3221112 
 131ع

 
 العكيلي1محمد سعدون عبيد 

هـ( :دراسة تاريخية / محمد سعدون 131ابن ادريس الحلي )ت محمد 
 2102عبيد العكيلي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

هـ( 131ـ11ـ محمد بن ادريس الحلي 1 ابو عبد هللا محمد بن احمد)0
 ـ دراسات أـ العنوانـ الحلة ـ تاريخ اسالمي 12فقيه امامي

 

2021.  

3221112 
 211ق

 
 قاسم محمد مهدي عبد اللطيف 

السيد الجزائري منهجه وجهوده في النمو مع تحقيق كتابه )مفتاح 
 اللبيب في شرح التهذيب(/ قاسم محمد مهدي عبد اللطيف 

 2102.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1 
 سم 21ص:ايض؛221أـ هـ1 

 اللغة العربيةأطروحة دكتوراه في 
 هـ(1 فقيه امامي0002ـ 0111ـ الجزائري 1 نعمة هللا بن عبد هللا )0

 أـ العنوان 
 

2022.  

3221112 
 232ق

 
 قتيبه عدنان شاكر 

االمام جعفر بن محمد الصادق ) رضي هللا عنه( ومرورياته في الكتب 
التسعة ومعجم الطبراني الكبير : دراسة تحليلية / قتيبه عدنان شاكر.ـ 

 2102بغداد : ديوان الوقف السني ـ كليةاالمام االعظم 1 
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 1 حديث 
هـ( سادس 021هـ ـ 11ـ جعفر الصادق 1 جعفر بن محمد الباقر )0

 االئمة االثنى عشر االمامية أـ العنوان 
 

2020.  

3221112 
 322ك

 
 كنعان جليل ابراهيم 

والسفارة حتى نهاية القرن الرابع الهجري / كنعان ادعياء المهدوية 
 2102جليل ابراهيم .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 هـ(201ـ 1212 محمد بن الحسن العسكري )ـ المهدي المنتظر0
 1اخر االئمة االثنى عشر أـ العنوان 

 

2021.  

3221112 
 211م

 
 المالكي 1 محمد منصور حاتم 

شيوخ وتالميذ االمام الرضا )ع( في كتاب تهذيب الكمال في اسماء 
هـ(/  محمد منصور حاتم المالكي.ـ بغداد : 022الرجال للمزي )ت 

 2102جامعة الدول العربية ـ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي1
 سم21ص:ايض؛010أـ ك1 

 خ االسالميرسالة ماجستيرفي التاري
هـ(1 212ـ 012ـ علي الرضا 1 علي بن موسى بن جعفر الصادق )0

 ـالتاريخ االسالمي ـ دراسات أـ العنوان 2فقيه الئمة االثنى عشر 

2023.  
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3221112 
 220م

 
 المبرقع 1 هند علي حسين 

منهج ابن ادريس الحلي في مستطرفات السرائر /  هند علي حسين 
 2102الكوفة ـ كلية الفقه 1المبرقع.ـ النجف : جامعة 

 سم21ص:ايض؛202أـ ص1 
 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية 

هـ(1 فقيه 131ـ 122ـ الحلي 1 محمد بن ادريس بن منصور )0
 جعفريأـ العنوان 

 

2021.  

3221112 
 323هـ

 
 هناء حسين علوان خوير

انموذجا(/ هناء االتجاهات الحديثة لدى فقهاء االمامية فخر المحققين) 
 2102حسين علوان خوير.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم21ص:ايض؛202
 أطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية  

هـ(1 فقيه 022ـ 221ـ ابن المطهر الحلي 1 الحسن بن يوسف )0
 اماميأـ العنوان 

 

2020.  

3221112 
 022و

 
 وفاء سليم حسن 

 السيد ابن طاووس واثره في الفكر الحديثي/ وفاء سليم حسن 
 2102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم21ص؛003أـ هـ1 
 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية 

 هـ(1فقيه امامي202ـ 11ـ ابن طاووس 1 ابن موسى بن جعفر 1)0
 ـ الفكر الحديثيأـ العنوان 2
 

2022.  

32212 
 322س

 
 سنجار جاسم محمد خلف 

العزيمة والرخصة عند االمام الشعراني في كتابة الميزان الكبرى : 
دراسة اصولية تطبيقية مقارنة/ سنجار جاسم محمد خلف.ـ بغداد : 

 2102جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1
 سم21ص:ايض؛221

 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية  
 هـ(1 عالم متصوف302ـ 131الوهاب بن احمد )ـ الشعراني 1 عبد 0

 أـ العنوان  
 

2022.  

32212 
 223ب

 
 البدري1 عبد الحميد شندي عوان راضي 

: دراسة تاريخية / عبد 0311ـ 0322اراء ومواقف اسماعيل الغانم 
الحميد شندي عوان راضي البدري.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ 

 2102كلية التربية االساسية 1 
 سم21ص؛213

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر
ـ العراق ـ تاريخ حديث 2ـ الغانم 1 اسماعيل )سياسي عراقي(0
 (أـ العنوان0311ـ 0322)
 

2022.  

32212 
 122ح

 
 الحمداني 1 نعمة بحر فياض نمر 

/ نعمة 0320ـ 0322صالح بن يوسف ودوره السياسي في تونس 
جامعة تكريت ـ كلية التربية  بحر فياض نمر الحمداني.ـ صالح الدين :

12102 
 سم21ص؛000

2021.  
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 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث
ـ تونس ـ 2( سياسي 0320ـ 0310ـ صالح بن محمد بن يوسف )0

 (0320ـ 0322ـ تونس ـ تاريخ حديث )2االحوال السياسية 
 أـ العنوان 

 
32212 

 131د
 

 الدليمي1 اياد تركان ابراهيم 
بالموستون ودوره في السياسة الخارجية اللورد هنري جون تمبل 

/ اياد تركان ابراهيم الدليمي.ـ بغداد 0121ـ 0121البريطانية 
 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛211
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

هـ(1 سياسي 0121ـ 0012ـ بالمرستون 1 هنري جون تمبل )0
 ووزيرأـ العنوان

 

2022.  

32212 
 323د

 
 الدوري1 عدنان عبد الكريم خليل ابراهيم 

عبد العزيز الدوري رؤية ومنهجية جديدة في كتابة التاريخ العربي 
االسالمي/ عدنان عبد الكريم خليل ابراهيم الدوري.ـ صالح الدين : 

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛201أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي
 ـ الدوري1 عبد العزيز )سياسي(أـ العنوان0
 

2020.  
 

32212 
 233ر

 
 الراوي1 بكر عبد الحق رشيد 

/ 0322فؤاد شهاب ودوره العسكري والسياسي في لبنان حتى عام 
بكر عبد الحق رشيد الراوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن 

 2102رشد 1
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر 
 0322ـ لبنان ـ تاريخ حديث2ـ فؤاد شهاب )سياسي لبناني(0

 أـ العنوان
 

2021.  

32212 
 123ش

 
 الشمري1 اميراحمد رحيم

/  اميراحمد رحيم الشمري.ـ 0321ـ 0112عبد المحسن شالش 
 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛022
 ماجستيرفي التاريخ الحديثرسالة 

 (1 سياسيأـ العنوان0321ـ0112ـ عبد المحسن شالش)0
 

2023.  

32212 
 233ط

 
 الطائي1 سامي حسين حمود جاسم

عدنان الباجه جي ودوره الدبلوماسي والسياسي في العراق حتى عام 
/ سامي حسين حمود جاسم الطائي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 0323

 2102التربية 1
 سم21ص؛011ط1أـ 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر 
ـ العراق ـ 2ـ الباجه جي 1 عدنان مزاحم امين )دبلوماسي وسياسي(0

 تاريخ حديثأـ العنوان 
 

2021.  

32212 
 212ع

 
 العامري 1 شيماء خضير خلف 

/  شيماء 0322ـ 0322سالم عادل ودوره السياسي في العراق 

2020.  
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: جامعة ذي قار ـ كلية التربية خضير خلف العامري.ـ ذي قار 
12102 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستيرفي التاريخ المعاصر

 (1 سياسي0322ـ 0322ـ سالم عادل 1 حسين احمد علي )0
 ـ العراق ـ االحوال السياسيةأـ العنوان2
 

32212 
 232ع

 
 العبيدي1كريم مساهر حمد صالح 

مساهر حمد  عبد الحكيم عامر ودوره في السياسة المصرية/ كريم
 2102صالح العبيدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ مصر ـ االحوال السياسيه2ـ محمد عبد الحكيم عامر )سياسي(0
 أـ العنوان 

 

2022.  

32212 
 222ع

 
 العجراوي1 انس جمال عبد الرحمن 

/ انس جمال 0321السياسي في مصر حتى عام احمد ماهر ودوره 
 2102عبد الرحمن العجراوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛222أـ ب1 
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر

 (1 سياسي مصري0321ـ 0111ـ احمد محمد ماهر )0
 ـ مصر ـ االحوال السياسيةأـ العنوان 2
 

2022.  

32212 
 222ق

 
 القطراني1 مرتضى عبد الحسين مفتن

:دراسة تاريخية سياسية/ مرتضى عبد 0303ـ 0302شابور بختيار 
الحسين مفتن القطراني .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛012أـ ب1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر
 سياسي ايراني( 03031ـ 0320ـ شابور بختيار بن محمد رضا )0
 ـ ايران ـ االحوال السياسيهأـ العنوان2ـ ايران ـ تاريخ حديث 2
 

2022.  

32212 
 212م

 
 المحمدي1 هبة احمد ناصر

/ هبة 0311عبد الرسول الخالصي ودوره في السياسة حتى عام 
احمد ناصر المحمدي.ـ بغداد :معهد التاريخ العربي والتراث العلمي1 

2102 
 سم21ص؛210

 ماجستيرفي التاريخ الحديثرسالة 
ـ العراق ـ االحوال 2ـ الخالصي1 عبد الرسول )سياسي عراقي(0

 السياسيةأـ العنوان 
 

2021.  

32212 
 332م

 
 منير عبود جديع

ـ 0131روبرت سالزبيري ودوره في سياسة بريطانيا الخارجية )
(/  منير عبود جديع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 ابن 0312

 12102رشد 
 سم21ص؛213

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث
ـ بريطانياـ تاريخ حديث 2ـ سالزبيري1 روبرت )سياسي(0
 ( أـ العنوان 0312ـ0131)
 

2022.  
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32212 
 32ن

 
 نور سعدي عيسى

ـ 0122جيمس رامسي ماكدونالد وأثره في السياسة البريطانية )
بغداد : جامعة بغداد ـ م(: دراسة تاريخية/  نور سعدي عيسى.ـ 0320

 2102كليةالتربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛021أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث المعاصر
 م(1 سياسي بريطاني 0320ـ 0122ـ ماكدونالد 1 جيمس رامسي)0

 أـ العنوان 
 

2020.  

32212 
 121و

 
 وصال عبد العزيز محمد 

ـ 0112العراق عبد العزيز القصاب واثره االداري والسياسي في 
: دراسة تاريخية / وصال عبد العزيز محمد .ـ بغداد : جامعة 0321

 2102بغداد ـ كليةالتربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛003أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث المعاصر
ـ 0112ـ العراق ـ تاريخ حديث )2ـ القصاب 1عبد العزيز )سياسي(0

 (أـ العنوان0321
 

2021.  

32211 
 232ع

 
 عبيدي1 علي كريم عباس سلمانال

صبحي عبد الحميد ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى العام 
/ علي كريم عباس سلمان العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 0322

 2102كليةاالداب1
 سم21ص:ايض؛202أـ و1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث
 ـ صبحي عبد الحميد ) عسكري وسياسي(أـ العنوان0
 

2023.  

32211 
 221ك

 
 كاظم دويخ صبيح

محسن الرفيعي ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام 
/ كاظم دويخ صبيح.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية االداب 0321

12102 
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستيرفي التاريخ المعاصر 
 ـ الرفيعي 1محسن هادي)عسكري وسياسي(أـ العنوان0
 

2011.  

32211 
 132ن

 
 النصيري1ميادة قيس رمضان

محمد رؤوف طه الشيخلي سيرته 1 ونشاطه العسكري والثقافي 
(: دراسة تاريخية/  ميادة قيس رمضان النصيري.ـ 0321ـ 0112)

 2102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛021أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اداب التاريخ الحديث والمعاصر
 (1 عسكري0321ـ 0112رؤوف طه)ـ الشيخلي 1 محمد 0

 أـ العنوان
 

2010.  

32210 
 212أ

 

 
 احالم مزعل علي

االزهار الزينية في شرح متن االلفية الحمد زيني دحالن: دراسة 
نحوية تحليلية/ احالم مزعل علي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 2102التربية االساسية 1 
 سم21ص؛020أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها 

2012.  
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 هـ(1 نحويأـ العنوان 0212ـ0222ـ ابن زيني دحالن )0
 

32210 
 212أ

 
 احمد شنيشل مساعد 

هـ( 012هـ( وابن الفخار البيري)ت213شرحا ابن خروف االشبيلي)ت
هـ( : دراسة موازنة/ احمد شنيشل 220على كتاب الجمل للزجاجي )ت

 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 مساعد.ـ بغداد 
 سم21ص؛221أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها 
 هـ(1 نحوي220ـ 11ـ الزجاجي1 عبد الرحمن بن اسحق )0
 هـ(1 نحوي313ـ 122ـ ابن خروف النحوي 1 علي بن محمد )2
 (1 نحوي012ـ 11ـ ابن الفخار البيري1 ابو عبد هللا بن علي )2

 أـ العنوان  
 

2012.  

32210 
 332أ

 
 ايناس يونس مرزوك

هـ :دراسة 113هـ1 والجوهري020شرح شذور الذهب بين ابن هشام 
تحليلية موازنة/ ايناس يونس مرزوك.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ 

 2102كليةاالداب1 
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية )نحو(
 هـ(1نحوي شافعي020ـ 031)ـ ابن هشام 1 عبد هللا بن يوسف 0
 هـ(1 فقيه أـ العنوان 113ـ 120ـ الجوهري1 محمد بن عبد المنعم )2
 

2012.  

32210 
 211ب

 
 باسمة خلف مسعود

التوجيه النحوي للقراءات القرأنية في ) الكتاب الفريد في اعراب 
هـ(/ باسمة خلف مسعود.ـ 222القرآن المجيد( للمنتجب الهمداني)ت

 2102ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1ديالى :جامعة ديالى 
 سم21ص:ايض؛210أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
ـ 11ـ المنتجب 1 المنتجب بن ابي الفروشيد الدين بن يعقوب)0

 هـ(1 نحويأـ العنوان 222
 

2011.  

32210 
 223ب

 
 بدرية ناصر عبد 

عبد .ـ بغداد الدكتور طارق الجنابي وجهوده اللغوية /  بدرية ناصر 
 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية  1 

 سم21ص؛201
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ الجنابي ـ طارق عبد عون) لغوي(أـ العنوان0
 

2012.  

32210 
 212ت

 
 التركاوي1 عدنان جمعة عودة اسماعيل 

ابي الدراسات اللغوية في كتاب الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن 
هـ/  عدنان جمعة عودة اسماعيل التركاوي.ـ 220طالب القيس ت

 2102بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاالداب1 قسم اللغة العربية1 
 سم21ص؛220أـ د1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 
 هـ(1لغوي220ـ 211ـ مكي بن حموش 1 مكي بن ابي طالب )0

 أـ العنوان 
 

2010.  

32210 
 023ت

 
 تغريد زكي هادي 

هـ: دراسة صرفية داللية / 202ادب الكاتب البن قتيبة المتوفي سنة 

2011.  
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 2102تغريد زكي هادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 21ص:ايض؛200

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
 لعنوان  هـ(1 لغويأـ ا202ـ 202ـ ابن قتيبة 1 عبد هللا بن مسلم )0
 

32210 
 212ث

 
 ثامر حمزة علي محمد 

االوجه االعرابية في كتاب )النكت في القرآن ( البن فضال ودالالتها / 
ثامر حمزة علي محمد .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 2102االساسية   1 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
هـ(1 203ـ 11بن نضال بن علي بن غالب )ـ المجاشعي 1علي 0

 نحوي أـ العنوان
 

2013.  

32210 
 232ج

 
 الجبوري1 غضبان حسين غضبان 

المؤسس من تغيير ابن عاشور على اختياراته االعرابية : دراسة 
تحليلية / غضبان حسين غضبان الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 2102كلية االداب 1
 سم 21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستير اختصاص لغة عربية 
م(1 0212ـ 11ـ ابن عاشور 1 محمد الطاهر بن محمد الشاذلي)0

 نحويأـ العنوان
 

2021.  

32210 
 232ج

 
 الجبوري1 فتحي نجم حسن سند 

المسائل النحوية في شرح ديوان امريءالقيس للوزير ابي بكر عاصم 
 هـ/ فتحي نجم حسن سند الجبوري.ـ232بن ايوب البطليوسي ت

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 
 هـ(1 نحويأـ العنوان232ـ 11ـ عاصم بن ايوب البطليوس) 0
 

2020.  

32210 
 232ج

 
 الجبوري 1 كهالن حسن علي 

االحاديث الواردة في كتاب تهذيب اللغة البي منصور االزهري 
 الى ايوب الحاء والطاء / كهالن حسن عليهـ( كتاب الحاء 201)

 2102الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛231

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 
 هـ(1 لغوي 201ـ 212ـ االزهري 1 محمد بن احمد )0
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات أـ العنوان2
 

2022.  

32210 
 232ج

 
 الجبوري1 مروان شبيب احمد تماوي 

هـ( في ارتشاف الضرب البي حيان االندلسي 223اثر ابن عصور )ت
هـ/ مروان شبيب احمد تماوي الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة 021ت

 2102تكريت ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1 نحوي223ـ 130ـ ابن عصفور 1 علي بن مؤمن بن محمد )0
هـ(1 021ـ 212ـ ابو حيان النحوي1 محمد بن يوسف بن علي )2

 عالم أـ العنوان
 

2022.  
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32210 
 13ح

 
 الحسن1 حميدة حنظل شخير 

هـ( في كتابه تمهيد القواعد 001النقد النحوي عند ناظر الجيش )ت
بشرح تسهيل الفوائد / حميدة حنظل شخير الحسن.ـ ذي قار : جامعة 

 2102التربية 1ذي قار ـ كلية 
 سم21ص؛222أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
 هـ(1نحوي001ـ 230ـ ناظر الجيش 1 محمد بن يوسف )0

 أـ العنوان 
 

2022.  

32210 
 120ح

 
 الحالق 1 شيماء عبد الحليم اسماعيل 

هـ(/ 221الجهود اللغوية والنحوية البي نصر الحدادي )ت نحو 
اسماعيل الحالق.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية شيماء عبد الحليم 

 2102التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛231

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
 هـ(221ـ 11ـ الحدادي1 احمد بن محمد ابو النصر السمرفندي )0

 1 لغويأـ العنوان
 

2021.  

32210 
 122ح

 
 الحمداني1 احمد انور محمد 

هـ في توجيه العلل النحوية في كتابه اللباب في 202جهود العكبري ت 
علل البناء واالعراب/  احمد انور محمد الحمداني.ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 لغة 
 هـ(1 نحوي202ـ 121ـ العكبري1 عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا )0
 العنوان أـ
 

2022.  

32210 
 122ح

 
 الحمداني1 ميادة عبد الكريم ابراهيم 

هـ( وجهوده اللغوية / ميادة عبد 221نصير بن يوسف النحوي )ت 
الكريم ابراهيم الحمداني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

12102 
 سم21ص؛220

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1 نحويأـ العنوان221 ـ11ـ الرازي1 نصر بن يوسف )0
 

2020.  

32210 
 112ح

 
 الحمزاوي1 محمد مطرود عناد 

(ومجمع 121الفروق اللغوية في تفسيري الكشاف للزمخشري )ت
هـ(/  محمد مطرود عناد الحمزاوي.ـ 121البيان للطبرسي )ت 

 2102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدب 1 قسم اللغة العربية1 
 سم21ص؛201أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1 لغة
 هـ(1 لغوي121ـ 220ـ الزخمشري1 محمود بن عمربن محمد )0
 هـ(1 مفسرأـ العنوان121ـ الطبري1 الفضل بن الحسن )2
 

2021.  

32210 
 323ح

 
 حنان محمود حسين 

التوجيه النحوي في)كشف المشكالت وايضاح المعضالت في اعراب 
هـ/ حنان محمود حسين.ـ 122القراءات(للباقولي ت القرآن وعلل 

 2102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛223

2023.  
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 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1 نحوي 122ـ 111ـ الباقولي1 علي بن الحسين بن علي )0
 ـ القرآن الكريم ـ اعرابأـ العنوان  2
 

32210 
 231ر

 
 رحيم خضير طوفان 

معاني القرآن للفراء في تفسير البحر المحيط البي حيان  اثر كتاب
االندلسي/ رحيم خضير طوفان.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1 لغة
 هـ(1نحوي210ـ 022ـ الفراء 1يحيى بن زياد بن عبد هللا )0
 هـ(1 نحوي021ـ 212مد بن يوسف )ـ ابوميان النحوي 1 مح2

 أـ العنوان  
 

2001.  

32210 
 211ز

 
 الزاملي1 اسمهان سهل كاظم

العالمة اللغوية عند عبد السالم المهدي/  اسمهان سهل كاظم 
 2102الزاملي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب1

 سم21ص؛010أـ ت1
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 سالم لغويأـ العنوانـ المهدي 1 عبد 0
 

2000.  

32210 
 223س

 
 الساطوري1 عامرعبد العزيز خليل سليم 

الشواهد النحوية في كتاب المقاصد الشافية لالمام الشاطبي ت 
هـ/  عامرعبد العزيز خليل سليم الساطوري.ـ االنبار : جامعة 031

 2102االنبار ـ كلية االتربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛213

 دكتوراه في اللغة العربيةأطروحة 
هـ(1 031ـ 11ـ الشاطبي1 ابراهيم ابن موسى بن محمد اللخمي)0

 نحويأـ العنوان
 

2002.  

32210 
 222س

 
 السرحان 1 رغدة عبد الجبار اسعد هالل 

كتاب ايضاح الوقف واالبتداء في كالم هللا عز وجل البن 
 لهـ(: دراسة لغوية/  رغدة عبد الجبار اسعد هال221االنباري)ت

 2102السرحان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1
 سم21ص؛200

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
هـ(1 221ـ 200ـ ابن بشار االنباري1 محمد بن القاسم بن محمد )0

 لغويأـ العنوان
 

2002.  

32210 
 322س

 
 سعد صباح جاسم

نهج البالغة لقطب الدين المباحث اللغوية في منهاج البراعة في شرح 
هـ(/  سعد صباح جاسم.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ 102الراوندي)

 2102كلية االداب1 
 سم21ص:ايض؛232أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1 لغوي102ـ 11ـ القطب الراوندي 1 سعيد بن هبه هللا)0

 أـ العنوان
 

2002.  

32210 
 322ش

 
 الشيرازي1 سيد محمد قاسم علي 

2001.  
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البحث الداللي في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
هـ/  سيد محمد قاسم علي الشيرازي.ـ بغداد :الجامعة 121ت

 2102المستنصرية ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
هـ(1 121ـ 220ـ الزمخشري1 محمد بن عمر بن محمد بن احمد)0

 عالم باللغةأـ العنوان
 

32210 
 212ص

 
 صالح سلمان علي صالح 

الخالف النحوي في )الكتاب الفريد في اعراب القرآن المجيد( للمنتجب 
هـ(/  صالح سلمان علي صالح.ـ بغداد: الجامعة 222الهمذاني )ت 

 2102العراقية ـ كليةاالداب1 
 سم21ص؛013ب ـ ح1

 رسالة ماجستيرفي اداب اللغة العربية 
 هـ(1 نحوي 222ـ 11ـ المنتجب1 حسين بن ابي الفريد بن رشيد )0

 أـ العنوان
 

2002.  

32210 
 221ص

 
 صدام مجيد داود 

العلة النحوية في اعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه الهمداني 
هـ(/  صدام مجيد داود.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 201)ت

  2102للعلوم االنسانية 1
 سم21ص؛023

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
 هـ(1 نحوي201ـ 11ـ ابن خالوية 1الحسين بن احمد بن خالوية)0

 أـ العنوان 
 

2000.  

32210 
 233ع

 
 العاني1 منى عبد الغفور دحام حسين 

الحديث النبوي الشريف في شرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد 
يشرح تسهيل الفوائد( لمحب الدين محمد بن يوسف بن احمد 

هـ(/  منى عبد الغفور دحام حسين 001المعروف بناظر الحبشي )ت 
االنبار ـ كلية االتربية للبنات قسم اللغة العربية العاني.ـ االنبار : جامعة 

12102 
 سم21ص؛212أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها
 هـ(1 نحوي001ـ 230ـ ناظر الحبشي1 محمد بن يوسف )0

 أـ العنوان
 

2001.  

32210 
 232ع

 
 العبيدي1 خالد رمضان بداح جاسم 

المجيد للسفاقسي / خالد اثر الحوفي في المجيد في اعراب القرآن 
رمضان بداح جاسم العبيدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1 نحوي221ـ 11ـ الحوفي1 علي بن ابراهيم بن سعيد )0
 هـ(1 فقيه مالكي022ـ 230ـ السفاقسي1 اباهيم بن محمد )2

 أـ العنوان 
 

2003.  

32210 
 232ع

 
 العبيدي1 ريم مدحت اسماعيل 

االحتجاج والتعليل النحويان في كتاب )الفوائد والقواعد( ل عمر بن 
هـ(/  ريم مدحت اسماعيل العبيدي.ـ بغداد : 222ثابت الثمانيني)ت

2011.  
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 2102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1
 سم21ص:ايض؛022أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية
 هـ(1لغويأـ العنوان222ـ 111الثمانيني1 عمر بن ثابت ) ـ0
 

32210 
 132ع

 
 العلواني 1بالل خالد خلف

القواعد الحسان في اعراب ام القران لشمس الدين محمد بن احمد ابن 
هـ(: دراسة وتحقيق/  بالل خالد خلف العلواني.ـ بغداد: 120النجار)ت 

 2102الجامعة العراقية ـ كليةاالداب1 
 سم21ص؛202ج1 أـ 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1 تخصص لغة ونحو
هـ( 120ـ11ـ ابن النجار )محمد بن احمد بن داود شمس الدين )0

 1لغويأـ العنوان 
 

2010.  

32210 
 312ع

 
 العيساوي1 محمد هادي عبد هللا

 التوجيهات اللغوية وانحوية للضرورات الشعرية في كتاب سيبويه 
محمد هادي عبد هللا العيساوي.ـ بغداد: الجامعة العراقية هـ(/ 011)ت 

 2102ـ كليةاالداب1 
 سم21ص؛223

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 هـ(1 لغوي011ـ 021ـ سيبويه 1 عمرو بن عثمان بن قنبر)0

 أـ العنوان
 

2012.  

32210 
 212ف

 
 الفتالوي1 عمار كزار حسين 

(/ 0211خان الكرماني)تالجهود النحوية عند الشيخ محمد كريم 
عمار كزار حسين  الفتالوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

 2102قسم اللغة العربية 1
 سم21ص؛033أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها 
 هـ(1 نحوي0211ـ 11ـ الكرماني1 محمد خان بن ابراهيم )0

 أـ العنوان 
 

2012.  

32210 
 322ف

 
 ممدوحفيحاء قحطان 

عبد القادر البغدادي صرفيا/ فيحاء قحطان ممدوح .ـ صالح الدين : 
 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛223
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 (01321ـ 0121ـ عبد القادر البغدادي1 عبد القادر بن عمر )0
 لغويأـ العنوان 

 

2012.  

32210 
 23ق

 
 القره غولي1 رفل هادي مهدي

جهود الفراء اللغوية في معجم لسان العربي/ رفل هادي مهدي القره 
 2102غولي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص؛212أـ ح1
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 هـ(1نحويأـ العنوان 210ـ 022ـ الفراء 1 يحيى بن زياد )0
 

2011.  

32210 
 230ق

 
 احمد خلفالقره غولي1هشام 

ردود الشاطبي على النحاةفي كتابه المقاصد الشافية في شرح 

2012.  
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الخالصة الكافية / هشام احمد خلف القره غولي.ـ بغداد : جامعة بغداد 
 2102ـ كلية االداب1 قسم اللغة العربية 1

 سم21ص؛201أـ ج1 
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية1 تخصص نحو

 هـ(1 نحويأـ العنوان031ـ11سى )ـ الشاطي1 ابراهيم بن مو0
 

32210 
 132م

 
 المشهداني1 اسامة عبد الحليم مهدي

الدرس النحوي بين الفاكهي والحرفوش في كتاب دليل المهدي الى 
مجيب الندا/  اسامة عبد الحليم مهدي المشهداني.ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كلية التربية االساسية 1
 سم1ص؛022

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 1 لغة 
 هـ(1 نحوي020ـ 011ـ ابن هشام 1 عبد هللا بن يوسف بن احمد )0
 هـ(1 فقيه شافعي302ـ133ـ الفاكهي 1 عبد هللا بن احمد )2
 (1 شاعر0113ـ 11ـ الحريري الحرفوش1محمد بن علي )2

 أـ العنوان
 

2010.  

32210 
 212ن

 
 النجماوي1 احمد صالح حميد 

اللغوية والنحوية في كتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع  المباحث
هـ(/ احمد صالح 0220للعالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)ت 

 2102حميد النجماوي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛203

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 نحويأـ العنوانهـ(1 0220ـ11ـ العثيمين1 محمد بن صالح )0
 

2011.  

32210 
 32ن

 
 نور فاضل بنيان محمد 

موقف ابن الفخار البيري في النجاة في شرحه لكتاب الجمل للزجاجي/ 
 2102نور فاضل بنيان محمد.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةاالداب1 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 (1 نحوي 11ـ 11ـابن الفخار1 محمد بن علي بن احمد االلنحوالقي)0
 أـ العنوان

 

2013.  

32210 
 222هـ

 
 هاجر محمد جاسم محمد

هـ(/ هاجر محمد 111المباحث اللغوية عند بيان الحق النيسابوري)ت
جاسم محمد.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

12102  
 سم21ص؛221

 جستيرفي اللغة العربية رسالة ما
هـ(1 111نحو 11ـ النيسابوري1محمود بن ابي الحسن بن الحسين )0

 لغويأـ العنوان 
 

2031.  

320132 
 122س

 
 السلطاني 1 جمال غازي حسين 

المرجعيات المعرفية للكتاب المسرحيين العراقيين في المنفى / جمال 
الفنون الجميلة غازي حسين  السلطاني .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

12102 
 سم21ص؛022أـ هـ1

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية
 ـ المسرحيين العراقيين ـ تراجم أـ العنوان0
 

2030.  
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321 
 223أ

 
 آل مال خضير1 احمد شمس الدين عبد هللا 

الحركة الفكرية في مدن االندلس من خالل كتاب معجم البلدان الياقوت 
هللا آل مال خضير.ـ نينوى: جامعة الحموي/ احمد شمس الدين عبد 

 2102الموصل ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي
 هـ(1 مؤرخ222ـ102ـ ياقوت الحموي 1ياقوت بن عبد هللا الروحي)0
 ـ االندلس ـ تاريخ اسالميأـ العنوان2
 

2032.  

321 
 232ب

 
 البديري1 حسين هادي جاهل 

 0311ـ0310واسهاماته الفكرية والسياسية صادق كمونه حياته 
م/ حسين هادي جاهل البديري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 2102التربية1
 سم21ص:ايض؛222أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ المعاصر
ـ العراق ـ تاريخ 2( 1مفكر0311ـ0310ـ كمونه صادق )0

 (أـالعنوان0311ـ0310الحديث)
 

2032.  

321 
 213ب

 
 البرزنجي 1 عارف غفور احمد محمد

زوائد حليه االولياء على الكتب السته من بداية الجزء االول الى نهاية 
 ترجمة ابن هريرة جمعا وتخرجا/ عارف غفور احمد محمد
 2102البرزنجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1

 سم21ص؛102
 ه أطروحة دكتوراه في الحديث الشريف وعلوم

 هـ(1 مؤرخ221ـ222ـ ابو نعيم 1 احمد بن عبد هللا بن احمد)0
 ـ الكتب الستةأـ العنوان2
 

2032.  

321 
 131د

 
 الدليمي1 عمر محمد احمد خميس

هـ(/ عمر محمد 012ـ022عبد الملك بن عمير ومروياته التاريخية )
احمد خميس الدليمي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

  2102االنسانية 1
 سم21ص؛222أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي
 هـ(1 مؤرخأـ العنوان012ـ 022ـ عبد الملك بن عمير )0
 

2031.  

321 
 322ز

 
 سهيل خليلزهراء 

مولد النبي )صلى هللا عليه واله وسلم(والمنسوب لمحمد بن عمر 
الواقدي: دراسة وتحقيق/ زهراء سهيل خليل .ـ بغداد :الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية1 
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ االسالمي
 هـ(1 مؤرخ210ـ 021ـ الواقدي1 محمد بن عمر بن راقد)0

 أـ العنوان
 

2032.  

321 
 211س

 
 سالمة محمود محمد عبد القادر

 هـ(: 312التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي)ت
دراسة المنهج والمعطيات الحضارية/ سالمة محمود محمد عبد 

 2102القادر.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛221

2030.  
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 االسالميأطروحة دكتوراه في التاريخ 
 (1 مؤرخ312ـ120ـ السخاوي1 محمد بن عبد الرحمن بن محمد )0

 أـ العنوان
 

321 
 132ص

 
 الصميدعي1 ياسين عثمان عاصي 

االمام السيوطي وكتابه االشباه والنظائر/ ياسين عثمان عاصي 
 2102الصميدعي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كليةالشريعة1 

 سم21ص؛220
 الشريعة االسالميةرسالة ماجستير في 

هـ(1 300ـ 123ـ السيوطي1 عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد)0
 ـ الفقه االسالميأـ العنوان2مؤرخ

 

2031.  

321 
 233ع

 
 العاني1 جنان قحطان جميل 

هـ: دراسة في 222كتاب البدء والتاريخ المنسوب البي زيد البلخي ت
جامعة االنبار  المنهج والموارد/  جنان قحطان جميل العاني.ـ االنبار :

 2102ـ كلية االداب1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 هـ(1 مؤرخأـ العنوان222ـ 11ـ ابوزيد 1 احمد بن سهل البلخي)0
 

2033.  

321 
 233ع

 
 العاني1 وفاء محمد سحاب

ابن سعيد المغربي ومنهجه في كتاب المغرب في حلى المغرب/ وفاء 
 2102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب1محمد سحاب العاني.ـ 

 سم21ص؛031
 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 هـ(1 مؤرخ211ـ201ـ ابن سعيد المغربي1 عليبن موسى)0
 ـ المغربي العربي ـ تاريخ اسالمي ـ دراساتأـ العنوان2
 

2211.  

321 
 222ك

 
 الكرطاني1 عالء عريبي سبع 

هـ(ومروياته 222عبد العزيز بن احمد الكتاني )المتوفي سنة 
التاريخية/ عالء عريبي سبع الكرطاني.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 

  2102التربية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 هـ(1 مؤرخ222ـ11ـ الكتاني1 عبد العزيز بن احمد )0
 العنوانـ التاريخ االسالمي ـ دراساتأـ 2
 

2210.  

321 
 12ن

 
 نصر عبد الباقر محمود

رحلة ابن بطوطه : دراسة في االحوال االقتصادية / نصر عبد الباقر 
 2102محمود.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

مؤرخ هـ(1 003ـ012ـ ابن بطوطه 1 محمد بن عبد هللا بن محمد)0
 ورحالةأـ العنوان

 

2212.  

321 
 321و

 
 وئام عاصم اسماعيل

المعافي بن زكريا النهرواني وجهوده في كتابة التاريخ الشافي/ وئام 
عاصم اسماعيل.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

12102  

2212.  
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 سم21ص:ايض؛222أـ م1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 هـ(1مؤرخ231ـ 212المعافي بن زكريا بن يحيى )ـ ابن طرار1 0
 أـ العنوان

 ر
32110 

 212أ
 

 
 احمد طعمه حرب

 البوح في شعر حامد عبد الصمد البصري/ احمد طعمه حرب
 2102.ـ البصرة : جامعة البصرةـ كلية التربية1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 الصمد)شاعرعراقي(أـ العنوانـ البصري1 حامد عبد 0
 

2212.  

32110 
 121أ

 
 اسامة عبد الرضا عسكر

 ديوان ابراهيم بن هرمة : دراسة لغوية/ اسامة عبد الرضا عسكر
 2102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 هـ(1 شاعر غزل002 ـ31ـ ابن هرمه1 ابراهيم بن علي )0
 ـ الشعر الغزلي ـ دراساتأـ العنوان2
 

2211.  

32110 
 123أ

 
 االسدي1 ايناس جاسم محمد

االدب الروائي لقصي الشيخ عسكر : دراسة سردية / ايناس جاسم 
 2102محمد االسدي .ـ البصرة : جامعة البصرةـ كلية التربية1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ القصص العربية ـ العراق ـ 2الشيخ عسكر )قاص عراقي(ـ قصي 0
 دراساتأـ العنوان

 

2212.  

32110 
 123أ

 
 االسدي1 حيدر هادي سلمان

 شعر حميد فرج هللا : دراسة تحليلية/ حيدر هادي سلمان االسدي
 2102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛210
 وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات2ـ حميد فرج هللا ) شاعر(0
 أـ العنوان

 

2210.  

32110 
 321أ

 
 انتصار عبد حسين 

اثر القرآن الكريم في شعر الفرزدق/ انتصار عبد حسين.ـ النجف : 
 2102جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛020
 ادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية و

ـ الشعر العربي ـ 2هـ(1 شاعر001ـ 11ـ الفرزدق 1 حمام بن غالب )0
 العصر االموي ـ دراسات امويأـ العنوان  

 

2211.  

32110 
 322أ

 
 انتظار جاسم حسن 

زاد المسافر وغرة محيا االدب السافر البي بحر صفوان بن ادريس 
ـ  هـ/  انتظار جاسم حسن .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية131المرسي

 2102كلية التربية1 
 سم21ص؛022

2213.  
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 رسالة ماجستير في اللغة العربية
هـ(1 131ـ 120ـ صفوان بن ادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن )0

 شاعرأـ العنوان
 

32110 
 211ب

 
 باسم محمد عيادة

المباحث اللغوية في تفسير نفائس التأويل/  باسم محمد عيادة.ـ 
 2102التربية1البصرة : جامعة البصرةـ كلية 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 هـ(1 عالم باللغة212ـ 213ـ الشريف الرضي 1 محمد بن الحسين )0
 أـ العنوان

 

2201.  

32110 
 133ب

 
 البزيني1 اميد اسعد عمر 

هـ/ 021علماء الموصل من خالل كتاب سير اعالم النبالء للذهبي ت 
صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية م/ اميد اسعد عمر البزيني.ـ 0220
 2102التربية1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 هـ(1 مؤرخأـ العنوان021ـ 202ـ الذهبي 1 محمد بن احمد)0
 

2200.  

32110 
 121ب

 
 البصام 1 احمد مجيد شاكر 

شعر الشيخ محمد حسن ال سميسم : دراسة تحليلية / احمد مجيد 
 2102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1شاكر البصام.ـ 

 سم 21ص:ايض؛213أـ ت 1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 م(1 شاعرأـ العنوان0111ـ 0201ـ ال سميسم1 محمد حسن )0
 

2202.  

32110 
 222ب

 
 البطاط 1 االء عبد العزيز هاشم 

طاط.ـ القييم الفنية في شعر الطغراني/  االء عبد العزيز هاشم الب
 2102البصرة : جامعة البصرةـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛001أـ ج1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 هـ(1 شاعر 102ـ 211ـ الطغراني1 الحسن بن علي بن محمد)0
 أـ العنوان 

 

2202.  

32110 
 302ب

 
 البيضاني 1 اشواق هاشم لفتة 

هاشم لفتة البيضاني.ـ بغداد ديوان كشاجم :دراسة لغوية / اشواق 
 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛211أـ ب1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 لغة 

 هـ(1 شاعر أـ العنوان 221ـ 11ـ كشاجم1 محمود بن الحسين)0
 

2202.  

32110 
 131ت

 
 التميمي1 اياد صالح عاصي 

مصدرا لدراسة تاريخ العرب قبل  كتاب االغاني البي الفرج االصفهاني
االسالم/ اياد صالح عاصي التميمي.ـ البصرة : جامعة البصرةـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛231

 رسالة ماجستير في تاريخ العرب قبل االسالم
هـ(1 212ـ212ـ ابو الفرج االصفهاني 1 علي بن الحسين بن محمد )0

2201.  
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 ـ العنوانـ العالم العربي ـ تاريخ قبل االسالمأ2اديب
 

32110 
 223ج

 
 الجبري1 جواهر محمد عبد السادة غتر 

تنبيه االفهام على معاني عمدة الحكام للعالمة الشيخ عبد الغني بن 
(/ جواهر محمد عبد 0022اسماعيل بن احمد بن ابراهيم النابلسي)

السادة غتر الجبري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  
12102 

 سم21ص؛102
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

هـ( 0022ـ 0111ـ عبد الغني النابلسي1 عبد الغني بن اسماعيل )0
 1شاعر متصوفأـ العنوان

 

2202.  

32110 
 232ج
 

 
 الجبوري 1 حامد نهير طبيل 

حكمت صالح سيرته ومرجعيات شعره : دراسة تحليلية / حامد نهير 
الموصل ـ كلية التربية االساسية طبيل الجبوري.ـ نينوى: جامعة 

12102 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير ادب عربي
 ـ حكمت صالح جرجيس السيد وهب) شاعر(أـ العنوان0
 

2200.  

32110 
 122ح

 
 الحمداني 1 فارس ياسين محمد

هـ(: دراسة فنية/ 212شعر مجد الدين اسعد بن ابراهيم النشابي )ت
جامعة الموصل ـ كلية االداب فارس ياسين محمد الحمداني.ـ نينوى: 

12102 
 سم21ص:ايض؛211أـ ج1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي
 هـ(1 شاعر212ـ 112ـ النسابي1 ابو الفضل اسعد بن ابراهيم )0

 أـ العنوان
 

2201.  

32110 
 212خ

 
 خالد احمد صالح مهدي 

ابن سعيد االندلسي ومنهجه في كتابه نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب/ خالد احمد صالح مهدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛212ج ـ ز1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
ـ 1201 علي بن موسى بن محمد)ـ ابن سعيد المغربي0

 ـ العرب ـ جاهليةأـ العنوان2هـ(1مؤرخ211
 
 

2203.  

32110 
 333خ

 
 الرزاقالخيون1 بديع لبنان عبد 

عبد الستار البيضاني قاصا/ بديع لبنان عبد الرزاق الخيون .ـ بغداد 
 2102:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛200
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ البيضاني1 عبد الستار )قاص(أـ العنوان0
 

2221.  

32110 
 231د

 
 الدجيلي1 حسن صالح حسن 
جمع ودراسة / حسن صالح حسن شعر الشيخ احمد الدجيلي : 

 2102الدجيلي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدب 1

2220.  
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 سم21ص؛223أـ ك1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الدجيلي1 احمد بن حسن بن محسن احمد الدجيلي) شاعر( 0
 أـ العنوان 

 
32110 

 131د
 

 الدليمي1 مؤيد يحيى قاسم 
الخطيب القادري الموصلي  االتجاه الديني في شعر عثمان 

هـ(: دراسة موضوعية فنية /  مؤيد يحيى قاسم الدليمي.ـ 0022)ت
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية  1

 سم21ص؛021أـ ح1
 رسالة ماجستير لغة عربية 1 ادب عربي

 هـ(00201ـ 0113ـ عثمان بن يوسف بن عز الدين الشافعي) 0
 شاعرأـ العنوان 

 

2222.  

32110 
 232ر

 
 الربيعي1 نغم فلح حسن حمود

هدية حسين روائية : دراسة فنية / نغم فلح حسن حمود الربيعي.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات  1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ هدية حسين )اديبة(أـ العنوان0
 

2222.  

32110 
 223س

 
 شاكر محمودالسعدي1 مروة 

خصائص االسلوب في شعر هاشم الرفاعي/ مروة شاكر محمود 
 2102السعدي.ـ بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية االداب1 

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الرفاعي1 هاشم مصطفى )شاعر مصري(أـ العنوان0
 

2222.  

32110 
 223س

 
 السعدي1هالة حسن حسين

(هـ في كتابه نشوة السالفة 0011بشارة ت)منهج محمد علي بن 
ومحل االضافة/ هالة حسن حسين السعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية  1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 ادب
 هـ(1 ادبأـ العنوان0011ـ 11ـ ابن بشارة 1 محمد بن علي )0
 

2221.  

32110 
 123ش

 
 الشمري1 احمد سالم عبيد 

لغة الشعر عند الشريف المرتضى/  احمد سالم عبيد الشمري.ـ النجف 
 2102: جامعة الكوفة ـ كلية االدب 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ج1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 هـ(1شاعر 212ـ 11ـ الشريف المرتضى 1 علي بن ابي الحسين)0
 أـ العنوان

 

2222.  

32110 
 222ص

 
 صباح دريب ابراهيم

شعر كعب بن معدان االشعري: دراسة موضوعية وفنية / صباح دريب 
 2102ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب  1

 سم21ص؛021
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

2220.  
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 ـ االشعري1كعب بن معدان) شاعر اموي(أـ العنوان0
 

32110 
 022ص

 
 الصفار 1صادق كاظم محمد علي 

هـ(/ صادق كاظم 212أساليب الطلب في ديوان الشريف الرضي)ت
محمد علي الصفار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

12102 
 سم21ص؛232أـ ض1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 اللغة
هـ(1 212ـ 213ـ الشريف الرضي 1 محمد بن الحسين بن موسى)0

 ـ الطب ـ اساليبأـ العنوان 2شاعر
 

2221.  

32110 
 332ع

 
 العبد ربه1مهند احمد حسين

تأهيل المصطلح البالغي في كتاب شرح الكافيه البديعيه لصفي الدين 
هـ(/  مهند احمد حسين العبد ربه.ـ نينوى: جامعة 011الحلي ت)

 2102الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛202

 اللغة العربية1االدب العربيرسالة ماجستير في 
 هـ(1 شاعر011ـ 200ـ صفي الدين الحلي1 عبد العزيز بن سرايا)0

 أـ العنوان
 

2223.  

32110 
 232ع

 
 العبيدي1 معتصم كريم محيسن

الشعر الموصلي في كتاب قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
هـ(: دراسة موضوعية فنية/  معتصم كريم محيسن العبيدي.ـ 212)ت

 2102: الجامعة العراقية ـ كلية االداب  1بغداد 
 سم21ص:ايض؛213

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ ابن االشعار الموصلي1 كمال الدين ابو البركات المبارك 0
 هـ(1 شاعرأـ العنوان212ـ11)
 

2221.  

32110 
 13ع

 
 علي عبد الجبار جليل كمر 

اساليب الطلب في شعر حسان بن ثابت / علي عبد الجبار جليل كمر.ـ 
  2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب  1

 سم21ص؛012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 هـ(1 شاعر جاهلي12ـ 11ـ حسان بن ثابت بن المنذر المخزومي)0
 ـ الطلب ـ اساليبأـ العنوان0
 

2220.  

32110 
 322ع

 
 لبي فتحي احمدالعيدان 1 م

هـ(/ ملبي فتحي احمد 001الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي )ت
 2102العيدان.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛010
 رسالة ماجستير في االدب العربي

ـ 220ـ ابن دانيال 1 محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي الموصلي)0
 هـ(1 شاعرأـ العنوان 001

 

2222.  

32110 
 312ع

 
 العيساوي1 بشرى عبد زيد

الحقول الداللية في شعر العرجي / بشرى عبد زيد العيساوي.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات  1

 سم21ص؛232

2222.  
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 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 هـ(1 شاعر غزليأـ العنوان021ـ 11ـ العرجي 1 عبد هللا بن عمر )0
 

32110 
 222غ

 
 الغرابي1 علياء حميد محمد

شعر االعمى التطيلي: دراسة في المنظور النفسي/  علياء حميد محمد 
 2102الغرابي.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية1

 سم21ص؛031
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 (1 شاعرأـ العنوان11ـ 11ـ االعمى 1احمد بن عبد هللا بن هريرة)0
 

2222.  

32110 
 223ف

 
 فاتن طه احمد يونس

هـ/  فاتن طه احمد يونس.ـ 120بنية التضاد في شعر ابن حمديس ت
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 هـ(1شاعر120ـ 11ـ ابن حمديس1 عبد الجبار بن ابي بكر محمد )0
 أـ العنوان

 

2221.  

32110 
 213ف

 
 الفتلي1 عايد محمد عبد هللا 

هـ(/ 203جهود علي بن فضال المجاشعي اللغوية ) المتوفي سنة 
عايد محمد عبد هللا الفتلي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدب 

12102 
 سم21ص:ايض؛202أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 مؤرخأـ العنوانهـ(1 203ـ 11ـ المجاشعي1 علي بن فضال)0
 

2222.  

32110 
 12ل

 
 لمى محمود لطيف 

شعر عمر بن احمر الباهلي : دراسة فنية / لمى محمود لطيف .ـ بغداد 
 2102:الجامعة العراقية ـ كلية االداب1قسم اللغة العربية1 

 سم21ص:ايض؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 تخصص ادب

 هـ(1شاعرأـ العنوان21ـ 11ـ عمرو بن احمد الباهلي)0
 

2220.  

32110 
 313م

 
 الموسوي1احمد بطل وسيج 

محمود البستاني بالغيا/ احمد بطل وسيج الموسوي.ـ بغداد :الجامعة 
 2102المستنصرية ـ كلية التربية1 

 سم21ص؛202أ1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان(1اديبأـ 2100ـ 0320ـ البستاني 1محمود )0
 

2221.  

32110 
 22هـ

 
 هبه عامر فاضل

االلوان ودالالتها في شعر ابن زيدون وابن خفاجة االندلسيين: دراسة 
 موازنة/  هبه عامر فاضل.ـ بغداد : الجامعة العراقية

  2102ـ كلية االداب  1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
هـ(1 122ـ211هللا ) ـ ابن خفاجه 1 ابراهيم بن ابي الفخ بن عبد0

ـ 232ـ ابن زيدون 1 احمد بن عبد هللا بن احمد )2شاعر االندلسي
 هـ(1شاعر االندلسيأـ العنوان222

2223.  



569 
 

 

32110 
 131و

 
 وسيم حسين محمد 

الجواني السياسية واالدارية واالجتماعية في كتاب عيون االخبار البن 
.ـ  م/ وسيم حسين محمد113ـ 121هـ/202ـ 202قتيبة الدينوري 

 2102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ التاريخ 2هـ(1 اديب202ـ 202ـ ابن قتيبة 1 عبد هللا بن مسلم )0

 االسالمي ـ دراسات أـ العنوان
 

2221.  

32310 
 222ب

 
 البدراني1 نهى محمود عوض

واالنساب : دراسة في اصولهم حتى طبقات العرب في كتب التاريخ 
ظهور االسالم / نهى محمود عوض البدراني.ـ نينوى: جامعة الموصل 

 2102ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير تاريخ 1التاريخ االسالمي
 ـ التاريخ االسالمي ـ دراساتأـ العنوان 2ـ انساب العرب   0
 

2220.  

32310 
 123ع

 
 محمدعبد المجيد محمد محمد 

بنو غطفان قبل االسالم وعصر الرسالة : دراسة تاريخية/ عبد المجيد 
 2102محمد محمد محمد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛031
 رسالة ماجستير تاريخ 1التاريخ االسالمي

 ـ القبائل العربيةأـ العنوان0
 

2222.  

32312 
 222ب
 

 
 البدراني1ثامر شاكر محمود

م/ 2111ـ 022الفخري ودورهم الثقافي في الموصل من اسرة ال 
ثامر شاكر محمود البدراني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛222أـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ القبائل العربية ) ال الفخري(أـ العنوان0
 

2222.  

32312 
 322ب

 
 البيضاني1علي زناد كلش

هـ الى 02يونس : دراسة في احوالهم العامة في )سنة ال الربيع بن 
هـ(/ علي زناد كلش البيضاني.ـ البصرة : جامعة البصرةـ 221سنة 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ القبائل العربية ـ تاريخ االسالمي)ال الربيع بن يونس(0
 هـ(1 وزير 023ـ 111)ـ ابن ابي فرو1 الربيع بن يونس 2

 أـ العنوان
 

2222.  
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32312 
 031ط

 
 الطفيلي1 ستار علك عبد الكاظم 

/ ستار 0331ـ 0321اسرة ال مكتوم ودورها في تاريخ امارة دبي
علك عبد الكاظم الطفيلي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 

 2102قسم التاريخ1
 سم21ص؛212أـ خ1 

 التاريخ الحديث والمعاصر أطروحة دكتوراه في فلسفة
ـ دبي ـ تاريخ 2ـ العشائر العربية ـ دبي)اسرة ال مكتوم(0

 أـ العنوان0331ـ 0321حديث
 

2221.  

321 
 233ر

 
 الراوي1 هالة عبد الكريم سليمان كرموش

 الواح جدارية تذكارية في العراق القديم من االلف الثالث ق .م/
ى: جامعة الموصل ـ هالة عبد الكريم سليمان كرموش الراوي.ـ نينو

 2102كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛010أـ ج1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ القديم
 ـ العراق ـ تاريخ قديمأـ العنوان0
 

2222.  

321 
 222ص

 
 صباح جاسم حمادي خليل

اثر ادب وادي الرافدين في االدب التوراني في االلف االول قبل الميالد/ 
صباح جاسم حمادي خليل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1قسم 

  2102التاريخ 1
 سم21ص؛210أـ ث1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 ـ االدب التورانيأـ العنوان2ـ العراق القديم ـ تاريخ0
 

2220.  

321 
 32غ

 
 غيث سليم فرحان

ـ 2111الموفدون واثرهم في العالقات الدولية للعراق القديم )
ق.م(/ غيث سليم فرحان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 123

  12102قسم التاريخ 1
 سم21ص؛212أـ د1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 وليةأـ العنوانـ العالقات الد2ـ العراق ـ تاريخ قديم    0
 

2221.  

321 
 212م

 
 المحمدي1 زياد عويد سويدان

ـ 2111التطورات السياسية واالقتصادية في اعالي الفرات مابين )
ق .م/ زياد عويد سويدان المحمدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 202

  2102االداب 1
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 ـ السياسه واالقتصاديهأـ العنوان2قديم  ـ العراق ـ تاريخ0
 

2223.  

321110 
 232ج
 

 
 الجبوري1 محمد يوسف محمد حسن

الفخار االكدي :دراسة فنية في ضوء المصادرالمنشورة وغير 
المنشورة/ محمد يوسف محمد حسن الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

  2102كلية االداب 1
 سم21ص؛022

 رسالة ماجستير في االثار القديمة 
 ـ العراق ـ تاريخ قديم ـ العصر االكديأـ العنوان0
 

2211.  



571 
 

321110 
 233ط

 
 الطائي1 نبيل خالد شيت سليمان 

ادب الصالة في العراق القديم في ضوء المصادر المسمارية/ نبيل خالد 
 2102شيت سليمان الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في االثار القديمة

 ـ الصالة ـ ادب2ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديم0
 أـ العنوان

 

2210.  

321110 
 222ع

 
 العبادي1 معاذ حبش خضر 

المجالس في العراق القديم في ضوء المصادر المعمارية / معاذ حبش 
 خضر العبادي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب

12102 
 سم21ص:ايض؛021أـ ك1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة
 ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديمأـ العنوان0
 

2212.  

321112 
 122ب

 
 البلداوي1شيماء عصام عالوي 

نصوص مسمارية غير منشورة في العصر البابلي القديم في المتحف 
ق.م(/ 0022ـ 0122)العراقي في زمن حكم الملك ريم ـ سين االول 

شيماء عصام عالوي البلداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 
12102  

 سم21ص؛220
 رسالة ماجستير في االثار القديمة 

 ـ العراق ـ المتاحفأـ العنوان2ـ بابل ـ اثار قديمة   0
 

2212.  

321112 
 232ج

 
 الجبوري1 عباس زويد موان

الواح فخارية من العصر البابلي القديم : دراسة فنية / عباس زويد 
  2102موان الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛221
 رسالة ماجستير في االثار القديمة 

 ـ العصر البابلي القديمأـ العنوان2ـ الحضارة العراقية القديمة 0
 

2212.  

321112 
 323د

 
 خزعل هتاش الدوري1 طعمة وهيب

ق.م/ طعمة 202ـ 0300عالقة االشوريين مع مدى الساحل الفينقي 
وهيب خزعل هتاش الدوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛031

 أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم
 ـالعراق ـ تارخ قديم ـ العصر االشوريأـ العنوان 0
 

2211.  

321112 
 313ز

 
 احمد زنكنه 1 احالم قاسم

ق.م(/  احالم 0131ـ 2112النظام االداري في العصر البابلي القديم )
 2102قاسم احمد زنكنه.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛210
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 ـ العراق القديم ـ تاريخ ـ العصر البابلي أـ العنوان0
 

2212.  

321112 
 231ك

 
 ناجي سواديالكريماوي1 خالد 

2210.  
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االله مردوخ كبير االلهة البابلية : دراسة في العقائد الدينية / خالد 
 2102ناجي سوادي الكريماوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستيراداب في التاريخ القديم

 ـ العقائد الدينية أـ العنوان2ـ العراق ـ تاريخ ـ العصر البابلي 0
 

321112 
 212ي

 
 ياسر جابر خليل ابراهيم

عقود ايجار غير منشورة في العصر البابلي القديم في تل ابو عنتيك/  
ياسر جابر خليل ابراهيم.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص؛201

 أطروحة دكتوراه في االثار القديمة 
 ـ الحضارة العراقية القديمةأـ العنوان0
 

2211.  

321112 
 232ح

 
 الحديثي 1 وسن جاسم محمد 

ق.م(/ وسن جاسم محمد الحديثي.ـ 130ـ 300ادـ نيراري الثاني )
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛013
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 ـ االشوريونأـ العنوان2ـ العراق ـ تاريخ قديم0
 

2213.  

321112 
 222س

 
 محمدالسراجي1 فاتن حميد قاسم 

ق.م(/  فاتن حميد 0100ـ0001الملك االشوري تجال تبليزر االول )
 2102قاسم محمد السراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛013أـ هـ1 
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 ـ االشوريونأـ العنوان2ـ العراق ـ تاريخ قديم ـ العصر االشوري0
 

2221.  

321110 
 31ق

 
 حازم توفيق قيس

التشابه واالختالف في العناصر الحضارية لواديي بالد الرافدين والنيل 
في العصور القديمة/ قيس حازم توفيق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 2102االداب 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
ية القديمة ـ الحضارة المصر2ـ الحضارة العراقية القديمة ـ دراسات 0

 ـ دراساتأـ العنوان 
 

2220.  

32312 
 232ح

 
 الحديدي 1 خلف زيدان خلف سلطان 

الديانة الحثية في بالد االناضول / خلف زيدان خلف سلطان الحديدي.ـ 
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛221أـ ب1
 أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم

ـ الديانة الحثية أـ 2ـ العراق ـ تاريخ قديم 2قديمـ االناضول ـ تاريخ 0
 العنوان

 

2222.  

32312 
 122ح

 
 الحمداني1 هاني عبد الغني عبد هللا 

ق.م(/ هاني عبد 0210ـ 0211الحياة االجتماعية في المملكة الحثية )
 2102الغني عبد هللا الحمداني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛211أـ ب1

2222.  
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 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 ـ المملكة الحثية ـ تاريخ قديمأـ العنوان0
 

32312 
 22س
 

 
 سعد عمر محمد امين 

ق.م(/  سعد عمر 0210ـ 0211التاريخ االقتصادي للملكة الحثية )
 2102محمد امين .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛200
 في التاريخ القديمأطروحة دكتوراه فلسفة 

 ق.م(أـ العنوان0210ـ 0211ـ المملكة الحثية ـ تاريخ قديم )0
 

2222.  

323102 
 232غ

 
 الغريري 1 ماجد احمد علي حسين 

قرطاجة: دراسة سياسية وحضارية/  ماجد احمد علي حسين 
 2102الغريري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛201أـ هـ1
 التاريخ القديمرسالة ماجستير في 

 ـ قرطاجة ـ تاريخ قديمأـ العنوان0
 

2221.  

321112 
 222ج

 
 الجادري1 كافي سلمان مراد 

: 0321ـ 0323شمال العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية 
دراسة تاريخية سياسية/ كافي سلمان مراد الجادري.ـ بغداد : جامعة 

 2102للدراسات العليا 1بغداد ـ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 
 سم21ص؛211

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر
 (0321ـ 0323ـ تاريخ حديث )2ـ الحرب العالمية الثانية    0
 ـ العراق ـ االحوال السياسيهأـ العنوان2
 

2222.  

3201102 
 213ت
 

 
 تحسين علي حسين علوان

: دراسة في 0121ـ 0121بريطانيا في عهد الملك جورج الرابع 
 السياسيتين الداخلية والخارجية /  تحسين علي حسين علوان

 2102.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للبنات1 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ بريطانياـ االحوال 2(0121ـ 0121ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث )0

 السياسيةأـ العنوان
 

2220.  

320101122 
 232ر
 

 
 الربيعي 1اثمار كاظم سهيل 

/ اثمار 0323ـ 0323التطورات السياسية في الجمهورية االيرلندية 
 2102كاظم سهيل الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛222أـ ر1
 أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر

 (أـ العنوان0323ـ0323ـ ايرلندا ـ تاريخ حديث)0
 

2221.  

3221122 
 230ق

 
 القره غولي1 نهار محمد نوري

/ 0310ـ 0120النزعة العلمانية في بريطانيا خالل العصر الفكتوري 
نهار محمد نوري القره غولي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص:ايض؛223أـ س1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث
 (أـ العنوان 0310ـ 0120ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث )0

2223.  
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3221111 
 222ر

 
 رحاب قاسم حسين 
:دراسة تاريخية/ رحاب قاسم 0322ـ0322ازمة حوض الرور

 2102حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 (أـ العنوان 0322ـ0322ـ المانياـ تاريخ حديث )0
 

2201.  

32211 
 322ب

 
 البهادلي1 محمد قاسم علوان

م/ 0322ـ 0323احوال اليهود في بولندا خالل االحتالل االلماني 
محمد قاسم علوان البهادلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 2102للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ب1

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ المعاصر 
 ـ اليهود ـ احوال03222ـ 0323ـ بولندا ـ تاريخ حديث 0

 أـ العنوان 
 

2200.  

32213 
 232ع
 

 
 العبيدي1 صدام خليفة عبيد حسين 

الصراع بين الدولة العثمانية واالمبراطورية الرومانية المقدسة على 
العبيدي.ـ صالح م/ صدام خليفة عبيد حسين 0122ـ 0121المجر 

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
ـ الدولة العثمانية ـ 2م(0122ـ 0121ـ المجر ـ تاريخ حديث )0

 العالقات السياسية ـ رومانياأـ العنوان 
 

2202.  

3221121 
 12ع

 
 عمر جاسم محمد

في ضوء ماكتبه  0110ـ 0031الحملة الفرنسية على مصر 
الجيرتي/ عمر جاسم محمد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 2102االداب1
 سم21ص:ايض؛010

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ مصر ـ التاريخ الحديثأـ العنوان2ـ فرنسا ـ التاريخ الحديث0
 

2202.  

3221122 
 323د
 

 
 الدوري1 عمار شاكر محمود احمد 

(/ 0112ـ0033فرنسا خالل عهد القنصلية )االوضاع العامة في 
عمار شاكر محمود احمد الدوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص:ايض؛212أـ ك1

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث
ـ فرنسا ـ االحوال 2(0112ـ0033ـ فرنسا ـ تاريخ حديث)0

 السياسيةأـ العنوان 
 

2202.  

322111 
 222س
 

 
 السعداوي1 ماجد حميد طاهر يوسف
/ ماجد حميد طاهر 0101ـ0110انهيار امبراطورية نابليون بونابرت 

 2102يوسف السعداوي .ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛222أـ خ1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

2201.  



575 
 

ـ امبراطوريه نابليون 2ـ فرنسا ـ تاريخ ـ عصر االمبراطوريه االولى 0
 بونابرت أـ العنوان 

 
322110 

 313م
 

 
 الموسوي1ود حنون هارون

/ ود حنون هارون 0112ـ0112موقف فرنسا من حرب القرم 
 2102الموسوي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 التاريخ الحديثرسالة ماجستير في 

 ـ فرنسا ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

2202.  

3221112 
 211هـ
 

 
 الهاشمي1 محمد هاشم جمال 
/ محمد هاشم جمال 0311ـ0322السياسة الفرنسية تجاه لبنان 

 2102الهاشمي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 سم 21ص؛211أـ و1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ لبنان ـ تاريخ حديث2(0311ـ0322تاريخ حديث)ـ فرنسا ـ 0
 أـ العنوان  

 

2200.  

32211102 
 212س

 
 السامرائي 1 سيناء محمود عبد الكريم 

م/ سيناء محمود عبد 0100ـ0101االوضاع السياسية في فرنسا عام 
الكريم السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 

2102 
 سم21ص؛022
 ماجستير في التاريخ الحديث رسالة

 (أـ العنوان0100ـ0101ـ فرنسا ـ تاريخ حديث)0
 

2201.  

3211130 
 122س
 

 
 السلطاني 1 قاسم شعيب عباس 

/ قاسم شعيب عباس 0321ـ 0322موسوليني والحركة الفاشية 
 2102السلطاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛203
 التاريخ المعاصرأطروحة دكتوراه في 

 ي)قائد عسكري(أـالعنوان نـ ايطاليا ـ تارخ حديثموسولي0
 

2203.  

32213 
 122ذ
 

 
 ذكرى شمسي جواد صفوك 

ـ 0112الموقف االقليمي من الغزو البرتغالي للسواحل اليمنية 
/ ذكرى شمسي جواد صفوك.ـ بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ 0121

 2102كلية التربية االساسية 1
 سم21ص؛203

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ البرتغال ـ العالقات الخارجية ـ اليمن2ـالبرتغال ـ تاريخ حديث 0

 أـ العنوان
 

2211.  

320 
 123ش

 
 الشمري1 نادية جاسم كاظم علي 

: دراسة تاريخية/ نادية 0302ـ 0112مشروع الجامعة السالفية 
ـ كلية التربية للعلوم جاسم كاظم علي الشمري.ـ بابل : جامعة بابل 

 2102االنسانية 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ روسيا ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0

2210.  
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320 
 221ع

 
 عباس هادي موسى

ومواقف الدول الكبرى منها/ عباس  0312االنتفاضة الهنغارية عام 
 2102هادي موسى.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛032
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االوربي المعاصر

 ـ اوربا الشرقية ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

2212.  

3201112 
 131د
 
 

 
 الدليمي 1 سعد خميس مطر 

تاريخ روسيا منذ اقدم العصور الى يومنا هذا ) القرن التاسع عشر 
جامعة ومطلع القرن العشرين(/ سعد خميس مطر الدليمي.ـ بغداد : 

 2102بغداد ـ كلية اللغات  1
 سم21ص:ايض؛31

 دبلوم عالي في الترجمة
 ـ روسيا ـ تاريخ حديث أـ العنوان0
 

2212.  

32311 
 123ت
 

 
 التكريتي1 هند حسين علي احمد 

ـ 231دور القبائل الجرمانية في سقوط االمبراطورية الرومانية )
جامعة تكريت م(/ هند حسين علي احمد التكريتي.ـ صالح الدين : 202

 2102ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
ـ القبائل الجرمانيةـ 2ـ االمبروطوريه الرومانية ـ تاريخ حديث0

 دراسةأـ العنوان
 

2212.  

310111 
 222س

 
 الساعدي1 كفاح جمعة وجر 

جمعة / كفاح 0323ـ 0320التطورات السياسية الداخلية في الصين 
 2102وجر الساعدي .ـ بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛220
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث و المعاصر 

ـ الصين ـ االحوال 2(0323ـ 0320ـ الصين ـ تاريخ الحديث)0
 الساسيةأـ العنوان

 

2211.  

3101111 
 131ج

 
 الجميلي1 عمار ناصر عليوي

(/ عمار ناصر 0302ـ 0323االصالح والتحديث في الصين )مسيرة 
عليوي الجميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

12102 
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
 ـ االصالح والتحدي2(0302ـ 0323ـ الصين ـ تاريخ الحديث)0

 أـ العنوان
 

2212.  

3121110 
 232ج
 

 
 الجبوري1 رقية عزيزكردي حمود

الصحابية اسماء بنت عميس )رضي(: دراسة تاريخية / رقية 
عزيزكردي حمود الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية للبنات 1 
 سم21ص؛021أـ و1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

2210.  
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ن معدين يتيم ـ اسماء بنت عميس ب2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0
 هـ(1 صحابيةأـ العنوان21ـ نحو 11بن الحارث )

 
3121110 

 133ح
 

 الحسيني1 هاشم حسن مهدي
ابو يعلى حمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة بن الحسن بن عبيد هللا 
بن العباس بن االمام علي بن ابي طالب عليهم السالم / هاشم حسن 

 2102الهولنديةـ كلية االداب 1مهدي الحسيني.ـ بغداد : الجامعة 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
ـ ابو يعلى 1 حمزة بن القاسم بن 2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0

 هـ(1 امامأـ العنوان212ـ11علي ) عليهم السالم()
 

2211.  

3121110 
 122ح

 
 الحمداني1 يونس حسين عبد هللا حسن

دولة العربية االسالمية من الفتح االسالمي الديلم ودورهم في احداث ال
حتى ظهور البويهيين/ يونس حسين عبد هللا حسن الحمداني .ـ 

  2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
 ـ الديلم ـ تاريخ اسالمي2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0
 ـ البويهيون ـ تاريخ اسالميأـ العنوان2 

 

2213.  

3121110 
 13د

 
 الدلي1 هديل عبد الغني فتحي 

م: دراسة في حياته وكتابه ) 0223هـ/222ابن خلفون المتوفي سنة 
اسماء شيوخ االمام مالك(/  هديل عبد الغني فتحي الدلي.ـ نينوى: 

 2102جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
ـ ابن خلفون 1 محمد بن اسماعيل 2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0
 هـ(1 محدثأـ العنوان 222ـ 111)
 

2231.  

3121110 
 323د

 
 الدوري1 ايمان مدهللا مجيد

هجرة النبي محمد )صلى هللا عليه واله وسلم (من مكة الى المدينة 
لية / ايمان مدهللا مجيد الدوري.ـ صالح ومسارها: دراسة تاريخية تحلي

 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص:ايض؛0221

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
ـ محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب 2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0

 هـ(1 النبي العربيأـ العنوان00ق هـ ـ12بن هاشم )
 

2230.  

3121110 
 231ر

 
 رحيم عباس مطر 

ال البيت النبوة )عليهم السالم( في كتاب تاريخ الرسل والملوك لمحمد 
هـ/ رحيم عباس مطر.ـ 20هـ( حتى عام 201بن جرير الطبري)ت 

 2102بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛212أـ ن1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 لعالم العربي ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات ـ ا0
 هـ(1 محدث201ـ 222ـ ابن جرير الطبري 1 محمد بن يزيد الطبري)2

 أـ العنوان
 

2232.  
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3121110 
 112س

 
 سلمى حسين علوان 

دراسات المستشرقين للتصوف االسالمي في العصر العباس / سلمى 
 2102حسين علوان.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدب 1

 سم21ص:ايض؛223أـ ز1
 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 ـ التصوف االسالمي ـ دراسات2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0
 أـ العنوان  

 

2232.  

3121110 
 132ع

 
 العميري1 سماهر محي موسى محمد 

هـ(/ 000اقتصاد السوق في معجم لسان العرب البن منظور )ت
بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ سماهر محي موسى محمد العميري.ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
ـ 221ـ محمد بن جالل الدين مكرم )2ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0

 هـ(1صحابيأـ العنوان 0000
 

2232.  

3121110 
 132ع

 
 العميري1 كريم مظهر طربوش 

االسرائيليات في التاريخ االسالمي داللتها واصواها واثارها العقائدية 
والسياسية / كريم مظهر طربوش العميري.ـ بغداد : 

  2102الجامعةالمستنصرية  ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛220أـ ح1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات أـ العنوان 0
 

2231.  

3121110 
 212م

 
 المحمدي1 رشا ابراهيم سليمان 

اثر الوقف في نشاط الحركة العلمية في القرنيين الخامس والسادس 
الهجريين / رشا ابراهيم سليمان  المحمدي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات ـ القرنيين الخامس والسادس 0

 ـ الحركة العلمية أـ العنوان 2الهجريين
 

2232.  

312110 
 132س
 

 
 سمية ياسين خضير 

م(: 221ـ 222هـ/ 2102السواد والجزيرة الفراتية للمدة بين )
دراسة في صيغ معاهدات الصلح /  سمية ياسين خضير .ـ بغداد : 

 2102ية التربية للبنات 1جامعة بغداد ـ كل
 سم21ص:ايض؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ الجزيرة العربية ـ تاريخ أـ العنوان0
 

2230.  

312110 
 203ص

 
 الصافي1 رنا طعيمة حسين 

االثر الجغرافي وابعاده في بلورة الفكر الديني في شبه الجزيرة العربية 
النجف : جامعة الكوفة ـ قبل االسالم / رنا طعيمة حسين الصافي.ـ 

 2102كلية االدب1 قسم التاريخ 1
 سم21ص:ايض؛212

 أطروحة دكتوراه في التاريخ العربي قبل االسالم
ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر الجاهلي أـ 2ـ شبه الجزيرة العربية 0

2231.  
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 العنوان
 

3121101 
 223س

 
 السعدي 1 زينة قاسم هاشم 

الحجاز قبيل االسالم / زينة قاسم هاشم االحوال االقتصادية في شمال 
 2102السعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛ 222أـ ط1 
 رسالة ماجستير في اداب التاريخ العربي القديم

 ـ الحجاز ـ تاريخ أـ العنوان 0
 

2233.  
 

312112 
 232ج
 

 
 الجبوري1 نصير بهجت فاضل 

ـ 222هـ/ 222ـ 0االسالمية )نفقات الجيش في الدولة العربية 
م(/ نصير بهجت فاضل الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 321

 2102االداب1
 سم21ص؛211أـ ج1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
ـ 222هـ ـ 222ـ0ـ التاريخ االسالمي ـ عصر صدر االسالم )0

 ـ الجيش ـ نفقاتأـ العنوان 2(0321
 

2211.  

312112 
 022خ

 
 الخفاجي1 مهدي صالح لفته سلمان 

بنو العباس ودورهم في الحياة العامة منذ عصر الرسالة حتى نهاية 
العصر االموي/ مهدي صالح لفته سلمان  الخفاجي.ـ البصرة : جامعة 

 2102البصرة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛213أـ د1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 سالمي ـ عصر صدر االسالم ـ التاريخ اال0
ـ العباس بن عبد المطلب بن هاشم )عم الرسول صلى هللا عليه واله 2

 وسلم (أـ العنوان
 

2210.  

312112 
 332ز

 
 زينب ابراهيم علي 

االحوال االدارية واالقتصادية في ضواحي الكوفة حتى نهاية القرن 
كلية الثاني الهجري/  زينب ابراهيم علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102التربية للبنات 1
 سم21ص؛111ب ـ ز1 

 رسالة ماجستير في اداب التاريخ االسالمي
 ـ االدارية واالقتصادية2ـ العراق ـ الكوفة ـ تاريخ اسالمي0

 أـ العنوان
 

2212.  

312112 
 221ع

 
 العباسي 1 حذيفة يونس احمد 

االموية التجارفي الدولة العربية االسالمية في صدر االسالم والدولة 
م(/ حذيفة يونس احمد العباسي.ـ نينوى: 023ـ 222هـ/ 022ـ 0)

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 هـ(022ـ 0ـ العالم العربي تاريخ ـ عصر صدر االسالم)0
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر االمويأـ العنوان 2
 

2212.  

312112 
 313ق

 
 القيسي 1 ايمن عيد محمد غريب 

المظاهر الحضارية التي رافقت حركة الفتح في المغرب واالندلس / 
ايمن عيد محمد غريب القيسي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 

12102 

2212.  
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 سم21ص؛212ب ـ ج1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 المي ـ المغرب ـ تاريخ اس2ـ الفتوحات االسالمية    0
 ـ االندلس ـ تاريخ اسالميأـ العنوان2
 

312112 
 212م

 
 محمد نجمان ياسين 

التصرف في ارض الصوافي واثاره االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية منذ عصر الرسالة حتى نهاية العصر االموي / محمد 

 2102نجمان ياسين.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص؛022

 ماجستير في التاريخ االسالميرسالة 
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر النبوة وصدر االسالم أـ العنوان   0
 

2211.  

312112 
 231ت

 
 النعيمي1 احمد ناظم عبد هللا محمد 

معالم من سلوكيات الصحابة في عصر النبوة/ احمد ناظم عبد هللا 
 2102محمد النعيمي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222ت ـ د1
 رسالة ماجستير علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية

 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر النبوةأـ العنوان 0
 

2212.  

3121120 
 123ش

 
 الشمري1 هند جودت كاظم ناصر

االطعمة والمآدب في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر 
الشمري .ـ ديالى : جامعة ديالىـ كلية الراشدي/ هند جودت كاظم ناصر 

 2102التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص:ايض؛223أـ ت1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ الدولة العربية االسالمية ـ العصر الراشدي ـ تاريخأـ العنوان 0
 

2210.  

3121122 
 232ج
 

 
 الجبوري1 سعد عيدان عبد هللا محمد 

خالل عصر الرسالة والخالفة الراشدة / سعد العقوبات التعزيزية 
عيدان عبد هللا محمد  الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 2102التربية 1 
 سم21ص؛013

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ التاريخ االسالمي ـ عصرالخلفاء الراشدين أـ العنوان 0
 

2211.  

3121122 
 223ك

 
 جاسم حماديالكربولي1 حامد عبيد 

تحفة الفقير الى صاحب السرير في علم التواريخ البي المفاخر محمد 
هـ/ حامد عبيد جاسم حمادي 121ابراهيم االيجي المتوفي سنة 

 2102الكربولي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛220

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 لفاء الراشدين ـ دراساتـ التاريخ االسالمي ـ عصرالخ0
 هـ(1 مؤرخ 111ـ 021ـ ابن المفاخر 1 محمد بن ابراهيم بن محمد )2

 أـ العنوان 
 

2213.  

3121122 
 232ج
 

 
 الجبوري1 صفاء جاسم محمد فحل 

الرؤى واالحالم واثرها على الحياة السياسية والفكرية واالجتماعية 
حتى نهاية عصر النبوة / صفاء جاسم محمد فحل الجبوري.ـ صالح 

2201.  
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 2102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛212

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر النبوةأـ العنوان0
 

3121121 
 332د

 
 دينا محمد ماهر حامد 

المرويات التاريخية لمن اسلم من اليهود حتى نهاية العصر الراشدي / 
 2102دينا محمد ماهر حامد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛022
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوانـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر الراشدي أـ 0
 

2200.  

3121121 
 111ع

 
 عبد الملك ناظم عبد هللا

منهج الخلفاء الراشدين في ادارة الدول االسالمية / عبد الملك ناظم 
 2102عبد هللا.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛211أـ ت1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

الدولة االسالمية ـ  ـ2ـ االسالم ـ تاريخ ـ عصر الخلفاء الراشدين0
 ادارة أـ العنوان

 

2202.  

3121121 
 13ق

 
 قصي عبد الصمد عبد الحي ياسين 

رؤية ابن منظور لالمام علي بن ابي طالب صلوات هللا عليه : دراسة 
في معجم لسان العرب /  قصي عبد الصمد عبد الحي ياسين.ـ البصرة 

 2102: جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛021
 ماجستير في التاريخ االسالمي رسالة

ق. هـ 22ـ علي بن ابي طالب بن عبد المطلب صلى هللا عليه وسلم )0
 هـ(1 امير المؤمنين21ـ 
 هـ(1 لغوي000ـ221ـ ابن منظور 1 محمد بن مكرم بن علي )2

 أـ العنوان 
 

2202.  

312112 
 312م
 

 
 المولى 1 قحطان عدنان بكر 

)فلها وزنها انموذجا(/ قحطان  الدولة االموية في كتابات المستشرقين
عدنان بكر المولى.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

2102 
 سم21ص:ايض؛212أـ ب 1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي
 ـ المستشرقين ـ كتابات2ـ الدوالة االموية ـ تاريخ اسالمي 0
 أـ العنوان  

 

2202.  

3121120 
 222ب
 

 
 حسن كامل صالحالبدراني1 

 هـ/ 022ـ 20سياسة تعيين والة اقليم خراسان في العصر االموي 
حسن كامل صالح البدراني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كليةالتربية 

 2102االساسية 1
 سم21ص؛013

 رسالة ماجستير في التاريخ
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر االمويأـ العنوان0
 

2201.  

31211232 
 203ص

 
 1قسور فالح شنيور جهادي الصافي

2202.  



582 
 

الصالت الفكرية بين البصرة والكوفة حتى نهاية العصر االموي  
م/ قسور فالح شنيور جهادي الصافي.ـ بابل:جامعة بابل 023هـ/022

 2102ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص:ايض؛222أـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ الكوفة ـ تاريخ اسالمي 2ـ البصرة ـ تاريخ اسالمي ـ العصر االموي0

 ـ العصر االمويأـ العنوان 
 

312112 
 121ب
 

 
 بالل علي بالل فتحي 

دور فئة الغلمان الخدمي والتشريفي في قصور الخلفاء في العصر 
(/ بالل علي بالل فتحي .ـ 0211ـ 023هـ/212ـ 022العباسي )

 2102صل ـ كليةالتربية 1نينوى: جامعة المو
 سم21ص:ايض؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ الغلمان ـ فئة2ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر العباسي0
 ـ الخدمي والتشريفيأـ العنوان 2 

 

2200.  

312112 
 232ج

 
 الجبوري1 صكر عبد هللا حمد 

السياسي  جلساء الخلفاء في العصر العباسي االول : دراسة في دورهم
م(/ صكر 120ـ023هـ/ 220ـ 022والعسري واالجتماعي والثقافي )

 2102عبد هللا حمد الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر العباسي أـ العنوان0
 

2201.  

312112 
 132ص

 
 محمد عليالصميدعي 1 خولة محمود 

ـ 022دور الخاصه السياسي في العراق في العصر العباسي االول 
م/ خولة محمود محمد علي الصميدعي.ـ نينوى: 120ـ 023هـ/220

 2102جامعة الموصل ـ كليةاالداب1
 سم21ص؛232

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 ـ العنوانـ العالم العربي ـ تاريخ اسالمي ـ العصر العباسي االوأل0
 

2203.  

3121120 
 323ز

 
 الزيدي1 سامي جودة بعيد

تجاوزات السلطة في فرض وتنفيذ العقوبات في الدولة العربية 
م(: دراسة تاريخية / 120ـ  220هـ/ 220هـ ـ 20االسالمية من )

سامي جودة بعيد الزيدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 
12102 

 سم21ص؛212
 فلسفة في التاريخ االسالميأطروحة دكتوراه 

 ـ العقوبات ـ تنفيذ2ـ العالم العربي ـ تاريخ العصر االموي0
 أـ العنوان

 

2221.  

3121122 
 32ر

 
 ريا صابر عبد العزيز 

االمير العباسي عبد الملك بن صالح ودوره السياسي والعسكري 
م(/  ريا صابر عبد العزيز.ـ صالح الدين : 100ـ011هـ/032ـ023)

  2102جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ العالم العربي ـ العصر العباسي االوألـ العنوان0

2220.  



583 
 

 

312111 
 022خ

 
 الخفاجي1 رغد سعيد جفات 

اسهامات علماء الجزيرة الفراتية في الحركة الفكرية في بغداد حتى 
نهاية العصر العباسي/ رغد سعيد جفات الخفاجي.ـ النجف : جامعة 

 2102الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم 21ص:ايض؛223

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ الحركة 2ـ الجزيرة الفراتية 2ـ بغداد ـ تاريخ ـ العصر العباسي 0

 الفكرية أـ العنوان 
 

2222.  

3121112 
 322ب
 

 
 البياتي1 جمعة عبد هللا ياسين 

م(/ جمعة عبد هللا 321ـ 120هـ/222ـ 220الحياة العلمية في بغداد )
 2102ياسين البياتي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛212
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 ـ بغداد ـ تاريخ ـ العصر العباسي الثانيأـ العنوان0
 

2222.  

31211230 
 232ج
 

 
 الجبوري 1 اسماعيل محمد علي 

ـ 201قادة الجند االتراك ودورهم العسكري والسياسي واالداري)
ينوى: م(/  اسماعيل محمد علي الجبوري.ـ ن132ـ 122هـ/203

 2102جامعة الموصل ـ كليةاالداب1
 سم21ص؛020

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر العباسي االوألـ العنوان0
 

2222.  

31211232 
 13ع

 
 علي عبد الحسين تالي

العالقات السياسية والثقافية بين دولة الموحدين والخالفة العباسية في 
 (/ علي عبد الحسين تالي212ـهـ 121بغداد )

 2102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1
 سم21ص؛031ب ـ ك1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ السياسية والثقافية 2ـ الموحدين ـ العصر العباسي ـ تاريخ 0
 ـالخالفة العباسية أـ العنوان 2
 

2221.  

312110 
 232ح
 

 
 الحديثي 1 بسمة طه اسماعيل نايف 

الخزر في كتب المؤرخين والجغرافيين المسلمين : دراسة في 
االوضاع السياسية واالدارية واالقتصادية /  بسمة طه اسماعيل نايف 

الحديثي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 قسم 
  2102التاريخ 1 

 سم21ص:ايض؛012أـ د1
 ستير في التاريخ االسالميرسالة ماج

 ـ التاريخ االسالمي ـ دراساتأـ العنوان0
 

2222.  

3121100 
 232ج
 

 
 الجبوري1 خليل خلف حسين 

الخدمات والتسهيالت التجارية في الموانيء االندلسية في عصري 
االمارة والخالفة / خليل خلف حسين الجبوري.ـ نينوى: جامعة 

 2102الموصل ـ كليةاالداب1
 سم21ص؛232

2220.  



584 
 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي ـ عصر االمارة والخالفة أـ العنوان 0
 

3121100 
 322ج

 
 الجنابي 1 زيتونة محمود حسون

التأثيرات الحضارية الهل االندلس في المغرب من القرن السابع الى 
نهاية القرن  نهاية القرن التاسع الهجري1 القرن الثالث عشر الى

 الخامس عشر الميالدي/ زيتونة محمود حسون الجنابي
    2102.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للبنات1 قسم التاريخ 1

 سم21ص؛211أـ و1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 ـ االندلس ـ تاريخ اسالميأـ العنوان0
 

2221.  

3121100 
 212س

 
 السامرائي1 بهار احمد جاسم محمد 

اسواق بالد االندلس من القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن 
السابع الهجري/ بهار احمد جاسم محمد السامرائي.ـ بغداد : الجامعة 

 2102المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛220ب ـ ز1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 اريخ اسالميأـ العنوانـ االندلس ـ ت0
 

2223.  

31211002 
 230ب
 

 
 البوعوف 1 محمد عبد الرحمن محمد

عامة قرطبة في عصر االمارة/ محمد عبد الرحمن محمد البوعوف.ـ 
 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كليةالتربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛023
 رسالة ماجستير في التاريخ

 ـ االندلس ) قرطبة( ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2221.  

31211002 
 232ج

 
 الجبوري1 هدية محمد حميد 

هـ/ 212ـ 222البربر في عصر دويالت الطوائف في االندلس )
 م(: دراسة سياسية/ هدية محمد حميد الجبوري0131ـ0121

 2102.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كليةاالداب1
 سم21ص:ايض؛221

 دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالميأطروحة 
 هـ(أـ العنوان212ـ 222ـ البربر ـ تاريخ اسالمي)0
 

2220.  

31211002 
 123ل

 
 هـ(002ـ 002لسان الدين ابن الخطيب1 محمد بن عبد هللا )

الفقهاء ودوهم في الحياة العامة من خالل كتاب االحاطة في اخبار 
هـ(/ محمد بن عبد 002)غرناطة البن الخطيب الغرناطي المتوفي سنة 

هللا لسان الدين ابن الخطيب1 تحقيق همسة صالح عبد القادر 
السعدون.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية)ابن رشد( 

12102 
 سم21ص:ايض؛212أـ و1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ االندلس ـ تاريخ ـ غرناطةأـ العنوان0
 

2222.  

31211002 
 122أ

 
 حاقي1 محمد نصيف حردان االس

كتاب ديوان الرسائل في دولتي المرابطين والموحدين/ محمد نصيف 
 2102حردان  االسحاقي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كليةالتربية1

 سم21ص؛223

2222.  



585 
 

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
ـ الموحدون ـ تاريخ 2ـ المرابطون ـ تاريخ اسالمي ـ دراسات 0

 ـ الرسائل ـ ديوان أـ العنوان2 اسالمي ـ دراسات
 

31211002 
 122أ

 

 
 االء حماد رجه

االحوال االدارية في سلطنة غرناطة : دراسة من خالل مؤلفات لسان 
الدين بن الخطيب/ االء حماد رجه.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛221

 أطروحة دكتوراه اداب في فلسفة التاريخ االسالمي
ـ لسان الدين بن الخطيب 1 2االندلس) غرناطة( ـ تاريخ اسالمي  ـ0

 هـ(1 مؤرخأـ العنوان002ـ 002محمد بن عبد هللا )
 

2222.  

31211002 
 121س

 
 سالم جبار منشد 

هـ/ 22مدينة اغمات من الفتح االسالمي حتى نهاية عصر الموحدين )
م(: دراسة تاريخية / سالم جبار منشد.ـ 0223م/ 210هـ ـ 221

 2102سط: جامعة واسط ـ كلية التربية 1وا
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي ـ عصر الموحدينأـ العنوان 0
 

2221.  

31211001 
 131ت
 

 
 التميمي1 مهند عداي عباس حسن 

م(: دراسة في الحياة العامة / 0223ـ 0202هـ/ 221ـ213االندلس )
حسن التميمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية مهند عداي عباس 

12102 
 سم 21ص؛001

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ الحياة العامةأـ العنوان 2ـ االندلس ـ تاريخ ـ العصر االندلسي0
 

2222.  

31211002 
 222د
 

 
 الدراجي 1 عدنان خلف سرهيد 

واسبانيا النصرانية التأثير الحضاري المتبادل بين االندلس االسالمية 
م(/  0232مـ 0221هـ/ 130هــ 221خالل عصر سلطنة غرناطة) 

عدنان خلف سرهيد الدراجي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية 
 2102التربية1

 سم21ص؛231
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 ـ اسبانيا ـ تاريخ2هـ(130ـ 221ـ غرناطة ـ التاريخ االسالمي )0
 اسالميأـ العنوان 

 

2220.  

31211002 
 322ع

 
 العيداني1 ابتهال احمد ياسين 

ـ 200محمد الفقيه سلطان غرناطه سياسة الداخلية والخارجية )
م(/  ابتهال احمد ياسين العيداني.ـ البصرة : 0212ـ 0202هـ/ 010

 2102جامعة البصرة ـ كلية الدراسات التاريخية 1
 سم21ص؛021

 التاريخ االسالميرسالة ماجستير في 
 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر االندلسي أـ العنوان 0
 

2221.  

31211002 
 222م

 
 مرتضى عبد الرزاق مجيد احمد 

هـ/ 130ـ 32االعياد والمناسبات ووسائل الترفيه في االندلس )

2223.  



586 
 

م(/  مرتضى عبد الرزاق مجيد احمد.ـ نينوى: جامعة 0232ـ000
 2102الموصل ـ كليةالتربية1

 سم21ص؛211أـ ف1 
 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 ـ االندلس ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

3121102 
 232ح
 

 
 الحبوبي1 محمد رحيم هاشم محسن 

صقلية دراسة في احوالها االقتصادية من خالل المصادر البلدانية من 
: م/ محمد رحيم هاشم محسن الحبوبي.ـ النجف 01ـ 3هـ/3ـ 2القرن 

 2102جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛032

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ صقلية ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2221.  

3121102 
 232ع

 
 العبيدي1هند عبد الحق عبد الستار 

دراسة لكتاب وصف افريقيا للحسن بن محمد الوزان )ليون االفريقي( 
العبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ / هند عبد الحق عبد الستار 

 2102كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛222أـ ر1 

 رسالة ماجستير في فلسفة التاريخ االسالمي
ـ ليو االفريقي1 الحسن بن عبد الوزان 2ـ افريقيا ـ تاريخ اسالمي0
 هـ(1 رحالةأـ العنوان131ـ 11)
 

2220.  

31211020 
 131د

 
 الدليمي1 ناظم عواد محيميد 

عالقات المغرب واالندلس التجارية مع بلدان المشرق العربي من 
 القرن الثاني حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ ناظم عواد محيميد 

 2102الدليمي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كليةالتربية1
 سم21ص؛210

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي 2ـ المغرب العربي  ـ تاريخ اسالمي0

 أـ العنوان 
 

2222.  

31211020 
 112ع

 
 العكلة 1 جسام احمد يوسف 

دوربني مخزرون بن فلفول المغراوي في احداث المغرب 
هـ(/ جسام احمد يوسف العكلة.ـ نينوى: جامعة 120ـ 220العربي)

 2102الموصل ـ كليةالتربية االساسية1
 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ المغرب العربي  ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2222.  

31211020 
 31ر

 
 ريم حسن سليم 

الزيانيون )بني عبد الواد(ودورهم السياسي في المغرب االوسط من 
هـ(/  ريم حسن سليم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 311ـ 222

 12102 )ابن رشد(
 سم21ص:ايض؛010أـ ج1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 هـ(311ـ 222ـ المغرب االوسط  ـ تاريخ اسالمي)الدولة الزبانية( )0

 أـ العنوان 
 

2222.  



587 
 

31211021 
 222ح
 

 
 حارث علي عبد هللا

النشاط االقتصادي بالمغرب االوسط من القرن الثالث الهجري الى 
 منتصف القرن الخامس الهجري/  حارث علي عبد هللا 

 2102.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم21ص؛201

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 اسالميـ المغرب ـ تاريخ 2ـ المغرب ـ االحوال ـ االقتصادية0

 أـ العنوان 
 

2221.  

3121102 
 213م
 

 
 محمود مال هللا قنبر سليمان 

بالد الشام في كتابات جغرافي القرن الرابع للهجرة 1 العاشر للميالد / 
محمود مال هللا قنبر سليمان.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 2102كليةاالداب1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ بالد الشام ـ تاريخأـ العنوان 0
 

2222.  

31211020 
 122ب
 

 
 بشار عبد الجبار شبيب 

مصر دراسة في الجغرافية التاريخية من الفتح العربي حتى نهاية 
العصر االخشيدي/ بشار عبد الجبار شبيب .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛113

 ميأطروحة دكتوراه في التاريخ االسال
 ـ مصر ـ تاريخ ـ العصر االخشيديأـ العنوان 0
 

2220.  

31211021 
 122أ

 
 اشراق علي حسين 

دور الدعاة في القيام الدولة الفاطمية / اشراق علي حسين.ـ 
 2102بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص؛002
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ مصر ـ تاريخ ـ العصر الفاطمي أـ 2ـ الفاطميون ـ تاريخ اسالمي 0
 العنوان  

 

2221.  

31211021 
 233ط

 
 الطائي1 امير محمد حيدر 

سقوط الدولة الفاطمية : دراسة تاريخية / امير محمد حيدر الطائي.ـ 
 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم التاريخ 1

 سم21ص؛221أـ ب1
 ماجستير في التاريخ االسالميرسالة 

 ـ الدولة الفاطميةأـ العنوان 0
 

2223.  

31211021 
 212ع

 
 العامري1 علي فيصل عبد النبي

م/ 0000ـ 0121هـ/120ـ 220السياسة الخارجية للدولة الفاطمية 
علي فيصل عبد النبي العامري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

 2102قسم التاريخ 1
 سم21ص؛231ر1أـ 

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ الدولة الفاطميةأـ العنوان0
 

2211.  
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31211021 
 222ع

 
 العبادي1 عبد الحسين علوان حسين الدرويش

التقريب بين المذاهب االسالمية ـ مجلة رسالة االسالم القاهرية 
انموذجا /  عبد الحسين علوان حسين الدرويش  0302ـ 0323

 2102بغداد : معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 1 العبادي.ـ 
 سم21ص؛102

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
ـ المذاهب االسالمية ـ دراسات أـ 2ـ الدولة الفاطمية ـ تاريخ اسالمي0

 العنوان 
 

2210.  
 

31211021 
 213ي

 
 ياسين كاظم خلف 

هـ(/ ياسين كاظم 120هـ ـ 232تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي )
خلف.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية التربية 1 قسم التاريخ 1 

   2102قسم التاريخ 1
 سم 21ص؛003أـ خ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ الجيش 1 تنظيمات أـ 2ـ مصر ـ تاريخ اسالمي ـ العصر الفاطمي 0
 لعنوانا

 

2212.  

312110230 
 232ج

 
 الجبوري1 صباح جاسم محمد 

المؤسسة العسكرية لدولة السالجقة في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين 1 الحادي عشر والثاني عشر للميالد /  صباح جاسم محمد 

  2102الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛221

 التاريخ االسالميأطروحة دكتوراه في 
 ـ الدولة السلجوقية أـ العنوان 0
 

2212.  

312110232 
 222ع
 

 
 العبادي1 نهال عبد الوهاب حامد 

الحج في العهدين الزنكي وااليوبي : دراسة عامة/ نهال عبد الوهاب 
 2102حامد العبادي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛012أـ هـ1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر الزنكي وااليوبيأـ العنوان 0
 

2212.  

312110232 
 022م

 
 المفرجي 1 فضيلة حسن خلف

ـ 231العالقات بين القوى االسالمية في بالد الشام والدولة البيزنطية 
 م/  فضيلة حسن خلف المفرجي0212ـ 0130هـ/ 211

 2102جامعة الموصل ـ كلية التربية1 .ـ نينوى:
 سم21ص:ايض؛201أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ بالد الشام ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2211.  

312110232 
 322ن

 
 نورا ابراهيم توفيق ابراهيم 

ـ 0022هـ /122ـ 120اتابكية الموصل في عهد سيف الدين غازي 
ابراهيم .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية  م/ نورا ابراهيم توفيق0023
 2102االداب1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
 ـ العالم االسالمي ـ تاريخ ـ العصراالتابكيه ـ الموصل 0
 هـ( 1 امير122ـ 231ـ غازي بنازنكي بن آق سنقر التركي )2

2212.  
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 أـ العنوان 
 

312110232 
 232ج
 

 
 الجبوري1 عامر ابراهيم داود 

هـ = 221ـ 120االسطول الحربي في العصرين االيوبي والمملوكي )
م(/ عامر ابراهيم 0100ـ 0211هـ =322ـ221م/0211ـ 0000

 2102داود  الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛212أـ ز1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ مصر ـ تاريخ ـ العصر االيوبيأـ العنوان2االيوبيه   ـالدولة 0
 

2210.  

3121102 
 323ح

 
 حنان عيسى جاسم 

الصراع بين الممالك اليمنية القديمة من االلف االول قبل الميالد الى 
نهاية القرن الثالث الميالدي/ حنان عيسى جاسم.ـ صالح الدين : 

  2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛200

 طروحة دكتوراه في التاريخ االسالميأ
 ـ اليمن ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2211.  

3121102 
 212س

 
 السامرائي1ندوة محمود عباس محمد 

مدينة عكبرا : دراسة تاريخية حضارية / ندوة محمود عباس محمد 
السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 

2102  
 سم 21ص؛020

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ العراق ـ مدينة عكبرا ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2213.  

3121102 
 13ع

 
 علي محمد شريف 

الحياة االجتماعية في بالد ماوراء النهر من القرن الرابع حتى نهاية 
القرن السادس للهجرة / علي محمد شريف.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 2102التربية1كلية 
 سم21ص؛031

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ بالد ماوراء النهر ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2221.  

31211021 
 131ت

 
 التميمي 1حيدر علي كاظم حسين 

اقليم سجستان :دراسة في احواله السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
القرن السادس الهجري/ منذ منتصف القرن الثالث الهجري حتى نهاية 

حيدر علي كاظم حسين التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 2102)ابن رشد( 1

 سم21ص:ايض؛212أـ ذ1
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 ـ سجستان ـ االحوال السياسية2ـ سجستان ـ تاريخ اسالمي 0
 أـ العنوان 

 

2220.  
 

 

 

 

31211023 
 13و
 

 
 وسن شجاع نجرس 

هـ(: دراسة سياسية 221ـ 222الدولة البويهية وعالقتها الخارجية )
/ وسن شجاع نجرس .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

2102 
 سم 21ص؛210أـ ي1

2222.  
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 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي
ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات أـ 2ـ الدولة البويهية ـ تاريخ اسالمي 0

 وانالعن
 

312110232 
 123ع
 

 
 العزاوي1 زينب مهدي رؤوف 

الحياة العلمية في طبرستان من القرن الثالث الى منتصف القرن 
السابع الهجري /  زينب مهدي رؤوف العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 2102ـ كلية التربية 1
 سم 21ص؛221

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 )طبرستان(ـ تاريخ اسالميأـ العنوانـ ايران ـ 0
 

2222.  

3121101 
 131ت
 

 
 التميمي 1 زينة عبد الكاظم داوي

هـ/ 022ـ 210التحالف الصليبي المغولي ضد العالم االسالمي)
م(/  زينة عبد الكاظم داوي التميمي.ـ بغداد : جامعة 0222ـ 0212

 2102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛211

 ماجستير في التاريخ االسالميرسالة 
 ـ المغول ـ تاريخ اسالميأـ العنوان0
 

2222.  

3121103 
 222ف

 
 الفراجي1عبد صالح محمد علي 

تدوين التاريخ االسالمي في شبه القارة الهندية / عبد صالح محمد 
    2102علي الفراجي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛211
 فلسفة في التاريخ االسالميأطروحة دكتوراه 

 ـ التاريخ االسالمي ـ تدوينأـ العنوان2ـ الهند ـ تاريخ اسالمي 0
 

2221.  

31211032 
 232ج

 
 الجبوري1رضوان عطية وردي

ـ 0211هـ( )101ـ 212الهند في عصر السلطنة االسالمية )
م(/ رضوان عطية وردي الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 0202

 2102كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛202هـ ـ ب1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ الهند ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2222.  

312113 
 232ج
 

 
 الجبوري1 رجاء عزيز كردي حمود 

م/  0301ـ 0102السياسة العثمانية تجاه القوى السياسية في نجدة 
رجاء عزيز كردي حمود الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

  2102كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص؛011

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ نجد ـ تاريخ أـ العنوان 2ـ الدولة العثمانية ـ تاريخ 0
 

2220.  

312113 
 122ح

 
 الحمداني1 نصار ابراهيم هندي شلش 

ـ 0222الصراع التيموري مع القوى السياسية في المشرق االسالمي )
م(/ نصار ابراهيم هندي شلش الحمداني.ـ صالح الدين : جامعة 0211

  2102تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛212أـ ح1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

2221.  
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 ـ الدولة العثمانية ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

312113 
 232ع

 
 العبيدي1 هند زيدان خلف شرار

م(: دراسة تاريخية / هند 0110ـ 0122تطور الدبلوماسية العثمانية )
زيدان خلف شرار العبيدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

  2102التربية 1 
 سم21ص:ايض؛001أـ و1 

 ماجستير في التاريخ الحديثرسالة 
 ـ الدولة العثمانية أـ العنوان 0
 

2223.  

312113 
 311ن

 
 نيرك سعيد عبد الكريم 

م(/ نيرك سعيد عبد 0123م ـ0120االدارة العثمانية في ايالة بغداد )
 2102الكريم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛211
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 (أـ العنوان 0123ـ 0120ـ بغداد ـ تاريخ حديث )2لعثمانيون   ـ ا0
 

2201.  

312113120 
 212ن
 

 
 الناصري 1 وفاء نزهة سليمان الشام 

سياسة الدولة العثمانية تجاه القوى المحلية في العراق في عهد 
م(/  وفاء نزهة سليمان الشام 0123ـ 0111السلطان محمود الثاني )

  2102الناصري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص؛010

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ الدولة العثمانيةأـ العنوان0
 

2200.  

3121011 
 233ط
 

 
 الطائي1 ميادة حسن رشيد 

التطورات االجتماعية واالقتصادية في المملكة العربية السعودية 
/ ميادة حسن رشيد الطائي.ـ صالح الدين : جامعة 0301ـ 0322

  2102تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم 21ص:ايض؛022ج ـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
ـ االجتماعية واالقتصادية 03012ـ0322ـ السعودية ـ تاريخ حديث 0

 أـ العنوان 
 

2202.  

312102 
 222ف
 

 
 الفراجي 1 ياسر حاتم عليوي

هـ) مكة ـ المدينة ـ 211ـ110الحجاز في القرن السادس الهجري 
الطائف ( : دراسة تاريخية /  ياسر حاتم عليوي الفراجي.ـ بغداد : 

 2102والتراث العلمي 1 معهد التاريخ العربي 
 سم21ص:ايض؛032أـ ح1 

 رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة االسالمية 
 ـ الحجاز ـ االحوال السياسية أـ العنوان 2ـ الحجاز ـ تاريخ اسالمي 0
 

2202.  

3121020 
 121س
 

 
 السالمي1 عبد هللا سلمان صايل عيسى 

الهجريين  المجاورون في مكة المكرمة في القرنين السادس والسابع
واثرهم في الحياة العلمية /  عبد هللا سلمان صايل عيسى السالمي.ـ 

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد  1
 سم21ص؛213

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 ـ مكة ـ تاريخ اسالمي أـ العنوان0

2202.  
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3121020 
 312س

 
 سوزان عادل لطيف عبد 

كاظمة الى مكة قبل االسالم/  سوزان عادل لطيف الطريق التجاري من 
 2102عبد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد  1

 سم21ص:ايض؛222أـ هـ1 
 رسالة ماجستير فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

 ـ مكة المكرمة ـ تاريخ اسالميأـ العنوان 0
 

2201.  

3121020 
 232ع

 
 العبيدي1 غسان جبار عبد هللا احمد 

اثر الوازع االقتصادي في نشأة حكومة مكة قبل االسالم /  غسان 
جبار عبد هللا احمد العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1 قسم التاريخ 1
 سم 21ص:ايض؛222أـ ط1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ مكة المكرمة ـ االحوال االقتصادية 2لمكرمة  ـ تاريخ اسالميـ مكة ا0

 أـ العنوان
 

2202.  

3121022 
 231ن
 

 
 النعيمي1 ياسر نذير يونس 

المعطيات الثقافية في المدينة المنورة قي العصر االموي / ياسر نذير 
 2102يونس النعيمي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛221
 في التاريخ االسالمي رسالة ماجستير

 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر االموي2ـ المدينة المنورة 0
 أـ العنوان   

 

2200.  

31212 
 322ف

 
 الفوادي1 حيدر علي خاوي نعيم 
م(/ حيدر علي خاوي 0300ـ 0102التطورات السياسية في اليمن )

 2102نعيم الفوادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛013أـ د1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ اليمن ـ االحوال السياسية 2(0300ـ 0102ـ اليمن ـ تارخ حديث )0

 أـ العنوان 
 

2201.  

312132 
 232ع
 

 
 العبود 1 سفيان عبد الفتاح 

(/  سفيان 0331ـ0321سياسة الحكومة السريالنكية تجاه التاميل )
البصرة ـ كلية التربية للبنات  عبد الفتاح العبود.ـ البصرة : جامعة

12102 
 سم21ص؛003

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
ـ سرى النكا ـ 2(0331ـ0321ـ سرى النكا ـ تاريخ حديث )0

 العالقات الخارجية ـ التاميألـ العنوان 
 

2203.  

311112 
 121س
 

 
 سالم خسوو جوامير

ـ 0100ايران )الشاه عباس الكبير وسياسته االصالحية الداخلية في 
(/ سالم خسوو جوامير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 0223

 2102ابن رشيد1
 سم21ص:ايض؛032

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

2211.  
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 (أـ العنوان0223ـ 0100ـ ايران ـ تاريخ حديث )0
 

3111112 
 122ب
 

 
 البكاء 1 محمد حسين مطرهاشم كاظم 

ـ 0111الطباطبائي ودوره في الحياة السياسية في ايران ضياء الدين 
م/ محمد حسين مطرهاشم كاظم البكاء.ـ الكوفة : جامعة الكوفة 0323

 2102ـ كلية االداب ـ قسم التاريخ 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
ء ـ الطباطبائي 1 ضيا2م(0323ـ 0111ـ ايران ـ التاريخ الحديث )0

 الدين 1 سياسيأـ العنوان
 

2210.  

3111112 
 120ع

 
 العالق 1 احمد شاكر عبد

م: دراسة 0303ـ 0322االحزاب والمنظمات السياسية في ايران 
تاريخية /  احمد شاكر عبد العالق.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

  2102االداب 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ز1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ المعاصر 
ـ ايران ـ االحزاب 2(0303ـ 0322ـ ايران ـ التاريخ الحديث)0

 السياسية ـ دراساتأـ العنوان
 

2212.  

3121122 
 312أ

 

 
 ايمان غانم شريف

: دراسة تاريخية /  ايمان غانم 0300ـ 0321جماعة النور في تركيا 
 2102االداب 1شريف.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛031أـ ج1
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 (أـ العنوان 0330ـ 0321ـ تركيا ـ تاريخ حديث)0
 

2212.  

31210122 
 123هـ 
 

 
 الهماوندي1 شيماء رمزي عبد الغني 

السياسة التركية تجاه االكراد في عهد الرئيس مصطفى كمال اتاتورك 
/ شيماء رمزي عبد الغني الهماوندي.ـ صالح الدين : 0321ـ 0322

  2102جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم21ص؛012

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
لسياسيه ـ تركيا ـ االحوال ا03212ـ 0322ـ تركيا ـ تاريخ حديث 0
 ـ مصطفى كمال اتاتورك) رئيس(أـ العنوان2
 

2212.  

31210121 
 132أ

 

 
 آل أسود 1فوزي محمد صالح وهيب

/ فوزي 0330ـ 0302سليمان ديميريل وحزب الطريق الصحيح 
محمد صالح وهيب آل أسود.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1 

 2102قسم التاريخ 1
 سم21ص؛003أـ ج1 

 التاريخ الحديث رسالة ماجستير في
ـ سليمان ديميريل) سياسي(أـ 03302ـ 0312ـ تركيا ـ تاريخ حديث 0

 العنوان
 

2211.  

3121113 
 13ع
 

 
 علي محمد رجاي

/ علي محمد 0301ـ 0322التطورات السياسية الداخلية في سوريا 
 2102رجاي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ح1

2212.  
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 التاريخ المعاصررسالة ماجستير في 
ـ سوريا ـ االحوال السياسية 03012ـ 0322ـ سوريا ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان
 

31212 
 211ع

 
 العالم 1 احمد محمد نوري احمد 

م(: دراسة تاريخية / احمد 0122ـ0230االمار الشهابية في لبنان )
محمد نوري احمد العالم.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛233أـ هـ 1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 م(أـ العنوان0122ـ0230ـ لبنان ـ تاريخ حديث)0
 

2210.  

3121210 
 22س
 
 

 
 سحر ماهود محمد

 اثر االرساليات التبشيرية االوربية في واقع التعليم في جبل لبنان 
(:دراسة تاريخية /  سحر ماهود محمد.ـ بغداد : 0112ـ 0111)

 2102بغداد ـ كلية التربية للبنات1جامعة 
 سم21ص:ايض؛023أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ االرساليات التبشيرية 2(0112ـ 0111ـ لبنان ـ تاريخ حديث )0

 ـ التعليم ـ واقع أـ العنوان 2االوربية 
 

2211.  

3121212 
 312ر

 
 الريكاني1 علي عبيد شكري

في لبنان في ظل االنتداب الفرنسي التطورات االقتصادية واالجتماعية 
/ علي عبيد شكري الريكاني.ـ نينوى: جامعة الموصل 0322ـ 0321

 2102ـ كلية االداب 1
 سم21ص؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (0322ـ 0321ـ لبنان ـ تاريخ حديث ـ االنتداب الفرنسي )0

 أـ العنوان
 

2213.  

3121211 
 232ج
 

 
  طرفه الجبوري1 حمد حسن عبد هللا

/  حمد حسن 0313ـ 0301حزب الكتائب اللبناني ودوره السياسي 
عبد هللا طرفه الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

2102  
 سم21ص؛222

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
ـ لبنان ـ االحزاب السياسية 2(0313ـ 0301ـ لبنان ـ تاريخ حديث) 0

 أـ العنوان 
 

2231.  

3121213 
 132ح
 

 
 الحميد 1احمد فتحي جمعة 

موقف الجمهورية العربية السورية من الحرب االهلية في لبنان 
/ احمد فتحي جمعة الحميد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 0312ـ0301

 2102كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ث1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (أـ العنوان0312ـ 0301ـ الحرب االهلية اللبنانية )0
 

2230.  

3121213 
 212م

 
 المرشدي1قاسم جباري لطيف زاحم 

/ قاسم 0312ـ0301الدور السوري في الحرب االهلية اللبنانية 

2232.  
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التربية جباري لطيف زاحم المرشدي.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية 
 2102للعلوم االنانية1

 سم21ص؛210أـ د1
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 (أـ العنوان 0312ـ0301ـ الحرب االهلية اللبنانية )0
 

3121010 
 20ج
 

 
 الجاف1 فيان حسن عزيز 

:دراسة 0301ـ 0123سنجق السليمانية في العهد العثماني االخير 
بغداد : الجامعة المستنصرية ـ تاريخية / فيان حسن عزيز الجاف.ـ 

 2102كلية التربية 1
 سم21ص؛202

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ السليمانية ـ سنجق2ـ العراق ـ تاريخ حديث ـ العهد العثماني 0

 أـ العنوان 
 

2232.  

3121010 
 212س

 
 السامرائي 1 انتصار ثابت سهيل 

م/ انتصار ثابت سهيل 0222ـ0101العراق في السياسة العثمانية 
السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 

2102  
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ العراق ـ العالقات 2م(0222ـ0101ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 وان الخارجية ـ الدولة العثمانية أـ العن
 

2232.  

3121010 
 223ش

 
 الشطري1 شاكر حسين دمدوم 

(/ شاكر 0302ـ 0123السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية )
 2102حسين دمدوم الشطري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ل1
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

ـ العشائر العربية ـ 2(0302ـ 0123ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 تاريخأـ العنوان 

 

2231.  

3121012 
 332ب

 
 البوناشي1 امنه سعدون عباس 

: 0321ـ 0321متصرفية الديوانية في عهد االنتداب البريطاني 
دراسة تاريخية /  امنه سعدون عباس البوناشي.ـ القادسية : جامعة 

 2102التربية 1 القادسية ـ كلية 
 سم21ص؛212

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 ـ العراق )متصرفيه الديوانيه(ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

2232.  

3121012 
 131د

 
 الدليمي1 حسن ضاري سبع 

وزارة المالية العراقية : دراسة في تشكيالتها االدارية ودورها في 
 الدليمي / حسن ضاري سبع0311ـ0321تطور العراق المعاصر 

 2102.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 م21ص؛222

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 (أـ العنوان 0311ـ 0321ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 

2230.  

3121012 
 232ز

 
 الزبيدي1 سهير عباس كاظم عباس

2231.  
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الحاله االحوال االجتماعية في منطقة الفرات االوسط من خالل كتب 
(/ سهير عباس كاظم عباس الزبيدي.ـ بابل : 0302ـ0120االجانب )

 2102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛221أـ ج1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ العراق ـ االحوال 2(0302ـ 0120ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0

 االجتماعية ـ دراسات أـ العنوان 
 

3121012 
 332ز

 
 زينة مسلم درويش 

(: دراسة تاريخية / زينة 0323ـ 0321وزارة المواصالت واالشغال )
 2102مسلم درويش.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛221ب ـ ط1 
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر

 (أـ العنوان0323ـ0321الحديث)ـ العراق ـ التاريخ 0
 

2233.  

3121012 
 222ص

 
 صابرين كريم مناتي 

ـ 0322االثار االقتصادية واالجتماعية لفيضانات دجلة والفرات 
: دراسة تاريخية/ صابرين كريم مناتي .ـ البصرة : جامعة 0312

 2102البصرة ـ كلية التربية 1 قسم التاريخ 1
 سم21ص؛030

 المعاصررسالة ماجستير في التاريخ 
ـ الفيضانات ـ العراق 2(0312ـ 0322ـ العراق ـ التاريخ الحديث)0
 ـ دجلة والفراتأـ العنوان 2
 

2211.  

3121012 
 132ع

 
 العلياوي1 موفق خلف غانم مهبش 

نزيهة الدليمي ودورها في الحركة الوطنية والسياسية العراقية 
ة (/  موفق خلف غانم مهبش العلياوي.ـ بغداد : جامع2110ـ0322)

 2102بغداد ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛220أـ ح1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
ـ العراق ـ االحوال 2(2110ـ 0322ـ العراق ـ التاريخ الحديث)0

 ـ الدليمي 1 نزيهه )وزيره(أـ العنوان 2السياسية 
 

2210.  

3121012 
 122ع

 
 عمار جبار كريم 

: 0323ـ 0321العراقي دور نواب لواء العمارة في مجلس النواب 
دراسة تاريخية / عمار جبار كريم .ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية 

 2102التربية 1
 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
ـ مجلس النواب ـ 2(0323ـ 0321ـ العراق ـ التاريخ الحديث)0

 العمارة أـ العنوان 
 

2212.  

3121012 
 322ب
 

 
 البهادلي1 عبد الرحمن حاتم الزم طاهر 

االصالح الدستوري والسياسي في العراق في مواقف الصحافة 
/ عبد الرحمن 0312ـ 0322الوطنية ـ االهالي ـ اليقضة ـ الوطن ـ 

حاتم الزم طاهر البهادلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 2102االساسية  1

 سم21ص؛001
 ر في التاريخ الحديثرسالة ماجستي

ـ الدستوري 2(0312ـ 0322ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0

2212.  
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 ـ الصحافة الوطنية ـ دراسات أـ العنوان 2والسياسي 
 

3121012 
 121ج

 
 الجشعمي1 سهير هاتف محمد 

تطور التعليم الصحي في العراق الكلية الطبية الملكية العراقية انموذجا 
/ سهير هاتف محمد الجشعمي.ـ  : دراسة تاريخية0311ـ 10320

 2102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛021أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 ـ التعليم الصحي2(0311ـ 0320ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0

 أـ العنوان
 

2212.  

3121012 
 322ح

 
 حوراء عبد االمير كاظم 

ـ 0321الدين في مجلس النواب واالعيان في العراق )موقف رجال 
 م(: دراسة تاريخية/  حوراء عبد االمير كاظم0311

 2102.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم 21ص:ايض؛220أـ و1 

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
ق أـ ـ االعيان في العرا2(0311ـ 0321ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0

 العنوان 
 
 

2211.  

3121012 
 323ز

 
 الزيدي1 علي مكصد فضالة 

/ 0310ـ0310مشروع المسيب الكبير اثاره االقتصادية واالجتماعية 
علي مكصد فضالة الزيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛200أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
ـ المسيب الكبير ـ 2(0310ـ 0310ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0

 ـ االقتصادية واالجتماعية أـ العنوان 2مشروع 
 

2212.  

3121012 
 112ظ

 
 الظفيري1 احمد ابراهيم محمد مصطفى ال مصطفى 

ـ 0321نواب لواء الديوانية ودورهم في مجلس النواب العراقي 
الظفيري .ـ النجف :  / احمد ابراهيم محمد مصطفى ال مصطفى0322

 2102جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 قسم التاريخ1 
 سم 21ص:ايض؛211أـ ذ1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 (أـ العنوان 0322ـ 0321ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 

2210.  

3121012 
 32ف

 
 فهد أمسلم زغير 

 (/ 0321ـ0322مزاحم الباجة جي ودوره في السياسة العراقية )
 2102فهد أمسلم زغير.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

ـ الباجه جي1 مزاحم 2(0321ـ 0322ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 )سياسي(أـ العنوان

 

2211.  

3121012 
 223ن

 
 ناجي تركي حمزة عمران 

(: دراسة تاريخية / ناجي 0311ـ 0323وزارة الشؤون االجتماعية )
 تركي حمزة عمران.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  

2213.  
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 12102 ابن رشد1
 سم21ص؛002

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ الحديث 
 (أـ العنوان 0311ـ 0323ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 

3121011 
 232ج
 

 
 الجبوري1 هيثم محي طالب 

/ 0311ـ 0320مسيحيو العراق ودورهم في تاريخ العراق المعاصر 
 2102هيثم محي طالب الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛202أـ ح1
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

ـ المسيحيون في 2(0311ـ 0320ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 العراقأـ العنوان 

 

2201.  

3121012 
 122ع

 
 عبد الستار محمد علوش 

: دراسة تاريخية /  عبد الستار محمد 0323ـ0321كلية بغداد 
 2102علوش.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛223أـ و1 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 (أـ العنوان 0323ـ 0321ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 

2200.  

3121011 
 232ز
 

 
 الزبيدي1 دعاء خليل محمد 

م: دراسة تاريخية /  دعاء خليل محمد 0310ـ 0322مجلة البالغ 
  2102الزبيدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم21ص؛201أـ ذ1
 ماجستير في التاريخ والمعاصر رسالة

 ـ البالغه ـ مجله2(0310ـ 0322ـ العراق ـ التاريخ الحديث )0
 أـ العنوان 

 

2202.  

3121000 
 232ع
 

 
 العبيدي1 يمامة صالح اسماعيل 

/ يمامة صالح اسماعيل  0311ـ 0320قضاء تلعفر في العهد الملكي 
 2102العبيدي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛203
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 (0311ـ 0320ـ العراق ـ قضاء تلعفر ـ تاريخ العهد الملكي )0
 أـ العنوان 

 

2202.  

3121020 
 322ف

 
 الفهداوي1 احمد راشد جريذي علي 

/  احمد راشد جريذي 0321ـ0311الحياة الثقافية في مدينة بغداد 
 2102االنبارـ كلية االداب 1علي الفهداوي.ـ االنبار: جامعة 

 سم21ص؛222
 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التاريخ المعاصر

 (أـ العنوان 0321ـ 0311ـ بغداد  ـ تاريخ )0
 

2202.  

3121022 
 211م

 
 المالكي 1 سعد قاسم محسن باهض

ـ 0320االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في قضاء الحي 
المالكي.ـ بغداد : الجامعة / سعد قاسم محسن باهض 0311

 2102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية  1
 سم21ص؛210

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

2201.  
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 (0311ـ 0320ـ الكوت ـ تاريخ حديث ـ قضاء الحي) 0
 ـ الكوت ـ االحوال السياسية أـ العنوان 2
 

3121021 
 123ش

 
 الشمري1 محمد سامي كريم 

م(: دراسة تاريخية 0311ـ 0322في لواء الحلة )الحياة االجتماعية 
/ محمد سامي كريم الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 2102االنسانية 1
 سم21ص:ايض؛220أـ ح1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
ـ الحلة ـ االحوال 2( 0311ـ 0322ـ الحلة ـ تاريخ حديث ـ ) 0

 االجتماعيةأـ العنوان 
 

2202.  

3121022 
 022ص

 
 الصفار 1 حيدر سعد جواد 
(/  حيدر سعد جواد 0321ـ 0321تاريخ النجف االقتصادية )

 2102الصفار.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم21ص؛233

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التاريخ الحديث
ـ النجف ـ االحوال 2( 0321ـ 0321ـ النجف ـ تاريخ حديث ـ ) 0

 االقتصاديةأـ العنوان 
 

2200.  

3121022 
 322ب

 
 البياتي1 ايمان عايش محيسن

/ ايمان عايش 0311ـ 0322االوضاع االجتماعية في مدينة العمارة 
محيسن البياتي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية  

12102 
 سم21ص؛202ـ ح1 ب

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
ـ العمارة ـ االحوال 2( 0311ـ 0322ـ العمارة ـ تاريخ حديث ـ ) 0

 االجتماعية أـ العنوان 
 

2201.  

3121112 
 122خ

 
 الخزاعي 1 راضي دواي طاهر 

ـ 0321موقف المملكة االردنية الهاشمية من القضية الفلسطينية 
تاريخية /  راضي دواي طاهر الخزاعي.ـ بغداد : : دراسة 0320

 2102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية  1
 سم21ص؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التاريخ الحديث والمعاصر
 ( 0320ـ 0321ـ المملكة االردنية الهاشمية  ـ تاريخ حديث ) 0
 ـ القضية الفلسطينية أـ العنوان 2
 

2203.  

3121112 
 212س

 
 سرمد عكيدي فتحي 

(/ سرمد عكيدي 0311ـ 0321الحركة الديمقراطية في االردن )
  2102فتحي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 

 سم21ص:ايض؛202
 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التاريخ الحديث والمعاصر

 (أـ العنوان 0311ـ 0321ـ عمان  ـ تاريخ حديث ) 0
 

2221.  

31213 
 332ل

 
 اللهيبي1عبد الرزاق خليفة رمضان 

ـ 0312سياسة اسرائيل النووية تجاه العرب ) العراق انموذجا (
/ عبد الرزاق خليفة رمضان اللهيبي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 0310

 2102كلية االداب1

2220.  



611 
 

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ اسرائيل ـ تاريخ أـ العنوان0
 

3121310 
 122ر
 

 
 الرماحي 1 ناجح عبد الحسين عبد علوان 

/ ناجح 0311ـ 0323مواقف النجف االشرف من القضية الفلسطينية 
عبد الحسين عبد علوان الرماحي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

  2102االداب1 قسم التاريخ 1
 سم21ص:ايض؛032أـ د1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
 (أـ العنوان 0311ـ 0323اريخ حديث ) ـ فلسطين ـ ت0
 

2222.  

3121312 
 232ع

 
 عبير وفيق شفيق

الوكالة اليهودية ونشاطها في فلسطين / عبير وفيق شفيق.ـ بغداد : 
 2102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 العنوان(أـ 0321ـ0322ـ اسرائيل ـ تاريخ حديث)0
 

2222.  

31213112000 
 323ح

 
 الحياني1 علي شيت محمود

: دراسة عامة /  علي شيت محمود 0312ـ0320اليهود في الموصل 
 2102الحياني .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم 21ص:ايض؛202أـ و1
 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التاريخ الحديث

 ـ اليهود في العراق )الموصل(أـ العنوان 0
 

2222.  

312130 
 232ج

 
 الجبوري 1محمد احمد خلف 

 الموقف العربي من مشاريع حل الصراع العربي ـ االسرائيلي
: دراسة تاريخية / محمد احمد خلف  الجبوري.ـ 2111ـ0330

 2102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم21ص:ايض؛212

 التاريخ الحديثرسالة ماجستير في 
 ـ اسرائيل ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

2221.  

31110121 
 121ح
 

 
 حسام طعمة ناصر

التطورات السياسية والعسكرية في افغانستان خالل االحتالل 
/ حسام طعمة ناصر.ـ البصرة : جامعة 0313ـ 0303السوفيتي

 2102البصرة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص؛213ب ـ و1 

 في التاريخ المعاصر رسالة ماجستير
ـ افغانستان ـ االحوال 2(0313ـ 0303ـ افغانستان ـ تاريخ حديث )0

 السياسية ـ االتحاد السوفيتي أـ العنوان 
 

2222.  

31110121 
 221ع

 
 العباسي1 هوازن طارق يوسف 

ـ 0303الحرب في افغانستان وانعكاساتها على االتحاد السوفيتي
ينوى: جامعة الموصل ـ /  هوازن طارق يوسف العباسي.ـ ن0330

 2102كلية االداب1
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

2220.  



611 
 

 ـ افغانستان ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

3201011 
 323د

 
 الدوري1 قحطان عدنان عبد هللا

/ قحطان عدنان عبد هللا 0312ـ 0323االدارة الفرنسية في تونس 
  2102الدوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛213أـ هـ1 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

ـ تونس ـ تاريخ االحتالل 2(0312ـ 0323ـ تونس ـ تاريخ حديث)0
 الفرنسيأـ العنوان 

 

2221.  

322112 
 323د
 

 
 الدوري 1 غسان فيصل ياسين يحيى 
/  غسان فيصل 0122ـ 0030الدور السياسي لعمر مكرم في مصر 

ياسين يحيى الدوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛2102012

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
(    ـ عمر مكرم )سياسي2(0122ـ 0030ـ مصر ـ تاريخ الحديث)0

 أـ العنوان 
 

2223.  

3221122 
 123ت

 
 التكريتي1 عمر صابر عبد هللا عمر 

ـ 0121التطورات الداخلية في مصر في عهد عباس بشا االول 
/  عمر صابر عبد هللا عمر التكريتي.ـ صالح الدين : جامعة 0112

 2102تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص؛232

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 (أـ العنوان0112ـ 0121تاريخ الحديث )ـ مصر ـ 0
 

2221.  

3221122 
 322ج

 
 الجنابي1 فهمي احمد فرحان سعود 

/  فهمي احمد فرحان سعود 0302ـ 0123الحركة الفكرية في مصر 
 2102الجنابي.ـ االنبار: جامعة االنبارـ كلية االداب 1

 سم21ص؛210أ1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

 ـ مصرأـ العنوان 2(0302ـ 0123ـ مصر ـ تاريخ حديث )0
 

2220.  

322112 
 232ع

 
 العبيدي1 عبد هللا حسيب عارف 

دار المندوب السامي ودورها السياسي والعسكري في مصر 
(/  عبد هللا حسيب عارف العبيدي.ـ صالح الدين : 0322ـ0302)

 2102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم21ص:ايض؛202ك ـ ل1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
ـ مصرـ االحوال السياسيةأـ 2(0322ـ 0302ـ مصر ـ تاريخ حديث )0

 العنوان 
 

2222.  

3221112 
 123ش

 
 الشمري1مازن مهدي عبد الرحمن

(/ 0312ـ 0321الطلبة ودورهم في الحياة السياسية في مصر )
بغداد ـ كلية التربية مازن مهدي عبد الرحمن الشمري.ـ بغداد : جامعة 

 12102 ابن رشد1
 سم21ص:ايض؛222أـ ذ1 

 أطروحة دكتوراه في اداب التاريخ الحديث
ـ مصرـ االحوال السياسيةأـ 2(0312ـ 0321ـ مصر ـ تاريخ حديث )0

2222.  



612 
 

 العنوان 
 

3221112 
 322ف

 
 الفهداوي1 سهاد جاسم محمد 

 /0312ـ 0322اثر االغتياالت على االوضاع السياسية في مصر 
سهاد جاسم محمد الفهداوي.ـ االنبار: جامعة االنبارـ كلية االداب 

12102 
 سم21ص؛221

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر
ـ مصرـ االحوال السياسيةأـ 2(0312ـ 0322ـ مصر ـ تاريخ حديث )0

 العنوان 
 

2222.  

322112 
 202خ

 
 الخاقاني 1 حسين طاهر تسكام 

مصر : دراسة في اثاره السياسية واالقتصادية  السد العالي في
 / حسين طاهر تسكام الخاقاني0301ـ0312واالجتماعية والثقافية 

 سم21ص:ايض؛221أـ ص1 
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 (أـ العنوان 0301ـ0312ـ السد العالي ـ تاريخ حديث)0
 

2221.  

3221100 
 12ب
 

 
 البكر 1 بيداء سالم صالح 

: دراسة تاريخية / 0310ـ 0301المواجهة العربية مصر ودول 
 2102بيداء سالم صالح البكر.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص؛220
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 (أـ العنوان 0310ـ 0301ـ مصر ـ تاريخ حديث )0
 

2222.  

322122 
 322ب

 
 بيداء احمد حزيران

:دراسة تاريخية/  0323ـ 0312الداخلية موقف مصر من التطورات 
 2102بيداء احمد حزيران.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص؛222أـ هـ1 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 (أـ العنوان0323ـ 0312ـ السودان ـ تاريخ حديث)0
 

2220.  

322122 
 322م

 
 المياحي 1 قصي ثاني عناد 
ـ 0323تجاه القضايا المشرق العربيسياسة السودان الخارجية 

/ قصي ثاني عناد المياحي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 0310
 2102كلية التربية االساسية  1

 سم21ص؛222
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 (أـ العنوان0310ـ 0323ـ السودان ـ تاريخ حديث)0
 

2221.  

3221112 
 121س

 
 السالمي1 سهام حسن حمزة 

/ سهام 0020ـ 0202االقصى في عهد السلطان اسماعيل المغرب 
 2102حسن حمزة السالمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  1

 سم21ص؛212 
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ المغرب ـ تاريخ حديثأـ العنوان0
 

2223.  

3221132 
 122ج

 
 جمعة علي محمد هواس

2221.  



613 
 

/ جمعة علي محمد 0312ـ 0312التعددية الحزبيه في المغرب 
 2102هواس.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص؛212
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

ـ المغرب ـ االحزاب 2(0312ـ 0312ـ المغرب ـ تاريخ حديث)0
 السياسيةأـ العنوان

 
321112 

 123ش
 

 الشمري1 ثعبان حسب هللا علوان 
(: 0321ـ 0113ن باديس ودوره الفكري والسياسي )عبد الحميد ب

دراسة تاريخية/ ثعبان حسب هللا علوان الشمري .ـ بغداد : الجامعة 
 2102المستنصرية ـ كلية التربية   1

 سم21ص؛220أـ ي1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة التاريخ الحديث

ـ ابن باديس 1عبد الحميد 2(0321ـ0113ـ الجزائر ـ تاريخ حديث)0
 )سياسي(أـ العنوان 

 

2220.  

321 
 221ع

 
 عباس غالم حسين 

جمهوريتا الترانسغال واالورانج الحرة والمواقف البريطاني 
(/ عباس غالم حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 0312ـ 0112منها)

 2102كلية التربية1 ابن رشد  1
 مس21ص؛230

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 ـ افريقيا الجنوبية ـ تاريخ حديثأـ العنوان 0
 

2222.  

32113012 
 13ع
 

 
 علي عبد الكريم حسين 

/ علي عبد 0311ـ0321التطورات السياسية في روديسيا الجنوبية 
 2102الكريم حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص؛230أـ خ1 
 ماجستير في التاريخ الحديثرسالة 

ـ روسيا ـ االحوال 2(  0311ـ0321ـ روسيا ـ تاريخ الحديث )0
 السياسية أـ العنوان 

 

2222.  

3021223 
 231ن

 
 النعيمي1 نغم طالب عبد هللا

التطورات السياسية الداخلية في الواليات المتحدة االمريكية في 
طالب عبد / نغم 0013ـ 0012السنوات االولى بعد حرب االستقالل 

 2102هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم21ص:ايض؛222أـ ي1

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
ـ امريكا ـ االحوال 2(   0013ـ 0012ـ امريكا ـ تاريخ حديث )0

 ـ حرب االستقالل    أـ العنوان2السياسية   
 

2222.  

302120 
 212ن
 

 
 نجالء عدنان حسين

ـ 0013جورج واشنطن ودوره في السياسة الداخلية والخارجية  
/ نجالء عدنان حسين.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 0030

 2102التربية  1
 سم21ص؛202

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث
ـ امريكا ـ االحوال 2( 0030ـ 0013ـ امريكا ـ تاريخ حديث )0

 ورج )رئيس( أـ العنوانـ واشنطن 1 ج2السياسية 
 

2221.  



614 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3021300 
 123ج
 

 
 جمانة محمد راشد

/ 0320ـ 0322التطورات الداخلية في الواليات المتحدة االمريكية  
جمانة محمد راشد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 قسم التاريخ 

12102 
 سم 21ص:ايض؛201 

 ـ الواليات المتحدة االمريكية ـ تاريخ حديث0
 ـ امريكا ـ االحوال االقتصادية أـ العنوان2( 0320ـ 0322)
 

2222.  



615 
 

 كشاف المؤلفين

 حـرف االلف

 0220 آل ابليش1 محمد عدنان هاشم

 2211 ال اسود1 فوزي محمد صالح وهيب

 0202 ال بكزو1 دنيا بطرس توما

 2110 ال جعفر1 تماظر مرشد سليم

 12 ال جعفر1 وثاب خالد حسين

 123 ال حمد1 مهند سلمان صالح

 0310 ال حمندي1 حذيفة معن نجم

 0032 ال حموكة1 رياض عكاب مرعي

 211 ال سيد علي1 عدنان محمد علي محمود

 012 ال شبر1 خديجة طالب كريم

 2133 ال شريدة1 رواء محمد عبدالواحد

 0120 ال شكر1 بان شاكر عبداالمير

 0211 ال فخر الدين1 احمد نوري حميد

 113 ال فليح1 رفل عبدالمالك احمد

 320 ال قاشا1  امل ابلحد عبو اسحق

 0221 ال كرماشة1 حسين سامي ناجي

 110 ال مال1 فريق صبري سليم

 2202 ال مال خضير1 احمد شمس الدين عبدهللا

 2120 ال منو1 نزار سورو شمعون

 2120 ال منو1 نزار سورو شمعون

 222 قاسمال هاشم1 رجاء محمد 

 013 ال هاشم1 غادة علي هادي جعفر

 0131 االء ابراهيم احمد عبدهللا

 01 االء حسين حمودي عيسى



616 
 

 2210 االء حماد رجه

 32 االء رضا عبدالحسين

 0120 االء سمير نعمة

 222 االء محمد رحيم حمادي

 22 احمد شفيق عرميط

 212 االلوسي1 حذيفة ضياء داود

 012 نوري احمد االلوسي1 عبدهللا

 2320 امال صباح حسن كاظم

 202 هـ(020ابان بن تغلب )...ـ 

 0012 ابتسام صالح عليوي

 202 ابتسام عيسى محمود

 222 ابتسام هادي كاظم

 212 ابتهال جاسم محمد

 2102 ابتهال قاسم هادي

 2111 ابراهيم شهاب احمد

 112 ابراهيم محمد سليمان

 0102 عبدالرسول عبداالميراالبراهيمي1 صفاء 

 0220 االبراهيمي1 نعمان عنبر هويرف

 223 هـ( 121ـ 212االبسيجابي1 علي بن محمد )

 221 هـ( 303ابن تركي1 احمد بن محمد )..ـ 

 2101 هـ( 222ـ  100ابن الصالح1 عثمان بن عبدالرحمن )

 0203 ابن عادل1 سراج الدين ابو حفص

 211 هـ( 0212بن محمد )...ـ ابن عاشور1 محمد الطاهر 

 210 هـ(0222ابن عجينة1 احمد بن محمد )..ـ 

 202 هـ(203ـ  222ابن المنذر1 محمد بن ابراهيم )

 0201 هـ(222ـ  112اببن يعيش1 علي بن يعيش )



617 
 

 2012 ابو التمن1 عماد هاشم مجيد عباس

 2210 ابو دالل1 اوس جواد جعفر

 021 ابو ذهب1 فاطمة عبدالرحيم علي

 321 ابو رغيف1 ابو الفضل عقيل جبر

 2222 ابو رغيف1 نوفل هالل عبدالمطلب

 0020 ابو علل1 ضرغام خالد عبدالوهاب

 323 اثير رعد فخري

 2121 اثير عبدالجبار فرحان

 2010 االحبابي1 محمد صبار نعمة جاسم

 0022 احسان حميد عبد

 322 احسان علي محسن

 222 احالم احمد محمد طاهر

 123 احالم حميل محمد علي

 2002 احالم مزعل علي

 0102 احالم مهدي عبدهللا

 222 احمد ابراهيم احمد

 0222 احمد ابراهيم حمزة

 2222 احمد باسل محمود

 0203 احمد جاسم محمد تويج

 112 احمد جليل شهاب

 2202 احمد جمعة زبون

 220 احمد حازم يحيى

 200 احمد حسين بتال

 2020 حسين نصيف محيي احمد

 0012 احمد حكمة اسماعيل

 020 احمد حمزة مهدي



618 
 

 2121 احمد حمزة موسى

 2101 احمد حكمة اسماعيل

 2031 احمد حيال جهاد

 2213 احمد خالد عواد عبيد

 2213 احمد زكي احمد

 2221 احمد زيارة بجاي

 0221 احمد سعيد علوان

 2221 احمد زيارة بجاي

 0112 داوداحمد سمير 

 0222 احمد شاكر حسين

 2213 احمد شمس الدين مولود

 2002 احمد شنيشل مساعد

 2222 احمد طعمة حرب

 0210 احمد عباس حمد

 112 احمد عبدالكاظم موسى

 0022 احمد عبيد حسين جاسم

 2320 احمد عزيز سلمان

 2230 احمد عطا فرعون

 0022 احمد علي عبدالحسين

 020 محمود احمد علوان صالح

 2320 احمد فرج فليح

 20 احمد كامل منصور

 2221 احمد ماجد عبدالحمزة

 2003 احمد ماهر محمد علي

 200 احمد محمد حمودي

 321 احمد مجيد حيدر



619 
 

 0101 احمد محمد شاكر ابراهيم

 2012 احمد محمد مطلك عبيد

 112 احمد مشعان نجم

 221 احمد مصطفى حسين

 2203 عامر ضائعاالحمدي1 وليد 

 320 اخالص زويد عذاب

 2221 اخالص عبدالرضا موسى

 023 اخالص لطيف محمد

 222 اخالص محمد حسين

 2221 اخالص ياس خضير

 2221 ادريس طارق حسين

 2130 ادريس كريم برايم كاريتاني

 012 ادريس كريم مولود

 2302 ارشد كمال الدين عبدالصمد

 2231 ارمين سركيس ماركاديان

 2201 اروى اياد ادهم

 2102 ازاد علي حسن

 2132 ازهار ابراهيم شكر محمود

 0230 ازهار حمزة حسن

 2013 ازهار علي عاصي

 0102 ازهار فيصل جعفر

 2212 ازهر يوسف مبارك

 0222 اسامة زيد عبد

 0311 اسامة صباح محمد مهاوش

 2322 اسامة عبدهللا حمد

 2220 اسامة عبدالرضا عسكر
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 2122 اساور عبدالحسين عبيد

 201 هـ(121ـ  212االسبيجابي1 علي بن محمد )

 022 استبرق حسين علي

 2212 االسحاقي1 محمد نصيف حردال

 0311 االسدي1 احمد زاير رسن

 2221 االسدي1 ايناس جاسم محمد

 2202 االسدي1 حسين خيري تومان

 2223 االسدي1 حيدر هادي سلمان

 122 خلف مطشر دايخاالسدي1 

 0120 االسدي1 رباب عبدالرضا يوسف

 2132 االسدي1 زهراء عباس هندي

 0122 االسدي1 سها محمد ناصر

 2120 االسدي1 صفاء عبداالمير رشم

 2211 االسدي1 علي عبداالمام مهلهل

 0211 االسدي1 فالح حسن كاطع

 212 االسدي1 قاسم صاحب كريم

 2112 االسدي1 كامل حمزة فليفل

 2231 االسدي1 لؤي سامي رفعت محمد خالد

 2022 االسدي1 معتصم علي لفتة

 2120 االسدي1 ياس مجيد دهش هدور

 0220 اسراء احمد محمود

 220 اسراء عبدالقادر محسن فهد

 0222 اسعد عبدهللا صفوك

 2131 االسكندر1 هاشم كاظم صبيخي

 111 اسلم حسام طه محمد دنيدل

 0102 احميداسماء تركي 
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 0222 اسماء خالد مطني محمد

 2211 اسماء عادل محمود مظهور

 320 اسماء عريبي مدعم

 0100 اسماء عيسى محمود

 2210 اسماء هاشم سالم

 322 اسماء هالل حربي

 10 اسماعيل حسن عبدهللا

 2111 اسماعيل عمر هندي

 2103 اسماعيل قادر خانة

 2120 اسماعيل قاسم جميل جواد

 2 اسيل عوض عبدالحميد

 0122 اسيل فخري خلف عبدهللا

 0233 اسيل نوري صالح

 2200 اشراق علي حسين

 2322 االشوكاني1 ناصح عثمان حمد امين

 0222 االشالش1 هديل طارق سعدون

 2220 اطياف جواد كاظم

 2021 االعرجي1 خالد حليم حسن

 2020 االعرجي1 صالح نصر حسن

 002 عماداالعرجي1 عمار 

 2103 االغا1 قصي صالح جمعة

 0100 اغا1 يسرى يحيى قاسم

 200 اغاجي1 اوات صالح عبدهللا التوت

 0000 افاق طالب فرهود

 211 افتخار عبدالرزاق عبدهللا

 221 االفرجي1 عادل خليفة نوار
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 0212 االفندي1عمار انور محمد جميل

 021 اقبال مبدر نايف

 2221 اكثم خالد مجيد

 2221 اكرم كريم عبدهللا

 0100 اكرم محمد مرزوك

 2211 االمارة1 ضياء محمد محمد تقي

 2021 امانج احمد صالح

 201 امجد حامد شهاب

 2122 امجد شاكر عبدالحسن

 131 امجد صبحي صاحب

 223 امجد قاسم محمد

 322 امجد محمد مرزوك

 210 امجد يونس عبد مرزوك

 213 امل احمد حمه

 2011 يعقوب يوسف العباس ضيرخامل

 0023 امنة عبدالجبار ابراهيم

 112 االموي1 مروة عدنان عباس

 0202 امير عبودي عبد حسوه

 2013 اميرة صبري حسين

 0122 اميرة كمال محمد احمد

 1221 اميرة مزهر حميد

 322 االميري1 شاكر محمود عيال

 0222 االمين1 حسينة محمد طاهر

 0222 امين مصطفىاالمين1 عبير 

 2212 االنباري1 دينا حميد علي

 020 االنباري1 ليث عبدالرزاق علي
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 0121 انتصار جميل حمد

 2221 انتصار عبد حسين

 0121 انتصار فاضل مصطفى

 201 انتصار يونس مهيهي

 2220 انتظار جاسم حسن

 0222 انتظار شعالن موسى

 212 انسام قاسم حاجم لطيف

 0221 صباحانسام كريم 

 121 االنصاري1 بان محمود شاكر

 2 انعام عبدالرحمن نعمان

 0111 انعام علي عبد عباس

 2221 انعام قاسم عبدهللا

 0212 انعام هاني كاظم هادي

 021 انغام محمود شاكر

 0202 انفال سفيان محمود ثابت

 20 انفال عبدالمنعم فاضل

 0221 انفال علي شاكر خضير

 2101 عويدانوار جاسم 

 0100 انوار عمر ابراهيم

 2103 اورد اسعد محمود

 0110 االوسي1 غيداء رحيم لطيف

 0232 االومري1 عمر يونس اسماعيل

 0310 اياد احمد حمادة

 222 اياد مطلك كطان

 203 اية طالب احمد سبع

 0113 االيدامي نبيل ابراهيم ناصر
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 220 ايالف جواد عبد جاسم

 0201 جاسمايمان جبار 

 0200 ايمان حسن صاحب

 0213 ايمان خليل عبدالكريم

 2120 ايمان سبع خميس

 0222 ايمان سليم يوسف

 0210 ايمان عباس حمادي جاسم

 2212 ايمان غانم شريف

 321 ايمان محمد خضير

 0021 ايمان محمد سعيد مصطفى جلود

 0112 ايمان محمد سعد طاهر عزيز

 201 ايمن احمد محمد

 12 ايناس صباح مهنا

 0130 ايناس عبدالرؤوف عمار سميسم

 2001 ايناس يونس عبد مرزوك

 0211 ايهاب كريم عبيد

 2111 ايهاب نافع كامل محمد

 

 حرف الباء

 2001 الباجالني1 ازاد محمد كريم سمين

 001 البازي1 شذى عبودي عباس حسون

 2132 باسم شالل سعدون

 023 باسم فيصل عبد نايف

 0032 باسم محمد صالح جمعة

 2222 باسم محمد عيادة

 2002 باسمة خلف مسعود
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 2021 الباشا1 عادل صبحي عبدالقادر

 112 الباالني1 عبدهللا محمود كريم

 211 الباليساني1 هيمن احمد محمد

 2212 بان كمال يوسف الجي

 322 الباوي1 حسن حميد حين

 2121 بتول حسين خلف

 220 بتول مالك عباس

 0201 بثينة محمود جنداري

 2200 البحراني1 ايهاب جواد عودة

 022 البحراني1 سالم عبدالجليل حسين

 2121 البحركي1 ياسين تحسين كريم

 2303 بختيار محمد امين

 111 البدران1 هالة عبداالمير مكلف

 0000 البدران1 وجدان طارق رشيد

 2203 البدراني1 اخالص رمضان مطر

 2222 البدراني1 ثامر شاكر محمود

 2221 البدراني1 حسن كامل صالح

 0210 البدراني1 خالد عبدالعزيز عطية

 210 البدراني1 عبدهللا خليل مصطفى

 2223 البدراني1 عالء حسين عليوي

 2130 البدراني1 عماد عبدالستار عبدهللا

 2222 البدراني1 نهى محمود عوض

 310 عبودالبدراوي1 زهراء خليل 

 0001 البدري1 افراح طعمة خلف مطر

 2012 البدري1 عبدالحميد شندي عوان راضي

 2111 البدري1 علي ضعيف تايه
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 200 البدري1 ماجد كامل حسين

 2011 البدري1 حسين هادي جاهل

 0121 البدري1 محمد علي محمد

 0122 البدري1 هيام عزيز عباس

 2000 بدرية ناصر عبد

 221 احمد حسن عطشانالبديري1 

 0012 البديري1 احمد سعيد محمد

 2110 البديري1 احمد لفتة حمد

 2202 البديري1 حسين هادي جاهل

 2010 البديري1 سوسن عباس بطي

 0102 البديري1 عباس جواد كاظم

 2200 البديري1 عزالدين صخي خضير

 111 البديري1 كرار انور ناصر

 112 ثجيلالبديوي1 عادل عبدالحمزة 

 2121 براء حميد موسى

 2122 براء حيدر حسين

 2210 البرزنجي1 عارف غفور احمد محمد

 202 البرزنجي1 هاوري محمد صالح طه

 2223 البرزنجي1 وليد كمال محمود

 221 البرواري1 سعيد سليمان سعيد

البروسوي1 اسماعيل بن حقي بن مصطفى االستنبولي 

 (0020ـ 111)

223 

 212 حسين عليبروين 

 2222 البزيني1 اميد اسعد عمر

 2101 بسام عبدالهادي حميد

 2223 بسام محمد عبدالجبار
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 0312 بسمة اسامة محمد علي

 2122 بشار حسين محمد

 2201 بشار عبدالجبار شبيب

 2112 بشار محمد بشار

 2001 بشار مجيد خليل

 0213 بشار هادي عزيز

 213 بشيوان حمه سعيد محمد امين

 200 بشرى حسين صالح

 112 علوانامينبشرى حسين 

 0202 بشرى حسين محمد

 302 بشرى عباس عكاش

 200 بشرى عبدهللا قدوري احمد

 0001 بشرى كاظم مثكال

 2012 بشير عبد زيد عطية عريعر

 110 بشير هادي عبدالرزاق

 2222 البصام1 احمد مجيد شاكر

 2221 البطاط1 االء عبدالعزيز هاشم

 2012 البطحاوي1 هادي شعالن حمد

 222 البعاج1 طاهر جاسب مكي

 212 البعاج1 هديل تومان محمد

 0202 البعالوي1 محمد ذياب خليف

 222 هـ(001ـ 11البعلي1 محمد بن علي بن محمد )

 2212 البكاء1 محمد حسين مطر هاشم كاظم

 2213 البكر1 بيداء سالم صالح

 2223 عبيدالبكري1 انسام عباس 

 010 البكري1 شفق حسين محيسن
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 2201 البكري1 هيام مجيد

 2221 بالل علي بالل فتحي

 2220 البلداوي1 زينب راضي عباس

 2202 البلداوي1 شيماء عصام عالوي

 0201 البلداوي1 منير سعيد محسن

 222 بلسم عثمان ابراهيم

 2001 البله1 عبدهللا هاشم حمودي

 0122 كاظمبليغ عبدالزهرة 

 0102 البناء1 ريان  غازي ذنون يونس

 022 بهاء خليل اسماعيل امين

 2230 بهاء زهير كاظم

 2122 بهاء عبدالحسن حسين

 131 البهادلي1 خولة عبدالزهرة عباس

 10 البهادلي1 شاكر طاهر ياشط

 200 البهادلي1 صادق طعمة خلف

 2222 البهادلي1 عبدالرحمن حاتم الزم طاهر

 320 البهادلي1 عالء شيال فاخر محمد

 2232 البهادلي1 محمد قاسم علوان

 220 بهمن صالح محمد

 2212 البوعوف1 محمد عبدالرحمن محمد

 0122 البوغربان1 شيماء سلمان نعمة

 2203 البوناشي1 امنة سعدون عباس

 0301 البياتي1 احمد عبدالكريم قادر

 2110 البياتي1 اسراء ياسين عبدالكريم

 112 البياتي1 اسيل ناظم فتحي عبدهللا

 2220 البياتي1 ايمان عايش محيسن
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 0201 البياتي1 ايمان محمود حسن

 0132 البياتي1 ايوب جمعة عبدالرحمن علي

 0101 البياتي1 جمال جمعة خميس

 2222 البياتي1 جمعة عبداله ياسين

 2 البياتي1 خضر نصيف جاسم

 2030 عباسالبياتي1 دعاء قحطان 

 2121 البياتي1 رؤوف كريم علي جاسم

 0102 البياتي1 شيماء جابر حميد

 012 البياتي1 صبا حسن عبد علي

 202 البياتي1 عبدالكريم عبد احمد قاسم

 0133 البياتي1 عز الدين سليمان نجم

 0312 البياتي1 علي حسين

 021 البياتي1 علي غضبان كبسون صالح

 2122 مصطفى شاكرالبياتي1 مروة 

 2222 البياتي1 مصطفى يوسف جاسم

 2221 البياتي1 نور ضياء عبدالحميد

 2121 البياتي1 وسام توفيق حماد

 2000 البياتي1 ياسر رشيد حمد

 2221 بيداء احمد حزيران

 2220 بيداء حافظ محمد حنظل

 111 البيرماني1 ايام وهاب رزاق

 211 هـ(0022ـ  111بير محمد دده بن مصطفى )

 0311 البيضاني1 احمد سعدون جوحي

 2222 البيضاني1 اشواق هاشم لفتة

 010 البيضاني1 سناء محمد سدخان

 2220 البيضاني1 علي زناد كلش
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 حـرف التـاء

 2231 تحسين علي حسين علوان

 2001 التركاوي1 عدنان جمعة عودة اسماعيل

 0103 الترنبول1 شيماء ابراهيم حسن

 2211 تسواهن تكليف مجيد

 120 تغريد ذنون يونس

 2003 تغريد زكي هادي

 2101 التكريتي1 احمد خالد سليمان

 0002 التكريتي1 االء عماد توفيق

 121 التكريتي جودت جالل كامل عبداللطيف

 0022 التكريتي1 سرى سعد عبدالعزيز العلي

 2212 التكريتي1 عمر صابر عبدهللا عمر

 221 محمد باسم حمادي التكريتي1

 2322 التكريتي1 نور رعد عبدهللا حسين

 0212 التكريتي1 هبة حمزة رشيد لطيف

 2210 التكريتي1 هند حسين علي احمد

 0112 التميمي1 احمد عيسى جعفر

 2210 التميمي1 اسامة عبدالمنعم

 2220 التميمي1 اياد صالح عاصي

 2202 التميمي1 ايالف ربيع عباس

 001 التميمي1 ايمان كاظم حمزة

 2120 التميمي1 بشير فرحان محمود شهاب

 112 التميمي1 حسام ياسين علي

 022 التميمي1 حسن خنجر عجيل

 210 التميمي1 حسين علي كيطان
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 2212 التميمي1 حيدر علي كاظم حسين

 2211 التميمي1 خلف كريم كيوش علي

 2012 التميمي1 رأفت عواد موسى

 0132 التميمي1 رجاء محمد عبيد

 321 التميمي1 زيد ناجح صالح

 2210 التميمي1 زينة عبدالكاظم داوي

 2310 التميمي1 سعاد محمد مرهج

 0222 التميمي1 شيماء هاشم جاسم

 2031 التميمي1 عراك غانم محمد

 2102 التميمي1 عمار طالب ذياب

 302 التميمي1 عمر صباح مجيد

 110 كريم زيدان التميمي1 فاطمة

 2000 التميمي1 فاطمة مظلوم زكم

 210 التميمي1 فيصل محمد عليوي

 2201 التميمي1 كمال جاسم محمد

 011 التميمي1 لؤي طارق علي

 0321 التميمي1 محمد صالل عليوي

 2121 التميمي1 منى عبدالنبي عباس

 2213 التميمي1 مهند عداي عباس حسن

 323 حسينالتميمي1 نها ابراهيم 

 000 التميمي1 نهلة علي

 2003 التميمي1 هديل علي عبد مهدي

 311 التميمي1 وسام نجم محمد

 2120 التميمي1 ياسر محمد عبد

 2222 تهاني علوان كطان

 0221 التويجري1 رشا عباس فاضل
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 0312 تيسير خالد عبدالكريم

 231 تيسير قاسم طية شالل

 

 حـرف الثاء

 02 ثامر ابراهيم علي

 2222 ثامر حماد رجه حمادي

 2011 ثامر حمزة علي محمد

 00 ثائر اسعد عبد

 2220 ثائر عبدالرزاق عباس

 0120 ثناء1 عبدالمهدي مخيف

  

 حرف الجيم

 0122 جابرعودة كاظم

 2132 الجابر1 كريم عبدالحسين

 2222 الجابري1 احمد عبدالسالم حنش

 2321 الجابري1 اسماعيل طه معتوك

 2320 الجابري1 امال هادي كاظم

 0002 الجابري1 تغريد رشيد كاظم

 310 الجابري1 جاسم حسان حميدي

 0222 الجابري1 حنان برهان سعدون

 0211 الجابري1 سالم حسون ناصر

 0111 الجابري1 علي رحيم هاني

 020 الجابري1فاطمة محمد رضا

 212 الجابري1 ماهر حيدر نعيم

 212 ابو الهيل بدرالجابري1 مجاهد 
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 0022 الجابري1 محمد حامد عبد

 2223 الجابري1 وقار محمد مهاوي

 2120 الجادري1 رافد عبدالحسن ماهود

 2213 الجادري1 كافي سلمان مراد

 312 الجاروش1 نسرين فاضل عبودي

 210 جاسم خلف مرص

 211 جاسم مزعل لفتة

 001 الجاسمي1 فاتن مجيد ناصر

 0222 حسين مال صالحالجاف1 ادريس 

 023 الجاف1 ريبوار محمد سعيد عبداله

 2202 الجاف1 فيان حسن عزيز

 013 الجاف1 يوسف صالح قادر

 0022 جبار خماط حمزة

  2110 الجبارة1 حيدر ناصر شداد

 022 الجباري1 علي حسين امين جبار

 2122 الجياري1 عماد مجيد نوري

 002 الجبر1 شيماء فارس محمد

 221 الجبر1 مخلد ذياب فيصل

 2221 الجبري1 جواهر حمد عبدالسادة غتر

 2211 الجبوري1 ابراهيم حسين خلف

 2001 الجبوري1 احمد جاسم سليمان

 0123 الجبوري1 احمد سليمان جمعة

 222 الجبوري1 احمد صالح حسين صالح

 2111 الجبوري1 احمد فاهم جبارة

 0223 الجبوري1 احمد يونس اعويد

 010 الجبوري1 ادريس سهيل نجم
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 111 الجبوري1 ازهار يوسف خلف

 312 الجبوري1 اسراء حامد علي ال جار هللا

 2000 الجبوري1 اسماء  محمد حسن

 2220 الجبوري1 اسماعيل محمد علي

 0010 الجبوري1 افراح محمد علوان

 2203 الجبوري1 افراح موفق فرج

 0112 الجبوري1 االء فاهم عباس

 0202 الجبوري1 امجد عبادي صالح محجوب

 312 الجبوري1 امنة كاظم عليوي

 2122 الجبوري1 انتصار عبدالهادي داود

 2122 الجبوري1 انعام عناد جبوري

 2230 الجبوري1 ايناس كاظم شنبارة

 2311 الجبوري1 باسم صالح حسين صالح

 231 الجبوري1 بشير سبهان احمد خلف

 222 هالل احمد ناصرالجبوري1 توفيق 

 2312 الجبوري1 ثامر عبد علي حبيب

 2210 الجبوري1 ثائر حسن حسن

 2210 الجبوري1 جاسم حمزة صايل

 2122 م محمد حسينضالجبوري1 جاس

 2222 الجبوري1 جميل نجم فرحان

 311 الجبوري1 حامد جاسم محمد

 2223 الجبوري1 حامد نهير طبيل

 22 الجبوري1 حذيفة محمد كنوش

 2202 الجبوري1 حمد حسن عبدهللا طرفة

 110 الجبوري1 خالد ناجي احمد

 2123 الجبوري1 خالد وليد خضير
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 121 الجبوري1 خلف صالح علي عبدهللا

 2211 الجبوري1 خليل خلف حسين

 221 الجبوري1 خنساء محمد علي

 2122 الجبوري1 دلي خلف حميد

 2102 الجبوري1 ذنون يونس محمود

 0222 الجبوري1 رافع عبدهللا منيف جالب

 0302 الجبوري1 رائد مجبل عبدهللا حسين

 2231 الجبوري1 رجاء عزيز كردي حمود

 113 الجبوري1 رحيم كشاش عبدالكاظم

 2213 الجبوري1 رضوان عطية وردي

 0231 الجبوري1 رعد صحن حوير

 0203 الجبوري1 رغد عماد محمود

 101 محمد الجبوري1 رقية خلف عباد

 2201 الجبوري1 رقية عزيز كردي حمود

 2121 الجبوري1 ريان عبدالهادي داود

 0200 الجبوري1 زياد خلف رشيد

 213 الجبوري1 زياد طارق حمودي نجم

 2122 الجبوري1 زينب حسن عبد

 0111 الجبوري1 سامي محمد مجيد حمد

 2220 الجبوري1 سعد عيدان عبدهللا محمد

 0112 سماح احمد كاظمالجبوري1 

 0121 الجبوري1 سهاد محمد مدفون

 202 الجبوري1 شفاء سعيد جاسم

 022 الجبوري1 شالل نجم خلف صالح

 220 الجبوري1 صالح يونس عبداللهنتاف

 2202 الجبوري1 صباح جاسم حمد
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 0321 الجبوري1 صبار راهي جاسم

 2222 الجبوري1 صفاء جاسم حمد فحل

 2122 محمد احمد دهامالجبوري1 صقر 

 2220 الجبوري1 صكر عبدهللا حمد

 2032 الجبوري1 صالح جاسم نبو حسن

 2122 الجبوري1 ضحى قحطان طه

 2211 الجبوري1 عامر ابراهيم داود

 2200 الجبوري1 عباس زويد موان

 0111 الجبوري1 عباس علي كنوش حمد

 2120 الجبوري1 عبدالجبار محمد حسين

 223 عبدهللا صالح عليالجبوري1 

 0222 الجبوري1 عبدهللا فاضل محمد

 0311 الجبوري1 عبدالفتاح عبدالوهاب  اخضير

 2121 الجبوري1 عبدالهادي صالح عبد

 012 الجبوري1 عبير محمد رجب

 023 الجبوري1 عالء فاهم حسن شالش

 020 الجبوري1 علي ثامر عبدالعزيز

 2020 الجبوري1 علي عبودي نعمة

 2213 الجبوري1 علي فؤاد حمزة

 0110 الجبوري1 غزوان رمضان صالح عباد

 0222 الجبوري1 غسان حمد حسن

 2010 الجبوري1 غضبان حسين غضبان

 2012 الجبوري1 فتحي نجم حسن سند

 120 الجبوري1 فراس صالح خضر شرقي

 2222 الجبوري1 فليح جبر كريم

 2 الجبوري1 قصي احمد طه غرب
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 2012 كمالن حسن علي الجبوري1

 100 الجبوري1 طاهر محمد غالم

 2221 الجبوري1 محمد احمد خلف

 0102 الجبوري1محمد احمد سليمان

 2211 الجبوري1 محمد حسين عبدهللا حسن

 222 الجبوري1 محمد خليل ابراهيم صبح

 2122 الجبوري1 محمد رمضان حسن سليمان

 0220 الجبوري1 محمد رمضان عبد علي

 2100 الجبوري1 محمد عبدالسادة حسن

 0221 الجبوري1 محمد عبد علي علوان

 0222 الجبوري1 محمد عبدالمجيد احمد مطلك

 2122 الجبوري1 محمد علي مطر حمد

 022 الجبوري1 محمد موسى خلف

 0202 الجبوري1 محمد نجيب حماد

 2202 الجبوري1 محمد يوسف محمد حسن

 2012 تماوي الجبوري1 مروان شبيب احمد

 2132 الجبوري1 مزهر حميد سعيد

 0201 الجبوري1 مشتاق عبد داؤد

 0311 الجبوري1 معتز ابراهيم علي

 022 الجبوري1معتز حميد خل خضر

 0223 الجبوري1 مهدي صالح جاسم

 2311 الجبوري1 موسى عبد درب حماده

 2231 الجبوري1 ميثم علي عباد

 2011 الجبوري1 ناظم فرج عباس

 2222 الجبوري1 نصير بهجت فاضل

 023 الجبوري1 نوال ياسين ابراهيم زيدان
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 022 الجبوري1 نوفل رحمن ملغيط

 2221 الجبوري1 هدية محمد حميد

 202 الجبوري1 هند احمد عبدالعزيز

 2222 الجبوري1 هيثم محيي طالب

 2311 الجبوري1 هيفاء خلف لفته

 211 الجبوري1 وفاء يحيى عبدالرزاق

 2021 الجبوري1 والء حسن علي

 2002 الجبوري1 ياسر معيون ابراهيم

 210 الجبوري1 يونس ثلج صالح

 0100 الجحيشي1 سامر هادي كاظم

 2011 الجحيشي1 صالح ويس محمد

 2322 الجحيشي1 عمر ابراهيم محمود

 2132 الجداري1 نزار هادي صلبي

 0121 الجرياوي1 هدى عباس محمد مخيف

 2121 الجزائري1 احسان علي حبيب

 232 الجزائري1 احمد محمد هادي

 0112 الجزائري1 عصام جندي حسن

 023 الجزائري1 محمد نجتح محمد كاظم

 2212 الجشعمي1 رؤى سعد حميد رجب

 0222 الجشعمي1سعد عبدالكريم شمخي

 2220 الجشعمي1 سمير هاتف محمد

 2212 جعفر جبار علي

 223 عليجعفر جمعة زبون 

 0220 جعفر صادق محمد علي

 0222 جعفر كاظم عبد

 211 الجعيفري1 زينب علي داشور
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 111 الجفيفي1 صدام يوسف عبد

 210 جالل فالح كاظم

 221 جالل مال هللا جميل

 0212 الجليحاوي1 كوثر حسن عبيس

 202 جمال طه علي

 2101 جمال عبد منديل عيدان

 2223 جمانة محمد راشد

 0111 الجمعة1 اسراء طه قاسم

 2222 جمعة علي محمد هواس

 2011 الجمل1 سالم عبد عون محمد

 2202 الجميالوي1  حسن داخل كريم حسون

 202 جميلة عبدالحسين طاهر

 2320 الجميلي1 احمد شاكر عبدالحميد

 0031 الجميلي1 افراح قاسم صالح

 2013 الجميلي1 انسام يونس حماد

 032 باسمة احمد جاسمالجميلي1 

 2121 الجميلي1 حسن ابراهيم عبد

 0222 الجميلي1 رأفت عبدهللا صلبي

 2103 الجميلي1 زهاد فوزي  ناجي محمد

 21 الجميلي1 سعد احمد ذياب عالوي

 2002 الجميلي1 سعد كاظم محمد

 2210 الجميلي1 عبدهللا جاسم حسين محمد

 112 الجميلي1 عبدالرزاق سرحان حسين مسلم

 0200 الجميلي1 عبدالسالم محمد سلمان صالح

 2320 الجميلي1 عبدالقادر سعدي

 2130 الجميلي1 عدنان عبدهللا حمادي
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 0221 الجميلي1 عال صالح علي

 2123 الجميلي1 علي حسن عواد

 2123 الجميلي1  عماد محسن حمدي

 2213 الجميلي1 عمار ناصر علوي

 0221 الجميلي1 قيس موجد شياع

 0332 الجميلي1 محمد عبد سلوم

 221 الجميلي1 منذر محمد جزاع

 312 الجميلي1 نازك علي سليمان حسين

 221 الجميلي1 منذر محمد جزاع

 0111 الجميلي1 ناطق حسن محيميد حمزة

 2121 الجميلي1 نزار امير عبدالعزيزي دهش

 2100 الجميلي1 نور رشيد حميد

 222 الجنابي1 ابراهيم محمود فيحان

 212 الجنابي1 احمد كريم يوسف

 0011 الجنابي1 الهام عبيد صالح

 2212 الجنابي1 اياد سالم نحال

 013 الجنابي1 ايمان حسن جعدان

 0011 الجنابي1 ايناس حازم حميد

 2113 الجنابي1 حسين خميس حسين

 2133 الجنابي1 حسين عبدالهادي عبيدة

 2010 الجنابي1 حسين علي عبدالرسول

 2100 الجنابي1 حمود خلف حسين

 230 الجنابي1 خالد سلمان جواد

 2313 الجنابي1 خير هللا عثمان عبد

 102 الجنابي1 داود عثمان عبد 

 202 الجنابي1 رافد جودة خضير كليب
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 0232 الجنابي1 زهير محمد عبد احمد

 2210 الجنابي1 زيتونة محمود حسون

 2221 الجنابي سعد عباس عبده

 2021 الجنابي1 شهد عدنان عبدالعزيز 

 2221 الجنابي1 صديق خضير صكبان حماد

 212 الجنابي1 طارق مجيد هراط

 212 الجنابي1 عادل معروف لفتة

 2021 الجنابي1 علي ضيدان ابراهيم

 001 الجنابي1 علي غني عباس

 103 الجنابي1 عمار جبار جاسم حمادي

 212 الجنابي1 عهد اسماعيل رحيم

 2212 النابي1 فهمي احمد فرحان سعود

 2212 الجنابي1 كمال حمود مضحي محمد

 0321 الجنابي1 محمد علي عبود فارس

 0222 الجنابي1 محمد مخيف عبد عصمي

 212 الجنابي1 محمود فرحان احمد

 113 الجنابي1 مهند عيد رشيد

 0301 الجنابي1 نور محمد عبدهللا

 0002 الجنابي1 هند ياس نذير

 222 الجنابي1 يسرى سالم نايف

 2022 جنان اسماعيل صالح

 11 جنان محمد عباس

 310 الجنديل1 دعاء حسام حسين

 101 الجوادي1 بالل طالل حمد

 0002 زعبدا لعزي دالجوادي1 والء عبدا لواح

 2222 الجواري1 براء طارق حمدون
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 2211 الجواري1 سارة محمود حبيتر

 0222 الجواري1 سهى سعد علي

 200 الجواري1 عمار داود سلمان

 002 الجواري1 نصر جاسم كاظم

 0 الجواري1 أشواق موسى حسين

 23 الجواهري1 مروى أديب محمد يحيى

 0021 الجوراني1 جنان جبار عبود

 2322 الجوراني1 حميد عطية عبدالحسين

 122 الجوراني1 حيدر صبخي عفات

 2222 الجوفي1 فردوس خضر

 0222 هيف نصير عبدالفتاح الجومرد1

 0302 الجويني1 هيثم برهان خلف

 2112 الجياشي1 حسين باعي وخضر حسين

 0121 الجياشي1 قاسم رعد شوجه 

 311 الجيزاني1 حيدر كاظم جاسم

 313 الجيزاني1 فراس زبون شلش

 

 حـرف الحـاء

 2113 الحاتم1 رغد رحيم علي

 2122 حاتم عبدالكريم محمد

 100 رشا مجيد منديلالحاجم1 

 0123 الحاجم1هالة معين محمد

 0222 الحاجوج1 يوسف عبدالحميد مجيد

 2221 حارث علي عبدهللا

 2321 حارث محمد ذنون ياسين

 022 حازم عدنان احمد
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 0011 حافظ رشيد ظفير

 221 حافظ عبداالمير امين

 0112 حامد محمد تقي علي عبدهللا

 222 عبدالغنيالحبار1 مها عبدالعزيز 

 2122 الحبوبي1 حسين عبد محسن عبدالصاحب

 2222 الحبوبي1 محمد رحيم هاشم محسن

 2120 حبيب شاكر جبر

 321 الحبيب1 سوزان عبدالستار عبدالحسين

 0231 الحبيب1 فاطمة فوزي يونس

 0023 الحبيني1 زمن نزار حميد عبيد

 2230 الحجار1 عمر طه محمد علي

 2012 حسين عطيةالحجامي1 رحيم 

 0023 الحجامي1 عبداالمير محارب فزع

 2010 الحجامي1 علي حسين حسن

 2222 الحجامي1 فراس شهيد نوري

 031 الحجيمي1 محمد كريم جبار

 231 الحداد1 رائد كاظم  محمد

 0101 الحدراوي1 حازم عزيز ناجي

 2002 الحديثي1 اروى نهاد اسماعيل

 2223 نايفالحديثي1 بسمة طه اسماعيل 

 022 الحديثي1 خالد عبد حسين

 2222 الحديثي1 علي عبدالسميع حميد عياش

 002 الحديثي1 عمار خليل جمعة

 002 الحديثي1 عمار خليل جمعة

 231 الحديثي1 مروة مصطفى احمد

 0220 الحديثي1 هاني هادي احمد
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 2012 الحديثي1 وسام سعيد فيصل زعفر

 2212 الحديثي1 وسن جاسم محمد

 2200 الحديدي1 احمد عبدالمطلب محمد

 2211 الحديدي1 خلف زيدان خلف سلطان

 2120 الحديدي1 رضوان عز الدين صالح علي

 0022 الحديدي1 صدام محمد حميد علي

 2321 الحديدي1 ضرغام بشير سلطان

 0320 الحديدي1 عبدالقادر عبش سباك

 203 الحديدي1 قاسم محمد حمزة

 320 مجيد حميد ابراهيمالحديدي1 

 2121 الحديدي1 ياسر بازل محمد قاسم

 222 الحرباوي1 عقيل حسين عباس

 12 حربي1 حسين حجي خضر

 0201 الحربي1 مؤيد عبدهللا احمد محمود

 2122 الحربي1 وسن ماجد عبدهللا

 2102 الحركاني1 عيسى جعفر فاضل

 020 الحروب1 زينة سعد سلوم

 2023 حسام احمد محمد

 0220 حسام جليل جمعة غالم

 0201 حسام داود عبدهللا 

 2223 حسام طعمة ناصر

 322 حسام يوسف صالح

 2212 الحساني1 نزار فراك علي

 2112 الحسن1 احمد فرحان فليح

 2320 حسن بجاي سموم

 2202 حسن جابر عاجل
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 2011 الحسن1 حميدة حنظل شخير

 222 حسن خلف راضي

 2321 فاضل عبدهللاالحسن1 رقية 

 322 حسن عارف عبدال

 0132 حسن عبدالصاحب مهدي

 2121 حسن علي تحسين حمودات

 2123 حسن علي حسين

 0132 حسن محمد حسن

 2222 حسن هادي حسن

 201 الحسناوي1 انور رحيم حبر احمد

 11 الحسناوي1 تغريد جاسم عطية

 2100 الحسناوي1 جعفر شنان حسن علي الشاهين

 022 الحسناوي1 حسين عيسى عبدالحسن

 0222 الحسناوي1 خالد توفيق مزعل

 001 الحسني1 عمر سعدي عباس

 0331 الحسني1 فاضل عباس محمد

 2120 الحسني1 محمد سعيد مؤيد محمود

 0002 الحسني1 محمد علي حسين

 2200 الحسني1 هاشم حسن مهدي

 0131 حسنين عبدالحسين حسين

 2210 حسن شكارة حسنين مرتضى محمد

 2101 حسنين نشأت عزت

 322 الحسو1 نور الهدى يحيى قاسم

 222 حسين احمد دخيل

 2021 حسين ريحان عبد

 012 حسين شعالن حمد
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 120 حسين عالوي خليفة

 0203 حسين علي جميل

 002 حسين غازي زيدان

 0312 حسين كيطان محمد

 232 حسين لهوين عبد

 0112 محمدالحسيناتي1 شذى جواد 

 0310 الحسيناوي1 خالد جابر عبدالرزاق

 321 الحسيني1 احمد مهدي لفتة

 0111 الحسيني1 اسراء رزاق جواد

 0021 الحسيني1 اسماء محمد مكي

 322 الحسيني1 الفت عصام تومان

 0122 الحسيني1 انتصار مهدي حمد

 2202 الحسيني1 بيداء عبدالحسين بديوي

 2202 حسينالحسيني1 زهراء عماد 

 2022 الحسيني1 عبدالهادي سلمان صالح

 213 (0333ـ  0221الحسيني1 عثمان بن عبدالعزيز )

 0221 الحسيني1 فالح رسول حسين

 2121 الحسيني1 قصي فاضل عبد

 110 الحسيني1 نصر محمد علي

 221 الحسيني1 هاشم جبار المفرجي

 0031 حكيم موحان عواد

 020 حكيم نعمة مطشر

 0102 احمد داود حلى

 021 حال كاظم سلومي

 2012 الحالق1 شيماء عبدالحليم اسماعيل

 222 الحلبوسي1 زياد علي عباس سميران
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 0220 الحلبي1 حنين عصام صالح

 0223 الحلفي1 ذكرى عباس مجبل

 12 الحلفي1 علي محيبر كريم

 2331 الحلفي1 ميثم عبداالمير عبد الزهرة عاتي

 222 عبدالواحد جيادالحلفي1 هادي 

 2222 الحلي1 سالم حميد رشيد

 2112 الحمد1 ابراهيم مصطفى

 220 حمد حميد حمد

 2010 الحمداني1 احمد انور محمد

 0022 الحمداني1 امير محمود طه عبدهللا

 2122 الحمداني1 انتصار خزعل شهاب

 0003 الحمداني1 انسام احمد سعدون احمد

 2023 جسامالحمداني1 ايمن احمد 

 0313 الحمداني1 ثائر علي ابراهيم اسماعيل

 0001 الحمداني1 رغد مقداد محمود

 2103 الحمداني1 روكان عوض خلف

 0121 الحمداني1 سلمى ماجد سعد

 0021 الحمداني1 شيماء ماهر محمد

 0212 الحمداني1 طارق خليل ابراهيم

 002 الحمداني1 عبدالحسن عبدالصاحب حسن

 2001 الحمداني1 علي محمد فهد درويش

 2021 الحمداني1 عمار عواد محمد مخلف

 221 الحمداني1 عيدان شبيب سليم 

 2221 الحمداني1 فارس ياسين محمد

 2330 الحمداني1 فرح سالم محمد شيت

 0023 الحمداني1 محمد كاظم منتوب
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 2011 الحمداني1 ميادة عبدالكريم ابراهيم

 2230 ابراهيم هندي شلشالحمداني1 نصار 

 2012 الحمداني1 نعمة بحر فياض نمر

 2122 الحمداني1 هاني صابر خلف

 2212 الحمداني1 هاني عبدالغني عبدهللا

 2202 الحمداني1 يونس حسين عبدهللا حسن

 001 الحمداوي1 حسين عبيد شعواط

 221 الحمدو1 محمود عزو حمدو

 0032 الحمزاوي1 علي غانم مطشر

 2013 الحمزاوي1 محمد مطرود عناد

 2102 خمزة مرهج مجيد

 012 الحمودي1 عبدالستار جبر غايب

 2202 الحميد1 احمد فتحي جمعة

 0223 حميد عبد دخيل

 2033 حميد نوري مطلب

 222 الحميداوي1 بشير جاسم محمد خليفة

 2221 الحيمداوي1 خالد اسود اليخ

 323 الحيمداوي1 خلود نعيم امير

 0220 حميدة بخيو ناصر

 2201 الحميري1 كاظم جبارة سلطان

 0121 الحميري1 لؤي قاسم عبدالحميد

 2010 الحميري1 ميادة مهدي صالح

 0010 حنان توفيق احمد جاسم

 102 حنان جمعة عبدهللا

 2210 حنان عيسى1 جاسم

 2031 حنان محمود حسين
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 011 حنان موحي علي

 023 حنان نوري الياس

 020 حوراء سليم محمد طه بشيبش

 2221 حوراء عبداالمير كاظم

 0002 حوراء ياسين احمد عبد

 0231 الحوري1 احمد جاسم محمد

 0300 الحيالي1 دعاء ضياء حسين محمد

 2232 الحمالي1 رياض محمود فتحي

 0221 الحيالي1 شامل مهدي صالح

 220 الحيالي1 صفاء عبدالسالم مهدي

 223 علياء احمد جاسمالحيالي1 

 111 الحيالي1 عمار مرعي حسن

 0000 الحيالي1 فاتن محمد خيري

 122 الحيالي1 منى عبدهللا فتحي جرجيس

 021 الحيالي1 مهدي محمد صالح عبدهللا

 301 الحيالي1 ميرفت محمد جاسم

 0122 الحيالي1 نادية حسين وعد خليل

 212 الحيالي1 نافع محمد غائب مصطفى

 0212 الحيالي1 هديل سمير عزيز

 2222 الحيالي1 وليد يونس

 2302 الحياني1 بالل بردان علي حسين

 122 الحياني1 رائد رشاد محمد

 2131 الحياني1 علي حمد عبدالعزيز

 2220 الحياني1 علي شيت محمود

 0200 الحياني1 وليد خاليد عبداللطيف

 300 حيدر ارحيم طاهر
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 0112 عبدهللاحيدر ثابت خلف 

 2121 حيدر جابر موسى

 2203 حيدر حسن عبيد

 130 حيدر حسن معن

 2202 حيدر حمزة نجم

 0210 حيدر دوشي جاسم

 22 حيدر عباس جمشير

 2131 حيدر عبداالمير رزوق

 0211 حيدر عبدالزهرة معيوف

 0202 حيدر عبدالعالي جاسم

 2223 حيدر فاضل عباس

 2202 حيدر فيصل كريم

 321 حيدر كاظم سيد

 2111 حيدر كاظم لكي

 2101 حيدر محمود شاكر حبيب

 022 حيدر مهدي نزال

 2101 حيدر عبداالمير امين

 022 الحيدري1 احسان علي عبداالمير

 21 الحيدري1 ثابت نعمان عارف

 112 الحيدري1 زهراء سعيد جواد

 2212 الحيدري1 متقى مخلد عبدالكريم ناجي

 0311 وضاح عبدالحميد ابراهيمالحيراوي1 
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 حرف الخاء

 122 الخاتوني1 اركان محمود احمد اسود

 202 الخاتوني1عبدالباسط حمادي ازغير علي

 2011 الخاتوني1 مقداد خليل قاسم

 2211 الخاقاني1 حسين طاهر تسكام

 0213 الخاقاني1 طاهر ريسان دخيل

 2220 خالد احمد صالح مهدي

 2332 خالد احمد محمد

 0212 خالد جبار مطشر

 030 خالد سعد جبر

 2202 خالد شاكر حسين

 100 خالد موسى جواد

 0010 خالد وليد حمود

 302 خالدة شاكر عبدهللا

 112 الخالدي1 احمد محمد يحيى

 0222 الخالدي1 امنة عبدالمحسن محمد

 0112 الخالدي1 انتصار حسين جاسم

 200 الخالدي1 جاسم محمد حميد ولي

 2332 الخالدي1 حيدر خليل اسماعيل

 2223 الخالدي1 حيدر محمد مصلح

 0222 الخالدي1 حيدر يحيى احمد

 102 الخالدي1 رضاب منصور حسين

 2020 الخالدي1 صالح هادي محمد

 0213 الخالدي1 وفاء حسين علي

 1 ختام سوادي كشمر

 0200 ختام عبدالعادل وحيد
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 02 الخرسان1 نبراس صالح مهدي

 0322 الخزاعي1 دنيا خير هللا خصاف

 2222 الخزاعي1 راضي دواي طاهر

 2121 الخزاعي1 رؤيا ضياء حسن

 2321 الخزاعي1 سناء فليح عجيل

 0201 الخزاعي1 سؤدد فالح عبد كاظم

 302 الخزاعي1 قاسم طالب شمران

 201 الخزاعي1 محسن كامل غضبان

 2200 الخزاعي1 نور سعيد جبار عبدالرسول

 2133 الخزاعي1نور موحان عبدالواحد

 2212 الخزرجي1 انور صبحي هلف

 2022 الخزرجي1 ايار حامد كاظم

 0302 الخزرجي1 حاكم تكليف عبد

 021 الخزرجي1 رحمة عبدالجبار ناجي

 2332 الخزرجي1 زيدون ابراهيم فارس

 2122 الخزرجي1 سارة محمد عبدالوهاب

 2012 الخزرجي1 عقيل عادل شحاذة

 232 الخزرجي1 قحطان رحيم حسن زيط

 2011 الخزرجي1 هادي رزاق محمد علي

 0012 الخزعلي1 ازهر محمد غالي

 2212 الخزعلي1 آسية خضير علي

 2312 الخزعلي1 شيماء هاشم عذير نصار

 120 الخزعلي1 فاضل جاسم منصور

 320 الخشاب1 شذى شاكر احمد

 202 الخشالي1 غسان سلمان علي

 2102 الخشالي1 محمد وليد شهاب
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 2201 الخشالي1 نزار ناظم حميد

 222 خضر دهو قاسم

 011 الخضراوي1 احمد عمار جواد

 2211 خضير حسين عباس

 0313 خضير عباس عزيز

 10032 220 هـ( 300ـ 11الخضيب الشربيني1 محمد بن احمد )

 202 الخفاجي1 احمد جاسم محمد عباس

 122 علي الخفاجي1 احمد صادق

 0220 الخفاجي1 احمد عدنان عبداالمير

 320 الخفاجي1 احمد عدنان علي

 0112 الخفاجي1 اسرار غانم هادي

 2222 الخفاجي1 اطياف علي نجم

 0100 الخفاجي1 االء هادي شاكر

 0111 الخفاجي1 امال راغب شمران

 2210 الخفاجي1 بالسم حسن

 2232 الخفاجي1 حسن كاظم خضير

 2102 الخفاجي1 حسناء يوسف حبيب

 302 الخفاجي1 حسين فليح مهدي

 0221 الخفاجي1 رباب كريم حمزة

 2111 الخفاجي1 رعد عبود رشيد

 2221 الخفاجي1 رغد سعيد جفات

 0302 الخفاجي1 رغد قاسم كاظم

 301 الخفاجي1 رياض ابراهيم رشيد

 0103 الخفاجي1 زين العابدين حمزة عباس

 0030 زينة هادي شاكرالخفاجي1 

 0321 الخفاجي1 سحر محسن صالح
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 302 الخفاجي1 سعد قدوري حدود

 300 الخفاجي1 سهاد كاظم فاضل

 201 الخفاجي1 علي عبدالرزاق شنشول موسى

 2222 الخفاجي1 علي مجيد حميد حسون

 2220 الخفاجي1 عمر خالد ياسر

 0221 الخفاجي1 فادية حميد هديان

 0202 رسول عباسالخفاجي1 فاضل 

 0222 الخفاجي1 كاظم حنون صجم

 0220 الخفاجي1 كوثر حسن صاحب

 2013 الخفاجي1 مثنى حسن عبود

 0202 الخفاجي1 محسن حسن علي

 2111 الخفاجي1 محمد كاظم جواد

 2211 الخفاجي1 محمد كاظم محمد رمضان

 0021 الخفاجي1 مرتضى محمد جاد

 2222 الخفاجي1 مهدي صالح لفتة سلمان

 2023 الخفاجي1 مهند فيصل صنديح كاظم

 0121 الخفاجي1 نسرين اظم راضي

 0012 الخفاجي1 نور صالح عباس

 222 الخفاجي1 وليد عبد جبر

 00 الخلفاوي1 عبدالهادي مهودر

 2121 خلود فاضل كاظم

 0101 الخليفاوي1 نجاة محمد سلمان

 120 خليل مظلوم حسين

 2301 خنساء صابر عبدالعزيز

 101 خنساء عبدالرزاق عبد

 0303 الخير هللا1 مصعب عبداالله ياسر
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 2021 الخيرو1 ايمان مؤيد

 2203 الخيكاني1 حامد عبدالشهيد هادي عبد علي

 0011 الخيون1 ظفار ظاهر حبيب

 2222 الخيون1 بديع لبنان عبدالرازاق

 

 حرف الدال

 0222 الداغستاني1 زينب باسل كامل مراد

 221 طارق عبدالفتاح يوسف داليا

 011 الداموك1 محمد صادق محمد

 202 الداهري1 محمد فاضل ابراهيم

 2022 داؤد سلمان علي صالح

 202 الداؤدي1 نسرين علي عرب

 0300 الدايني1 ليث جودة كريم

 2122 الدباغ1 احمد قيس احمد

 0210 الدباغ1 حوراء علي عبدالرضا

 021 محمدالدباغ1 زهراء ابراهيم 

 3 الدباغ1 سنا محمد شيت

 2232 الدباغ صفد مظفر محمد

 2202 الدباغ1 محمد خالد احمد

 2222 الدجيلي1 حسن صالح حسن

 0132 الدجيلي1 سحر هالل عبدالرضا

 211 الدراجي1 احمد خلف سلمان

 0112 الدراجي1 ثامر محيبس محسن

 2032 الدراجي1 عبدهللا محمود عبدهللا داود

 2221 الدراجي1 عدنان خلف سرهيد

 220 الدراجي1 مصطفى كامل عبدالحسن
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 2220 الدركربي1 احمد عماد الدين عبدالمنعم

 021 دعاء صباح كاظم حسين

 010 الدعمي1 رغد محمد علي جاسم

 021 الدعمي1 وليد عباس جبر

 2022 الدفاعي1 احمد سامي حسب هللا

 2311 دالل عايد كامل

 102 عبيددالل كاظم 

 0021 الدلفي1 محمد وجيه جبير

 2123 الدلوي1 عباس انور نامق رشيد

 0202 الدلوي1 لينا طهماز علي حسين

 0221 الدلي1 زينة مشعل شعبان عبدهللا

 2202 الدلي1 هديل عبالغني فتحي1

 0331 الدليمي1 احمد فتخان زبار

 222 الدليمي1 االء محمود شاكر محمود

 301 انوار عبدهللا خلفالدليمي1 

 2011 الدليمي1 اياد تركان ابراهيم

 2232 الدليمي1 ايهم عبدالحميد عبدهللا

 2120 الدليمي1 باسم عواد علي حسين

 122 الدليمي1 بان فوزي داود

 0121 الدليمي1 تساهيل حامد كاظم

 0222 الدليمي1 تماضر عادل احمد عبدالستار

 0120 الدليمي1 ثائر عبدهللا حسن

 2010 الدليمي1 جميل كريم لفتة عليوي

 2210 الدليمي1 حسن جاسم علي البطي

 2010 الدليمي1 جميل كريم لفتة عليوي

 2221 الدليمي1 حسن ضاري سبع



647 
 

 120 الدليمي1 حسين حماد عبد رجب

 2220 الدليمي1 حسين ناصر ابراهيم

 022 الدليمي1 حميد لطيف نصيف

 0320 مهدي صالحالدليمي1 حنان صالح 

 2100 الدليمي1 حيدرعرس عبدالرؤف

 2201 الدليمي1 خليل عيدان حمد

 2023 الدليمي1 دنيا منذر

 2231 الدليمي1 ذاكر محفوظ حامد محمد

 2132 الدليمي1 ربيع عبدالوهاب ادريس

 2100 الدليمي1 رجاء ناهي محمد

 0210 الدليمي1 زهرة عباس حسن

 102 الدليمي1 زياد يوسف حمد

 2212 الدليمي1 سعد خميس مطر

 0112 الدليمي1 سناء عبد حمود

 303 الدليمي1 صباح سعيد حمادي

 2221 الدليمي1 شعبان عالوي عبد محيسن

 0312 الدليمي1 شيرين يونس علي

 311 الدليمي1 صهيب خليل سهيل

 2121 الدليمي1 عارف عبدالجبار حسين علي

 2231 عبدالجبار عمر محمودالدليمي1 عبدالغفار  

 0021 الدليمي1 عطية وزه عبود

 2032 الدليمي1 علي مخلف حماد فياض

 2002 الدليمي1 عماد خلف سليمان

 0232 الدليمي1 عمار فراس ابراهيم

 2202 الدليمي1 عمر محمد احمد خميس

 100 الدليمي1 عمر ياس عيسى
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 310 الدليمي1 غازي كريم شرموط

 2223 عبدالرزاق عيدان درويش الدليمي1 فرح

 2122 الدليمي1 فؤاد حماد عسل

 221 الدليمي1 مجيد حميد صحن خلف

 101 الدليمي1 محمد حمزة حسين

 222 الدليمي1 محمد عبد علي ضاحي

 102 الدليمي1 محمد فيحان موسى

 2301 الدليمي1 محمد كريم ابراهيم مخلف

 2020 الدليمي1 محمود فهد عبد علي

 222 الدليمي1 مصطفى سعيد عبد فيحان

 012 الدليمي1 مها عزام حمد سليم

 2222 الدليمي1 مؤيد يحيى قاسم

 0020 الدليمي1 ناصر خضير سكران

 2221 الدليمي1 ناظم عواد محيميد

 2101 الدليمي1 نهاد محمد عبود

 2020 الدليمي1 هشام نهاد شهاب

 0012 الدليمي1 وليد عبدهللا احمد صروح

 2220 دنيا صاحب جمعة

 2222 دنيا محمد ماهر حامد

 010 دنيا عبيس عبدالحسن

 0123 دنيا هشام طه محمد

 2122 الدنيناوي1 حسين جبار جاسم

 021 الدهان1 حيدر فاضل حمد

 201 الدهش1 محمد يونس علوان محمد

 2020 الدهلكي1 احمد جواد حسن

 0132 الدهلكي1عالء قاسم مهدي
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 220 هـ(301ـ  121محمد بن اسعد )الدواني1 

 0310 الدوري1 احسان فاضل صالح

 0010 الدوري1 اسراء حمود عبد

 2101 الدوري1 االء عبدالرحمن نعمان

 2202 الدوري1 ايمان مد هللا مجيد

 0110 الدوري1 ايهاب محمد امين محمود

 0202 الدوري1 بشرى اسماعيل ابراهيم

 0111 الدوري1 تمارا قاسم محمد

 0111 الدوري1خنساء باسم فاضل

 312 الدوري1 داود سلمان حميد

 0022 الدوري1 رشا كاظم حسون

 0021 الدوري1 سرى سمير محمد

 0230 الدوري1 صابرين شاكر محمود احمد

 2201 الدوري1 طعمة وهيب خزعل هتاش

 2121 الدوري1 عبدالوهاب عامر عبود جابر

 2011 خليل ابراهيمالدوري1 عدنان عبدالكريم 

 021 الدوري1 عدي طلفاح محمد

 2230 الدوري1 عمار شاكر محمود احمد

 312 الدوري1 عمر هشام بهلول عبدالوهاب

 2212 الدوري1 غسان فيصل ياسين يحيى

 2120 الدوري1 قتادة نجم عبدهللا احمد

 2210 الدوري1 قحطان عدنان عبدهللا

 0221 الدوري1 مروة طارق احمد

 0221 الدوري1 نور عبدالمجيد ضياف

 2122 الدوسري1 امجد عبدالحميد عبدالرحمن

 2221 الدوسري1 حازم جاسم خزعل
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 2000 الدوسري1 عدنان عيسى عبدالرحيم

 312 الدوري1 اوسم خالد ذنون

 0320 الديراوي1 محمد مهدي مزعل

 2021 دينا فائق عبدالكريم

 2212 الديواني1 محمد ضياء جعفر

 

 حرف الذال

 2021 الذبحاوي1 عامر عبدالكريم

 2212 ذكرى شمسي جواد صفوك

 2001 الذنون1 علي غانم سعد هللا

 

 حرف الراء

 001 الراجحي1 حسين كعيد

 222 الراشدي1احمد  حجلو اذياب عبيد

 0331 الراشدي1 ايمن مال هللا حسين

 2120 الراشدي1 غازي حمو احمد

 2211 الراشدي1 فراس فاضل شبرم

 210 الراشدي1 محمود خميس محمود

 2200 الراشدي1 ياسر احمد حسون

 2102 رافد حبيب قدوري

 33 رافد رسول عبدالرزاق

 220 رافد عبدالكاظم سالم منصور

 2232 رافد علي داود

 211 هـ(222ـ  110الرافعي1 عبدالكريم بن محمد )

 0232 راضي نافع سليم عبداالحد الفي
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 2122 اسامة احمد صبارالراوي1 

 2202 الراوي1 اسمى نوري صالح

 0011 الراوي1 اكرم سلطان احمد

 2013 الراوي1 بكر عبد الحق رشيد

 0322 الراوي1 عادل خير هللا سلمان

 0320 الراوي1 عدوية ساجد مصطفى

 2310 الراوي1 عذراء عبد حمد

 2012 الراوي1 علي عبدهللا احمد

 0222 اسماعيل ابراهيمالراوي1 عمر حازم 

 2232 الراوي1 فراس محمد مزعل حميد

 0222 الراوي1 قتيبة عبدالرحمن عبدالجبار

 2232 الراوي1 لؤي باسل علي

 0320 الراوي1 محمد خير هللا سلمان

 0000 الراوي1 نوفل ناظم رشيد

 2223 الراوي1 هالة عبدالكريم سليمان كرموش

 221 رائد فاضل جويد

 2101 محمود زيدانرائد 

 2032 رائد يونس لفتة

 311 رباب عبدالواحد كاظم

 0202 رباب علي نعمة

 2023 رباح جابر خضر شعبان

 0322 البيعي1 ابتسام مجيد رشيد

 2230 الربيعي1 اثمار كاظم سهيل

 312 الربيعي1 احمد خليل علي

 2021 الربيعي1 احمد عدنان محسن

 22 الربيعي1 احمد محمد سليمان
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 2101 الربيعي1 احمد ولهان حميد

 020 الربيعي1 حازم اكرم صالل

 2312 الربيعي1 حازم داود سالم

 2201 الربيعي1 ختام مهدي عبداالمير

 2232 الربيعي1 ديلم كاظم سهيل

 2221 الربيعي1 رند فاخر محمد

 0221 الربيعي1 زينب جاسم خضير

 0200 الربيعي1 زينة كاظم محسن حافظ

 2223 الربيعي1 سعاد حسن سعيد ثقيل

 2122 الربيعي1 سمر اكرم عبدالرحمن

 2011 الربيعي1 شفاء بالسم حسن

 2210 الربيعي1 علي سلمان عباس

 2222 الربيعي1 كريم قاسم جابر

 2000 الربيعي1 لبنى قتيبة محمد 

 310 الربيعي1 محمد ابراهيم علي محمد

 0222 الربيعي1 محمد نظام سامي

 2203 الربيعي1 مروة عمر موسى

 302 الربيعي1 منال حسن  سعيد ثقيل

 2312 الربيعي1 نبأ عبدالستار جابر

 2221 الربيعي1 نغم فلح حسن محمود

 2212 الربيعي1 نورة نصيف جاسم

 221 الربيعي1 هيفاء عبدهللا الطيف

 0220 رجاء حسين عبد علي

 2312 رجاء خليل احمد حسين

 2102 عبدالصمد عاشوررجاء 

 2232 رحاب قاسم حسين
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 0232 الرجبي1 وسام خلف حمد سعيد

 203 رحمن حسين علي

 2030 رحيم خضيرطوفان

 2201 رحيم عباس مطر

 232 رزاق فالح وحيد

 0211 رسل عبداالمير غازي

 2122 رسول موحي شمخي

 0212 رسول هادي عبدالمنعم

 0012 رشا جاسم طعمة

 112 علوان عزوزرشا جميل 

 0112 رشا حميد حسن

 2220 رشيد هرون عليو

 21 الرشيدلي1 كرم محمد مهدي صالح

 0220 الرشيدي1 نجاة علي نوري مصطفى

 0112 رضوان عبد باقر

 0101 الرضواني1 سجى ضياء الدين مصطفى

 311 رعد عبدهللا كاظم

 022 رعد كاظم نعمة

 0220 رعد كريم حسن

 100 رغد طالب حسن

 311 رغد عبدهللا كاظم

 2211 رغد عالء عبود

 2300 الرفاعي1 فاتن علي عبدالرحمن ناصر

 102 الرفاعي1 لبنى رياض عبدالمجيد

 2102 الرفاعي1 مياسة عباس جاسم

 2221 رفاه رشيد خليفة
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 0122 رفاه سليم حسن

 0222 فقه عامر سلمان

 2221 رفك حازم خليل

 102 رفل هاشم محمد

 2220 الرفيعي1 هندباد علي مجيد

 0122 رقيباء علي جيجان

 10 رقية رافد شاكر نصيف

 2001 رقية ياسر عبداالمير

 0222 الركابي1 ايمان حميد حميدي

 312 الركابي1 حال حسين عبدالكاظم

 2012 الركابي1 دعاء عدنان توفيق

 313 الركابي1 عباس حمزة محمد

 2211 الركابي1 علي كريم حسون

 2011 الركابي1 عمار ياسر حسين

 222 الركابي1 غالب شاكر بحيت

 212 الركابي1 كريم كاظم كريم

 0022 الركابي1 وجدان نادر عودة

 2110 رلي براق يحيى رجب

 2221 الرماحي1 ناجح عبدالحسين عبد علوان

 0221 رمضان يوسف محمد يوسف

 021 الرمضاني1 سرى يوسف ضياء

 0100 شاكر علي حسنرنا جالل 

 2000 رنا جمعة صالح

 2231 رنا عبدالمجيد علوان

 2113 رنا فاروق رزوقي

 331 رند طالب حسن احمد
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 0202 رواء عباس عبد علي

 122 رواء علي ناجي

 0122 رواء محمود داود حموشي

 0121 رواء محمود هاشم

 2212 رؤى حسين عباس علي

 2021 رؤى حسين عبدالحسين موسى

 01 رؤى خلدون فائق

 220 رؤى صالح الدين محمد حسن

 2222 رؤى علي طعمة

 0223 رؤى فالح محمد

 0011 الرويشداوي1 علي صادق جعفر

 2222 ريا صابر عبدالعزيز

 101 ريا عبدالهادي حسن

 2102 رياض حمزة عبود

 2331 رياض حميد ناصر

 2121 رياض خلف فارس

 2002 رياض ساجت سالم

 2121 مزهر خريبطرياض 

 102 رياض مهدي عبدالكاظم

 12 رياض ناصر خضير

 03 رياض نوري عباس

 2202 الريكاني1 علي عبيد شكري

 0312 ريم اياد طلعت

 2220 ريم حسن سليم

 2200 ريم نبيل خالد
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 حرف الزاي

 2032 الزاملي1 اسمهان سهل كاظم

 111 الزاملي1 حسين نعمة خشان

 301 ارهيف اميرالزاملي1 صالح 

 103 الزاملي1 علي عباس شنان

 0132 الزاملي1 نصير فاهم ياسر

ـ  11الزاهدي الغزميني1 مختارين محمود بن محمد )

 هـ(211

222 

 2221 الزبيدي1 احمد خضير عباس

 2211 الزبيدي1 احمد عدنان خفيف

 220 الزبيدي1 احمد علي بريسم

 2122 الزبيدي1 اسماء صالح مهدي

 330 الزبيدي1 افراح لطيف حميد

 0221 الزبيدي1 االء مهدي حسن

 2122 الزبيدي1 انوار كاظم حسين

 2121 الزبيدي1 جليل محسن وناس

 2332 الزبيدي1 حذيفة فاضل يونس احمد

 2022 الزبيدي1 حسنين حميد شاكر

 2022 الزبيدي1 حيدر حمود علي

 0012 الزبيدي1 ختام عباس مرهون

 2221 دعاء خليل محمدالزبيدي1 

 221 الزبيدي1 زينب كاظم حميد

 322 الزبيدي1 سعد محسن حمزة

 2211 الزبيدي1 سعد ناظم عيسى

 2032 الزبيدي1 شيماء علي عبدالحسن

 2220 الزبيدي1 سهير عباس كاظم عباس
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 021 الزبيدي1 شيماء محمد جبير

 2222 الزبيدي1 صبيح لفتة فرحان علي

 011 عبدالحافظ عدنانالزبيدي1 طارق 

 0202 الزبيدي1 عبير محمد حسين

 0201 الزبيدي1 عقيل عطية خلف

 0222 الزبيدي1 عالء عزيز عباس

 332 الزبيدي1 علي رحيم محمد

 0222 الزبيدي1 علي عدنان زغير

 0212 الزبيدي1 قصي عصام حميد

 121 الزبيدي1 مروة شهيد صادق

 2210 مهدي ويسالزبيدي1 المعتصم باهلل وهيب 

 2102 الزبيدي1 مناهل مهدي كامل

 332 الزبيدي1 مهند عبدالحسن رهيو

 2122 الزبيدي1 مهند عبدالستار جميل هاشم

 211 الزبيدي1 مؤيد جبار محمد

 2330 الزبيدي1 ياسر جادر محمد

 2221 الزرفي1 حسين رشيد غياض

 2032 الزركاني1 اياد عطية شهد صالح

 111 حسين خلفالزركوش1 سناء 

 2010 زكريا صابر عثمان

 2001 زكريا عبدالرحمن حمد

 110 زمن ماجد عودة

 2211 زمن وضاء كاظم

 2011 الزندي1 دلشاد جالل محمد

 2203 زنكنة1 االم قاسم احمد

 0231 زنكنة1 خليل يوسف



658 
 

 2213 الزنكنة1 سيروان رفعت احمد

 202 زنكنة1 شيماء رشيد محمد

 2120 رشيد رمو عمرزنكنة1 عمر 

 033 الزهاوي1 سرمد صالح محيي الدين

 212 الزهاوي1 سمير محمد احمد

 0232 زهراء جليل كريم تويج

 0232 زهراء جليل كريم تويج

 232 زهراء حسن كاظم

 2132 زهراء ريسان كريم شاطي

 2200 زهراء سهيل خليل

 2102 زهراء صاحب ناصر

 2221 الزهراء صالح عباس

 0211 زهراء مؤيد عمر عبدهللا

 002 زهير نبي احمد

 2132 زهير صالح مجهول

 0122 الزهيري1 زهير يونس احمد

 021 الزهيري1 عدنان صبري مزيعل

 200 الزهيري1 فالح خلف كاظم

 0112 الزهيري1 لمياء قيس سعدون محمود

 011 الزهيري1 مهند حازم خضير

 2200 الزوار1 احمد سلمان مجيد

 332 الزوبعي1 حاتم ياض حمادي

 2122 الزوبعي1 حمود مظهور عجيل

 0212 الزوبعي1 عفراء صابر شهاب

 2302 الزوبعي1 عمر محمد علي سالم

 0120 الزوبعي1 منار محمد سرحان
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 212 الزوبعي1 ناهض احمد ابراهيم

 0012 زوزان عز الدين محمود احمد

 2021 الزويني1 مرتضى عبدالرزاق حسن

 2201 زياد طارق حامد سعيد

 222 زياد عزالدين طه طالب

 2111 زياد عفتان حماد

 022 الزيادي1 عالء الدين كاظم تالي

 0222 الزيادي1 كرار ذياب عبدالكاظم

 2012 زيان توفيق مرزا

 0211 زيباري1 حسيب ياسين شرف

 000 الزيباري1 ميكائيل رشيد علي

 2123 زيد جميل محمد سعيد

 2021 عائد مردانزيد 

 0201 زيد عماد حميد زيني

 211 هـ( 020الزيداني1 الحسين بن محمود بن الحسن )ت 

 101ـ  222الزيداني1 الحسين بن محمود بن محمد )

 هـ(

212 

 2213 الزيدي1 بتول موفق كاظم

 2222 الزيدي1 سامي جودة بعيد

 322 الزيدي1 عدي عبرة عبيد

 2223 الزيدي1 علي مكصد فضالة

 0202 الزيرجاوي1 عبدالرحمن فرهود جساس

 2212 زين العابدين جاسم محمد

 220 زين العابدين محمد عبدالحسين

 2221 زينب ابراهيم علي

 0112 زينب بهجة كريم
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 222 زينب جواد حسين

 0203 زينب جواد كاظم

 312 زينب حسين علي

 2002 زينب خليل فريد

 2110 زينب صباح ابراهيم

 2222 زينة هادي عباس

 0332 زينة هزير خزعل جاسم

 

 حرف السين

 0231 ساجدة صبار عفات

 2222 سارا عمر علي

 201 سارة ابراهيم حسين

 2232 سارة ثائر جعفر

 101 سارة جاسم محمد بزيني

 2221 الساري1 صباح عيدي عطية

 2032 الساطوري1 عامر عبدالعزيز خليل سليم

 0102 بشير كاظمالساعدي1 ابتسام 

 221 الساعدي1 ابتهال محمد والي

 202 الساعدي1 استقالل جمعة وجر

 0022 الساعدي1 اسمهان عنبر الزم

 0021 الساعدي1 اسوان صابر ماجد

 2202 الساعدي1 بشرى حنون محسن

 313 الساعدي1حسن حيال محسن

 300 الساعدي1 زكيرحيم حمود

 2210 الساعدي1 زهير شمخي دريول هاشم

 00 الساعدي1 يوالف صبري لفتة
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 111 الساعدي1 شيرين علي رحيم

 2101 الساعدي1ضياء الدين حسين عسكر

 02 الساعدي1 عبير محمود جبار

 331 الساعدي1 عالء لفتة مهدي

 0030 االسعدي1 علي شعالن سلطان

 2233 الساعدي1 علي عبداالئمة كاظم

 0222 الساعدي1 علي محمد رحيمة

 112 الساعدي1 عمار جبار عيسى

 2100 الساعدي1 همار فليح رميح جبر

 332 الساعدي1 فاضل صباح حسب

 2211 الساعدي1 كفاح جمعة وجر

 222 الساعدي1 كمال عبدهللا خالوي

 2112 الساعدي1 محمد حميد عباس

 2211 الساعدي1 محمد موسى رسن

 0122 الساعدي1 مروة رحمن محمد

 2222 جاسم معلةالساعدي1 نجاح 

 231 الساعدي1 نور مهدي كاظم

 2102 الساعدي1 وجدان سعيد جهاد

 0312 الساعي1 اسعد محمود عبد

 0022 الساكني1 سهاد جواد فرج

 2211 الساكني1 محمد حيدر عبدالهادي

 0222 السالم1 ايناس اياد عبدهللا

 2120 سالم خليل داود احمد

 2201 سالمة محمود محمد عبدالقادر

 102 سامح ساهي جاسم

 2222 السامر1 حامد مردان
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 2222 سامر عبدالمجيد حميد

 2210 السامرائي1 احمد حسن لطيف

 2012 السامرائي1 احمد حسين احمد

 223 السامرائي1 احمد سعد عبدالجبار

 132 السامرائي1 احمد وسام الدين قوام

 001 السامرائي1 اسامة عبدالرحيم

 0222 اماني اياد حسين عليالسامرائي1 

 2200 السامرائي1 انتصار ثابت سهيل

 2302 السامرائي1 ايهاب محمد جاسم

 0222 السامرائي1 براء محمد ابراهيم

 2121 السامرائي1 بشير عبدالرزاق سلمان

 2212 السامرائي1 بهار احمد جاسم محمد

 2011 السامرائي1 حسين هشام عبدالرحمن

 2302 عباس سنيدالسامرائي1 خالد 

 2022 السامرائي1 خالد كاظم ياسين

 2003 السامرائي1 ذاكر صباح غافل

 2110 السامرائي1 رعد عباس غافل

 213 السامرائي1 زهير قاسم محمد علي

 0202 السامرائي1 سعدية جمال قادر

 201 السامرائي1 سمير فؤاد عبدالحميد

 212 السامرائي1 سنان حامد كامل

 2031 السامرائي1 سهام حسن جواد

 2210 السامرائي1 سيناء محمود عبدالكريم

 211 السامرائي1 شهالء صبيح نصيف

 2312 السامرائي1 عبدالرحيم عبدالباقي محمود احمد

 020 السامرائي1 عبدالكريم علي ياسين
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 2110 السامراءي1 عزت خليل اسماعيل عبدهللا

 022 السامرائي1 عالء حسن خلف

 2003 السامرائي1 علي اسماعيل جاسم

 2301 السامرائي1 عمر محمد صالح

 0020 السامرائي1 قتيبة حمادي محمود

 2220 السامرائي1 محمد ابراهيم احمد كاظم

 002 السامرائي1 محمد عبدالرحمن ابراهيم

 2301 السامرائي1 محمد عزالدين مهدي

 210 السامرائي1 مروة ضياء ابراهيم

 0101 السامرائي1 مصطفى عبدهللا ذياب

 2121 السامرائي1 منذر كامل اسماعيل

 0012 السامرائي1 مها لطيف جاسم علوان

 2212 السامرائي1 ندوة محمود عباس محمد

 0302 السامرائي1 وائل محمد مدي

 0200 السامرائي1 يوسف شكوري ياسين

 0232 سامية1 مزهر مرداس

 02 ساندي قيس موشي

 2101 السبع1 احمد سبع عطية

 032 السبعاوي1 حمادي خضر عبدهللا

 121 السبعاوي1 خضير حسين حمد

 321 السبعاوي1 سعد محمد خضير سلمان

 0212 السبعاوي1 عبدهللا صالح خلف خليل

 0110 السبعاوي1 فاطمة خلف حمد

 2002 السبعاوي1 مريم محمود صالح

 210 السبعاوي1 نصرت هاشم محمد صالح

 021 السبيل1 اسامة فضل الدين برغش
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 0212 ستار زايم مهيدي زايم

 2211 ستار عبدهللا جاسم

 2020 سجا جاسم محمد

 100 سجى جعفر حنتوش عبدالمهدي

 330 سجى جواد كاظم

 230 سجى فالح حسين

 0230 السجاد1 فاطمة عالوي عبد

 321 سحر عباس ابراهيم

 012 سحر كاظم نجم

 2200 ماهود محمدسحر 

 132 سحر مؤيد جبوري

 2022 سرى طه ياسين

 2222 سرى علي طعمة

 2121 سرى مؤيد خالد

 032 سراب سامي حسين

 2103 سراب شاكر سهيل

 0212 السراج1 ذرى زياد فتح هللا

 2302 السراج1 عباس فاضل عباس

 2212 السراجي1 فاتن حميد قاسم محمد

 2110 رشيدالسراي1 محمد عبداالمير 

 123 السراي1 هاشم فرحان خنجر

 2032 السرحان1 رغدة عبدالجبار اسعد الل

 0111 السردار1 نور ميسر صادق امين

 2222 سرمد مكيدي فتحي

 2002 سري كاصد حسن

 2132 السريشمي1 بشتوان حسن
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 2002 سعاد عزيز جداع

 0222 سعاد علي محمد فيض هللا

 2211 سعد سامي محمد

 0223 سلمان جبرسعد 

 2120 سعد صالح عبداالمير

 2031 سعد صباح جاسم

 31 سعد عبدهللا حسون

 2021 السعد1 عبدالحسين توفيق شبلي

 0230 سعد عزيز عنة

 2120 سعد علي محمد حسين

 2210 سعد عمر محمد امين

 2231 السعداوي1 ماجد حميد طاهر يوسف

 131 السعدون1 االء عبداله حمود

 22 حسين عبدهللاسعدون 

 120 السعدون1 زينة عبدالمحسن راشد

 223 السعدي1 اخالص قاسم نافل

 312 السعدي1 اصيل فائق حسن

 2203 السعدي1 ايهاب منعم جليل

 2222 السعدي1 حازم عبودي كريم

 0112 السعدي1 حسين عبدالرزاق عبود

 0110 السعدي1 رنا احمد كريم

 011 السعدي1 زينب شمران خزعل

 2222 السعدي1 زينة قاسم هاشم

 2021 السعدي1 شاكر محمود عبد

 222 السعدي1 عذراء حمودي هوير

 0212 السعدي1 مالك عبداالمير احمد
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 2220 السعدي1 مروة شاكر محمود

 2220 السعدي1 مهند طالب عبد ابراهيم

 01 السعدي1 مؤيد نصيف جاسم

 2123 السعدي1 ميسون طه محمود

 2112 ندى ابراهيم عبدالرضاالسعدي1 

 2221 السعدي1 هالة حسن حسين

 331 السعدي1 هالل مبدر كاظم

 2322 السعدي1 وفاء عباس علي

 0322 سعدية مهدي صالح عباس

 101 السعيد1 بشرى محمد علي جاسم

 211 سعيد رمضان اسماعيل

 201 سعيد محمد كريم

 2123 السعيد1 ياسر اسماعيل مصطفى

 121 اركان مهدي عبدهللاالسعيدي1 

 201 السعيدي1 اسامة علي كاظم حسين

 212 السعيدي1 اسماء ضياء الدين احمد

 110 السعيدي1 بسام ابراهيم حسن

 22 السعدي1 توفيق خلف زيدان احمد

 0130 السعيدي1 حسن علي مجيد

 2322 السعيدي1 حسين علي مجيد

 0201 السعيدي1 خالد احمد هادي حميد

 333 السعيدي1 هناء كريم مطشر

 0212 السعيدي1 والء ياسر لهمود

 021 السقان1 يحيى عبدالجبار يحيى

 2002 سالم جابر سالم

 2211 سالم جبار منشد
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 0121 سالم جمعة حماد

 022 سالم حسين علي صالح

 2212 سالم خسرو جوامير

 21 سالم خضير محمود

 2111 سالم شعبان ابراهيم

 2122 فاضل عليسالم 

 2202 سالم محمد سعيد هاشم احمد

 003 سالم مؤيد شريف مال حسن

 2001 السالمي1 اوراس سلمان كعيد

 2212 السالمي1 سعد عامر اسماعيل

 2222 السالمي1 سهام حسن حمزة

 2210 السالمي1 عامر سالم عبيد

 2230 السالمي1 عبدهللا سلمان صايل عيسى

 032 عبداالمير راضيالسالمي1 فاطمة 

 2130 السلطاني1 احمد هاشم خليل

 2121 السلطان1 مجاهد خالد ايوب

 2210 السلطاني1 امال منصور حسين

 2202 السلطاني1 جمال غازي حسين

 0110 السلطاني1 حسين كتاب رباط

 0020 السلطاني1 حنين مهدي حسين

 2123 السلطاني1 سالم كتاب رباط

 0212 نجم عبدالهالسلطاني1 سهيلة 

 0103 السلطاني1 شيماء جاسم محيميد

 0211 السلطاني1فاطمة محمد حسين

 2212 السلطاني1 قاسم شعيب عباس

 2202 السلطاني قائد طالب سلمان
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 0301 السلطاني1 وسن طالب خضير

 0110 السلطانية1 ميساء عبدهللا شويش

 2202 سلمى حسين علوان

 0020 سلمى لفتى ارهيف

 0111 السلمان1 تمارة عبدالرزاق عطية

 0231 السلمان1 حسين ناصر خلف

 0031 سلمان محمد عبدالسيد

 2121 سلمان مغامس عبود

 0222 السلماني1 سرى سامي جميل

 2311 السلماني1 سعد عبداللطيف صالح

 0212 السلماني1 سيف طالب جاسم

 0101 السلماني1 مروة جاسم محمد

 032 احمد صالحالسلماني1 مظهور 

 012 السلماوي1 حسين مظلوم عباس

 121 السلمي1 فرج عبدالجليل عبدالرضا

 2121 السليم1 حمزة فاضل حسن

 101 سليم كاطع علي

 2220 سما فالح عسكر

 2112 سماح ميسر رؤوف

 0112 سماح نصيف جاسم محمد

 0121 سماح هاشم خليل ابراهيم

 2220 سماهر محسن طراد

 0131 حنون ناهي كاظمالسماوي1 

 212 سمية طارق خضر

 2221 سمية ياسين خضير

 002 سمير جبار ثامر
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 0002 سميرة حسن عطية

 0222 سمير عبدالكريم مطرود

 0022 سميرة عودة خليوي

 2222 سناء جبار كاطع

 2112 سناء عبدالكاظم

 200 سناء منير عبدالرزاق

 2212 سنان عباس علي حسين

 0311 اسامة خليل اسماعيلالسنبل1 

 2230 السنبلي1 مي محمد باقر خضر

 2012 سنجار جاسم محمد خلف

 2202 السنجري1 زيد طارق فاضل

 0200 سندس بهجت جميل

 0001 سندس حسين علي

 210 سندس حميد موسى

 203 سندس سرحان احمد

 2121 سندس مجيد جبار

 0021 سها صابر كوشي

 2022 سهى عدنان ابراهيم

 232 سهاد اسماعيل خليل

 2213 سهاد رشك شكب

 2222 سهاد كريم راهي راضي

 210 هـ(0221ـ 11السهالوي1 محمد بن عبد علي )

 0113 سهام عريبي زايد سدخان

 2221 سهل بهاء الدين ابراهيم

 202 السهالني1 حيدر محمد علي محمد جواد

 2312 السهالني1 سميع جالب منسي
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 2022 مؤيد بدري منهيالسهالني1 

 22 سهير صبحي حسن

 2023 السهيل1 حيدر سامي عبدالوهاب

 0222 السواد1 دالل حميد عبدالرزاق

 223 السويراوي1 عامر ضاحي سلمان

 030 السوداني1 اثير خليل ابراهيم

 2221 السوداني1 احالم هادي ابراهيم

 0112 السوداني1 انتظار موسى محمد

 0023 جبارجاسمالسوداني1 خليل 

 2203 السوداني1 سعد خميس

 01 السوداني1 سعد عبدالعباس هاشم

 2121 السوداني1 صباح ياجي ديوان

 2021 السوداني1 علي موات سعد الصيهود

 02 السوداني1 مروى علي مكلف

 021 السوداني1 نادية فرحان زامل

 2121 السوداني1 هويدا محمد خلف

 0021 سؤدد عبدالغني شياع

 2300 السورجي1 ادريس ثجيل حمد

 211 السورجي1 سامي حاجي عبدهللا

 031 السورجي1 عفان خورشيد كريم

 0033 سوزان طالب محمد حسن

 2231 سوزان عادل لطيف عبد

 322 سوزان مجيد دارخان

 2120 السويداوي1 قيس ناظم جيجان

 2100 السويداوي1 مهند نزار كزار

 2120 صالحالسويدي1 علي ابراهيم 
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 0221 هـ(221ـ  12السيرافي1 الحسن بن عبدهللا )

 2011 سيف خالد عبدالعزيز زكريا

 0221 السيالوي رحمة هاشم عبدهللا

 0121 سيماء عمار ناجي

 122 سيناء احمد علي

 0110 سيناء خضير سلمان

 

 حرف الشين

 0020 الشافعي1 صادق عبيس منكور

 2112 شاكر عبد عايد

 210 محمود حسينشاكر 

 0112 الشامي1 عالء احمد عبدالواحد

 111 الشامي1 قاسم عبداالمير وسيم

 2000 الشاهر1 حسين شاكر رزاق

 111 الشاوي1 نصر دحام اسماعيل

 0133 الشباني1 سماح صالح سلمان

 0202 الشباني1 فرات عبدالحمزة هادي

 2222 شبر1 حسين محمد موسى جعفر

 2212 شبر1 ود عامر نعمة

 0322 الشبالوي1 لقاء محمد احمد

 2200 الشبلي1 اياد محمود حيدر

 0322 الشبلي1 حيدر عزيز علي

 2302 الشبلي1 زين العابدين عزيز مزيد ابو جليل

 203 الشجيري1 ابتسام عباس عالوي

 2103 الشجيري1 اشكان حسين غالي حسين

 212 الشيري1 محمد فاضل محمد
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 0112 شدى محمد عثما

 012 الشدود1 علياء حسين طالب

 032 الشديد1 علي عبدالحسين

 2032 الشرابي1 زهراء وليد شيت ذنون

 0122 الشرماني1 االء عبدالزهرة كاظم

 31 شروق ثاير رجب

 223 شروق عباس مرزا

 2331 هـ(322ـ 11الشريف1 محمد عبدالغني )

 221 الشريفي1 احمد علي حنيحن

 0013 عبدالكريم محمدالشريفي1 زيد 

 0212 الشريفي1 فؤاد حمزة عبد

 0221 الشريفي1 مروان خزعل الياس

 0131 الشريفي1 ميادة عبدهللا خزعل

 2201 الشطري1 شاكر حسين دمدوم

 2010 الشعباني1 ابراهيم محمد سرهيد

 0120 الشعباني1 امال داود عبود مخلف

 0223 شعيب حميد محمد سعيد

 0122 محمد مخلف الشعيبي1 مهند

 2132 الشكرجي1 سامر سليم حنتوش

 0113 الشكرجي1 هبة خليل سعيد

 110 الشكري1 براء لؤي شاكر

 0221 الشكري1 محمد ياسين عليوي

 0211 الشكور1 فضيلة صفاء

 0221 الشاله1 هدى محمد هناء حميد

 0022 الشمام1 عاصم احمد خليل

 0321 الشمري1 احمد جاسم محمد
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 100 الشمري1 احمد حمزة خليف

 2223 الشمري1احمد سالم عبيد

 0032 الشمري1 احمد علي فليح حسن

 210 الشمري1استبرق فاضل شعير

 01 الشمري1 اسماء نجم عبدهللا

 0211 الشمري1 الحان محمد علوان

 2123 الشمري1 امجد خالد حسين

 2021 الشمري1 امير احمد رحيم

  222 حمودعبدهللاالشمري1 ايمان 

 2222 الشمري1 ثعبان حسب هللا علوان

 200 الشمري1 حسيب عبدهللا رويح

 2121 الشمري1 حسين جبر وسمي مطلك

 2212 الشمري1 حسين عباس جاسم البوشي

 2202 الشمري1 حليم هاتف جاسم

 2122 الشمري1 خليل ستار محمد

 211 الشمري1 راضي عبيد نغيمش

 0330 العابدين عبدالحسين حنظل المحمدالشمري1 زين 

 2222 الشمري1 زين العابدين عبدالرزاق صالح

 0021 الشمري1 زينة باسم محمد

 0110 الشمري1 زينة ستار عبودي

 0130 الشمري1 صادق كاظم جريو

 213 الشمري1 عادل سعد سلمان

 222 الشمري1 عامر محمد مهست

 2301 الشمري1  علي عدنان عد سعد

 2311 الشمري1 علياء محمد علي

 2121 الشمري1 عمار ياسر محمود عطوان
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 2100 الشمري1  فلاير عبدالكريم محل

 0111 الشمري1 لمياء جبار حبوب

 0022 الشمري1 لميس سعدون عباس

 0310 الشمري1 لميعة ازرك مطلك

 2212 الشمري1 مازن مهدي عبدالرحمن

 2223 الشمري1 محمد سامي كريم

 2112 الشمري1 محمد عايد عبدهللا كاظم

 011 الشمري1 مهند فالح حسن

 012 الشمري1 مي مصدق دلفي

 2100 الشمري1 ناجح جابر ثعبان

 2212 الشمري1 نادية جاسم كاظم علي

 132 الشمري1 نجاح1 علي حسين فرهود

 203 اشمري1 نور عبدالستار ابراهيم محمد

 2221 الشمري1 نور هاني جزر

 2212 الشمري1 هدى حميد كاظم

 023 الشمري1 هشام محمد خلف

 233 الشمري1 هناء عباس جواد فضيح

 2221 الشمري1 هند جودت كاظم ناصر

 0132 الشمري1 وسام عماد عبدالغني

 0220 الشمسي1 مديحة عبدالرزاق جيجان

 0222 شندالة1 ايمن سعيد محمد طيب

 0012 عبدهللاالشنونة1 ريم عدنان عبدالرزاق 

 0113 شهاب احمد حنش

 32 شهد صبيح حميد مرهون

 2122 الشهواني1 منير مروان شهاب

 0221 شهير عبدالغني محمد صالح
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 0221 شوقي خلف محمد

 0322 الشوك1 مهند محمد حميد

 0012 شوكت طه محمود

 010 الشويخ1 خالد عامر عبيد

 0021 الشويلي1 انتخاب حميد عبد

 013 زيدان حسان حاويالشويلي1 

 0222 الشيباني1 حيدر هادي خلخال

 221 الشحاوي1 عبدهللا حنش حمد

 2312 الشيخ1 عيد حمري جاسم

 212 الشيخلي1 اسراء عبدالعزيز عبدالوهاب

 2031 الشيخلي1 رائد فاضل جميل

 2131 الشيخلي1 يسرى مجيد ناجي

 2032 الشيرازي1 سيد محمد قاسم علي

 0102 عليشيرين عادل 

 202 الشيشاني1 زينب سعد شمس الدين

 103 شيماء تركان صالح

 30 شيماء جاني حيدر خان

 2210 شيماء حسين طاهر

 2222 شيماء حليم ناجي

 122 شيماء حمود كاظم

 0211 شيماء حميد احمد

 0223 شيماء خيون عبدالرضا

 2212 شيماء سامي احمد

 2123 شيماء سامي شهاب

 2120 عبدالجليل جميل توفيقشيماء 

 0122 شيماء محمد علوان
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 0312 شيماء محمد هشام يوسف

 221 شيماء محمود كاظم

 002 شيماء نصيف عناد

 0211 شيماء وليد محمود

 

 حرف الصاد

 2200 صابرين كامل زيدان خلف

 2222 صابرين كريم مناتي

 2212 صاحب جياد اسماعيل

 2000 صادق جبار ساجت

 0323 جعفر حسن دوينيصادق 

 0120 الصافو1 فاطمة حسين يوسف زينل

 2220 الصافي1 رنا طعيمة حسين

 02 الصافي1 سلوان علي محمد

 2223 الصافي1قسور فالح شنيور جهادي

 0101 الصافي1 مها محمد جمعة

 2030 صالح سلمان علي صالح

 021 صالح شريف مكتوب

 2001 صالح محمد جابر

 020 صالحصالح مهدي 

 0221 صالح نوري عبدهللا

 2333 صالح وسمي مهاوش

 0131 الصالحي1 ارجان محمد امين

 321 الصالحي1 انتصار يحيى

 2212 الصالحي1 انس راهي علي

 0100 الصالحي1 حسين خالد هادي
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 0203 الصالحي1 خالد جالب كريدي

 0220 الصالحي1 ريم عداي

 0020 الصالحي1 فاضل عبار عطية

 2220 الصالحي1 محمد عبدالوحي حسين

 020 الصالحي1 هجران عبداالله احمد

 2120 الصائغ1 عبدهللا مزاحم ايوب

 2202 صبا حازم صديق

 2201 صباح جاسم حمادي خليل

 2203 صباح جمال فوزي عباوي

 2222 صباح حسن فرحان صالح

 2211 صباح دريب ابراهيم

 0203 صباح علي سليمان

 2122 حمزة حسين ثلجالصباحي1 

 2212 الصباحي1 شيماء حاتم عبود

 2122 الصبيح1 علي مصطفى مهوس

 0232 صبيح وديع اسكندر قاقوس

 00 صبيحة مجيد شياع

 0102 الصجري1 رحيم كامل خضير

 211 الصحاف1 احمد نعمة حسن

 2031 صدام مجيد داود

 0022 صدامة سعيد فرج

 2020 صديقة سلمان عيسى

 0323 الصراف1 ندى عبدالكريم محمد

 021 الصعب1 حازم كسار جاسر

 0211 صفا احمد جبار

 012 الصغير1 محمد حسين علي
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 0210 صفا احمد عبدالقادر ذبيدل

 2212 صفا محمود ناجي رشيد

 0310 صفا مهدي عبدالكاظم

 2131 صفاء عبدالوهاب اسماعيل

 0011 الصفار1 اشرف رعد سالم

 2101 حسن محمد علي حسينالصفار1 

 2221 الصفار1 حيدر سعد جواد

 2210 الصفار1 صادق كاظم محمد علي

 0212 الصفار1 فراس محمود سعيد

 0022 الصفاوي1 ازهار طالل حامد عزيز

 0232 صالح حسن فرج

 120 صالح خلف مشاي

 222 صالح عبدالحسين مهدي

 0132 صالح عدنان ناصر سلومي

 0111 بثينة محمد حمودالصميدعي1 

 0321 الصميدعي1 جنان محمد حمود

 2222 الصميدعي1 خولة محمود محمد علي

 0022 الصميدعي1 دعاء حسن عبدالوهاب

 0322 الصميدعي1 سحر نصير موسى

 2122 الصميدعي1 قحطان عدنان عبدالواحد

 2210 الصميدعي1 كنعان حسن علي

 0021 الصميدعي1 منال محمد ابراهيم

 2221 الصميدعي1  ياسين عثمان عاصي

 122 الصميدعي1 سالم ادهام سهيل نجم

 2212 صميم حسب هللا يحيى

 0002 صهيب سري شاكر محمود
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 0220 الصواف1 زهراء خزعل حمدون

 0212 الصوفي1 اروى شوكت ذنون

 2102 الصوفي1 خالد هادي مصطفى

 0122 الصوفي1 رفل مهيدي يونس

 0232 رشيد عبدالحميدالصيداوي1 غسان 

 

 حرف الضاد

 2212 ضحى باسم حسين

 2112 ضحى سالم جميل

 22 ضحى سعد داود

 221 ضرغام سلمان برباز

 2211 ضرغام عبدالسالم نعمة

 0223 ضرغام علي محسن

 2222 ضرغام كامل صكر

 2022 ضياء الدين عبدهللا محمد صالح

 2122 ضياء عبدهللا موسى

 0220 ضياء فاخر جبر

 

 حرف الطاء

 00221 طارق ابرايم خليل

 0322 طارق لفتة رشيد

 220 طارق حسن خضير

 2111 طارق حميد سلطان

 003 طالب حسين كطافة

 2202 طالب محسن رهيبف
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 0102 الطالب1 محمد شريف عبدالقادر

 2221 الطاهر1 حيدر رؤوف سعيد

 0112 طاهر محمود طه

 2222 الطائي1 احمد حازم احمد

 2103 الطائي1 احمد طالل خضر

 222 الطائي1 احمد علي خلف

 0120 الطائي1 اسراء اسماعيل ياسين

 2202 الطائي1 امير محمد حيدر

 2012 الطائي1 جمعان فيصل خليل محمد

 2132 الطائي1 حسان مصطفى نبيل

 2111 الطائي1 حيدر هادي عودة

 2021 الطائي1 خالد فارس خليل

 020 نعمة رشيدالطائي1 سالم 

 2022 الطائي1 سامي حسين حمود جاسم

 032 الطائي1 سفانة سالم يونس

 0102 الطائي1 سوزان حسن طه

 0101 الطائي1 شيماء ناهي نعيم

 0102 الطائي1 صبا خير الدين ابراهيم

 122 الطائي1 صفاف عدنان مصطفى

 2220 الطائي1 ظافر ناموس خلف حسن

 122 الطائي1 طارق محمد ذنون

 2202 الطائي1 عبدالرحمن عباس سليمان

 0101 الطائي1 عثمان سعدون جاسم

 2122 الطائي1 عدنان عودة فليح

 102 الطائي1عالء عبدالعالي كاظم

 0213 الطائي1 علي ذنون ينس
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 0212 الطائي1 عمار مسعود بالل

 001 الطائي1  عمر ابراهيم محمد

 220 الطائي1 عمر فياض عمر

 0022 غزوة خليل علي الطائي1

 2123 الطائي1 غيداء سعيد قاسم محمد

 0202 الطائي1 فاضلة علي جيجان

 0220 الطائي1 فداء حسن مرعب

 2201 الطائي1  كرم غانم محمد

 0020 الطائي1 كفاح محسن عبدهللا

 2211 الطائي1 لباب طارق محمود

 0010 الطائي1 محمد خير هللا علي

 323 يحيىالطائي1 محمد موفق 

 010 الطائي1  مراتب حسين

 011 الطائي1 منى حيدر عبدالجبار

 2231 الطائي1 ميادة حسن رشيد

 231 الطائي1 ميادة فاضل احمد

 0012 الطائي1 ميمونة لقمان جاسم

 0020 الطائي1 ندى سعد ناجي

 2130 الطائي1 نغم حاتم حميد

 2221 الطائي1 نور حسين حبيب ابراهيم

 0110 هبة فارس سعدون سلطانالطائي1 

 0100 الطائي1 وجدان عبدالغني صالح

 111 الطائي1 وسن حازم فتحي محمود

 122 الطائي1 وفاء خضر احمد عبدهللا

 2102 الطبقجلي1 عبدالكريم عبدالجبار محمد سعيد

 21 الطحان1 جاسم محمد علي الياس
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 0232 الطرفي1 ضفاف زكي عزيز

 2313 منسي جاسمالطفيلي1 الهام حمزة 

 0102 الطفيلي1 بشائر حسين يوسف

 2200 الطفيلي1 حيدر علي عبود

 2221 الطفيلي1 ستار علك عبدالكاظم

 2321 الطه1 عبدالمحسن احمد ابراهيم

 2122 الطوراتي1 هيلين حنا عيسى حنا

 0021 الطوكي1 جابر خليل عبدالحسن

 0100 الطويل1 شيماء حسين محمد سعي

 2303 علي صبحي مصطفى مجيدالطويل1 

 0210 الطيب1 فؤاد عباس سلمان

 

 حرف الظاء

 212 ظافر اكرم قدوري ابراهيم

 212 الظالمي1 سهاد ابراهيم طاهر

 01321 الظالمي1 عماد كريم برشاوي

 2020 الظالمي1 مازن عبدالحسين مشكور حمود

 0220 الظاهر1 طالب خميس وادي

 2112 الظاهري1 سارة خالد محسن

 2221 الظفيري1 احمد ابراهيم محمد مصطفى 

 2310 ظالل جوا كاظم

 

 حرف العين

 0002 العابدي1 حسين كاظم زنبور

 2222 العابدي1 رائد جميل جياد
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 2002 العابدي1 علي رزاق جياد

 221 العابدي1 هيفاء كامل منشد

 211 عاتكة عدنان خليل عبدالفتاح

 2221 عادل جاسم محمد

 0021 عبداالمير عبودعادل 

 220 العادلي1 حيدر كاظم مهدي

 012 العادلي1 شهالء سليمان محمد

 102 العادلي1 علي ستار عبدالرضا

 020 عاصم مالك عبدالرحمن

 0020 العاصي1 وسن نزهان حسين علي

 2201 العالم1 احمد محمد نوري احمد

 2111 عامر هليل جواد حميد

 230 عامر ياسين عيدان

 0021 العامري1 احمد داود سلمان

 0131 العامري1 اسماء حامد جبر

 2122 العامري1 اسماعيل داود سليمان

 2212 العامري1 حيدر نوار حسين

 2221 العامري1 زياد حاتم حربي

 2012 العامري1 سارة علي سعيد

 221 العامري1 سارة علي ناصر

 0132 العامري1 سميرة ابراهيم عباس

 2022 شيماء ياس خضير خلفالعامري1 

 2202 العامري1 علي فيصل عبدالنبي

 212 العامري1 فاطمة حسين كاظم

 2201 العامري1 كريم محمد حسين

 120 العامري1 محمد عامر جميل محسن
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 012 العامري1 محمد هدام

 121 العامري1 مهند خضير علي

 21 العاملي1 غادة حسين محمد

 2223 عبدالعزيزالعاني1 اركان عمر 

 022 العاني1 اروى مؤيد محمود

 000 العاني1 اسامة طه حسين

 0122 العاني1 امنة غانم عمر

 232 العاني1 ايمان نزال محيسن

 212 العاني1 ايهاب لطيف مخلف

 2220 العاني1 جنان قحطان جميل

 001 العاني1 حمزة عبدالعزيز محمد

 0101 العاني1 رشا طه شحاذة

 101 سالم اسماعيل مصطفى العاني1

 223 العاني1 سعد عبدالقهار عز الدين

 2112 العاني1 سعيد عباس فنر فياض

 0222 العاني1 غيث طارق نجيب

 2022 العاني1 فالح نجم عبدهللا

 2110 العاني1 لميس عبدهللا خليل

 0121 العاني1 مثنى بديع فرحان

 2033 العاني1 منى عبدالغفور دحام حسين

 2022 العاني1 مها ميش جابر

 2102 العاني1 مؤيد هادي اسماعيل ظاهر

 2112 العاني1 همام عبدالسالم هاشم نعمان

 211 العاني1 هند عامر فاضل طه

 2222 العاني1 وفاء محمد سحاب

 2121 العاني1 وليد شاكر محمود
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 2102 العاني1 ياسمين صباح فاضل

 0102 عايد حسين ورد

 123 عباديعبادي احمد 

 320 العبادي1 احمد محمد محمود

 0210 العبادي1 امير عبدالحسين صالح

 2122 العبادي1 رائد فاضل حسين

 2122 العبادي1 رشيد سعدون محمد حسن

 2110 العبادي1 ريان فاضل احمد

 222 العبادي1 صباح عيدان حمود

 2022 العبادي1 عبدهللا خليل زباري عبدهللا

 2202 عبدالحسين علون حسين الدرويشالعبادي1 

 2012 العبادي1 عدي كامل حمادي راهي

 220 العبادي1 عالء جواد كاظم

 0233 العبادي1 عالء نبيل حمدون

 2201 العبادي1 معاذ حبش خضر

 2200 العبادي1 نهال عبدالوهاب حامد

 0023 عباس خزعل حسين خلف

 30 عباس عبد جاسم

 2100 عباس عبدالحسن سرحان

 0103 عباس عبد خسباك

 022 عباس عبدالصمد عباس

 2221 عباس غالم حسين

 122 عباس فاضل علوان

 0112 عباس فالح غريب

 2022 عباس محمد حسين سعيد

 32 عباس محمد علي
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 212 عباس نجم عبدهللا احمد

 012 العباس1 نورس شاكر هادي

 2211 عباس هادي موسى

 2311 عباس هاشم خالد

 0122 عباس ياسين حسن

 0232 العباسي1 اسراء موفق غانم

 2222 العباسي1 حذيفة يونس احمد

 2020 العباسي1 زيد متعب عباس

 0220 العباسي1 ظافر عبدالواحد مهدي

 2112 العباسي1 عماد غايب عبدالرحمن

 112 العباسي1 ماهر مبدر عبدالكريم

 0210 العباسي1 محمد ياسين خلف 

 220 هدى محفوظ محمد بكالعباسي1 

 2211 العباسي1 هوازن طارق يوسف

 2002 العباسي1 يونس فيصل اسكندر

 0220 العبدهللا1 شيماء قادر اسماعيل

 0022 العبدهللا1 والء عباس عبدالرضا

 2223 عبدالباسط هادي عبدالرحيم

 2112 عبدالباسط ياسين سلطان

 222 عبدالجاسم عباس علي هللا

 0131 سعد جمعةعبدالجبار 

 11 عبدالحليم رحيم علي

 0002 عبدالخالق فرحان شاهين

 2212 العبد ربه1 مهند احمد حسين

 202 عبدالرحمن عبيد جمعة

 2222 عبدالستار محمد علوش
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 013 عبدالصمد حاتم عبدهللا صالح

 0221 عبدالعزيز سعدي عبدالمحسن

 2202 عبدالغفار جباري

 011 منصورعبدالكاظم منصور عطوان 

 2112 عبدالكريم عمر سليمان

 0023 عبدهللا حسن محمد

 2113 عبداله عصام نعمان حمودي

 2221 عبدالمجيد محمد محمد محمد

 232 عبدالمحسن طه يونس

 0130 عبدالمحسن عبدالحسين خضر

 2221 عبدالملك ناظم عبدهللا

 212 عبدالمنعم حمد صنكال

 202 عبدالناصر قادر رضا

 2131 عبدالواحد بندر حنون صافي

 031 العبيدي1 اسراء عاكف علي

 2321 العبيدي1 اسراء  محمود محمد

 0221 العبيدي1 اشواق ابراهيم بشير

 2122 العبيدي1 باسم صباح موسى مادي

 2122 العبيدي جنان ناظم صادق

 2221 العبيدي1 حكمت عبدالعزيز عفوري سعد

 2211 جاسمالعبيدي1 خالد رمضان بداح 

 2101 العبيدي1 دريد كامل عبدالجليل

 121 العبيدي1 رسل ياسين مزعل

 2112 العبيدي1 رؤى ناظم شهاب

 2210 العبيدي1 ريم مدحت اسماعيل

 220 العبيدي1 زهرة خضير عباس
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 002 العبيدي1 زهير صبحي باقر لطيف

 2001 العبيدي1 زياد طارق لفتة

 2121 العبيدي1 زينب سمير حسن

 0222 العبيدي1 زينب محمد قاسم

 2022 العبيدي1 زينة عبدهللا عارف

 102 العبيدي1  زينة غالب عباس

 0000 العبيدي1 سماح فاضل مهاوش

 0121 العبيدي1 سماح محمد حسن

 2112 العبيدي1 سمير تركي عدوال

 002 العبيدي1 شالل عواد سليم

 220 العبيدي1 صباح جندي منصور

 2231 صدام خليفة عبيد حسينالعبيدي1 

 0201 العبيدي1 صفاء اسماعيل رشيد

 213 العبيدي1 عادل حسن علي دهش

 2211 العبيدي1 عبدهللا حسيب عارف

 0010 العبيدي1 عبيدة عبدالخالق عباس

 2001 العبيدي1 علي كريم عباس سلمان

 0120 العبيدي1 عميدي علي عطية

 0020 العبيدي1 غادة علي سعيد

 2233 العبيدي1 غسان جبار عبدهللا احمد

 2213 العبيدي1 فارس شرهان شعالن

 2111 العبيدي1 فاضل عباس عويد

 0212 العبيدي1 فهام جاسم محمد مخلف

 0212 العبيدي1 فهد هاشم محمد خلف

 0121 العبيدي1 كرم ثامر عزيز محمد

 2022 العبيدي1 كريم مساهر حمد صالح
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 0121 رشيدالعبيدي1 مأرب نزيه 

 2111 العبيدي1 مالك مهدي حايف

 2112 العبيدي1 محمد ابراهيم عبدالمجيد الشاهر

 2311 العبي1 محمد عبدهللا خلف

 2010 العبيدي1 محمد عبدالصاحب ناجي

 2013 العبيدي1 مروة سعدون صالح

 0111 العبيدي1 مروة شاكر محمود ذنون

 2212 العبيدي1 معتصم كريم محسن

 0020 العبيدي1 منال حامد جاسم

 110 العبيدي1 نورا سرمد رشيد حسين

 2232 العبيدي1 هند زيدان خلف شرار

 2222 العبيدي1 هند عبدالحق عبدالستار

 0212 العبيدي1وداد محمود لهمود

 2110 العبيدي1 وسام جليل سبع

 0021 العبيدي1 وسام عماد سلمان

 2222 عبدالعبيدي1 وليد عطا هللا عيسى 

 222 العبيدي1 يمامة صالح اسماعيل

 0212 عبير عباس ناصر

 0002 عبير عبدالعباس عاشور

 2220 عبير عبدالنبي صالح

 121 عبير محمد حسين محمد

 2222 عبير وفيق شفيق

 2120 العتابي1 احمد حنون ميس

 2213 العتابي1 اركان رحيم جبر

 121 العتابي1 ازهار هادي رشيد

 0222 العتابي1 بيداء رشيد حلو
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 2122 العتابي1 ستار جابر عجيل

 221 العتابي1 عالء شنون مطر عبطان

 0131 العتابي1 عماد عبد حمزة

 2222 العتابي1 فراس صالح عبدهللا

 2322 العتابي1 كوثر ناصر عباس

 322 العتابي1 محمد خضر صكبان

 301 العتبي1 حيدر كاظم محمود عباس

 2120 حامد شكرعثمان 

 2022 العجراوي1 انس جمال عبدالرحمن

 2221 العجلي1 وليد وارد حاتم

 2022 العجيلي1 حوراء عادل عيدان خليل

 2120 العجيلي1 رضوان رياض كاظم

 2012 العجيلي1 مثنى زاحم فيصل

 2120 العجيلي1 رضوان رياض كاظم

 2012 العجيلي1 مثنى زاحم فيصل

 232 سليمان العجيلي1 نجيب مطلك

 0102 العلواني1 محمد عبدهللا حسن

 000 عدي بجاي شبي

 20 عدي فاضل عبدالكريم

 0011 عدي منذرثابت

 002 العذاري1 ازهر هاشم علوان عبود

 2112 العذاري1 سراء عبد طه ضيف

 231 عراك جبر شالل

 0133 العرباوي1 علي حاكم حسون

 2233 العرباوي1 محسن علي حسين

 12 العربي1 سالم جاسم عبدهللا
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 003 العرسان1 يوسف خضير يونس

 0202 عرفات هادي كريم

 0122 العرناؤط1 عبدالمنعم قادر محمد

 322 العزاوي1 ابراهيم خالص حسين

 122 العجيلي1 نوار حازم حافظ

 0123 العجيلي1 هيفاء رجب علوان حميد

 2022 عدالت محمد توفيق

 03 عدنان جالب منيجل

 0011 عدنان داود عبدالحسن

 231 عدنان ضاحي مهدي حبيب

 0023 عدنان فاضل صالح

 2321 عدنان مطر ناصر

 2122 عدنان هادي موسى بولص حنونا

 2312 عدنان يوسف حسين

 2022 العزاوي1 ابراهيم طارق عبدالكريم

 13 العزاوي1 احمد كامل اسماعيل

 203 العزاوي1 احمد مظهر عباس عيد

 0211 العزاوي1 ايمان محمد طه

 2010 العزاوي1 ايناس خضير عباس

 2212 العزاوي1 بشار عبدالغني محمد

 2201 العزاوي1 تحسين علي مجيد

 011 العزاوي1 حلى اسماعيل محمد

 0122 العزاوي1 رواء صفاء عباس

 013 العزاوي1 ريام عبدالوهاب احمد

 2212 العزاوي1 زينب مهدي رؤوف

 0212 العزاوي1 سحر عبدهللا فتحي
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 230 العزاوي1 سلمان داود سلوم

 012 العزاوي1 صادق بريسم كيطان

 232 العزاوي1 ضياء ستار محمود

 210 العزاوي1 عبدهللا محمد فهد رشيد

 0113 العزاوي1 عبدالقادر يحيى حمد

 0122 العزاوي1 عالء جبار محمود

 0222 العزاوي1 عماد خلف نجم

 2001 العزاوي1 فائزة رضا شاهين

 122 العزاوي1 فيحاء اسماعيل ابراهيم

 2220 العزاوي1 كاظم جاسم منصور

 0210 العزاوي1 لؤي فالح حسن مجباس

 0211 العزاوي1 محمد عبدالجبار محمود

 0121 العزاوي1 محمد عدنان محمد

 2112 العزاوي1 محمد فزع عبيد خلف

 2112 العزاوي1 محمد مجيد صالل

 2210 العزاوي1 نعمت كريم مصطفى

 213 العزاوي1 هدى عبود علوان

 2121 العزاوي1 هشام نبيل سعيد

 230 العزاوي1 ياسر حسين مجباس

 0122 العزاوي1 ابتهال حميد محسن

 221 العزي1 شاهر جالل عطية

 212 العزي1 صالح حسن احمد

 2123 العزي1 عبدالوهاب احمد محمد

 0122 مهدي حسينالعزي1 محمد 

 0121 العسافي1 شيماء خلف عثمان

 0101 العسكري1 لمياء كاظم عودة 
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 0211 العشو1 رشا جياد عبد

 312ـ  102العصام االسفراييني1 ابراهيم بن محمد )

 هـ(

211 1213 

 0211 عصام نجم عبد

 2112 العطار1 شيماء عبدالسالم حسين عالء

 0010 العطار1 نور الهدى عالء جاسم

 2231 عطرة1 لينا عدي حاتم

 312 العطواني1 رنا سعد سالم

 301 العطواني1 زهور جبار راضي

 2022 العطوني1 عامر علي حسين

 021 العطية1 احمد مكي مجيد

 0212 العطية1 صبا جميل ابراهيم

 0212 العطيوني1 نوارة جاسم عيسى

 0120 عفاف رفعت عبدالوهاب

 121 عفاف زياد وادي

 2112 العقابي1 عباس ابراهيم حمد خماس

 222 العقابي1 مرتضى شنشول ساهي

 0113 العقراوي1 شيالن صدقي سليم

 2232 عقيل عبد علي محمد

 2222 عقيل مسلم مجبل

 0120 العكاش1 اية سعد ياسين لطيف

 2222 العكلة1 جسام احمد يوسف

 021 العكيدي1 اسراء محمد عليوي

 022 حاتم عبودالعكيدي1 انغام 

 2021 العكيدي1 بكر احمد عابد

 221 العكيدي1 عبدهللا ذيبان
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 0212 العكيدي1 عبدهللا ياسين علي

 0210 العكيدي1 علي محمود جمعة

 202 العكيدي1مروة جياد عبيد

 01 العكيدي1 مها عادل عبدهللا

 012 العكيدي1 نور عبدالرحمن عبد

 0122 العكيدي1 هبة نواف احمد

 0002 العكيلي1 علي دهام دعثور

 0011 العيلي1 وجدان عظيم عبدالحسن

 0202 العكيلي1 ماجد جاسب عبدهللا

 0121 العكيلي1 مازن قاسم هالل

 2021 العكيلي1 محمد سعدون عبيد

 0123 عال جاسم محمد

 2012 عالء احسان علي

 022 عالء جعفر حسين

 0210 عالء حسين صبري

 2222 عالء عبدالقادر نعمة 

 213 عالء عبد كطافة

 2111 عال عبدالمحسن علي

 120 عالء فاهم كامل

 2323 عالء كريم مطلك

 0210 عالء ماهر سلومي مسير

 0222 عالء محمد حمزة قفطان

 0121 العالف1 روجان غانم محمد ايوب

 2020 العالف1 زينب ضباء الدين عبدهللا

 2211 عبد العالق1 احمد شاكر

 221 العلواني1 اسماعيل خليل ابراهيم
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 2212 العلواني1 اوراس عبدالزهرة حمزة

 2212 العلواني1 بالل خالد خلف

 2022 العلواني1 حسام بدر جاسم حمادي

 0123 العلوي1 ضحى محمد جبر

 12 علي احمد صالح مهدي

 232 علي بشار بكر اغوان

 0302 العلي1 بلقيس سهيم عباس

 0121 ثامر جعفر كريم علي

 2022 علي جاسم محمد حسين

 2101 العلي1 جباس طارش احمد

 102 علي حسون حاتم

 2110 علي حسين فرحان

 0010 علي حسين هذيلي

 2211 علي حكمت حميد

 03 علي حمد هللا احمد

 0223 علي حميد عواد سويد

 132 علي خالد عبدالرحمن

 2022 علي خضر دواس

 130 احمد سيالةعلي سالم 

 0101 علي سالم ذنون يونس

 0232 علي سمير عبد

 21 علي سيف الدين عبدالحافظ

 223 علي شاحوذ رجب شالل

 2212 علي شامل حسين علي

 2110 علي عبدهللا محيسن

 0332 العلي1 عبدالباسط فالح حسن
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 2212 علي عبدالجبار جليل كمر

 2221 علي عبدالحسين تالي

 212 عبدالكاظم حميدعلي 

 2222 علي عبدالكريم حسين

 22 علي عبدالنبي عبدالكريم

 2212 علي عقيل مهدي

 2032 العلي1 علي حميد هندي

 2212 علي فايق محمود حسين

 0212 علي فتاح ناصر

 2112 علي فرج محمد

 223 علي فريد عبدالكريم

 2200 علي فؤاد فائق

 2011 علي قاسم محمد علي

 112 قدوري جعفرعلي 

 211 علي كاظم هالل

 2110 علي كمال حسن

 0123 علي مالك حمادي

 0212 علي مانع حسين

 2232 علي مجيد جاسم

 2213 علي محمد رجائي

 2212 علي محمد شريف

 201 علي محمد مهيدي

 0031 علي مسير ياسين

 2220 علي مطير حميدي

 0201 علي مهدي جخيم

 2202 علي مهدي علي
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 2001 علي ناظم كوير

 2122 العلي1 نوار رعد عبدالمجيد ابراهيم

 2222 علي هادي حسن حسين

 22 عل يودة سلمان

 0211 علياء اسماعيل عبيد

 0211 علياء عبدالمحسن حسن

 0002 علياء قاسم خالد

 101 العلياوي1 اشرف صالح جاسم

 2222 العلياوي1 موفق خلف غام مهبش

 0222 عماد جبار رحمن

  020 عماد حسين سعود

 2021 عماد محمد كندوري

 010 عمار باسم صالح

 000 عمار برير صالح

 2212 عمار جبار كريم

 022 عمار سمور عجمي

 2111 عمار طه احمد

 2112 عمار عباس  فاخر

 2211 عمار عبد سلمان محمد

 022 عمار عبدالكاظم رومي

 2201 عمار عنيد منصور

 2221 عبدالسيدعمار مهدي 

 0231 العماش1 معروف سبتي جمعة

 0010 عمر اكرم جالل رجب

 2232 عمر جاسم محمد

 0120 عمر حسن حران
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 2211 عمر حسين علي

 230 عمر حسين غزاي

 2111 عمر حمدي عبدالرحمن عمران

 0212 عمر دحام حرذي

 120 عمر سلمان عواد

 211 عمر صبري عباس شامهر

 132 عمر عادل جاسم

 0112 عمر عامر ابراهيم

 2222 عمر عباس خضير

 2223 عمر عبدالوهاب خلف

 0012 عمر قاسم علي

 0003 عمر كاظم علي احمد

 2210 عمر هاني مصطفى عبدهللا

 2021 العميدي1 ضرغام علي مسلم

 0212 العميري1 احمد فاضل مخيبر

 2011 العميري1 رحاب علي جواد

 0001 مخيبرالعميري1 سراب فاضل 

 2200 العميري1 سماهر محيي موسى محمد

 2201 العميري1 كريم مظهر طربوش

 2221 العميري1 مفيد احسان شوك

 2002 العميري1 نردين رضا كريم محمد

 010 العنزي1 عمر بشيت شيت

 0211 العنزي1 غيداء صالح حسين

 0320 العنبكي1 حسين علي مطني

 030 العنبكي1 فاضل حسن جاسم سبع

 2222 العنبكي1 فاطمة محمد عبدهللا
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 2002 العنبكي1 محمد جمال جياد شالوخ

 232 العنبكي1 هزير حسن شالوخ

 122 العنبكي1 هشام عدنان وهيب

 212 العنكود1 سعد خلف حسين علي

 0122 العنكوشي1 ازهار ازهر محمد

 0202 عهد عبد علي هادي مطلوب

 2121 اعلوادي1 بشير شاكر حسن

 2112 العوادي1 رباب ابراهيم محمد

 0032 العوادي1 علي احمد نجيب

 0120 العويدي1 عبداالمير رزاق مغير

 2112 العويدي1 قاسم عالم كاظم

 220 العياشي1 لواء حمزة كاظم

 2211 العيدان1 ملبي فتحي احمد

 2220 العيداني1 ابتهال احمد ياسين

 121 العيداني1 فلاير صبري علي 

 0311 العيس1 نجالء منصور عبدالحليم

 2113 العيساوي1 احمد حسان طهيمان

 2111 العساوي1 اسامة نجم عبدهللا

 2212 العيساوي1 بشرى عبد زيد

 012 العيساوي1 حارث احمد مصطفى محمد

 2123 العيساوي1 خليل كاظم جاسم محمد

 0122 العيساوي1 عادل عيدان عبد

 021 عادياليساوي1 عبدهللا علي 

 012 العيساوي1 عبداالمير كاظم عماش

 2133 العيساوي1 كمال هادي صايب

 231 العيساوي1 محمد خضير حميد
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 0233 العيساوي1 محمد سليم اسماعيل ثامر

 2112 العيساوي1 محمد موسى الزم

 2212 العيساوي1 محمد هادي محمد عبدهللا

 221 العيشونة1 محمد خطاب عمر

 

 حرف الغين

 2030 غادة جمال مكي

 2113 غازي نايف حميد

 0223 الغالبي1 اقبال عزيز امين

 0110 الغالبي1 شيماء علي صخي

 211 الغانمي1 سالم عبدالحسين صالح بدر

 211 الغانمي1 عامر جاعد حسين جاعده

 2322 الغانمي1 فاتن منصور محمد

 222 الغرابي1 عقيل عيد زيد

 2210 الغرابي1 غلياء حميد محمد

 2102 الغراوي1 جاسم قاسم مناتي

 2130 الغراوي1 علي حسين حسن صالح

 2111 الغرب1 وليد خليل احمد سليمان

 2110 الغرباوي1 وسام حميد عبدالرضا

 212 الغريباوي1 حيدر عبداالمير نعمة حمود

 2302 الغريباوي1 رعد عبدالحسين محمد

 2313 الغريري1 رنا محمد مجيد

 2022 طه سحن سريبتالغريري1 

 2212 الغريري1 عالء ابراهيم جاسم

 0322 الغريري1فاضل عودة كريدي

 2211 الغريري1 ماجد احمد علي حسين
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 2112 الغزالي1 رسل عبود محيي

 0122 الغزالي1 ليندا حميد تركي

 233 الغزالي1 محمد عبد علي خضير

 2201 الغزالي1 معن هادي مسلب

 20 غزوان رفيق عويد

 001 الغزي1 ابتسام عبداللطيف لفتة

 222 الغزي1 بشار صبار عذيب

 2220 الغزي1 بهاء عناد حميد

 0221 الغزي1 سندس شاكر مشرف

 0221 الغزي1 قيس مجيد خليف

 2222 غسان بحري شمخي

 2021 غسان حسين صالح

 0211 غسان سعد هللا عبدالقادر

 2023 غسان عزيز رشيد مصطفى

 2131 محسنغسان فيصل 

 2111 غصون عبداالمير ناصر

 2221 غصون نمير محمد حسين

 2221 غفران رزاق كاظم

 2221 غصوننمير محمد حسن

 2221 غفران رزاق كاظم

 2110 غفران عبود حسين

 2200 غيث سليم فرحان

 303 غيداء علي هارف

 013 الغيالن1 امال جميل كاظم
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 حرف الفاء

 2211 فاتن طه احمد يونس

 2020 فاتن غانم فتحي

 221 فاتن محمد رزاق

 0030 فادي محمد شيت يونس

 0212 الفارس1 احمد رزاق ابراهيم

 0200 الفارس1 امنة عدنان محمد

 2100 الفارس1 عزيز خضير عبود

 0212 فارس ماهر احمد حسن

 2211 فاروق عالء الدين عبدالمحسن

 300 فاضل ارحيم جار هللا

 212 الزمفاضل عرام 

 0122 فاضل كاظم عالوي

 0103 فاطمة جبار عناد

 22 فاطمة خليل ابراهيم

 0231 فاطمة شهيد عيسى

 2022 فاطمة محمود محيي

 121 فاطمة مدحت ابراهيم

 2112 هـ( 312ـ  321الفاكهي1 عبدالقادر بن احمد )

 022 فائق ابراهيم علي محمود

 210 فتح هللا محمد جمال حسين

 2110 سلمان جدوع عبدهللافتحي 

 012 فتحي محمود محمد

 2222 الفتالوي1 رعد عبداالمير فنجان

 2220 الفتالوي1 سامرة فاضل محمد علي

 0120 الفتالوي1 ضرغام حسن شاطي
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 2212 الفتالوي1 عمار كزار حسين

 0031 الفتالوي1 عمار مثنى جميل

 2222 الفتالوي1 غفران عبداالمير مسعر

 0012 الفتالوي1 فاضل عبدالعباس عطا هللا

 0122 الفتالوي1 فالح حسن كاظم

 222 الفتالوي1 محمد كاظم حسين

 2022 الفتالوي1 ميثاق هاتف

 0212 الفتالوي1 نهاد عبداالمير عبد طاهر

 0012 الفتلي1 سماح عبدالكريم عباس

 2213 الفتلي1 عايد محمد عبدهللا

 0223 الفراجي1 بشرى كامل نجم

 2211 الفراجي1 عبد صالح محمد علي

 233 الفراجي1 عمر عدنان علي

 2232 الفراجي1 ياسر حاتم عليوي

 0200 فراس جيد ساجد محمد

 0221 فراس حازم يونس

 0202 فراس صدام عبد

 2111 فراس طلعت حسين

 010 فراس عباس هاشم مجيد

 2020 فراس عبدالزهرة نعيس

 22 فراس فليح حسن

 0210 فراس كاظم نصيف

 021 فراس كريم جاسم زغير

 2212 فرحان عمران موسى

 2232 فرحان محمد فرحان محمود

 2321 الفرحاني1 اركان مظهر راضي
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 2212 فردوس عبدالواحد شكير

 2102 الفرطوسي1 حيدر صبري شلش

 0121 الفرطوسي1 محمد هاشم مونس

 0011 الفرطوسي1 منير راشد فيصل

 21 محي الدين خليفةفرهاد 

 0202 الفرهود1 فيصل عبداالله فام

 0321 فلاير بهجت هرمز

 0323 فلاير حسوني صادق

 102 الفريجي1 افراح حنين راضي

 2200 الفريح1 شيرين فاضل عباس

 221 فريق جياد مطر بدوي

 2222 فزارة كاظم كريم طرخان

 221 الفضة1 نسمة محمود سالم

 2211 عوضفقدان طاهر عباس 

 0202 فالح محمد فخري درويش

 2131 فالح معروف مطلك

 2012 الفالحي1 احمد علي ابراهيم

 2200 الفالحي1 افراح مالك محسن

 0312 الفالحي1 ثامر حميد رجه

 2201 الفالحي1 دينا سعدي احمد مخلف

 222 الفالحي1 معن ارتيج عبدحمادي

 2101 هـ( 112الفنجهيهي1 محمد بن عبدالرحمن )..ـ 

 2220 فهد امام زغير

 2111 الفهداوي1 احمد جياد علي

 2220 الفهداوي1 احمد رافد جرذي علي

 222 الفهداوي1 احمد رشيد ثميل
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 2221 الفهداي1 اياد احمد صالح

 0111 الفهداوي1 ياناس فهد ناجي سمير

 2102 الفهداوي1 حميد ظاهر جسام

 2210 الفهداوي1 سهاد جاسم محمد

 2322 الفهداوي1 صافي جبار هفي صالح

 232 الفهداوي1 عبدالمحسن زيدان خلف

 2112 الفهداوي1 عدنان عبداللطيف ابراهيم

 0012 الفهداوي1 علي دحام احمد طرفة

 2022 الفهداوي1 عمار حمد حريش احمد

 232 الفهداوي1 فاطمة مشعل صالح لطيف

 2113 الفهداوي1 محمد عبدالغفور محمد

 211 الفهداوي1 محمد عزيز مخلف

 2212 الفهداوي1 منتهى محمد مخلف

 0202 فؤاد جلوب محسن

 2122 فؤاد عبدالليف غيدان

 0013 فؤاد علي جالل

 0223 فؤاد نمر عجيل

 220 الفوادي1 حيدر علي خاوي نعيم

 020 الفوادي1 شيماء اسكندر داغر

 221 فوزي ثامر هيشال

 211 الفياض1 انس علي نوري

 0003 الفياض1 ايمان هادي ياسر

 2021 الفياض1 عادل زيادة محمد سلطان

 222 الفياض1 علي كاظم منهي

 2232 الفياض1 نورا جاسم محمد

 112 الفياضي1 علي محسن جابر
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 2211 فيحاء قحطان ممدوح

 230 فيصل ابراهيم محمد علي الحاج عباس

 212 الفيصل1 ايهاب عباس محمد

 0232 عبدالكريم حسينالفيصل1 

 0321 فيصل محمود فيصل درويش

 100 الفيصل1 هديل عبداالمير بنيان

 0122 الفيلي1 سهاد ياسين عبد علي

 2011 فينان خالد سليمان

 

 حرف القاف

 0122 قاسم عبداالمير حميدي

 0120 قاسم محمد كريم

 2022 قاسم محمد مهدي عبداللطيف

 0122 القاسمي1 امير جواد هادي

 2022 القاسمي1 برير عادل حمزة

 221 القاسمي1 حسين صالح حمد

 0210 القاسمي1 علي خضير عباس قدراني

 210 القاضي1 محمد جبار كريدي

 2112 قتيبة حسين علوان

 2020 قتيبة عدنان شاكر

 2231 قحطان عدنان زغير

 11 قحطان وادي فهاوي

 2221 القره غولي1 اسراء عبيد جياد

 2212 القره غولي1 رفل هادي مهدي

 2221 القره غولي1 سارة فالح حسن علوان

 0321 القره غولي1 مازن فاضل خضير
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 2232 القره غولي1 نهاد محمد نوري

 2210 القره غولي1 هشام احمد خلف

 000 القره لوسي1 فاطمة شهاب حبيب

 23 القره لوسي1 فايق  ابراهيم حسن فتاح

 10 (122ـ  013بن ادريس ) قره يعقوب1 يعقوب

 0322 القريشي1 امل راضي جبير

 0121 القريشي1 جمعة سرحان مطر

 2010 القريشي1 سليم احمد ابراهيم

 211 القريشي1 عقيل شمران مهدي

 0202 القريشي1 علي تالي صاخي

 2322 القريشي1 علي خلف صايل

 0111 القريشي1 فاضل عباس حمد

 012 القريشي1 قيس كامل رشيد

 101 القريشي1 مالك فضيل عبدهللا

 122 القريشي1 مظاهر جاسم عبدالكاظم

 011 القزاز1 احمد فارس احمد

 201 قصي جاسم محمد عمران

 2222 قصي عبدالصمد عبدالحي ياسين

 2131 قصي مساهر محمد

 230 القصير1 خديجة حسن علي

 0122 القصير1 محمد كاظم خوين

 2021 عبدالحسين مفتنالقطراني1 مرتضى 

 030 القوزيكر1 ايالف خلدون خالد

 20 القيشاوي1 نور عمار ياسر

 011 قيس حميد فرحان

 2120 قيس عبدالجليل محمد جاسم
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 0121 قيس محمد سكران

 121 القيسي1 ابراهيم جردان مطر

 221 القيسي1 اثار كاظم مفتن

 2220 القيسي1 ايمن عبد محمد غريب

 2222 محمود ابراهيم القيسي1 بشرى

 2013 القيسي1 بالل جاسم

 2202 القيسي1 جمال محمد شعيب

 2000 القيسي1 حسنين هاشم اسماعيل

 221 القيسي1 خالد ابراهيم نجرس عبدهللا

 0121 القيسي1 سميرة عدنان ثرثار حسين

 0300 القيسي1 عبداللطيف محمود علي احمد

 222 القيسي1 عدي نعمان ثابت

 2110 القيسي1 ماجد عبدهللا مهدي

 200 القيسي1 ماجد عدنان

 132 القيسي1 مفاز صالح

 011 القيسي1 موسى خابط عبود

 123 القيسي1 ميادة ابراهيم طالب حياوي

 111 القيسي1 هدى محمد سلمان

 2111 القيسي1 هيثم هاشم غيدان علوان

 0012 القيسي1 يسرى عبدالوهاب محمود

 221 حسنقيصر كريم 

 

 حرف الكاف

 2232 كاظم جبار حسن

 2000 كاظم دويخ صبيح

 2220 كاظم عباس حسن
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 2212 كاظم محسن ابراهيم

 131 كامل عبدالقادر حسين

 2101 كاوه احمد فالمرز

 021 الكبابجي1 لبنى فوزي محمود

 222 الكبيسي1 ابو الفتوح عبدالقادر شاكر فندي

 2100 الكبيسي1 انور فوزي رحيم

 220 الكبيسي1 صالح صادق مجيد

 222 الكبيسي1 عثمان احمد ابراهيم

 2111 الكبيسي1 فياقي بشير مهدي

 210 الكبيسي1 مصطفى مكي حسين

 2121 الكبيسي1 ناهض عكلة عبدالقهار

 0120 الكبيسي1 ياسر عبدالواحد حميد

 0102 الكتبي1 مريم عبدالخالق صالح

 2210 عبدالجبار ابراهيمالكتيباني1 ماهر 

 2213 الكرادي1 سامر احمد حمزة

 2223 الكرادي1 سالم احمد حمزة

 0223 الكرباسي1 نادية عزت مهدي

 2222 الكربولي1 حامد عبيد جاسم حمادي

 2222 الكرخي1 اثير قاسم محمد

 2112 الكرخي1 خولة جليل مجيد عبدهللا

 2221 الكرخي1صبا قيس غضبان ابراهيم

 0211 الكرخي1 نور محمد علي

 2112 الكردي1 لمياء ياسين حمزة

 2222 الكرطاني1 عالء عريبي سبع

 0221 الكرطاني1 ياسر موفق مهدي

 0122 الكرعاوي1 دعاء محمد طاهر
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 0122 الكرهاوي1 سهام عدنان عبدالسادة

 2221 الكرعاوي1 علي اسماعيل سبتي

 111 الكرعاوي1 غانم عبد دهش

 0022 الكرعاوي1 هناء رحمن لفته

 0212 هـ(0211ـ  0221الكرماني1 محمد كريم خان )

 0211 الكرمي1 ندى احمد محمد طه

 2012 الكروشي1 منتظر عبدالحسين محسن

 2223 الكروي1 رافت عبدالهادي كاظم

 2113 الكروي1 ليث اسماعيل ابراهيم محمد

 2031 الكروي1 محمد حليم حسن

 2030 احمد جبار راهي السلمانالكريطي1 

 2211 الكريطي1 احمد كريم كهرب

 2202 الكريطي1 سعيد مراد جواد

 133 الكريطي1 طالب حسين فارس

 2220 الكريطي1 عمار عبدالكاظم مهدي

 2222 كريم حسن علوان

 2223 كريم عبدهللا محمد حميد

 2310 كريم علي فليح حسن

 2002 كريم قاسم محمد زيدان

 2211 الكريماوي1 خالد ناجي سوادي

 0221 كريمة عالوي داخل

 0010 الكسار1 قيس الزم حاتم

 0110 كشمولة1 مروة ميسر شيت

 2111 الكطراني1 بلقيس نوري ناصر كعيد

 2320 الكعبي1 عدي فاضل عبد

 2221 الكعبي1 مهدي علي دويغر
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 0032 كفاح جمعة حافظ

 013 كفاح خلف نفيل

 0122 محمد راشد محمد كسارةالكفيفاني1 

 2031 الكالبي1 امير نعمة مخيف

 2202 الكلكاوي1 اثمار حميد كريم

 121 الكلوت1 قيس محمد هادي

 2002 الكليدار1 عايدة صالح محمد حسن

 220 كمال ابراهيم سعيد محمود

 022 الكمري1 نوفل عبدالرضا علوان

 2220 الكناني1 زمان صالح عبدالهادي

 122 الكناني1 صفاء مهدي صالح

 2021 الكناني1 عبدالرضا علي مشعب

 101 الكناني1 لمياء محسن محمد

 012 الكناني1 لينا علي كاظم

 0301 الكناني1 لينا قاسم عيدان

 2012 الكناني1 نور فالح مهدي

 0212 كنة1 عبدالمنعم محمد علي

 2021 كنعان جليل ابراهيم

 2102 كنعان عبد كطافة

 2221 الكنعان1 كريم طه نعمة

 2232 اكواز1 سرى سعد عزيز علي

 0112 الكوزهجي1 محمد هواس هياس

 0330 كوثر عبدالجبار عبد

 0222 الكيكي1 عباس عبدالقادر حسن سعيد
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 حرف الالم

 2212 الالمي1 حكمت عادل عزيز طنيش

 211 الالمي1 حيدر علي حسن بدن

 0122 الالمي1 زهير مهدي نجم

 2322 الالمي1 صابرين قاسم رشيد

 0201 الالمي1 صبيان مطر كريم

 131 الالمي1 ضحى بدر مفتن

 2221 الالمي1 عالء خلف حيدر

 2121 الالمي1 نوار عبدهللا

 0120 لبنى عبدالجبار ياسين

 0021 اللبان1 والء صالح حسن

ـ  002لسان الدين ابن الخطيب1 محمد بن عبدهللا )

 هـ(002

2211 

 2200 لطيف تايه حسون

 2231 لقاء عادل جواد

 222 لقاء فنجان ثامر زيدان

 0120ـ 11اللقاني1 ابراهيم بن ابراهيم بن حسون )

 هـ(

222 

 0322 لمى صادق خضير

 2221 لمى محمود لطيف

 211 لمياء عبدالجبار شيت

 202 اللهيبي1 احمد نيسان مشعان 

 202 اللهيبي1 بدر عبدالرحيم محمود

 0212 اللهيبي1 جيهان رزاق مسلم

 0020 اللهيبي1 خلود عدنان عبدهللا

 0232 اللهيبي1 سجى عطا هللا صالح

 0211 اللهيبي1 شيماء خلف محمد سلطان
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 2222 اللهيبي1 عبدالرزاق خليفة رمضان

 0302 اللهيبي1 فراس ابراهيم ارحيم

 201 اللهيبي1 محمود رحيم عالوي

 0132 هزاعاللهيبي1 مسعود محسن 

 202 لؤي عبدالرزاق فليح

 2213 لؤي عبدالستار صالل

 2200 ليث مشكور رشيد محمد قنديل

 0211 ليلى عبدالستار صادق سليمان ليالني

 0001 ليلى كاظم سبهان حسين

 2232 ليلى محمد علي

 132 ليلى نجم ثجيل

 0121 ليما طارق يواش الزار

 2022 لينا كرابيت كركور

 

 الميمحرف 

 2110 ماجد حميد عبد

 0121 ماجد صريف مسير

 221 ماجد فيصل عبود حسين

 120 ماجد قاسم خالد قداوي

 011 ماجد محمد جواد علي

 0011 الماجدي1 سعد ولهان جاسم

 2102 الماريني1 يوسف مصطفى عبدهللا

 2231 مازن اسماعيل رحيم

 0122 مازن ثامر شنيق

 0102 مازن سليم سلمان

 112 مازن قاسم مهلهل
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 0221 المالكي1 االء علي حسين

 2110 المالكي1 حيدر ماجد هادي

 2221 المالكي1 سعد قاسم محسن باهض

 2222 المالكي1 سنان محمد جاسم

 113 المالكي1 عبدهللا ساري زامل

 23 المالكي1 عصمت عبدالزهرة نعمان

 2100 المالكي1 علي هاشم عبدالسادة

 0120 فاضل باني مرعبالمالكي1 

 2023 المالكي1 محمد منصور حاتم

 2120 ماهر سلمان مالك عبدالحسين

 2022 مائدة هعبد زيد راشد

 0221 هـ(212ـ  201المبرد1 محمد بن يزيد )

 221 المبرقع1 احمد محمد حسين قاسم

 2011 المبرقع1 هند علي حسين

 0213 المتيوتي1 خلف عجاج حسين

 202 محمدمثنى احمد 

 0002 مثنى اسماعيل تركي

 0210 مثنى سعيد علي كريم

 121 مثنى شيال زوره

 122 مثنى محمد تركي

 0210 مجيد بدر ناصر

 2312 محسن خضر صالح

 11 محسن عبود كشكول

 0012 محمد ابراهيم حسين

 2020 محمد ابراهيم علي

 2022 محمد ابراهيم وهب
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 2221 محمد احمد حسن

 2023 احمد حميدمحمد 

 2221 محمد احمد شهاب

 0121 محمد اسماعيل سليمان برو

 0031 محمد بشير حسن

 0201 محمد جاسم محسن صالح

 2212 محمد جاسم محمد جبارة

 2211 محمد جليل شهاب

 0011 محمد حبيب داخل

 2023 محمد حسين توفيق عبود

 21 محمد حمزة عمران

 2002 محمد خالد احمد

 0100 خالد حسين عليمحمد 

 2210 محمد داود سلمان

 111 محمد رعد نجرس هزاع

 22 محمد زيد حسين

 201 محمد سامي توماس

 022 محمد سلمان دواد

 2220 محمد شاكر خيون

 0123 محمد شريف عبدالقادر الطالب

 002 محمد شفيق محيسن

 2002 محمد شهاب احمد

 2111 محمدمحمد صباح بهاء الدين

 0333 محمد طه حراز

 2222 محمد عادل جاسم

 0200 محمد عبدالرضا محيسن
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 2111 محمد عبدالرضا هادي

 031 محمد عبد علي محمد

 0002 محمد عبدالغني محمد مصطفى

 0302 محمد عبد منخي

 2101 محمد عبدالوهاب علي

 2001 محمد عدنان جواد

 0120 محمد عرفات محمد سليمان

 022 صالحمحمد علو مهدي 

 212 محمد عيدان محمد عليوي

 2113 محمد غني هادي

 32 محمد كاظم علي

 0200 محمدكاظم هواش

 2221 محمد كريم جاسم

 2300 محمد لفتة خلف

 0221 محمد محمود سرهيد

 2211 محمد محمود كاظم

 0211 محمد محمود محمد

 201 محمد محيسن حمدان

 0230 محمد مزهر عفتان

 0021 جواد محمد مهدي

 2220 محمد موسى محمد

 2221 محمد نجمان ياسين

 2131 محمد نهثل عبدالسالم

 2202 محمد هادي حسين

 212 محمد هاشم حمةدي

 2102 محمد هندي سليمان
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 0011 محمد يونس حمادي حسنين

 2120 المحمداوي1 حيدر عبدالواحد غضبان

 2222 المحمدي1 ابراهيم خليل ابراهيم مهيدي

 220 المحمدي1 ايمان مصطفى خلف

 2203 المحمدي1 رشا ابراهيم سليمان

 2202 المحمدي1 زياد عويد سويدان

 2121 المحمدي1 عبدالستار ابراهيم صالح

 0320 المحمدي1 قصي عبير حمادي عبدهللا

 011 المحمدي1 محمد حميد محمود

 2022 المحمدي1 هبة احمد ناصر

 0221 المحمدي1 هند صالح حسن

 002 محمودحسن والي ياقوت

 2021 محمد خليف خضير

 2011 محمود سهيل عبدهللا

 0112 محمود شاكر عبدهللا

 2123 محمود شاكر عبداالمير عيدان مرزوق

 0213 محمود عبدالحميد حازم

 2223 محمود مال هللا قنبر سليمان

 0212 المحمودي1 حسين مهدي كريم

 0221 المحنا1 ادريس جاهل ادريس

 0222 المحنا1 علي نور ادريس

 2012 المحنة1  رياض عبدالواحد موسى

 0123 المختار1 صبا طارق جاسم

 22 المختار1 محمد صباح خالد

المدرس1 عبدالكريم بن محمد بن فتاح بن سليمان 

 هـ(0222ـ 11)

202 
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 223 المدرسي1 محمد تقي محمد كاظم

 221 المدني1 عالء عبدالنبي ياسر علي خان

 2022 المدو1 االء عبدالكريم غالب 

 022 مدين عبدالوهاب جبر

 222 المذود1 قحطان جاسم محمد

 211 مراد اسماعيل احمد

 201 مراد عبداللطيف مناف

 0013 مرتضى ابراهيم جميل

 122 مرتضى جار هللا حسين

 2222 مرتضى عبدالرزاق مجيد احمد

 202 مرتضى عسكر مردان

 2323 مرزةمرزة حمزة 

 0300 المرسومي1 مصطفى ضاري

 221 المرسومي1 معاذ محمد عبيد

 0123 المرسومي1 وسن عداي مهدي

 2210 المرشدي قاسم جباري لطيف زاحم

 0010 المرشدي1 قاسم عبدهللا حمزة

 0021 المرشدي1 منار محمد حسن عبدالجليل

 000 المرعاوي1 جمال جاسم محمد

 2111 قاسم احمد رمل درج

 0112 المرعي1 اميرة عبدالكريم مران

 222 مرفت نواف عبود

 0220 المرمضي1 هناء حسن كاظم

 0223 المرهون عباس فالح حسن

 2021 مروان نوري اسماعيل محمد

 0202 مروة ثامر عبدالرزاق اغوان
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 2011 مروة سالم نوري

 2020 المسعودي1 سجاد مالك جبر

 2321 مروة سليم حبيب

 2212 عبداالله عباس مروة

 0210 مروة عصام سليمان

 0111 مروة يحيى محمد

 0001 الميراني1 عباس زغير محيسن

 0021 مريم فرحان حاجي

 232 مريم مجيد ذياب

 22 الزوري1 احمد يونس عثمان

 0211 المزوري1 رونق جندي صبري

 0212 مسار عماد مهدي

 222 مسعود محمد علي فرج زالة ناوي

 0112 المسعودي1 احسان طالب جعفر

 2020 المسعودي1 سجاد مالك جبر

 2310 المسعودي1 سالم فاضل حسون

 0000 المسعودي1 عالء صافي حبيب

 2311 المشايخي1 هدى عبدالخالق عثمان

 002 مشتاق خالد جبار

 112 مشتاق عيدان عبيد

 0312 المشهداني1 احمد توفيق احمد

 2211 عبدالحليم مهديالمشهداني1 اسامة 

 2022 المشهداني1 امنة عبدالكريم مهدي

 212 المشهداني1 ايناس محمد رشيد

 0222 المشهداني1 باسل هاشم ناصر

 211 المشهداني1 حاتم طه احمد حسن الزناد
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 0322 المشهداني1 حليمة عبدالجبار عبدالرحمن

 2101 المشهداني1 حنان عيسى حسين

 0112 عبدالرحمن كريم خميس احمدالمشهداني1 

 200 المشهداني1 عمار عبدالغفور خلف

 2122 المشهداني1 غزوان عبد كامل حميد

 0221 المشهداني1 محمد عبدهللا احمد

 0001 المشهداني1 محمد مؤيد محمود

 2120 المشهداني1 محمود ابراهيم حسن

 122 المشهداني1 مصطفى عامر جبار

 220 سالم يونسالمشهداني1 معالم 

 2112 المشهداني1 هبة فؤاد عبدالفتاح عبدالوهاب

 122 المشهداني1 هبة محمد علي

 2222 مصطفى اسماعيل ياسين

 202 مصطفى اياد سهيل

 0212 مصطفى حامد يعقوب

 0220 مصطفى خالد كامل

 0213 مصطفى راجي عايد حمد

 002 مصطفى زهير سلمان اسود

 111 مصطفى ساهي مناتي

 0203 مصطفى صالح مهدي

 220 مصطفى كمال الدين مصطفى

 2112 مصطفى وليد طه

 210 مصعب محمد صايل

 2020 (0102ـ  11المصنف1 ابو بكر بن هداية هللا )

 2201 المطلبي1 محمد عبدالحسين يوسف

 0221 المطوري1 ناصر عبدالحسن ناصر
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 0020 المظفر1 سيف محمد رشاد محمد رضا

 2230 محمدمظفر كاظم 

 003 معاذ احمد حسن

 201 المعاضيدي1 اسراء محمد سالم زيدان

 2233 المعاضيدي1 عادل عارف فتحي

 0110 المعاميري1 علي عباس كاظم

 2202 معتن محمد علي جبر

 231 معتصم خضر خضر احمد

 0201 معلة1 نبيل صالح محمد رضاب

 121 المعماري1 ضرار محمد حسن

 0212 عبدهللا شاطر عبدالرحمنالمعماري1 

 0122 المعموري1 اشراق عبداالمير صالح

 221 المعموري1 حسن عبيد محيسن

 110 المعموري1 صبا ثاير جبار حميد

 0322 المعموري1 عبدالباقي داود سلمان ناصر

 2222 المعموري1 عالء الدين محمد كاظم

 0122 المعموري1 ليلى صالح عبدالحسن

 2130 محارب خلف كنجالمعموري1 

 220 المعموري1 مهند مرموص عبود عيدان

 0022 المعموري1 نور هادي عبيد

 120 المعموري1 هادي جبار حسون

 2102 المعيني1 خلود عبدالكريم خليف

 122 المعيني1 محمد كاظم عباس

 221 هـ( 0111ـ 11المغيساوي1 احمد بن محمد )

 0112 المفرجي1 ابتسام محمد حميد كاظم

 2222 المفرجي1 خلود ابراهيم عواد
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 011 المفرجي1 صدام حسين كاظم

 2201 المفرجي1 فضيلة حسن خلف

 0022 المفرجي1 منصور جاسم محمد داود

 0111 المفرجي1 ميادة عبدالستار عباس

 0022 المفرجي1  هبة مظهر عبد

 2012 مقدس عبدالكاظم عباس

 0111 مكارم مصطفى كمال اسعد

 0112 المكدمي1 مشتاق مجيد صباح

 2222 المكدمي1 ياسر محمود وهيب

 2122 المكوطر1 وسن محمد علي كاظم

 2030 المال حسن1ثائر طارق حامد محمد

 0220 المال حمد1 ايناس سمير ذنن

 0122 المالح1 زهراء عبدالمنعم رؤوف

 2221 مالذ جمعة مهيدي

 2201 مالذ ناطق علوان

 2002 عبدهللامالك شوقي 

 0110 منى اسماعيل ابراهيم

 2022 منى حسن علي

 222 منى حمدي حكمت

 0213 منى داود سلمان

 2222 منى طه ادريس

 0022 منى هاشم عبدالرزاق

 0013 منى يوسف حمادي حسنين

 121 مناضل احمد جعفر

 2013 مناضل محمد عريبي

 2112 مناف حميد مجيد جعفر
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 2102 خزعلمناهل عبدالجبار 

 2322 منتصر صالح كاظم

 210 منتصر مجيد حميد

 2111 منتصر محمد هالل

 2020 منتظر عبدالخضر ساجت

 120 المندالوي1 صفاء عبدالخالف حسين

 12 المندالوي1 نبراس عبدالستار خانكة

 232 المندالوي1 نسرين جبار سلمان

 0212 منذر زيارة قاسم

 210 هللاالمنصور1 اسماء محمود فتح 

 0012 منصور حمزة نعمة

 211 المنعم1 مخند علي حسين

 2201 منير جباري علي

 2020 منير عبود جديع

 0000 منيرة عبدهللا ابراهيم

 2011 مها سعد فياض

 031 مها صفاء الدين ياسين عبدالخضر

 0212 مها محمد احمد حسين

 0232 مها وليد عبدالقادر

 212 حسين محمدالمهداوي1 احمد ابراهيم 

 0001 المهداوي1 صالح كمال مصطفى داود

 0110 المهداوي1 فاطمة كاظم ابراهيم

 212 مهدي شكور محمد

 122 مهدي علي مهدي

 22 المهدي1 نور كاظم ايوب

 2211 مهربان احمد كريم
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 0211 مهند عبداهادي صجم

 2221 مهند كامل شاكر

 2220 مهند محمد كريم

 0211 محمد غباشالموالي1 حسنين 

 0102 الموسن1 احمد هادي عبد الصاحب

 2301 موسى جعفر راضي ناصر

 0210 موسى محمد مهدي

 2220 الموسوي1 احمد بطل وسيج

 0110 الموسوي1 احمد محمد عباس

 0201 الموسوي1 جاسم صادق غالب

 2231 الموسوي1 جراح كريم كاظم

 001 الموسوي1 حميد قاسم هجر المفضل

 0111 الموسوي1 حوراء صباح مهدي

 2221 الموسوي1 رائد حميد شمخي

 2122 الموسوي1 رزاق حسين عودة

 0110 الموسوي1 رؤيا عباس حبيب

 2202 الموسوي1 زينب حسن فاضل ابراهيم

 0211 الموسوي1 سناء محمد حميد

 2212 الموسوي1 صادق حسن كاظم

 0111 الموسوي1 ضياء عزيز محمد

 2222 عزيز حسين عليالموسوي1 

 0113 الموسوي1 علي قاسم رهيف

 0003 الموسوي1 فرقان علي مراد

 0012 الموسوي1 قيس فاضل عباس

 0030 الموسوي1 لهيب ناصر جاسم

 0022 الموسوي1 محسن طاهر مسلم
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 022 الموسوي1 محسن عبد علي محسن

 0220 الموسوي1 محمد نوري محمد

 2012 الموسوي1 محمد هاشم محمود

 2112 الموسوي1 نجاة باقر مشكور

 0211 الموسوي1 نور مصطفى كمال

 2233 الموسوي1 ود حنون هارون

 2220 المولى1 قحطان عدنان بكر

 0212 المولى1 ميعاد عادل جمال

 10 المولى1 هبة سعد هللا يونس

 012 الموسوي1 ياسر محمد طاهر محمد سعيد

 212 هـ(0011 ـ11الموصلي1 مصطفى بن مال لطفي )

 0021 موفق صبري مهدي

 121 المولى1 ازهر عثمان ذنون

 0120 المولى1 زياد عبداالله عبدالرزاق

 222 المولى1 صبحي عبدالغفور مروان

 211 المولى1 عباهلل فتحي محمد حمزة

 211 المولى1 ياسين علي فتحي

 212 مولولد جاسم مطر

 223 المموندي1 جمال عزيز امين

 012 حمزة عباسمؤيد 

 31 مؤيد عبدالسادة راضي

 2201 مؤيد مهدي فيصل

 0212 المياحي1 جاسم جبر عذافة

 2121 المياحي1 خلدون فليج حسن

 011 المياحي1 رياض شاكر بديح

 2111 المياحي1 علي عواد جبار
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 2022 المياحي1 عمر حسين عبدالمحسن

 2220 المياحي1 قصي ثاني عناد

 0033 حسن طعيمةالمياحي1 محمد 

 0202 المياحي1 محمد خلف محمد

 0200 المياحي1 ميثاق هاشم حسين علي

 2010 المياحي1 هاشم صهيود محمد

 223 المياحي1 هدى كريم مطلك

 130 ميادة اسعد موسى

 2132 ميادة فاروق سعيد

 2201 مياسة محمد عاصي

 2010 الميالي1 احمد نور كاظم

 2300 مالكالميالي1 اسيل مهدي 

 2132 الميالي1 سمير فليح حسن سلمان

 2022 المتيوتي1 حسين احمد عباوي علي

 121 ميثاق شيال زوره

 2101 ميثم فخري حاتم

 220 الميداني1 عبدالرحمن حسن حبنكة

 2022 ميرفت حمدي شريف

 232 ميس عبدالحكيم محمود

 2221 مييساء حافظ عليوي

 122 ميساء يحيى قاسم حياوي

 2110 ميسم منسي داريوس عيسى

 0011 ميسون حامد طاهر

 0012 ميسون كريم ضاري خلف

 2231 ميالد خلف معيدي

 012 مينا رعد خيون حداد
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 حرف النون

 2222 ناجي تركي حمزة عمران

 211 ناجي عباس مطر

 2122 نادرة عايف حبيب

 2021 نادية سالم عيسى

 120 نادية عز الدين محمد امين

 0111 الناشيء1 ناصر حسين عباس

 2122 ناصر احمد علي فياض

 0101 الناصر1 نغم محمد عزو

 210 الناصري1 امال طاهر حميد نجم

 121 الناصري1 بالل صباح عبدالواحد رجب

 2110 الناصري1 ثائر صالح شنيار

 0201 الناصري1 رواء اركان قحطان طلب

 0121 الناصري1 شروق حميد مجيد

 123 الناصري1 غيداء وعد عبد محمد

 0113 الناصري1 ورود سعود علوان حمد

 2232 الناصري1 وفاء نزهه سليمان الشام

 2012 النافعي1 مشتاق نوري مرزة

 2220 النايلي1 قاسم وحيد حسن

 112 نبراس طه خماس

 212 نبراس محمد حسن اسماعيل

 2222 نبراس وفاء بدري

 2122 نبيل احمد عبد احمد

 010 نبيل جاسم محمد

 220 نبيل رحيم لهمود

 121 نجاة حمدي عبدهللا حمد
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 2321 نجاة عباس حسن

 0001 نجاة فرخ خان محمد صالح

 202 النجار1 زينة عبدالكريم ابراهيم

 200 النجار1 نور صبحي علي

 2321 النجار1 هبة جابر فاضل داود

 2221 نجالء عدنان حسين

 212 نجالء مهدي شريف

 0202 نجالء ناصر حسين

 0212 نجالء  هاشم عدنان

 2213 النجماوي1 احمد صالح حميد

 0000 نجوى محمد صالح ابراهيم كالدي

 2220 نجوان ملكي ناجي

 0200 الندى1 اسراء مؤيد يونس

 0222 ندى اسماعيل ابراهيم

 2212 ندى راضي كشاش

 2112 ندى ناصر اغالي ميرزا

 2212 ندى نزار محمد

 0122 النداوي1 سميرة محمود حسين

 2022 النداوي1 صندل سلمان ابراهيم

 121 النداوي1 مهند عبدالواحد كاظم

 2011 نزار حبيب عباس

 0022 نسرين احمد قره داغي

 0122 نسرين شاكرمحمود

 310 نسرين عبدهللا حبيب

 221 نشأت صبحي يعقوب

 2233 نشأت مبارك صليوا
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 0222 علي سليماننشوان حسين 

 000 النصار1 نزار عبدالسادة

 2112 النصر هللا1 رشاد طارق يوسف

 2222 نصر عبد الباقر محمود

 2130 النصر1 حيدر جبار عبد زيارة

 21 نصير ابراهيم ناصر

 2101 نصر كريم كاظم محمد

 2002 النصيري1 ميادة قيس رمضان

 0231 النعمات1 مروان عزيز جردو

 211 عبدالرحمن نعماننعمان 

 0012 نعمان فايز عجيل

 0220 النعماني1 رقية منون حسن

 0332 نعيم سعيد ذياب

 0010 النعيمي1 احمد صالح حسن

 2223 النعيمي1 احمد ناظم عبدهللا محمد

 0200 النعيمي1 اسامة محمد سويلم عودة

 0122 انعيمي1 دعاء خليل جميل

 2202 انعيمي1 رافد محمود ماشي

 2100 النعيمي1 سرى محمود علي

 321 النعيمي1 سعد مصطفى علي ربيع

 0221 النعيمي1 سال باسم اسماعيل مصطفى

 0221 النعيمي1 سلوى يونس خضر

 0022 النعيمي1 عبدهللا طالل سلطان

 0201 النعيمي1 عبير سالم محمد

 22 النعيمي1 عمار احمد عثمان

 222 النعيمي1 محمد فرحان محمد
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 0220 النعيمي1 محمد هاني محمد

 0231 النعيمي1 مروى صباح يحيى

 0223 النعيمي1 منى حامد طه

 2220 النعيمي1 نغم طالب عبدهللا

 20 النعيمي1 نور حسن بشير

 0210 النعيمي1 نور عبدالمنعم قاسم

 2211 النعيمي1 ياسر نذير يونس

 2212 النفاخ1 سعد جليل جاسم

 0011 عبدالعزيز محمودالنقيب1 شيماء احمد 

 212 النمراوي1 عماد رزيك عمر

 2201 نمير رشيد بيري محمد

 0013 نهى نجاح عبدهللا رمضان

 0021 نهاد هداب مهر

 0121 نهلة حمودي حسين ابراهيم

 112 نوال جبار صالح

 120 نوال جوحي جاني

 113 نوال والي عكار

 0222 نور حامد غنتاب

 111 نور راشد عبداللطيف

 0123 نور زهير جاسم

 2021 نور سعدي عيسى

 0312 نور صبري ناصر

 213 نور عبدالكريم مخلف صالح

 2110 نور علي عبدالحسين شلش

 2201 نور فاضل بنيان محمد

 212 نور فاضل شاهر
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 2120 نور ماجد عواد

 222 وليد عبد صالحنور

 2203 نورا ابراهيم توفيق ابراهيم

 2322 نوره زايد عاتي

 2312 نوفل حمد كاظم

 212 نياز نوري احمد عبدهللا

 2232 نيرك سعيد عبدالكريم

 0220 النيساني1 جوان نايف عبود

 0231 النيساني1 لؤي علي ضاحي

 

 حرف الهـاء

 2200 هاجر محمد جاسم محمد

 220 هادي مشعان ربيع

 112 هاشم جميل ابراهيم

 2222 هاشم شاكر عبدالكريم

 0211 مشتاق جعفر شير عليهاشم 

 201 الهاشمي1 احمد عبدهللا اسماعيل

 131 الهاشمي1 اسعد عبدالكريم عالوي

 0111 الهاشمي1 باسل عبدالستار احمد

 2210 الهاشمي1 حسين عبدالكريم عالوي

 0213 الهاشمي1 حسين يوسف رضا

 2211 الهاشمي1 محمد هاشم جالل

 0320 الهاشمي1 مصطفى جابر علي

 0112 الهاشمي1 وفاء هادي موسى جواد

 0002 هالة ارشد علي

 231 هالة كريم تركي
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 122 هالة مجيد علي

 0301 هاني قاسم علي عالوي مغير

 020 هبة جمال مصلح

 0101 هبة حازن صالح

 0122 هبة حسن عمران

 012 هبة رامي اسماعيل مصطفى

 2222 هبة عامر فاضل

 213 جابرهبة عبدالمحسن عبدالكريم 

 0112 هبة عدنان ابراهيم عزة

 0110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هبة قاسم حمادي                                                                                                               

 2211 سم علي عالويهبة قا

 233 هدى احمد حسن

 0102 هدى خليل حسين عبادة

 110 هدى علي عزيز فيض هللا

 0121 هدى محمد شهيد حمد

 0102 هدى وليد هادي

 022 هديل سعدي موسى

 210 هديل موفق محمود

 2312 الهديل1 عيسى دهام جلوب

 033 الهسنياني1 رمضان عمر علي

 010 هشام جميل كمال ارحيم

 0200 الهاللي1 سكينة  اسكندر يوسف

 0310 هلكوت جهاد احمد حسن

 123 همام عبدهللا علي

 0022 الهماوندي1 داليا حسن ظاهر

 2210 الهماوندي1 شيماء رمزي عبدالغني
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 2220 هناء احمد محمد محيمد

 21 هناء سعد محمد شبيب

 2230 هناء شمس الدين عبدهللا

 22 هناء محمد عصمان محمد

 222 هناء هاشم عباس

 0220 هنادي مهدي جار هللا

 2123 هند ثائر ذياب

 122 هند صبيح رحيم

 2220 هند عبدالجبار عبدالكريم

 133 هند لؤي عبدالكريم

 0122 هند مهدي حسن

 0222 هند وليد عبدهللا عيسى

 13 الهنداوي1 ايمان شاكر عبدهللا

 200 شريف حمه رشيد وراما نحمههه 

 0100 الهورامي1 عمران عبدهللا محمود

 0311 هيام عامر محمد

 211 الهيتي1 سالم خميس غربي خضر

 2122 الهيتي1 عمر عبدالمنعم خليل

 0221 مشعان عطا هللا محمود 1 الهيتي

 0321 الهيتي1 ميس طه يعقوب

 0120 اليتي1 ناصر عبيد ابراهيم

 2212 الهيتي1 همام ياسين شكر محمود

 23 حسون ماجدهيثم 

 2012 هيثم عبدالرزاق بوهان

 2210 هيثم قاسم محمد

 202 هيفاء رزاق ناهي
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 0230 هيفاء عدنان محي الدين

 

 حرف الواو

 112 وابلة مهدي محمد

 2001 واثق ابراهيم كاظم

 2200 واثق جمال حطاب

 2102 واثقمحمد مصطفى

 0122 واثق عبدالكريم محمود

 032 شعيلة واثق هدود عبيد سلمان

 0202 الوائلي1 جمانة عبدالمهدي جاسم

 2012 الوائلي1 حمد عباس دهيش

 2211 الوائلي1 علي حسون المهنا

 2122 الوائلي1 مثنى فاضل علي

 0201 وجدان برهان عبدالكريم

 0022 وجدان نعمان رشيد

 010 وجيه عفدو علي

 0321 وجيهة عبد حسن

 0222 وداد ابراهيم يحيى خزعل

 2111 وداد هاتف احمد وتوت

 2202 ورود حامد عبدالصمد

 2102 ورود قاسم محمود مجيد

 2033 وسام عباس جعيجع

 21 وسام عبدالحسين بالسم

 2132 وسام عدنان داري

 2232 وسام علي كاظم

 2211 وسن شجاع نجرس
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 0230 وسن عبدالرزاق محمود

 322 وسناء محمد فرج نعمة

 2222 وسيم سين محمد

 2023 وصال عبدالعزيز محمد

 0121 وضاح طالب دعج كاظم

 0303 الوطيفي1 عباس صبر سروان

 2211 وعد عبداالمير خلف

 2012 وفاء سليم حسن

 2322 وفاء هادي زويد

 0220 الوكاع1 عدنان حسين علي

 0012 والء اسماعيل عبدالكريم

 201 والء لؤي طارق

 0222 والدة حميد ابراهيم منصور

 0130 وليد تركي راشد

 021 وليد جبار عزيز محمد

 2021 وليد حسن عبدهللا

 2022 وليد حمدي غريب

 0001 وليد سالم خموك

 211 وليد سالم محمد

 0213 وليد يوسف قاسم

 2210 وميض سمير هادي

 2122 وميض شامل كامل

 2201 وميض طارق ستار

 20 الوهاب1 عمر عادل عبد

 2221 اسماعيلوئام عاصم 

 0113 وئام مناضل حسين
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 2112 الويس1 االء فؤاد صالح

 121 الويسي1 مشعان محمد حسن

 

 حرف الياء

 2210 ياسر جابر خليل ابراهيم

 0123 ياسر صاحب عبد مرزوك

 0120 ياسر وصفي عودة

 311 الياسري1 بثينة شهيد ياسر

 212 الياسري1 حسام عدنان رحيم

 0231 قاسم محمدالياسري1 زينب 

 2111 الياسري1 علي رضا مصطفى

 0323 الياسري1 هادي هاشم حسين

 2201 ياسمين عدنان بهجت

 122 ياسمين علوان كريم

 2112 ياسمين فاضل سلوم

 0101 ياسمين مهدي شهيد

 2222 الياسين1 بان سعدي

 032 ياسين علي خلف صالح

 2201 ياسين كاظم خلف

 201 محمودالياسين1 ماجد داود 

 2102 يحيى عائد يحيى مرعي

 0103 يحيى نوري خلف

 231 يزن خلوق محمد

 222 يسار احمد يوسف

 0321 اليساري1 محمود ناصر حسين

 0121 اليساري1 وميض عادل كاظم
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 0221 يسرى ثجيل مذكور

 021 يسرى صبري عيدان عبد علي

 311 اليسي1 فادية فخري سموعي

 0013 علي اليعقوب1 غسان عدنان

 221 يوسف عبدالزهرة هاشم يعقو

 202 يقظان عبداللطيف ايوب

 0220 اليوسف1 حيدر عبدالستار جايد

 203 يوسف عمار وجيه

 202 يوسف نوري حمه باقي

 0122 يونس سعدي سعيد حسين

 2122 يونس مهدي صالح

 121 يونس مؤيد يونس مصطفى
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 كشاف العناوين 

 حرف االلف

 0200 االبداع واالتباع بين البالغة العربية وعلم النص/ 

ابراهيم )عليه الصالة والسالم ( في الديانات السماوية الثالث :دراسة 

 تحليلية مقارنة  /

220 

 0002 ابستمولوجيا التأويل /

 0201 ابستمولوجيا علم التصريف العربي /

 2210 العمارة /االبعاد االدائية في 

 2210 االبعاد االقتصادية للتلوث البيئي والسياسات المثلى لمواجهته ...الخ/

االبعاد البيئية للمتنزهات العامةة منطقةة الدراسةة الكاظميةة )متنةزه حسةين 

 علي محفوظ(/ 

         2213 

 2222 االبعاد الجمالية للوصف في الرسم العراقي المعاصر /

 2222 الجمالية والنفسية للتغريب في الرسم العربي الحديث  /االبعاد 

 020 م/2110االبعاد الجيوستراتيجية لالمن القومي االمريكي بعد 

االبعاد السياسية واالمنية للمناطق الخالية من االسةلحة النوويةة : دراسةة 

 معاهدة بيليندايا /

112 

 2221 االبعاد الفكرية والجمالية في المدرسة الواقعية االوربية 

االبعاد الفكرية والوظيفية للتصاميم الزخرفية في مخطوطات دار الروضةة 

 العلوية المقدسة /

2221 

 102 ابعاد القيادة التحويلية لمدراء المدارس االعدادية وعالقتها بأدارة التغيير 

 2010 االبعاد النفسية في رسوم االطفال المعاقين جسديا/ 

 2012 ابن ابي زمنين ومنهجه في التفسير /

 2311 هـ( / 111هــ 022ابن خلدون اديبا وناقدا )

م: دراسةةة فةةي حياتةةه وكتابةةه 0223هةةـ/222ابةةن خلفةةون المتةةوفي سةةنة 

 )اسماء شيوخ االمام ماالك ( /

2202 

 

ابةن سةعيد االندلسةي ومنهجةه فةي كتابةةه نشةوة الطةرب فةي تةاريخ جاهليةةة 

 العرب/ 

2220 

 2222 ابن سعيد المغربي ومنهجه في كتاب المغرب في حلى المغرب /

 032 أبنية االسماء في سور الطواسين : عرض وتحليل /
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 222 ابنية االفعال الماضية ب) تاء التأنيث ( وداللتها في القرأن الكريم /

 0202 ابنية الجموع ومعانيها في نهج البالغة/ 

 0222 االبنية الصرفية في سر صناعة االعراب : دراسة في االسماء المتمكنة/

 0221 االبنية الصرفية في المعلقات السبع/

 0223 االبنية الصرفية وشواهدها القرآنية في معجم تاج الفردوس للزبيدي/

 0222 ابنية المبالغة وانماطها في نهج البالغة : دراسة صرفية نحوية داللية / 

هـ( واراؤه الفقهية : 220أو221ابو الفرج القاضي البغدادي المالكي )ت 

 دراسة مقارنة / 

2101 

ابو يعلي حمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة بن الحسن بن عبيةد هللا بةن 

 طالب )عليه السالم(/ العباس بن االمام علي بن ابي

2200 

ـةة 0022ه/ 122ـةة 120اتابكيةةة الموصةةل فةةي عهةةد سةةيف الةةدين غةةازي )

 م(/  0023

2203 

هةـ(: 0022االتجاه الديني في شعر عثمان الخطيب القادري الموصلي )ت

 دراسة موضوعية فنية (/

2222 

 2022 االتجاه القومي في شعر الجواهري: دراسة موضوعية فنية / 

 2222 المغالي في نقد النحو العربي القديم جناية سيبويه) انموذجا(/االتجاه 

 220 االتجاهات االساسية في الفكر السياسي الليبرالي االمريكي المعاصر /

 2022 اتجاهات البحث الحديث في دراسة االدب االندلسي / 

ـةةة 0322االتجاهةةةات الثقافيةةةة واالجتماعيةةةة فةةةي مجلةةةة البيةةةان النجفيةةةه 

 دراسة تحليلية /م: 0301

02 

 2210 اتجاهات الجمهور ازاء اعالنات الطرق في مدينة بغداد / 

 2010 االتجاهات الحديثة لدى فقهاء االمامية فخر المحققين )انموذجا(/ 

 2002 هـ(/221االتجاهات الدينية في شعر ابن الصباغ الجذامي االندلسي)ت

واثرهةا علةى بةالد المشةرق االتجاهات السياسية والفكرية عند الحشاشةين 

 وبالد الشام/ 

212 

 2013 هـ(/0221هـ ـ 212اتجاهات الشعر العربي في الحلة في العصر الوسيط 

اتجاهات العاملين في المصارف نحو دور تقانة المعلومات واالتصاالت في 

تعزيز كفاءة العملية المصرفية : دراسة استطالعية في مجموعة مصارف 

 عراقية مختارة/

201 

االتجاهات المعاصرة لفن الخزف العراقةي وامكانيةة توظيفهةا فةي مشةاريع 

 طلبة الفخار 1 معهد الفنون الجميلة /

2220 
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االتجاهات الموضوعية للصةحات الثقافيةة فةي الصةحف العراقيةة : دراسةة 

 تحليلية /

21 

 2020 /2101ـ 0331اتجاهات نقد النص الشعري في مجلة االقالم 

 001 ن الكريم من المحدثين / ’االتجاهات النقدية عند مفسري القر

 213 اتحاف االخوان بخالصة علوم القرآن / 

 12 االتصاالت االدارية في مكتبات جامعات البصرة ...الخ/

 0312 االتقاء العمراني للبيئة السكنية المتدهورة ...الخ /

 220 االتيان في القرآن الكريم : دراسة لغوية/

 210 اثار االستشراق االلماني في الدراسات القرأنية/ 

االثةةار االقتصةةادية واالجتماعيةةة لسياسةةات االصةةالح االقتصةةادي فةةي مصةةر 

 والعراق/

211 

: 0312ـة 0322االثار االقتصادية واالجتماعية لفيضانات دجلة والفراث 

 دراسة تاريخية/ 

2222 

 222 رأن الكريم /االثار العقدية ادعية االنبياء في الق

 020 االتيان في الموارد الجزائية : دراسة مقارنة/ 

هةةـ فةةي ارتشةةاف الضةةرب البةةي حيةةان االندلسةةي 223اثةةر ابةةن عصةةفور ت

 هـ/021ت

2012 

 022            اثر ادارة الثقافة التنظيمية في تغير سلوك الضيف...الخ/

 2201 اثر ادب وادي الرافدين في االدب التوراني في االلف االول قبل الميالد / 

اثةةةر االرسةةةاليات التبشةةةيرية االوربيةةةة فةةةي واقةةةع التعلةةةيم فةةةي جبةةةل لبنةةةان 

 (: دراسة تاريخية /0112ـ 0111)

2200 

اثةةر االرشةةاد النفسةةي العقالنةةي االنفعةةالي والمتمركةةز حةةول الشةةخص فةةي 

 / معالجة حاالت االدمان

0112 

 203 اثر االستثمارات االجنبية في القطاع النفطي على االقتصاد العراقي/

اثةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية الةةةتعلم المتمركةةز علةةةى المشةةةكلة فةةةي اكتسةةةاب 

 المفاهيم الفيزيائية وعمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط/

0121 

امةتالك طالبةات المرحلةة  ( فةيk.w.lاثر استخدام االستراتيجية التعليمية )

 المتوسطة للذكاءات المتعددة في مادة الرياضيات /

322 

اثةةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية شةةةكل البيةةةت الةةةدائري فةةةي التفكيةةةر االبةةةداعي 

 وتحصيل طالبات الصف االول المتوسط للمفاهيم االحيائية /

323 

العلمي اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في التحصيل وحب االستطالع 

 لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء/

0101 
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اثةةر اسةةتخدام اسةةلوب القةةراءة الموجهةةه فةةي االداء التعبيةةري لةةدى طةةالب 

 الصف الخامس االدبي وتنمية ميولهم نحو مادة التعبير/

0113 

اثر استخدام العاب القراءة في المحصول اللفظي وتنميةة بعةض المهةارات 

 ية لدى تالمذة التربية الخاصة /االجتماع

111 

اثةةر اسةةتخدام انمةةوذج الةةتعلم التوليةةدي فةةي تحصةةيل واسةةتبقاء المفةةاهيم 

 االحيائية لدى طالبات الصف المتوسط/

301 

اثر استخدام انموذج فان هيل في التحصيل االتي والمؤجل لتالميةذ الصةف 

 الخامس االبتدائي في المفاهيم العلمية في مادة العلوم / 

312 

اثر استخدام انموذج كارين في اكتساب المفاهيم االحيائية واستبقائها لدى 

 طالب الصف الثاني المتوسط/

321 

اكتساب المفاهيم االسةالمية لةدى تالميةذ  اثر استخدام انموذج هيلداتابا في

 الصف الخامس االبتداءي والسلوك االيثاري لديهم/

321 

اثر استخدام انموذجي وانيةال وهيلةداتابا التعليميةين فةي تحصةيل المفةاهيم 

 االحيائية لدى طالبات الصف االول المتوسط /

0111 

دقةةة وسةةرعة اثةر اسةةتخدام بةةرامج تعليميةةة بأنظمةةة السةةيطرة الحركيةةة فةةي 

 وفن اداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة/

212 

اثر استخدام برنامج االلعاب الحركية في خفض السلوك العدواني للتالميةذ 

 (سنة/02ـ 00باعمار )

2001 

اثر استخدام بعض اساليب التمرين في تعلم دقةة اهةم المهةارات االساسةية 

 في االسكواش للطالب/

2102 

اسةةةتخدام التعلةةةيم المبةةةرمج المتشةةةعب والةةةتعلم معةةةا فةةةي تعلةةةم بعةةةض اثةةةر 

 المهارات االساسية والجوانب المعرفية في كرة القدم /

2220 

اثر استخدام التعلةيم المةدمج فةي انسةياب طالبةات الصةف الخةامس العلمةي 

 مهارتي تصميم وتنفيذ قواعد البيانات /

312 

 2201 وزنية مختلفة ومتساوية ...الخ/اثر استخدام التفضيالت الحية بفئات 

اثر اسةتخدام تمرينةات خاصةة وفقةا لةبعض المتغيةرات البايوميكانيكيةه فةي 

 تطوير فاعلية االرسال عالي الدوران بالتنس/

2101 

اثر استخدام الرزم التعليميةة فةي تحصةيل طلبةة قسةم التربيةة الفنيةة لمةادة 

 عناصر الفن/

0013 

ات فةي تحصةيل طةالب الصةف الثةاني المتوسةط اثر استخدام عةارض البيانة

 واتجاهاتهم ...الخ/

0121 

اثةةر اسةةتخدام )انموذج(بوليةةا كةةل المشةةكالت فةةي تنميةةة بعةةض المهةةارات 

المختبرية الفيزيائية وعادات العقل المنتجة لدى طلبة قسةم العلةوم 1 كليةة 

 التربية االساسية/ 

0021 
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طبقةةا لتصةةنيف االسةةةاليب اثةةر اسةةتخدام ميةةل الطالةةب لالسةةةلوب المفضةةل 

 التدريسية ...الخ/

2122 

اثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طةالب الصةف الثةاني المتوسةط 

 في مادة علم االحياء ...الخ/ 

0122 

 2032 االثر االستراتيجي للتوزيع في والء الزبون ...الخ/

تنميةة  اثر استراتيجيات التدريس على وفق نظرية الةذكاءات المعتمةدة فةي

 مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف الرابع االدبي/

0122 

اثةةر اسةةتراتيجيات الةةذكاءات المتعةةددة فةةي تنميةةة المهةةارات االمالئيةةة لةةدى 

 طالبات الصف الثاني المتوسط/ 

323 

 101 اثر استراتيجيات علم النفس االيجابي في تنمية السعادة ...الخ/

المعرفة على وفق االسلوب المعرفةي )التةأملي ـ اثر استراتيجيات ماوراء 

 االندفاعي( في تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية بكرة اليد/

2203 

اثةةر اسةةتراتيجيات معالجةةة المعلومةةات واالستقصةةاء العقالنةةي فةةي تحصةةيل 

 مادة علم االحياء ...الخ/

322 

توسةطة فةي اثر استراتيجية االثر الوسيلي في تحصيل طالب اتلمرحلةة الم

 مادة التاريخ /

312 

اثر اسةتراتيجية االسةتقطاب وبنةاء رأس المةال الحكةيم فةي تحقيةق التنميةة 

 السياحية المستدامة : دراسة تطبيقية في عينة من فنادق الدرجة الممتازة 

022 

اثةةر اسةةتراتيجية ) افحةةص 1 اسةةأل 1اقةةرأ1 تأمةةل1 سةةمع 1 راجةةع(في تنميةةة 

 الجهرية...الخ/مهارات القراءة 

302 

اثةر اسةتراتيجية )البدايةةة ـ االسةتجابة ـ التقةويم( فةي تحيةةل مةادة الكيميةةاء 

 والدافعيه لدى طالبات الصف االول المتوسط/

0122 

اثر استراتيجية التخيل التعليمي الموجةه فةي االداء التعبيةري لةدى طالبةات 

 المرحلة المتوسطة /

0122 

سةةتيعاب القرائةةي لتالميةةذ الصةةف الخةةامس اثةةر اسةةتراتيجية التخيةةل فةةي اال

 االبتدائي/

313 

اثر اسةتراتيجية التةدريس التبةادلي فةي التحصةيل وتنميةة مهةارات التفكيةر 

 ماوراء المعرفة لدى طالبات الصف الرابع االدبي لمادة علم االجتماع /

0123 

اثر استراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل قواعةد اللغةة العربيةة عنةد 

 طالبات الصف الرابع العلمي /

322 

اثةةر اسةةتراتيجة الصةةور المتسلسةةلة فةةي تحصةةيل تلميةةذات الصةةف الخةةامس 

 االبتدائي في مادة التاريخ/

320 

اثر استراتيجية )فكر زواج ـ شارك ( في تحصيل مادة التةاريخ واالحتفةاظ 

 بها لطالب الصف الرابع االدبي/ 

310 
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شةةةارك( فةةةي تحصةةةيل مةةةادة الجغرافيةةةة اثةةةر اسةةةتراتيجية )فكةةةر ـ زواج ـ 

 واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط/

0123 

اثر استراتيجيةالتساؤل الذاتي في االداء التعبيري والتفكير االبةداعي لةدى 

 طالب الصف الرابع االدبي/

331 

اثر استراتيجية التساؤل الةذاتي فةي تحصةيل مةادة الجغرافيةة لةدى طالبةات 

 معهد اعداد المعلمات / الصف الثالث

120 

 310 اثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب المفاهيم الجغرافية ...الخ/

اثر استراتيجية التعلم باللعب في تحصيل تالميذ الصف الثالث االبتدائي في 

 مادة القراءة /

322 

اثر اسةتراتيجية الةتعلم المسةتند الةى المشةكلة فةي تحصةيل طةالب المرحلةة 

 المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية /

0101 

اثر استراتيجية التناقض المعرفةي تنميةة التفكةر الناقةد لةدى طةالب الصةف 

 الخامس االدبي في مادة التاريخ /

0112 

اثر استراتيجية جدار الكلمات في االداء التعبيري لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط /

332 

(في استيعاب طلبة الصف الرابع k.w.l.hالذاتي )اثر استراتيجية الجدول 

 العلمي للمفاهيم الفيزيائية واكسابهم مهارات التفكير فوق المعرفي/ 

0121 

 

( في تنميةة مهةارات القةراءة الناقةد k.w.lاثر استراتيجية الجدول الذاتي )

 واالداء التعبيري لدى طالبات الصف الثالث معاهد اعداد المعلمات/

113 

ستراتيجية الجدول الذاتي وانموذج التعلم النباتي في التحصيل وتنمية اثر ا

 الميل نحو مهنة التدريس عند طالبات معاهد اعداد المعلمات /

111 

اثةةةر اسةةةتراتيجية جونسةةةون وجونسةةةون فةةةي تحصةةةيل مةةةادة الجغرافيةةةة 

 واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الخامس االدبي/

0122 

في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية عند  v اثر استراتيجية خريطة الشكل

 طالب الصف الرابع االدبي/

0113 

اثر استراتيجية الةذكاءات المتعةددة فةي تحصةيل طلبةة قسةم التربيةة الفنيةة 

 لمادة المسرح المدرسي/

0011 

اثةةر اسةةتراتيجية رسةةم االشةةكال التوضةةيحية فةةي االسةةتيعاب القرائةةي لةةدى 

 طالب الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة/ 

320 

اثةةةر اسةةةتراتيجية السةةةنادات التعليميةةةة فةةةي اكسةةةاب طالبةةةات معهةةةد اعةةةداد 

 المعلمات ...الخ/

110 

 0120 (في تحصيل قواعد اللغة العربية ...الخ/somاثر استراتيجية سوم )

اثر استراتيجية )فكرـ زواج ـ شارك (في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية 

 عند طالبات الصف الثالث معاهد اعداد المعلمات / 

121 
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اثةر اسةةتراتيجية )فكرةـ زواج ـ شةارك (فةةي تنميةة الةةذكاء االجتمةاعي لةةدى 

 اطفال الرياض/

113 

البالغيةةةةةةة اثةةةةةةر اسةةةةةةتراتيجية لعةةةةةةب االدوار فةةةةةةي اكسةةةةةةاب المفةةةةةةاهيم 

 واستبقائها...الخ/

0120 

اثر استراتيجية ليد في تنمية مهارات القراءة الجهرية عند تالميةذ الصةف 

 الرابع االبتدائي/

322 

 

 322 اثر استراتيجية المتشابهات في اكتساب المفاهيم االحيائية.../ 

اثةةر اسةةتراتيجية المجموعةةات الثرثةةارة فةةي تحصةةيل مةةادة الجغرافيةةة لةةدى 

 الصف الرابع االدبي وتنمية تفكيرهم االبداعي الطالبي/طالب 

0123 

اثر استراتيجية المسرد االمالئي في تحصيل طلبة الصف الثةاني المتوسةط 

 في مادة االمالء / 

0122 

 333 اثر استراتيجية الند في التحصيل وتنمية التفكير العلمي...الخ/

تسةةاب طةةالب المرحلةةة اثةةر اسةةتراتيجية نصةةوص التغييةةر المفةةاهيمي فةةي اك

 المتوسطة للمفاهيم االدبية في مادة االدب والنصوص/

0110 

اثةةر اسةةتراتيجيتي انمةةوذج ابعةةاد الةةتعلم فةةي تحصةةيل الكيميةةاء والتفضةةيل 

 المعرفي وتنمية مهارات التفكير المحورية لطالب الخامس/

0121 

وتنميةة اثر استراتيجيتي التخيل الموجه واالثارة العشةوائية فةي التحصةيل 

التفكير االبداعي والذكاء الوجداني لدى طالب الصةف االول المتوسةط فةي 

 الفيزياء /

332 

 320 اثر استراتيجيتي التدريس للتبادل والتساؤل الذاتي ...الخ/

اثةةر اسةةتراتيجيتي الةةتعلم التوليةةدي والتسةةاؤل الةةذاتي فةةي تحصةةيل مةةادة 

 مس االدبي /الجغرافية والتفكير التأملي عند طالب الصف الخا

0120 

 0111 ( والتساؤل الذاتي...الخ/sq3rاثر استراتيجيتي )روسون()

اثر استراتيجيتي دورة التعلم الخماسية والمنظمةات المتقدمةة فةي تحصةيل 

 مادة التاريخ العربي االسالمي والتفكير الناقد لدى الطالب ...الخ/

0122 

التحصيل الدراسي لمادة اثر استراتيجيتي روبنسن والتدريس التبادلي في 

 الفيزياء لدى طالب الصف االول المتوسط وتنمية تفكيرهم الناقد/

322 

اثةةر اسةةتراتيجيتي النمذجةةة والتفةةاوض علةةى المرونةةة واالصةةالة الرياضةةية 

 والتحصيل لدى طالبات الصف السادس العلمي والرياضيات/ 

303 

للمفةاهيم العقديةة  اثر استراتيجيتين تعليميتين في تصحيح الفهةم الخةاطىء

لدى طلبة قسةم علةوم القةرأن الكةريم والتربيةة االسةالمية وتنميةة تفكيةرهم 

 الناقد/

0022 

 012 اثر االستشراق اليهودي في الدراسات القرآنية /
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اثر استعمال استراتيجية التساؤل الذاتي في تمنيةة مهةارات عمليةات العلةم 

 قواعد اللغة العربية /لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة 

302 

اثةةر اسةةتعمال اسةةتراتيجية الةةتعلم التوليةةدي فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم النقديةةة 

 واستبقائها لدى طالبات الصف السادس االدبي/

0122 

اثر استعمال اسةتراتيجية بكلوزمةاير فةي اكتسةاب المفةاهيم التاريخيةة لةدى 

 طالبات الصف االول المتوسط : دراسة نقدية /

0102 

اثر استعمال اسةتراتيجيتي)فكر ـ زواج ـ شةارك( و)االسةئله السةابرة( فةي 

التحصيل الدراسي لمادة الجغرافية الطبيعية واستبقائها لدى طلبةة الصةف 

 الخامس االدبي/

0100 

اثر استعمال انموذج )بوسنر( فةي تحصةيل طةالب الصةف الخةامس االدبةي 

 مادة قواعد اللغة العربية /

301 

انموذج جون كيلةر فةي التحصةيل لةدى طالبةات الصةف الثةاني اثر استعمال 

 المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي واستبقائها /

300 

 0111 اثر استعمال انموذج كمبا في اكتساب المفاهيم التاريخية ...الخ/

اثر استعمال انموذج وتيلي في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في 

 مادة البالغة /

0111 

اثةةر اسةةتعمال برنةةامج دورا التعليمةةي فةةي تحصةةيل تالمةةذة الصةةف الرابةةع 

 االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية /

301 

اثر استعمال نموذج االستقصاء االجتماعي في تنميةة التفكيةر المركةب فةي 

 مادة التاريخ لدى طالب المعاهد اعداد المعلمين في محافظة نينوى /

112 

اء العلمي ) الجماعي والرؤوس المرقمةة علةى االداء العملةي اثر االستقص

 لدى طلبة قسم الفيزياء ـ كلية التربية / 

0012 

اثةةر االسةةتماع الناقةةد فةةي االسةةتقطاب وتنميةةة الميةةل القرآنةةي لةةدى طالبةةات 

 الصف الخامس االدبي/

0110 

 اثةةر اسةةلوب التعلةةيم االلكترونةةي المباشةةر فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم التاريخيةةة

 واستبقائها بمادة التاريخ االوربي لدى طالبات الصف الخامس االدبي /

0112 

اثةةر اسةةلوب التفكيةةر العقالنةةي االنفعةةالي فةةي خفةةض المخةةاوف اتلرياضةةية 

 ...الخ/

2222 

اثر اسلوب عالجي في تعديل مفاهيم التاأريخ العربةي االسةالمي الخطةوءة 

 /واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

0102 

اثر اسلوبي االمالء القاعدي واالمالء االختباري في تصويت اخطاء كتايةة 

 الهمزة...الخ/

0121 

اثر اسلوبي الترقيم الجمعي والدائرة ـ المزاوجة ـ المشةاركة فةي اكتسةاب 

 المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الخامس االدبي/

321 
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الذاتيةة فةي خفةض العنةف لةدى  اثر اسةلوبي التفريةغ االنفعةالي والتعليمةات

 االحداث الجانحين/

013 

اثر اسلوبين ارشاديين في خفض السلوك االستقرائي لةدى طلبةة المرحلةة 

 المتوسطة/

122 

اثةةر االسةةلوبين التبةةادلي والتةةدريبي فةةي تعلةةم مهةةارة قفةةز اليةةدين االماميةةة 

 ...الخ/

2212 

عةةدد مةةن المهةةارات  اثةر االسةةلوبين التةةدريبي والتبةةادلي فةةي تعلةم واحتفةةاظ

 االساسية الهجومية بكرة السلة/

2232 

 231 اثر االعذار الشرعية في فقه الحدود والجنايات /

 2210 م/0312ـ 0322اثر االغتياالت على االوضاع السياسية في مصر 

اثةةر انمةةوذج اشةةور فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم التاريخيةةة لةةدى تالميةةذ الصةةف 

 الخامس االبتدائي /

322 

نموذج ايديال في تحصيل مادة الكيمياء العملي واتخاذ القةرار وتنميةة اثر ا

 التفكير العلمي/

0020 

اثةةر انمةةوذج تعليمةةي علةةى وفةةق نظريةةة )بياجيةةه( فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم 

 الرياضية لدى تلميذات التربية الخاصة/

320 

اثر انموذج التفكير النشط واستراتيجية دائرة المسؤولية في تحصيل مادة 

الصةةحة العامةةة واتخةةاذ القةةرارات البةةايوا خالقيةةة وتنميةةة المهةةارات فةةوق 

 المعرفية لدى قسم علوم الحياة /

0022 

اثر انموذج ثيلين في تحصةيل مةادة العلةوم واسةتبقائه لةدى تالمةذة الصةف 

 الخامس االبتدائي/

310 

اثر انموذج جيرالش ـ وآيلي في تحصيل قواعد اللغةة العربيةة لةدى طةالب 

 الرابع االدبي/ الصف

321 

اثةةر انمةةوذج دروزه فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم التاريخيةةة واالحتفةةاظ بهةةا لةةدى 

 طالبات الصف االول المتوسط/ 

0101 

اثر انموذج شةميك فةي تحصةيل طةالب المرحلةة االعداديةة فةي مةادة االدب 

 والنصوص /

0112 

اثةةةر انمةةةوذج قصصةةةي مبنةةةي علةةةى وفةةةق النظريةةةة البنائيةةةة فةةةي الفهةةةم 

 القرائي...الخ/

321 

اثر انموذج كارين في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف االول 

 المتوسط واتجاههم نحو المادة / 

322 

اثر انموذج كارين في تحصيل طالب المرحلة االعدادية لمادة قواعد اللغةة 

 العربية / 

332 

 110اثر انموذج كمب في تحصيل طالبات الصف الثالث معهةد اعةداد المعلمةات 
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 في مادة قواعد اللغة العربية/ 

 0111 اثر انموذج الندا في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب الخامس االدبي/

اثةةر انمةةوذج النةةدا فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم العلميةةة لمةةادة علةةم نفةةس الطفةةل 

 طالبات معهد اعداد المعلمات /واالتجاه نحوها لدى 

123 

 0121 اثر انموذج مقترح في ضوء النظرية المعرفية ...الخ/

اثر انمةوذج المنحةى المنظةومي ل)جيةر الك وآيلةي( فةي اكتسةاب المفةاهيم 

 الجغرافية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي وتفكيرهم االستداللي /

321 

الرياضيات عن طالبات الصف الرابع اثر انموذج هيرمان في تحصيل مادة 

 العلمي واستبقائها /

0112 

اثر انمةوذج وليةام جةوردن فةي االداء التعبيةري ومهةارات مابعةد المعرفيةة 

 عند طالبات معاهد اعداد المعلمات / 

111 

اثر انموذج ويتلي في اكتساب المفاهيم النحوية عند طالبات الصةف االول 

 المتوسط/

323 

ليةامز لروايةة القصةة فةي الفهةم القرائةي والتفكيةر االبةداعي اثر انموذج وي

 لدى طالبات الصف الثاني المتوسط /

312 

اثر انمةوذج وودز فةي اكتسةاب مفةاهيم قواعةد اللغةة العربيةة عنةد طالبةات 

 الصف الثاني المتوسط/

330 

اثةر انمةوذجي االنتقةاء وميةرل ـ تينسةون فةي أكتسةاب المفةاهيم التاريخيةةة 

 وتنمية التفكير االستداللي عند طالب معهد المعلمين/ 

112 

اثر انموذجي بوستر وكولةب فةي اكتسةاب المفةاهيم العلميةة واالتجةاه نحةو 

 االحياء عند طالب االول المتوسط /

0120 

ل مةةادة مةةنهج البحةةث التربةةوي اثةةر انمةةوذجي ثيلةةين وسةةكمان فةةي تحصةةي

 وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية االساسية1 جامعة ديالى /

0021 

اثر انموذجي الدورة التعليمية وبوستر في التغير المفاهيمي لمادة طرائةق 

 تدريس التربية الفنية/

301 

والتفكةةي اثةر انمةوذجي ريجليةةوث ورثكةوف فةةي تنميةة المفةةاهيم التاريخيةة 

 الناقد لدى طلبة كلية التربية االساسية/

0022 

اثر برنامج ارشادي بأسلوب فاعلية الذات في خفةض التكاسةل االجتمةاعي 

 ...الخ/

120 

 0013 اثر برنامج ارشادي في تحسين جودة الحياة لدى طلبة الجامعة/

اثر برنامج ارشادي في تنشيط دافعية الطالبةات ذوات التحصةيل المتوسةط 

 ...الخ/

112 

اثةةر برنةةامج ارشةةادي فةةي معالجةةة االفكةةار الالعقالنيةةة لةةدى طلبةةة كليتةةي 

 التربية والتربية للبنات /

0112 
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اثةةةر برنةةةامج ارشةةةادي لتعةةةديل االتجاهةةةات نحةةةو الحركةةةة الكشةةةفية لطةةةالب 

 المرحلة في محافظة البصرة/

031 

اثر برنامج ارشادي لتنمية االساليب الرغوبة للتعامل مع الضغوط النفسية 

 لدى معلمي المدارس االبتدائية / 

101 

اثةةر برنةةةامج ارشةةةادي لتنميةةةة فاعليةةة الةةةذات االرشةةةادية لةةةدى المرشةةةدين 

 التربويين/

120 

اثةةر برنةةامج ارشةةادي لخفةةض السةةلوك االنعزالةةي لةةدى طالبةةات المرحلةةة 

 المتوسة / 

122 

 103 اثر برنامج ارشادي لرفع مستوى تقدير الذات لدى النزيالت /

اثةةةر برنةةةامج ارشةةةادي نفسةةةي فةةةي تطةةةوير الةةةروح الرياضةةةية والسةةةلوك 

 االجتماعي لدى العبي الكرة الطائرة المتقدمين/

2221 

اثر برنامج ارشادي نفسةي مقتةرح فةي الةتحكم بالضةغوط النفسةية لالعبةي 

 الكرة الطائرة ـ جلوس/

2221 

 001 اثر برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية للمعاقين حركيا/

اثر برنامج تربوي علةى وفةق اسةتراتيجيات الةذكاءات المتعةددة فةي تنميةة 

 تقدير الذات لدى طلبة المرحلة االعدادية /

111 

اثر برنةامج تربةوي فةي خفةض االنسةحاب االجتمةاعي لةدى طلبةة المرحلةة 

 المتوسطة/

101 

اثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير االستداللي لدى طالبات معاهةد اعةداد 

 المعلمات في محافظة صالح الدين/

122 

 132 اثر برنامج تعليمي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى اطفال الرياض/

 132 اثر برنامج تعليمي في تنمية السلوك االيثاري لدى اطفال الروضة /

عليمي في تنمية مهةارات التفكيةر التحليلةي لةدى طالبةات قسةم اثر برنامج ت

 رياض االطفال/

132 

اثةةر برنةةامج لتعلةةيم التفكيةةر فةةي حةةل المشةةكالت والتحصةةيل الدراسةةي لةةدى 

 تالميذ المرحلة االبتدائية /

120 

اثةةر برنةةامج محوسةةب قةةائم علةةى النمذجةةة والمحاكةةاة واسةةتراتيجية دورة 

والعملي وتنمية مهارات مةاوراء المعرفةة لةدى المهارة في االداء النظري 

 طلبة قسم الفيزياء /

0022 

 131 اثر برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم العلمية لدى اطفال الرياض /

اثر بعض المتغيرات االقتصادية علةى النمةو االقتصةادي فةي العةراق للمةدة 

 (/ 2113ـ 0311)

221 

 0132 والمجال المغناطيسي ...الخ/اثر بعض منظمات النمو والمغذيات 
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 0222 اثر بناء الجملة في توجيه المعنى في سورة مريم / 

اثةر تبةاين المسةاحات الخضةراء فةي طقةس ومنةاخ مدينةة بغةداد للمةدة مةن 

 (/2101ـ 0310)

2121 

اثةةةر التةةةدخين علةةةى بعةةةض مضةةةادات االكسةةةدة البالزميةةةه لةةةدى المةةةدخنين 

 االصحاء / 

0022 

لةةى مهةةارات التفكيةةر االبةةداعي فةةي تحصةةيل طالبةةات الصةةف اثةةر التةةدريب ع

 الخامس االدبي في مادة التعبير /

312 

علةى التحصةيل  seven Esاثر التةدريس باسةتراتيجية )الخطةوات السةبع( 

 والوعي البيئي لدى طلبة قسم علوم الحياة في مادة البيئة / 

0022 

التفكير والتحصيل في اثر التدريس باستراتيجية المتشابهات على مهارات 

 مباديء االحياء لدى طالب الصف االول المتوسط/

302 

اثةةةر التةةةدريس باسةةةتراتيجية المحطةةةات العلميةةةة علةةةى التحصةةةيل والةةةذكاء 

 البصري في الفيزياء لدى طالب الصف االول المتوسط /

0121 

اثر التدريس بالمدخل المنظةومي فةي اكتسةاب المفةاهيم الجغرافيةة وتنميةة 

 التفكير المنظومي عند طالب الصف االول المتوسط/مهارات 

0121 

( فةةي تحصةةيل swomاثةةر تةةدريس التةةاريخ علةةى وفةةق اسةةتراتيجية سةةوم )

 طالب الصف الخامس االدبي وتنمية مهاراتهم فوق المعرفية/

321 

اثةةر تةةدريس الجغرافيةةة علةةى وفةةق االسةةتراتيجية التبادليةةة فةةي التحصةةيل 

 الصف الخامس االدبي/ والتفكير الناقد لدى طالبات

0112 

( في التحصيل clmاثر تدريس الجغرافية على وفق انموذج باكر البنائي )

 وتنمية التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الرابع االدبي/

0123 

اثر تدريس المطالعة باستخدام االستجواب فةي االسةتيعاب القرائةي لطةالب 

 ها /الصف الخامس االدبي وتنمية ميولهم نحو

0102 

اثةةر تةةدريس نصةةوص مختةةارة مةةن كتةةاب نهةةج البالغةةة فةةي تنميةةة الكتابةةة 

 االبداعية لدى طالبات الصف الخامس االدبي/

311 

اثر تدريس نظرية االمتحانات عنةد السةيد محمةد بةاقر الصةدر فةي تحصةيل 

 طلبة كلية التربية االساسية / 

0021 

العامةة فةي القةوة القصةوى اثر ترددين كهربائيين لتحفيز بعةض العضةالت 

والمتغيةةةرات والمتغيةةةرات الكينماتيكيةةةة للثقةةةل واالنجةةةاز فةةةي رفةةةع االثقةةةال 

 للرباعي المتقدمين/

2130 

 2112 اثر التصاريف ) العالية والواطئة ( لمنظومة شط الحلة ...الخ/

اثةةر التصةةنيف االئتمةةاني للةةديون السةةيادية فةةي اسةةعار الصةةرف : دراسةةة 

 تحليلية مقارنة/

2020 

 2211 اثر تطبيق مفاهيم االستدامة على االبنية العالية وتجميعاتها/ 



751 
 

 202 اثر تعارض النافي والمثبت في فقه العبادات /

 2213 اثر التعبير القرآني في الشعر العربي القرن الخامس الهجري/

اثر التعلم المستند الى الدماغ في التحصيل وتنمية انماط التفكير المرتبطة 

بجانبي الدماغ ) االيمن وااليسر( وعمليةات العلةم لةدى طلبةة كليةة التربيةة 

 االساية /

0020 

اثةةر الةةتعلم مهةةارات معالجةةة المعلومةةات الرياضةةية فةةي التواصةةل والتةةرابط 

الرياضي وتنمية معالجة المعلومات الرياضية لةدى طالبةات الصةف الثالةث 

 المتوسط/

322 

 21 داء االقتصادي لدول مختارة /اثر التعليم االلكتروني على اال

اثةةر التعلةةيم االلكترونةةي فةةي تصةةميم الجةةداريات علةةى وفةةق سةةمات مابعةةد 

 الحداثة / 

0021 

اثةةةر التعلةةةيم التوليةةةدي فةةةي تحصةةةيل تلميةةةذات الصةةةف الخةةةامس االبتةةةدائي 

 وتفكيرهن االبداعي/

312 

لتالميةذ الصةف اثر تعليم القراءة بدائرة االسئلة في تجنب الخطةأ االمالئةي 

 الخامس االبتدائي/

300 

اثر التعليم الممتةاز والحوسةبة فةي اكتسةاب المفةاهيم التأريخيةة واالحتفةاظ 

 بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط/

310 

اثةةةر التعلةةةيم النشةةةط فةةةي تنميةةةة التفكيةةةر االبتكةةةاري لةةةدى طةةةالب المرحلةةةة 

 االعدادية في مادة التاريخ/

322 

اثةةر تفتيةةت الحيةةازات المزرعيةةة فةةي تكةةاليف وانتاجيةةة محصةةول القمةةح ) 

 محافظة بغداد ـ انموذج تطبيقي( / 

220 

اثر التكنولوجيا على المشةهد الحضةري منطقةة الدراسةة شةارع العرصةات 

 في مدينة بغداد/

2212 

اثر التمارين ) لمهارية البدنية ( في عدد من الصةفات البدنيةة والمهةارات 

 ية لالعبات الكرة الطائرة للناشئات /االساس

2122 

اثر التمرين المتسلسل والعشوائي في تعلم واحتفاظ اهم المهارات بالتنس 

 االرضي خالل طوري دورة االيقاع الحيوي الذهنية للناشئين / 

2121 

اثر تمرينات الباليومترك في تطوير حركة القدمين واهم القدرات الحركيةة 

 سنة/00ـ 02الطاولة بعمر لالعبي تنس 

2101 

اثةةر تمرينةةات مشةةابهة لةةالداء فةةي بعةةض المتغيةةرات البايوميكانيليةةة تقةةدم 

االرتكاز ودقة تهديف الةركالت الحةرة المباشةرة مةن منةاطق مختلفةة بكةرة 

 القدم/

2120 

اثةةةر تمرينةةةات نفسةةةية مقترحةةةة لتطةةةوير االطمئنةةةان النفسةةةي لةةةدى العبةةةي 

 الكاراتيه / 

2202 
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نقيب الحواري في تحصةيل المعلومةات لةدى طةالب الصةف الخةامس اثر الت

 االدبي في مادة االدب والنصوص /

313 

اثر توظيف اساليب متنوعة مبنية على اساس الذكاءات المتعددة في الفهم 

 القرائي في مادة المطالعة لدى طالب الصف الرابع االدبي/ 

0121 

الصف الرابع االدبي في  اثر توظيف انموذج ريجليوث في تحصيل طالبات

 مادة قواعد اللغة العربية /

0122 

 112 اثر توظيف برنامج الكورت في اكتساب المفاهيم البالغية ...الخ/

اثر توظيف طرائق مختارة من التةراث العربةي االسةالمي فةي تنميةة الميةل 

 القرائي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة والنصوص /

302 

ر توظيف قصص االعراب المصورة في تحصيل تالمذة الصف الخةامس اث

 االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية / 

322 

 321 اثر توظيف المراحل الخمس للكتابة في االداء التعبيري...الخ/

اثةةر ثةةالث اسةةتراتيجيات لحةةل المسةةائل الفيزيائيةةة فةةي تنميةةة مهةةارات حةةل 

 الفيزياء لدى طالب الثالث المتوسط/المسائل والدافعية تحو تعلم 

302 

اثر جدولة التمرين الموزع والمكثةف فةي تعلةم بعةض المهةارات االساسةية 

 المغلفة والمفتوحة بكرة اليد واالحتفاظ بها/

2202 

االثر الجغرافي وابعاده في بلورة الفكر الديني في شةبه الةدجزيرة العربيةة 

 قبل االسالم/ 

2220 

 210 ي الشريف في معالجة االخطاء وتعديل السلوك/اثر الحديث النبو

فةةي تعلةةم واحتفةةاظ بعةةض المهةةارات اثةةر حقيبةةة تعليميةةة باالسةةلوب الةةذاتي 

 جومية في كرة اليد لطالب كلية التربية الرياضية /ال

2202 

 2211 اثر الحوفي في المجيد في اعراب القرآن المجيد للسفاقسي/

قواعد اللغة العربيةة عنةد طالبةات الصةف اثر الخريطة الذهبية في تحصيل 

 الخامس االدبي/

330 

 212 اثر الخالف الكالمي في اختالف االصوليين/

 2222 اثر دراسة الفن في تنمية االستجابة الجمالية لدى طلبة جامعة بابل/ 

 2222 اثر دراسة الفن في التوافق االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل/ 

 0031 العربي الحديث/اثر الدرس الصوتي 

 222 اثر الدالالت االعرابية في اختالف الفقهاء / 

اثر دمج بعض اساليب جدولة الممارسة في التعلم واالحتفاظ باالداء الفني 

 ...الخ/

2212 

 2010اثر رأس المال الفكري في اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ بحةث 
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 ميداني في القطاع الصناعي / 

 222 السنة المطهرة في تأجبل االصول العملية عند االمامية /اثر 

 131 اثر السياسة التقدية للدولة على عمل المصارف االسالمية /

اثر طرائق التدريس السائدة فةي رسةوم تالمةذة الصةف الخةامس االبتةدائي 

 في مادة التربية الفنية/

320 

بشرية في محافظةة ذي اثر الطرق البرية المعبدة على نمو المستوطنات ال

 قار : دراسة جغرافية النقل/

2320 

اثر طرق النقل البري علةى نمةو المسةتقرات البشةرية فةي محافظةة المثنةى 

 ...الخ/

2112 

اثر طريقة العصف الكتابي فةي االداء التعبيةري عنةد طةالب الصةف الرابةع 

 العلمي/

321 

عنةد طلبةة الصةف اثر طريقة المناقشة في تحصيل مادة الدراسةات االدبيةة 

 االول الثانوي وتنمية ثقتهم بأنفسهم /

320 

اثر العصف الذهني على تحصيل واتجاه طالب معاهد اعداد المعلمين نحو 

 مادة كرة السلة /

2220 

 212 اثر عقود الغرر في تدهور االقتصاد /

 220 اثر العقيدة االسالمية في بناء الحضارة االنسانية / 

 221 االسالمية في نشر التسامح في المجتمع /اثر العقيدة 

 222 اثر العقيدة في الملكية /

اثةةر العمليةةات البنيويةةة فةةي تكةةوين اشةةكال سةةطح االرض فةةي طيةةة حمةةرين 

 الجنوبي شمالي المنصورية 1 العراق /

2120 

اثةةر عمليةةات التعريةةة والتجويةةة فةةي تكةةوين اشةةكال سةةطح االض فةةي طيةةة 

 المنصورية ـ العراق/حمرين الجنوبي شمالي 

2120 

 2121 اثر عناصر المناخ على بعض امراض االبقار في محافظة كركوك / 

(هـ( : دراسة موضوعية 022اثر الفكر في شعر الكميت بن زيد االسدي )

 فنية /

2012 

 0210 اثر فالسفة العلم في فلسفة لويس التوسير /

الحركيةةة لةةدى طلبةةة قسةةم اثةةر الفلةةم التعليمةةي فةةي تنميةةة مهةةارات التمثيةةل 

 التربية الفنية كلية التربية االساسية / 

0012 

اثر القراءات الخارجية والمناقشة الصيفية في تحصيل واستبقاء الطالبات 

 لمادة الجغرافية / 

0112 

 2221 اثر القرآن الكريم في شعر الفرزدق /
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 212 اثر القواعد الفقهيه في الفقه الجنائي/

 222 الفقهيه في الموانع الشرعية ...الخ/اثر القواعد 

اثةةر قةةيم القيةةادات العليةةا فةةي التكيةةف التنظيمةةي : دراسةةة تطبيقيةةة علةةى 

 المنظمات السياحية /

010 

اثةةر كتةةاب معةةاني القةةرآن للقةةراء فةةي تفسةةير البحةةر المحةةيط البةةي حيةةان 

 االندلسي/ 

2030 

 212 اثر المتغيرات الدولية في مبدأ سيادة الدولة/

اثر المجال المغناطيسي ومنظمات النموالنباتية في نمو )استحثاث الكالس 

والليمةةةةةةون  citrus reticulatel.Blancoفةةةةةةي نبةةةةةةاتي الاللنكةةةةةةي 

 خارج الجسم الحي/ citrus limon l.Burumfالحامض

0312 

 131 اثر المخاطرة في المعامالت المالية المعاصرة /

في االداء التعبيري لدى طةالب  اثر مختارات من قصص االنبياء المصورة

 الصف االول المتوسط /

0103 

 001 اثر المصلحة المرسلة في احكام السياسة الشرعية في عهد التابعين /

 021 اثر المعتقدات البابلية والكنعانية في الديانة اليهودية : دراسة مقارنة/

 2113 كيم انموذجا/اثر المقاومة العربية في الرواية االنكليزية جوزيف اندروز و

اثةةر المكانةةة االجتماعيةةة للمراقةةد الدينيةةة فةةي الضةةبط االجتمةةاعي للسةةائح 

الةةديني فةةي العةةراق : دراسةةة ميدانيةةة للمراقةةد الدينيةةة فةةي مدينةةة النجةةف 

 االشرف /

2323 

اثر المنحى التكاملي في حفظ النصوص القرآنية وتفسيرها وتنمية التفكير 

 الثاني المتوسط /االستداللي لطالب الصف 

0120 

 2121 اثر المناخ في تشكيل الكثبان الرملية في محافظة ميسان /

 2120 اثر المناخ في تغيير مناسيب مياه حوض نهر الخازر/

اثر منهاج تدريبي باسلوب التمارين المركبة في عدد من الصةفات البدنيةة 

 والمهارات الهجومية لالعبي كرة السلة الشباب / 

2230 

ثر منهةاجين تةدريبيين مقتةرحين بةنقص الفوسةفاجين فةي مراحةل وانجةاز ا

 متر بدالاللة المتغيرات البايوكينماتيكية/  100عدو 

2132 

اثةةر مةةنهج تةةدريبي وبةةذور الحبةةة السةةوداء علةةى بعةةض مكونةةات الجهةةاز 

 (/11المناعي وأوجه القوة العضلية وانجاز قذف الثقل للمعاقين فئة )

2221 

( لتطةوير بعةض القةدرات wiiتعليمي باستخدام جهاز المحاكةاة )اثر منهج 

 (سنوات/1الحركية لتالميذ بعمر )

2002 

اثر منهج تعليمي مقترح لتطوير بعةض قةدرات االدراك الحسةي ـ الحركةي 

علةةى تعلةةم بعةةض المهةةارات االساسةةية بكةةرة اليةةد لطالبةةات معاهةةد التربيةةة 

2223 
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 الرياضية /

ب باستخدام التنافس الفري والزوجةي فةي تعلةم اثر منهج وفق انموذج كم

 بعض الجوانب المعرفية والمهارية بسالح الشيش /

2220 

 312 اثر النشاط المعجمي في الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس االدبي/

 201 اثر نهج البالغة في تفاسير االمامية في القرن الخامس عشر الهجري /

اثر نهج دجلة في التشكيل الحضري لمدينة بغداد :دراسة تحليلية للمعايير 

 التخطيطية والتصميمية للواجهة النهرية في جزء من مدينة بغداد/ 

2223 

اثةةر الهيمنةةة الماليةةة الحكوميةةة علةةى فاعليةةة السياسةةة النقديةةة فةةي تحقيةةق 

 االستقرارالنقدي

202 

 2233 مكه قبل االسالم /اثر الوازع االقتصادي في نشأة حكومة 

 0010 اثر وحدة متعددة الوسائط التعليمية في تدريس مادة التخطيط واالوليه/ 

اثةةر الوقةةف فةةي نشةةاط الحركةةة العلميةةة فةةي القةةرنيين الخةةامس والسةةادس 

 الهجريين/

2203 

االجمةةاع عنةةد االمةةام الجةةوهري مةةن خةةالل كتابةةه نةةوادر الفقهةةاء : دراسةةة 

 اصولية تطبيقة / 

2111 

اجماعات ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في بابي الطهارة والصالة 

 ..الخ/ 

2112 

هـ ( في كتابه المنهاج 202االجماعات الفقهية التي نقلها االمام الندوي)ت

 شرح صحيح مسلم بن الحجاج من خالل كتابي الطهارة والصالة /:

2001 

لةةدى طلبةةة الدراسةةات االجهةةاد الفكةةري وعالقتةةه بةةبعض سةةمات الشخصةةية 

 العليا /

0012 

 222 احاديث االجارة في الكتب الستة : دراسة تحليلية /

 201 احاديث االصالح بين الناس في الكتب التسعة : دراسة وتحليل /

االحاديث التي انتقدت على هشيم بن بشير : دراسة نقدية من خالل كتةاب 

 العلل ومعرفة الرجال لالمام احمد/

2122 

االحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن حجر بالضعف في كتابه فتح البةاري 

 جمعا وتخريجا ...الخ/ 

2002 

 212 احاديث االمام ابن عمار الموصلي في كثب الحديث ) جمع وتخريج(/

 201 احاديث البركة في الكتب التسعة : دراسة موضوعية / 

 213 المسلم في الصحيحين/احاديث الرعاية االجتماعية الواردة في البيت 

 2121 احاديث الرقائق في جامع الترمذي جمع ودراسة /

 212 احاديث الصدقة المتفق عليها باللفظ الصريح : دراسة تحليلية /
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االحاديث المتعلقة بامراض النفس الكبر والعجب والرياء في الكتب التسعة 

 : دراسة تحليلية /

222 

فةةةي كتةةةاب الحةةةدود مةةةن المسةةةتدرك علةةةى  االحاديةةةث الموجبةةةة لحةةةد القتةةةل

 الصحيحين /

2122 

 202 االحاديث الواردة في الصحيحين عن احوال الناس يوم القيامة ...الخ/

هةـ 201االحاديث الواردة في كتةاب تهةذيب اللغةة البةي منصةور االزهةري 

 كتاب الحاء الى ابواب الحاء والطاء/

2012 

االحاديةةث الةةواردة فةةي كتةةاب تهةةذيب اللغةةة لالمةةام ابةةي منصةةور االزهةةري 

هـ( من ابواب الحاء والطاء الى باب الهاء والالم : جمع وتخريج 201)ت

 ودراسة / 

2120 

هةـ( مةن ابةواب 201االحاديث الةواردة فةي كتةاب تهةذيب اللغةة لالزهةري )

 خريج/ الهاء والزاي الى ابواب الخاء والصاد : جمع ودراسة وت

2123 

االحاديةةث الةةواردة فةةي كتةةاب تهةةذيب اللغةةة لالمةةام ابةةي منصةةور االزهةةري 

 هـ(/201)ت

2113 

االحتجاج والتعليل النحويان في كتاب ) الفوائد والقواعد( ل عمر بن ثابت 

 هـ(/222الثمانين )ت 

2210 

 131 االحتراق النفسي لدى معلمات رياض االطفال الحكومية واالهلية /

االحتكام الةى السةياق فةي توجةه االحتمةال االعرابةي )غيةر( القةرآن الكةريم 

 انموذجا/

201 

االحتياجةةات التدريبيةةة المعرفيةةة لةةذراع الحنطةةة المرويةةة فةةي قضةةاء بيجةةي 

 بمحافظة صالح الدين وعالقتها ببعض المتغيرات/

0300 

 220 االحتياط في الدماء في الفقه االسالمي/

 0132 ة وعالقتها بقدرة الذات ...الخ/احداث الحياة الضاغط

االحزاب السياسية واالصالح السياسي في االردن )جبهة العمل االسةالمي 

 انموذجا(/

121 

االحزاب السياسية وضع السياسةة العامةة فةي تركيةا تجربةة حةزب العدالةة 

 والتنمية انموذجا/

231 

دراسةةةة م: 0303ـةةة 0322االحةةةزاب والمنظمةةةات السياسةةةية فةةةي ايةةةران 

 تاريخية /

2211 

 012 احكام انتداب الموظف العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة/

 210 احكام التعايش مغير المسلمين في المعامالت واالحوال الشخصية /

احكةةام الجحةةود واالشةةتقاق االسةةمي فةةي النظةةام النحةةوي العربةةي : دراسةةة 

كلمةات الرسةةول االكةةرم تطبيقيةة فةةي كتةاب نهةةج الفصةةاحة الحةاوي لقصةةار 

 )ص( لجامعة ابي القاسم بانيده /

0031 
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 213 احكام السن في الفقه االسالمي/

االحكام الفقهية المستفادة من احاديةث االحكةام فةي بلةوغ المةرام : دراسةة 

 مقارنة لنماذج مختارة من الجنايات والحدود/ 

232 

يةةةة المطلةةةب ) احكةةةام النكةةةاح عنةةةد االمةةةام الجةةةويني مةةةن خةةةالل كتابةةةه نها

 انموذجا(/

2021 

 211 احكام ) الهاتف( في الفقه االسالمي /

 213 احكام اليد في الفقه االسالمي /

االحةةالل الجزئةةي للشةةعير بكبسةةة فةةول الصةةويا او اليوريةةا واضةةافة خميةةرة 

الةةى عليقةةةة الحمةةالن الذكريةةةة  Saccharomyces cerevisiaeالخبةةز 

 العرابية واثرها في االداء ونمو االحياء المجهرية في الكرش/

2100 

 2022 /0321احمد ماهر ودوره السياسي في مصر حتى عام 

االحةةوال االجتماعيةةة فةةي منطقةةة الفةةرات االوسةةط مةةن خةةالل كتةةب الرحالةةة 

 االجانب ...الخ/

2220 

غرناطة :دراسة من خالل مؤلفات لسان الدين االحوال االدارية في سلطنة 

 بن الخطيب/

2210 

االحوال االدارية واالقتصادية في ضواحي الكوفة حتى نهاية القرن الثاني 

 الهجري/

2221 

 2222 االحوال االقتصادية في شمال الحجاز قبيل االسالم /

 2232 م/0322ـ 0323احوال اليهود في بولندا خالل االحتالل االلماني 

احيةةاء المنظمةةات فةةي ظةةل ممارسةةات اسةةتراتيجيتي االنةةدماج واالكتسةةاب 

لتوليد القيمة بمرحلة التدهور التنظيمي : دراسة تحليلية في شركة الهالل 

 الصناعية ـ العراق/ 

2021 

 2022 اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي /

 2132 ونبات الجت ...الخ/ .Lemina sppاختبار نبات عدس الماء 

االختصةةةاص الرقةةةابي للسةةةلطات المحليةةةة فةةةي القةةةانون العراقةةةي :دراسةةةة 

 مقارنة/

012 

 200 اختالف البنية الصرفية في القراءات القرآنية /

اخةةتالف الصةةاحبي مةةع ابةةي حنيفةةة فةةي المعةةامالت مةةن كتةةاب الشةةركة الةةى 

 هـ(/132الحوالة من كتاب الهداية للمرغيناني ت)

2022 

اختيار الموقع والترتيب الداخلي باستخدام عملية التحليل الهرمي ونظرية 

 صفوف االنتظار/

2011 

اختيةةارات ابةةن عقيةةل االصةةولية فةةي دالالت االلفةةاظ فةةي كتابةةه الواضةةح : 

 دراسة اصولية مقارنة /

2023 
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 200 اختيارات االمام الخرقي في احكام االحوال الشخصية ...الخ/

االمةةام الشةةوكاني الفقهيةةة فةةي الطهةةارة مةةن خةةالل كتابةةه نيةةل  اختيةةارات

 االوطار/ 

2322 

اختيةةارات االمةةام الطحةةاوي الفقهيةةة فةةي احكةةام االسةةرة مةةن خةةالل كتابةةه 

 )مختصر الطحاوي( : دراسة فقهية مقارنة/

2132 

 2312 اختيارات االمام الغزالي في العيادات وفقه االسرة / 

نصةةر المةةروزي فةةي ااحكةةام االسةةرة فةةي كتابةةه  اختيةةارات االمةةام محمةةد بةةن

 اختالف العلماء :دراسة مقارنة/

2111 

 2022 اختيارات علي بن عمر بن احمد بن عبدوس الحنبلي...الخ/ 

االختيارات الفقهية في احكام المعامالت المالية لالمام الطحاوي مةن خةالل 

 كتابه ) مختصر الطحاوي( : دراسة فقهية مقارنة/

2130 

االختيارات الفقهية البن ابي هريرة ) رحمه هللا( في المعمالت المالية مةن 

م: دراسةةة فقهيةةة 321هةةـ( 221خةةالل كتةةاب ) الحةةاوي (للمةةاوردي ) ت

 مقارنة/

223 

االختيارات الفقهية لالمام ابي المظفر السمعاني من خالل تفسيره :دراسة 

 مقارنة/

2132 

فةةي احكةةام االسةةرة مةةن كتابةةه )فةةتح  االختيةةارات الفقهيةةة لالمةةام الشةةوكاني

 القدير(/

2111 

 2022 هـ( على متن الشاطبية/022االختيارات النحوية في شرح الجعبري ) ت

اختيارات وترجيحات االمام ابن عبد البر الفقهية من خالل كتابه االستذكار 

 من كتاب القراض الى نهاية كتاب الحدود : دراسة مقارنه/

2012 

 202 باالسباب في ضوء القرآن الكريم /االخذ 

 2221 االخر في ادب احزاب العصر االموي/

 2022 االخر في نقائض المثلث االموي/

االخةةر وتمثالتةةه فةةي الةةنص المسةةرحي العربةةي : دراسةةة فةةي ضةةوء النقةةد 

 الثقافي /

2211 

 0111 االخفاق المعرفي وعالقته بعوامل الشخصية الخمس لدى طلبة الجامعة /

 101 االخفاقات المعرفية على وفق االسلوبين االدراكيين ...الخ/

اخالقيةةات مهنةةة التعلةةيم فةةي الفكةةر التربةةوي االسةةالمي واتجاهةةات معلمةةي 

 المرحلة االبتدائية نحوها /

032 

 0313 اداء االدارة االرشادية في ظل معايير الجودة الشاملة ...الخ/

 2233 )عليهم السالم( للدكتور الصغير / االداء البياني في ديوان اهل البيت 
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 2122 االداء التناسلي واالنتاجي لدى اغنام العواسي المحلية ...الخ/

 2212 االداء القصصي في شعر ايام العرب الجاهلي /

 2233 االداء النصي للجسد في منظومة العرض المسرحي العراقي /

ادارة االبةداع لعمةةداء الكليةات فةةي جامعةةة بغةداد مةةن وجهةة نظةةر رؤوسةةاء 

 االقسام العلمية/ 

0002 

ادارة االداء واثرها في الفاعلية التنظيمية : دراسة ميدانيةة فةي مستشةفى 

 الحين )ع( التعليمي ـ درائرة صحة كربالء /

2012 

 11 ادارة االزمات في المكتبات المركزية الجامعية العراقية /

 2232 م( / 0123ـ 0120االدارة العثمانية في ريالة بغداد )

 2210 /0312ـ 0323االدارة الفرنسية في تونس 

 2022 ادارة قوى التناقض لضمان االداء المنظمي المستدام ...الخ/

ادارة المعرفةةة وعالقتهةةا بالدافعيةةة نحةةو االنجةةاز االكةةاديمي لةةدى تدريسةةي 

 الجامعة / 

0131 

المةةوارد المائيةةة فةةي حةةوض ديةةالى وتنميتهةةا : دراسةةة فةةي جغرافيةةة ادارة 

 الموارد المائية /

2122 

 203 ادارة الموارد الناضبة في ظل االنظمة الفدراليه نماذج مختارة / 

ادارة الموازنةةات العامةةة واسةةتقرار االقتصةةاد الكلةةي فةةي الواليةةات المتحةةدة 

 /2101ـ 0332قارنة للمدة االمريكية والهند : دراسة قياسية تطبيقية م

221 

ادارة المؤسسةةة الصةةحية بةةين المركزيةةة والالمركزيةةة وانعكاسةةاتها علةةى 

جةةودة الخدمةةة الصةةةحية لمراكةةز الرعايةةةة الصةةحية فةةةي محافظةةة كةةةربالء 

 المقدسة /

002 

 2221 االدب الروائي لقصي الشيخ عسكر : دراسة سردية /

 2202 ادب الصالة في العراق القديم في ضوء المصادرة المسمارية / 

 2003 هـ : دراسة صرفية داللية /202ادب الكاتب البن قتيبة المستوفي لسنة 

 2212 ق.م(/ 130ـ 300ادب نيراري الثاني )

االدراك الحةس ـ الحركةةي وعالقتةةه لمؤشةةرات النشةةاط الكهربةةائي العضةةلي 

البايوكينماتيكية للذراع الضاربة ودقة الضرب السةاحق وبعض المتغيرات 

 بالكرة الطائرة /

2100 

 2021 ادعياء المهدوية والسفارة حتى نهاية القرن الرابع الهجري/

 212 هـ / 221االدعية في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ت 

االدلة الجيومورفولوجيةة لمنةاخ البالستوسةين فةي المنطقةة شةبه الجبلةة ) 

 / G.I.Sشرف دجلة( باستخدام 

2122 
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 2022 ادوات الحرب في شعر العصر العباسي االول ...الخ/

 123 ادوار القوى االسيوية الكبرى في التوازن االستراتيجي في اسيا ...الخ/

 2021 اراء االمام العز بن عبد السالم االصولية : دراسة مقارنة/ 

 2121 اراء الحافظ الكرجي االصولية في كتابه : )نكت القرأن( / 

 2111 اراء الحميدي الفقهية من خالل مروياته/

 002 اراء سيد قطب االقتصادية في كتابه ظالل القرآن/

 2110 التكييف الفقهي ...الخ/اراء السيد محمد محمد صادق الصدر في 

 2102 االراء العقدية في النبوات في شرح الكرماني على صحيح البخاري/

االراء الفقهية البي بكر الصيدالني فةي كتةابي الطهةارة والصةالة : دراسةة 

 فقهية مقارنة/ 

2120 

 2102 االراء الكالمية المتعلقة بااللهيات للمال علي القاري / 

 2012 : دراسة تاريخية / 0311ـ 0322اراء ومواقف اسماعيل الغانم 

االرتقاء بالموروث العمراني والسياحة االحيائية : دراسة تطبيقية لمدينةة 

 النجف / محلة البراق/ 

2202 

 211 ارحام النساء ومايتعلق بها من احكام /

الكةةاربون  ازالةةة بعةةض العناصةةر الثقيلةةة مةةن المخلفةةات السةةائلة باتسةةتخدام

 المنشط الحبيبي/

0111 

 0210 ازالة بعض مركبات الكبريت من زيت الغاز باستخدام معادن طينية/

 0003 ازالة بعض ملوثات المياه باستخدام المعالجة التبانية في مدينة الموصل/

 2012 االب في المرحلة االبتدائية االزمات التربوية المدرسية للطفل العراقي فاقد 

 212 م/2112الحكم في العراق بعد عام ازمة 

 2232 : دراسة تاريخية / 0322ـ 0322ازمة حوض الرور 

 210 ازمة الرهن العقاري والمصرفية االسالمية : االنعكاسات الحلول/

 211 وانعكاساتها عالميا وعربيا/ 2111االزمة المالية العالمية 

اقتصةاديات دول مجلةس التعةاون االزمة الماليةة العالميةة وانعكاسةها علةى 

 الخليجي /

213 

تسةةةبابها وانعكاسةةةاتها االقتصةةةادية  2111االزمةةةة الماليةةةة العالميةةةة لعةةةام 

والسياسةةية علةةى االقتصةةادات االوربيةةة والناميةةة مةةع اشةةارة خاصةةة لةةدول 

 مجلس التعاون الخليجي/ 

221 

 222واثرهةا علةى االيةرادات النفطيةة لةدول  2111االزمة المالية العالمية لعام 
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 مجلس التعاون الخليجي/ 

 122 ازمة المياه بين دول حوض النيل /

 2002 االزهار الزيتية في شرح بين االلفية ...الخ/

 2002 االزهار في الشعر االندلسي ابان القرن الخامس الهجري / 

اليةةة واالحكةةام الخلقيةةة وتقةةدير الةةذات لةةدى اطفةةال الشةةوارع االسةةاءة االنفع

 واقرانهم في المدارس االبتدائية /

102 

 2211 االساليب االخراجية وانعكاسها في عروض المخرجين المطبقين /

اسةةاليب االقنةةاع الةةدعائي فةةي الحمةةالت االنتخابيةةة : دراسةةة تحليليةةة فةةي 

السالم اثناء انتخابةات مجلةس النةواب صحف االتحاد ـ بغداد ـ البيان ـ دار 

 /2101العراقي لعام 

11 

اسةةاليب تصةةميم االزيةةاء فةةي عةةروض المسةةرح االكةةاديمي العراقةةي امتثةةال 

 خليل انموذجا/

2231 

 0132 اساليب التفكير )سيترنبرج( وعالقتها بمستوى الطموح ...الخ/

الكبةةرى فةةي اسةةاليب التفكيةةر وعالقتهةةا باسةةاليب الةةتعلم والعوامةةل الخمسةةة 

 الشخصية لدى طلبة الجامعة /

0102 

 0131 اساليب التفكير وعالقتها بمعنى الحياة لدى طلبة الجامعة /

االساليب التقنية في اعمال تشكيلي مرحلة الستينات وتوظيفها في نتاجات 

 طلبة قسم التربية الفنية / 

0021 

 22 المنطقة العربية/االساليب الدعائية في القنوات الفضائية الموجهة الى 

 2210 ه(/212اساليب الطلب في ديوان الشريف الرضي )ت

 2212 اساليب الطلب في شعر حسان ابن ثابت /

اساليب مختلفة النقاص الوزن واثارها في بعض المتغيرات االنثريومترية 

والفسةةيولوجية واالنجةةاز ودافعيتةةه لةةدى منتخةةب شةةباب محافظةةة الديوانيةةة 

 /لبناء االجسام 

0031 

 011 اساليب النبي ) صلى هللا عليه واله(في دعوة القبائل الى االسالم/

 2022 االساليب النحوية في شعر محمد حسين ال ياسين/

 232 اسباب تغير الحكم الشرعي عند االصوليين/

 230 اسباب الخطأ في فتاوي المعاصرين : دراسة تأهيلية تطبيقية/

( للتسةميد .Punica granatumlسةليمي )استجابة اشجار الرمان صنف 

 والرش الورقي باليورون وحامض االسكوربيك/ NPKالعضوي وال 

0310 

 0303 استجابة بعض اصناف وهجن القطن المستنبطة منها لفترتي الري/ 
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استجابة بعض صفات النمةو الحاصةل والصةفات النوعيةة لتراكيةب وراثيةة 

 اعيد زراعية مختلفة / (تحت مو.Gossplum hirsuiumlمن القطن )

0222 

استجابة بعض المتغيرات البايوكيميائيةة لالكسةدة ومضةادات االكسةدة بعةد 

 اداء وحدة تدريبية عالية الشدة بأوقات وظروف متباينة /

2222 

للنمةو   .solanum tuberosumlاسةتجابة خمسةة اصةناف مةن البطاطةا 

 وانتاج الدرنات الدقيقة خارج الجسم الحي /

0301 

استجابة الخيار المنتج صيفا الضافة انواع مختلفة من االسةمدة العضةوية 

 وطريقة التربية باستخدام التبريد الصحراوي / 

0222 

 0322 استجابة الذرة الصفراء المعايير انتخاب تحت مستويين نتروجين /

اسةةتجابة الةةذرة الصةةفراء لميةةاه الةةري الممغنطةةة ومكافحةةة االدغةةال بمبيةةد 

 واثرها في صفات النمو والحاصل ومكوناته / االترازين 

2111 

 0030 استجابة عدد من المتغيرات الوظيفة عند اداء اختبارين هوائيين/

للتلقةةةيح بالرايزوبيةةةا  Glycine maxl.merrillاسةةةتجابة فةةةول الصةةةويا 

 والمايكورايزا والسماد والفوسفاتي في تربية جبسية/

0302 

.لالكثةار ونشةوء الكةالس وانتةاج بعةض المركبةات استجابة نبات . الشليك 

 الطبية خارج الجسم الحي/

0222 

 011 /2111استجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 

 022 االستحواذ على الشركة المساهمة : دراسة مقارنة/

استخدام اساليب السالسل الزمنية لمعالجة االختالفات الموسمية في الرقم 

 القياسي لسعر المستهلك / 

23 

استخدام االساليب غير المباشةرة فةي تقةدير عةداد الةوالدات وبنةاء جةداول 

 الحياة في محافظة القادسية /

21 

 استخدام اساليب المخططات الشبكية فةي االدارة الحضةرية للسةيطرة علةى

 توسيع المدن ...الخ/

210 

 312 استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تدريس مادة الحاسوب ...الخ/

اسةةتخدام اشةةعة كامةةا لتعةةديل خصةةائص )بةةولي سةةتايرين وبةةولي مونومثيةةا 

 اكريليت (التحلل االحيائي/

2221 

اسةةةتخدام االليزارينةةةات فةةةي التقةةةدير الطيفةةةي لمركبةةةات امينيةةةة ودوائيةةةة 

 وتطبيقها على المستحضرات الصيدالنية / 

0011 

استخدام االنترنت في جامعةة البصةرة واقعةه ودوره فةي العمليةة التعليميةة 

 والبحثية / 

22 

 0232 استخدام بعض االحماض االمينية كمثبطات لتأكل النحاس ...الخ/

 2112استخدام بعض االدوات المسةاعدة وتأثيرهةا فةي تطةوير سةرعة االسةتجابة 
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 سنة/01ـ 02الحركية لحراس المرمى بكرة القدم لالعمار 

استخدام بعض الطائق المعلمية والالمعلمية في تقدير وفيات االطفال دون 

 الخامسة من العمر في العراق/

00 

العالقة في بعض اصةناف تابعةة استخدام بعض المؤشرات الوراثية اليجاد 

 للجنس ...الخ/

0200 

اسةةتخدام التغذيةةةة كبةةةدائل ومكمةةةالت حبةةوب اللقةةةاح فةةةي النشةةةاط الحيةةةوي 

 في محافظة البصرة/ .Apis meuifera lلطوائف نحل العسل 

0320 

اسةةتخدام تقنيةةات مختلفةةة الزالةةة المبةةايض والةةرحم بالجراحةةة المنظاريةةة 

 في الكالب / ومقارنتها بالجراحة التقليدية

2120 

 0321 في ازالة الملوثات النفطية...الخ/ pbytoemediationاستخدام تقنية 

 2201 استخدام تقنية )الخزف االغريقي( في التشكيل الخزفي/

 0323 استخدام التقنية النووية في تحسين النباتات / 

: دراسة استخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز بأستعمال اطوار سائلة ثابتة 

 كفاءة فصل بعض مركبات االزو المشتقة من الباراكريزول /

0222 

استخدام تمارين لتطوير ) تحمل القوة ـ القوة المميزة بالسرعة( وتأثيرها 

في دقةة اداء بعةض المهةارات الهجوميةة للعةب كةرة السةلة علةى الكراسةي 

 المتحركة/

2110 

 0110 يفية ...الخ/استخدام تمرينات خاصة على بعض المتغيرات الوظ

اسةةتخدام تمرينةةات داخةةل المةةاء والمصةةاحبة لالشةةعة تحةةت الحمةةراء فةةي 

 تخفيف االم مفصل الركبة وتطوير االداء الحركي لالطراف السفلى/

0112 

 %01استخدام ثالثة انواع من النباتةات المائيةة فةي ازالةة مبيةد الموكةاب 

 العراق /وبعض العناصر الثقيلة من مياه شط العرب جنوب 

0322 

 0322 استخدام الجبس الفوسفاتي في استصالح الترب الملحية...الخ/

 22 استخدام الخوارزميات الضبابية الجينية كأداة لتشخيص سرطان الثدي / 

 0332 استخدام صخر الفوسفات والسوبر فوسفات ...الخ/

 اسةةتخدام طرائةةق التمهيةةد االسةةي فةةي التنبةةؤ باسةةعار الصةةرف فةةي العةةراق

 وقياس اثر التضخم ومعدالت الفائدة /

3 

استخدام الطرق الجزئية لتشخيص الفطريات المصاحبة للبذور مةع اشةارة 

 وعزالته المنتجة لسموم االفال/ pspergillus flavusخاصة للفطر 

0211 

اسةةتخدام طريقةةة فلوكةةت لحةةل مسةةألة فةةي انتقةةال الحةةرارة بواسةةطة الحمةةل 

 الحراري / 

0212 

 2131 يموسين االبل االلمعدل وراثيا ...الخ/ استخدام كا
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 0322 استخدام الماء الممغنط وتقنين استخدام مبيدات االدغال...الخ/

 Trichoderma harzianum saccharomycesاسةةةتخدام فطةةةر

Cervisiae  في تخمرات الحالة الصلبة لنخالة الحنطة محفزا لنمةو فةروج

 اللحم /

0223 

 0213 الحاسوبية في التحليل االني للمحاليل متعددة العناصر /استخدام الكيمياء 

اسةةتخدام المةةدخل المنظةةومي فةةي تةةدريس الرياضةةيات وأثةةره فةةي تحصةةيل 

 واستبقاء تالميذ المرحلة االبتدائية/

311 

اسةةتخدام مسةةتويات مختلفةةة مةةن البةةروتين فةةي فتةةرة الرعايةةة واثرهةةا فةةي 

 الياباني/ االداء االنتاجي والتناسلي لطائر السوى

2112 

استخدام معلمات وراثية وادلة انتخابية في تقويم عدة تراكيب وراثية مةن 

 /  .Hordeum vulhare lالشعير 

0301 

الحصةين لتصةةميم عبنةة لنمةاذج تقيةيم نوعيةةة  D  اسةتخدام معيةار امثةل ـ

 المياه في محطات المعالجة/

02 

 2111 ومصادر نتروجينية ...الخ/استخدام المكعبات العلفية الحاوية على نسب 

اسةةتخدام المكمةةالت الغذائيةةة علةةى وفةةق مةةنهج تةةدريبي لتطةةوير القةةدرات 

البدنيةةة الخاصةةة وتأثيرهةةا علةةى االداء الفنةةي لةةبعض المسةةكات لمصةةارعي 

 ( سنة /00ـ 02الحرة اعمار )

2202 

اسةةتخدام منهجيةةة التحليةةل المكةةاني فةةي تقيةةيم المالءمةةة المكانيةةة للتوسةةع 

 الحضري لمدينة الكوت /

2222 

اسةةتخدام الميةةاه المعاملةةة بالمجةةال المغناطيسةةي وفطةةر المقاومةةة االحيائيةةة 

 ...الخ/

0211 

 0122 استخدام نطف مرض عدم الخصوبة ...الخ/

استخدام نظرية السةمات الكامنةة وفقةا النمةوذج راشةي فةي تطةوير اختبةار 

المرحلة االعدادية في مدينة رافن للمصفوفات المتتابعه المتقدم على طلبة 

 بغداد /

103 

اسةةتخدام نظريةةة المبةةاراة المضةةية لتحديةةد االسةةتراتيجيات المثلةةى النتةةاج 

 المشتقات النفطية في مصفى الدورة /

0212 

لتقةةةيم تركيةةةز عنصةةةري  Lagrange interpolationاسةةتخدام نمةةةوذج 

 الكادميوم والرصاص في المياه وانسجة نوعين من اسماك شط العرب/

0023 

فةةي مةةنح االئتمةةان للمختبةةرات الطبيةةة الخاصةةة )  5CSاسةةتخدام نمةةوذج 

 نموذج مقترح(/ 

2012 

اسةةتخدامات االشةةعة المايكرويةةة لمكافحةةة بعةةض حشةةرات الةةرز المخةةزون 

 وتأثيراتها على صفات الجودة /

0312 

استخدامات الشباب الجامعي للصحافة المتخصصةة واالشةباعات المتحققةة 

ـةة 2101منهةةا ـ دراسةةة مسةةحية لعينةةة مةةن طلبةةة كليةةة االعةةالم للمةةدة مةةن 

21 
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2100/  

اسةةةتخدامات الطاقةةةة المتجةةةددة ) الطاقةةةة الشمسةةةية وطاقةةةة الريةةةاح ( فةةةي 

 محافظات جنوب العراق : دراسة في جغرافية الطاقة/ 

2110 

 0212 ...الخ/pb( IIاالستخالص والتقدير الطيفي اليونات )

اسةةةةتخالص وتنقيةةةةة جزئيةةةةة النةةةةزيم البروتييةةةةز القاعةةةةدي مةةةةن بكتريةةةةا 

Pseudomonas aeruginosa  ودراسةةة بعةةض تأثيراتةةه الفسةةيولوجية

 والكيموحيوية في اناث الجرذان البيض المختبرية /

0121 

ري : دراسة تحليلية في مفاهيم استدامة التشكيل الكتلي في المشهد الحض

 فلسفية )الفينغ لشوي(/ 

2231 

 2012 /0310ـ 0320استدعاء الطلل في الشعر الفلسطيني من 

استراتيجياتالترشةةيق الةةوظيفي ودورهةةا فةةي مواجهةةة االنهيةةار التنظيمةةي : 

 (/2003-2011دراسة حالة في )معمل سمنت الكوفة( للمدة من )

2021 

انةةواع التغذيةةة الراجعةةة اثنةةاء التوقفةةات واالوقةةات اسةةتراتيجية اسةةتخدام 

 المستقطعة وعالقتها بترتيب الفرق للدوري النخبة بالكرة الطائرة /

0021 

 121 االستراتيجية االقليمية للصين ودورها في تحديد مكانتها العالمية /

 012 /2110ايلول  00االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط بعد 

 121 راتيجية روسيا االتحادية على المستويين الدولي واالقليمي / است

االستراتيجية الروسية في الشرق االوسط : دراسةة فةي توظيةف البرنةامج 

 النووي االيراني /

001 

االستراتيجية ..في ظل تفاعالت السياسة الدولية : دراسة فلسفية تحليلية 

 في الفكر االستراتيجي للسياسة الدولية /

120 

 220 استشراق مستقبل التنمية البشرية المستدامة في العراق/

 0323 االستصالح الحيوي لتربة متأثرة بالمالح ...الخ/

 2132 استعمال االوزون الطالة العمر الخزني لجبن المونتري/

استعمال البرمجة الديناميكية العشوائية في تخطيط االنتاج مةع تطبيةق فةي 

 شركة مصافي الوسط/

0200 

والمحفةةةزات الحيويةةةة  probioiicsاسةةةتعمال بعةةةض المعةةةززات الحيويةةةة 

Prebiotics  /في االغذية الخمرة العالجية 

2133 

 0211 استعمال بعض النماذج االحتمالية المنفردة والمركبة ...الخ/

 0212 استعمال التحليل العنقودي لبيان تغير نمط االنفاق في العراق ...الخ/

تحليةةةل القيمةةةة والهندسةةةة العكسةةةية فةةةي تحسةةةين قيمةةةة المنةةةتج اسةةةتعمال 

 وتخفيض التكاليف /

2023 
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اسةةةتعمال السالسةةةل الزمنيةةةة والشةةةبكات العصةةةبية االصةةةطناعية للتنبةةةؤات 

 المستقبلية لمستوى التضخم في العراق /

0212 

استعمال المجموعات الضبابية في السيطرة النوعيةة علةى بعةض منتجةات 

 الشركة العامة للصناعات الصوفية 1 معمل الكاظميه/ 

2002 

استعمال المياه الممغنطة في بعض معايير الصحة السماك الكةارب الشةائع 

cyprihus carpio / 

2103 

جية المثلى لشبكات استعمال نظرية المباريات الضبابية في تحديد االستراتي

 الهاتف النقال /

2001 

 202 استعمال نماذج ماركوف المخفية في تمييز التضخم االقتصادي في العراق

 2121 استعماالت االرض التعليمية وتباينها المساحي في مدينة البصرة ...الخ/

 2322 استعماالت االرض الزراعية في ناحية العبارة في محافظة ديالى /

 121 االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنيه لدى طلبة المرحلة االعدادية/

 113 االستقواء وعالقته بقوة االنا لدى طلبة المرحلة المتوسطة /

االستنباط المصلحي من النصةوص عنةد االمةام محمةد الطةاهر بةن عاشةور 

 ...الخ/

2302 

 2231 موضوعية فنية /االستنجاز في شعر عصر ماقبل االسالم : دراسة 

 2120 استئصال الكلية باستخدام الجراحة المنظارية في الكالب /

 2101 االستيطان الريفي في قضاء بعقوبة : دراسة في جغرافية الريف / 

االسةةرائيليات فةةي التةةاريخ االسةةالمي داللتهةةا واصةةولها واثارهةةا العقائديةةة 

 والسياسية / 

2201 

 2222 م/2111ــ 022الثقافي في الموصل من اسرة ال الفخري ودورهم 

 2221 /0331ـ 0321اسرة ال مكتوم ودورها في تاريخ امارة دبي 

اسةةس عمةةل البرلمةةان فةةي ضةةوء الشةةريعة االسةةالمية والقةةانون : دراسةةة 

 تأصيلية/

020 

اسةةس وتطلبةةات توقيةةع الجامعةةات والكليةةات الحكوميةةة واالهليةةة : منطقةةة 

 الدراسة 1 بلدية الشعب/

2211 

 2223 االسس ومعايير تخطيط موقع معمل سمنت بابل/

 2000 االسطرة والتشكيل االسطوري في شعر خزعل الماجدي/

 2211 االسطول الحربي في العصرين االيوبي والمملوكي ...الخ/

 221 اسلوب االمر في صحيح مسلم في ضوء اساليب القرآن الكريم/

 2010اسةلوب تحديةد التكةاليف علةى ااسةا االنشةطة ودوره فةي تقيةيم مشةةروعات 
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 قطاع المقاوالت /

 222 االسلوب الحكيم وتطبيقاته في القرآن الكريم / 

 0220 اسلوب الشرط في صحيح البخاري/

االسلوب المعرفي ) االندفاعي ـ المتروي( وعالقته بالقلق االجتماعي لدى 

 طلبة الجامعة/

0111 

 211 اسم )ال( النافية للجنس في القرآن الكريم : دراسة داللية /

 211 اسماء هللا سبحانه وتعالى باللغات االعجمية /

 2111 هـ(/020هـ ـ 20اسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومروياته التأريخية )

 2221 اسهامات علماء الجزيرة الفراتية في الحركة الفكرية في بغداد ...الخ/

اسواق بالد االندلس من القرن الرابع الهجةري حتةى نهايةة القةرن السةابع 

 الهجري/

2212 

 023 االشارات القرآنية في علم السياسة :دراسة موضوعية /

 2211 االشغال الداللي للتشفير في التعبير الفيلمي/

اشةةتغال السةةيمائية البصةةرية لبنيةةة المفةةردات التيبوغرافيكيةةة فةةي المنجةةز 

 الطباعي/

2220 

اشةةتقاق طرائةةق مركبةةة مةةن قاعةةدتي شةةبه المنحةةرف وسمبسةةون لحسةةاب 

التكةةامالت الثنائيةةة عةةدديا وصةةيغ الخطةةأ لهةةا وتحسةةين النتةةائج بأسةةتعمال 

 طرائق تعجيلية /

0212 

اشةةتقاق طرائةةق مركبةةة مةةن قاعةةدتي شةةبه المنحةةرف والنقطةةة الوسةةطى 

 لحساب التكامالت ...الخ/

0211 

للمولى قره يعقوب بن ادريس القرماني النكدي الالرندي  اشراق التواريخ

 م: دراسة وتحقيق/0223هـ1221المتوفي سنة 

10 

 2220 االشكال المركبة في الرسم العراقي المعاصر /

اشكال ومضةامين البةرامج الثقافيةة فةي االذاعةات الدوليةة الموجهةة اذاعةة 

 0/01/2100مةن ) العراق الحر انموذجةا :دراسةة لبةرامج االذاعةة للمةدة

 م(/20/2/2102الى 

21 

اشةةكاليات التنميةةة االقتصةةادية الراهنةةة فةةي العةةراق بةةين اختيةةار المةةنهج 

 الفكري وتطبيق اليات التحول نحو اقتصاد السوق/

222 

 0221 اشكاليات في االصول النحوية واللغوية /

 2202 اشكالية اشتغال مضمرات الصورة في بناء سردية اللغة السينمائية /

 202 (/2101ـ2112اشكالية بناء دولة القانون ) العراق انموذدجا 

 231 اشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة/
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 2221 اشكالية التواصل العالمي في الخطاب البصري المعاصر ...الخ/

 2210 اشكالية الحضور والغياب لرمز في خطاب العرض المسرحي العراقي/

للجسةةد فةةي النحةةت العةةالمي المعاصةةر : دراسةةة  اشةةكالية الخطةةاب الجمةةالي

 على وفق المنهج الظاهري/

2202 

 2202 اشكالية على وفق المنهج الظاهراني/

 2222 اشكالية الهوية في الخزف العراقي المعاصر /

 0321 اصل ووراثة معدن الجبس في بعض الترب الجبسية من العراق /

 222 /2101ـ 2112في العراق للمدة اصالح االداء المالي للموازنة العامة 

 210 االصالح االقتصادي ومتطلبات التنمية االقتصادية في دول عربية مختارة 

االصالح الدتوري والسياسي فةي العةراق فةي مواقةف الصةحافة الوطنيةة ـ 

 /0312ـ0322االهالي ـ اليقظة ـ الوطن 

2222 

 220 / االصالح الديني في الفكر السيسي االسالمي المعاصر

االصةةةالح السياسةةةي والتحةةةول الةةةديمقراطي فةةةي الةةةدول العربيةةةة العةةةراق 

 انموذجا/

212 

اصول الشاشي للعالمة نظام الةدين الشاشةي ) رحمةه( : مةن رجةال القةرن 

 السايع الهجري...الخ/

212 

 0220 االصول المرفوضه في ضوء الدرس اللغوي الحديث /

 0002 النقدي والبالغي عند العرب/اصول المعايير النصية في التراث 

اضطرابات التواصل اللغوي وعالقتها باالساءة االنفصالية لذوي صعوبات 

 التعلم في المرحلة االبتدائية/

110 

 023 االطار القانوني لعقد الوكالة المدنية : دراسة مقارنة/ 

اطةةار مقتةةرح لتطةةوير النظةةام المحاسةةبي الحكةةومي فةةي العةةراق علةةى وفةةق 

 النظام االتحادي/

2022 

اطةةار مقتةةرح للحةةد مةةن اسةةتخدام مرونةةة المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة فةةي 

 ممارسات ادارة االرباح /

2021 

اطةار مقتةرح للمحاسةةبة القضةائية ودورهةةا فةي اكتشةةاف عمليةات االحتيةةال 

 المالي /

2020 

 2012 اطالة فترة حفظ اللحم البقري بالتبريد ...الخ/

 222 السياسية االقتصاديات التحول : دراسة مع اشارة الى العراق /االطر 

 221 اطروحات التجديد في الفكر السياسي العربي المعاصر /

 2221االطعمةةةة والمةةةأدب فةةةي الدولةةةة العربيةةةة االسةةةالمية حتةةةى نهايةةةة العصةةةر 
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 الراشدي/

ة اعةادة تأهيةل وتخطةيط انشةطة السةياحة االثريةة فةي مدينةة بابةل التاريخية

 واثرهما في حركة التدفق السياحي : دراسة ميدانية/

022 

 2230 اعادة تأهيل وتطوير المدن حالة الدراسة مدينة الحي في واسط/

 2232 اعادة التصميم الوظيفية التعبيرية في افعال االضافة ...الخ/

 0203 االعتراضات النحوية على ابي البقاء الكبر في تفسير اللباب البن عادل /

اعتماد دالة االباحية في تحديد فترة الصيانة الوقائية الدوريةة غيةر التامةة 

 المثلى في شركة مصافي الوسط/ 

0202 

 22 اعتماد دالة فورثي في شبكات الحساسات الالسلكية /

اعتمةةةاد طريقةةةة معكةةةوس المسةةةافة الموزوونةةةة لتصةةةميم مرشةةةح الزالةةةة 

 ضوضاء الملح والبهار من الصدر الملوثة/

0220 

االعجاز العلمةي فةي تفسةير نفحةات القةرآن )اليةة هللا الشةيخ ناصةر مكةارم 

 الشيرازي(/

233 

اعداد بطارية االستعدادات الفارقيه على وفق نظرية السمات الكامنة لةدى 

 طلبة المرحلة المتوسطة /

112 

اعداد تمرينات مركبة باالثقال لتطوير القوة البدنية الخاصةة وتأثيرهةا فةي 

 بعض المهارات الهجومية المركبة لالعبي كرة السلة لشباب / اداء

2231 

 2110 اعداد خطط مبرمجة الكترونيا بأستخدام الهاتف النقال ...الخ/

 0011 اعداد مدرسي اللغة العربية في كليات التربية في العراق ومصر واالردن 

اعداد ميدان تطويري لمسابقات العاب القوى وتأثيره في القةدرات البدنيةة 

 ( سنة / 02ـ00والحركية لالعمار )

2111 

 231 االعالم في التعبير القرآني : دراسة في المستويات اللغوية /

 2212 االعالن التلفزيوني وانعكاساته على القيم االجتماعية للشباب العراقي/

ـةة 000ه/ 130ـةة32بات ووسةةائل الترفيةةه فةةي االنةةدلس )االعيةةاد والمناسةة

0232 /) 

2222 

 2023 االغتراب في شعر امل دنقل /

 2012 االغتراب في الشعر العراقي في القرن السابع الهجري /

االغتةةةراب النفسةةةي واالجتمةةةاعي لةةةدى الطلبةةةة المهجةةةرين واقةةةرانهم غيةةةر 

 الدين /المهجرين في المرحلة االعدادية في محافظة صالح 

123 

 2103 االغراء والتحذير في كتاب الترغيب والترهيب ...الخ/

 0202 االغناء الصرفي في العربية /
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 0211 االفراد والتثنية والجمع في اللغة االكدية :دراسة مقارنة مع اللغة العربية 

 201 افعال الحركة في القرأن الكريم : دراسة قي التركيب والداللة /

 203 المقروءة بالتخفيف والتشديد في القراءات السبع :دراسة لغوية /االفعال 

 113 اقتراح بديل لمقياس سن لقياس مستوى الرفاهية االقتصادية /

 032 االقتران اللفظي والتركيبي في سورة االنسان : دراسة داللية /

 االقتصاد االسالمي والفقر تأصيل نظري لمنهج اقتصاد بال فقر في المذهب

 االقتصادي االسالمي/

133 

 2200 هـ(/000اقتصاد السوق في معجم لسان العرب البن منظور )ت

االقسةةام التشخيصةةةية والعالجيةةةة فةةي المستشةةةفيات المعاصةةةرة )االشةةةعة 1 

 المختبرات 1 العالج الطبيعي(/

2232 

اقليم سجستان راسة في احواله السياسةية واالقتصةادية واالجتماعيةة منةذ 

 ن الثالث الهجري حتى نهاية القرن السادس الهجري / منتصف القر

2212 

 2121 اقوال علماء الجرح والتعديل فيمن قال فيهم ابن معين ...الخ/

 212 ن الكريم : دراسة موضوعية /’اقوال المرأة في القر

اقوال وفوائد الشيخ ابن عثيمين ) رحمةه هللا( الحديثيةة فةي كتابةه الشةرح 

 المستنقع : دراسة حديثة /الممتع على زاد 

2121 

اكتشاف المعلومات المخفية في الصةور واستخالصةها باسةتخدام الشةبكات 

 العصبية /

21 

 2221 االكتظاظ الحضري : دراسة تحليلية لمنطقة زيونة في مدينة بغداد ...الخ/ 

 0112 االكثار الدقيق لصنفين من الطماطة ...الخ/

خضةةريا بالزراعةةة  Freesia Xhybrida baileyاكثةةار نبةةات الفريزيةةا 

 النسيجية/

0122 

االكسدة الضوئية المحفزة لصيغة فلوروسين الصوديوم بأستخدام مصةادر 

 تشعيع مختلفة / 

0211 

 2201 ال بيت النبوة )عليهم السالم( في كتاب تاريخ الرسل والملوك ...الخ/

سنة هـ الى 02آل الربيع بن يوسف : دراسة في احوالهم العامة من سنة 

 هـ/221

2220 

 2302 آل قتادة بن النعمان واثرهم في التاريخ االسالمي /

 020 االلتزام التضاممي/ 

 022 التزام المقاول بانجاز العمل: دراسة مقارنة/

 011 / الفاظ البيع والشراء في القرآن الكريم : دراسة داللية
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 0212 الفاظ الحياة االجتماعية في نهج البالغة /

االلفاظ الدالةة علةى النزاهةة والفسةاد الةواردة فةي القةرآن الكةريم : دراسةة 

 لغوية /

010 

الفاظ الدولة وشؤونها في كتاب ) نهج البالغة( لالمام علي بن ابي طالب 

 ) عليه السالم (: دراسة داللية /

0030 

 033 ) فعال( و) فعال( في القرأن الكريم : دراسة داللية /الفاظ الصيغتين 

 2011 الفاظ الطبيعة في شعر المتنبي :دراسة في الحقول الداللية /

الفاظ الطبيعة في نقائض االخطل وجريةر والفةرزدق :دراسةة تطبيقيةة فةي 

 ضوء نظرية الداللية/

2212 

 2002 لغوية تحليلة/ الفاظ غريب الحديث في تهذيب اللغة لالزهري : دراسة

 0210 االلفاظ اللغوية في كتاب السيرة النبوية ...الخ/

 2002 الفاظ المكان في الشعر الجواهري : دراسة لغوية /

االلفاظ الواردة على صيغة ) فعلى( مثلثة الفاء في القرآن الكريم : دراسة 

 صرفية داللية/

031 

 2231 االموي /االلفة في الشعر العربي حتى نهاية العصر 

 2211 االله مردوخ كبير االلهه البابلية : دراسة في العقائد الدينية /

 2202 االله واالنسان في شعر الرواد العرب ...الخ/

 2223 الواح جدارية تذكارية في العراق القديم من االلف الثالث ق.م/ 

 2200 الواح فخارية من العصر البابلي القديم : دراسة فنية /

االلوان ودالالتهةا فةي شةعر ابةن زيةدون وابةن خفاجةة االندلسةيين: دراسةة 

 موازنة/

2222 

اليةةات االداء التمثيلةةي فةةي عةةروض المسةةرح العراقةةي سةةامي عبةةد الحميةةد 

 انموذجا/ 

2232 

 2212 اليات اشتغال النق والتكرار في التصميم الطباعي /

في كتاب عيون االخبار  اليات بناء الخبر في السرد العربي القديم : دراسة

 البي قتيبة /

2220 

 2212 اليات التشكيل الصوري في العرض المسرحي/ 

 001 اليات مكافحة االرهاب وأثرها على حقوق االنسان /

 2201 م( : دراسة تاريخية /0122ـ0230االمارة الشهابية في لبنان )

 2111 وعلومه /هـ( وجهوده في الحديث 222هـ ـ 111االمام ان خلقون )
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االمام جعفةر بةن محمةد الصةادق )رضةي هللا عنةه ( ومرورياتةه فةي الكتةب 

 التسعة ومعجم الطبراني الكبير : دراسة تحليلية /

2020 

 2121 هـ( سيرته ومرورياته التاريخية /020االمام حماد بن سلمه )ت 

 2021 االمام السجاد )عليه السالم( ورسالة الحقوق/

هـ( وجهوده في الحديث وعلومةه كتةاب 103االمام قاسم بن مطلوبغا )ت 

 منبية االلمعي انموذجا/ 

2011 

 2313 االمام القصاب مفسرا من خالل تفسيره نكت القرآن/ 

 233 االمام واثره في تطبيق االحكام الشرعية /

 2110 االمام يحيى بن سعيد بن قيس االد ضاري واراؤه الفقهية ـ باب العبادات 

 2120 االمامة عند ابن حزم االندلسي وضرورات الواقع السياسي /

االمثةةال المولةةدة وامثةةال العةةوام حتةةى القةةرن التاسةةع الهجةةري : دراسةةةة 

 موضوعية فنية /

2102 

مةةة لالسةمنت الجنوبيةة : دراسةةة امثليةة االنتةاج واالربةةاح فةي المنشةأة العا

 / 2010- 2008قياسية تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة للمدة 

212 

 0212 االمثلية العددية المتوازنة ذات البحث المباشر / 

االمداد بمعرفة علو االسناد وهةو ثبةت العالقةة عبةد هللا بةن سةالم البصةري 

 م(جمعه واختصره/0020هـ ـ 0022)ت

2001 

امكانيةةات التأويةةل وحةةدوده ) قةةراءة تحليليةةة نقديةةة .. منةةة المنةةان لمحمةةد 

 الصدر اختيارا/ 

0010 

االمكانات العسكرية االيرانية وأثرها علةى التةوازن االسةتراتيجي االقليمةي 

 م/2112بعد 

023 

 2101 امكانيات زراعة المحاصيل الحقلية في قضاء بلدروز وسبل تطويرها /

امكانيةةات محافظةةة واسةةط مةةن الريةةاح واالشةةعاع الشمسةةي ودورهمةةا فةةي 

 استثمار الطاقة المتجددة/ 

2121 

امكانيةةة اسةةتخدام اطيةةان تكةةوين فتحةةة النتةةاج سةةوائل حفةةر االبةةار النفطيةةة 

 لمواقع مختارة 1 محافظة صالح الدين /

0111 

 2223 امكانية انتاج مخاريط حرارية باستخدام خامات عراقية / 

امكانية تطبيةق نظةام تخطةيط مةوارد المشةروع لتعزيةز الميةزة التنافسةية : 

 دراسة استطالعية في معمل سمنت الكوفة/

2012 

امكانية تطويع دعائم لخامة البولي اسةتر المسةتخدم فةي المنجةز النحتةي ) 

 تقنيا وفنيا(/ 

2202 

 222امكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام معايير 
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 نظام النقد االوربي/

امكانيةةة ربةةط المؤسسةةات الصةةحية بشةةبكة االنترنيةةت واالنترنيةةت :دراسةةة 

اسةةتطالعية الراء عينةةة مةةن العةةاملين فةةي بعةةض المؤسسةةات الصةةحية فةةي 

 مدينة بغداد / 

002 

 201 نقدية الخليجية ...الخ/امكانية قيام الوحدة ال

 102 االمم المتحدة وحقوق االنسان :دراسة حالة العراق /

 213 االمن االنساني في اطار القانون الدولي المعاصر / 

االمن الدولي واالمن القومي :دراسة في اسةتراتيجية المبادلةة واالحةالل ) 

 الواليات المتحدة االمريكية انموذجا(/

120 

ـة 023االمير العباسي عبد الملةك بةن صةالح ودوره السياسةي والعسةكري 

 م(/ 100ـ 011هـ 0321

2222 

 2211 االنا والخر في المعلقات العشر / 

 Aspergillus ovyzaeانتةاج االنيةولينزات فةي العزلةة القطريةة المحليةة 

 بوساطة تخمرات الحالة الصلبة /

2221 

 2021 / االمل والياأس في شعر ابن زيدون

انتاج تقاوي البطاطا االساس والمعتمدة باستخدام نظامي الزراعة المائيةة 

 والرلية واختبار كفاءتها فسلجيا وحقليا/ 

212 

 pichiaانتةةاج حةةامض الكلوكوتيةةك بواسةةطة عزلةةة محليةةة مةةن الخميةةرة 

kudriavzevii / 

2003  

 2221 انتاج الداللة االدبية في قصص االطفال عند كامل كيالني/

انتاج السكر المتعدد) بيتا ـ دـ كلوكان بوسةاطة العزلةة المحليةة مةن الفطةر 

Aureoba sidium pullulansu3/ 

0211 

 2222 انتاج السليلوز من عزلة محلية من بكتريا ...الخ/

 2102 انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في محافظة بابل/

 2010 نباتية /انتاج لبن متخمر مدعم ببعض المستخلصات ال

انتةةةةاج وتنقيةةةةة انةةةةدول ـ حةةةةامض الخليةةةةك مةةةةن خاليةةةةا المقيةةةةدة لبكتريةةةةا 

Azotobacter  /المعزولة محليا 

0120 

مةن عزلةة محليةة   polygalacturonaseانتاج وتنقية وتوصةيف انةزيم 

 بطريقة تخمرات الحالة الصلبة / aspergillus nigertpuمن العفن 

0122 

 0320 االنتخاب بخلية النحل لوزن البذرة في زهرة الشمس/ 

 0321 االنتخاب بالتلقيح الذاتي لتحمل شدود الجفاف ...الخ/
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انتخةةةةاب الظةةةةروف المثلةةةةى النتةةةةاج حةةةةامض الكوكونيةةةةك مةةةةن الخميةةةةرة 

Rhodotorula glutinis  /المعزولة محليا 

0100 

الجرثومية والطفيلية االخرى انتشار اصابات الفيروس العجلي والمسببات 

 لالسهال في مدينة بعقوبة /

0111 

انتشةةار سةةالالت جةةراثيم المكةةورات العنقوديةةة الذهبيةةة المقاومةةة للمضةةاد 

 في هذه المقاومة / co2الحيوي الفانكومايسين وتأثير الليزر ـ 

0111 

وعالقتةةةه مةةةع بعةةةض االوالةةةي  xodidae:Acariانتشةةةار القةةةراد الصةةةلب 

 بعض المناطق المحيطة بمدينة تكريت/ السبورية في

0002 

 0111 انتشار مرض السل المقاوم في محافظة ديالى / 

 2211 ومواقف الدول الكبرى منها/0312االنتفاضة الهنغارية عام 

انتقةةال اثةةر الةةتعلم العمةةودي والعمةةودي المعكةةوس فةةي تعلةةم االداء الفنةةي 

 ومستوى االنجاز بين سباحتي الصدر والحرة /

2222 

 2232 االنتقاء المكاني في االسكان العمراني الحديث /

 202 االنحراف أسبابه 1 اثارهوعواقبه1 عالجه في القرآن الكريم/

 221 االنحراف العقالني المعاصر في العقيدة االسالمية / 

 2213 م( : دراسة في الحياة العامة/0223ـ 0202هـ1 221ـ 213االندلس )

 2232 الفتوحات االسالمية )صدر االسالم والعصر االموي( /االنزياح في شعر 

 0222 االنساق االسلوبية المهيمنة على السورة القرآنية ...الخ/

 2200 انساق التعبير الجسدي للعنف في العرض المسرحي العراقي المعاصر/

 2020 انساق التعبير في شعر فوزي كريم /

االنعكاسةات االجتماعيةةة للمجتمةع االفتراضةةي : دراسةة ميدانيةةة فةي مدينةةة 

 الكوت / 

212 

االنعكاسات االجتماعية للنزاعات المسلحة علةى المةرأة العراقيةة : دراسةة 

 ميدانية في مدينة بغداد/

222 

انعكاسةةةات التةةةوازن الةةةديناميكي علةةةى االداء التسةةةويقي مةةةن خةةةالل ادارة 

 سة تحليلية لعينة من المصارف الخاصة في العراق /عالقات الزبون : درا

2013 

االنعكاسات الثقافية للعولمة على المجتمع المحلي : دراسة انثروبولوجيه 

 في قضاء الحويجة/

223 

انعكاسات نظم عمل االداء العالي في المخرجات الوظيفية باطار ممارسات 

نظريةة تعةدد المسةتويات مرونة الموارد البشرية : دراسة تجريبية تطبيق 

 لعينة من الجامعات العراقية /

2020 

 220 االنفاق العسكري في الشرق االوسط بعد الحرب الباردة ...الخ/
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 021 االنفتاح الثقافي في العالم االسالمي العراق انموذجا/

 022 انقضاء االلتزام بالمقاصة : دراسة مقارنة/

 021 العام : دراسة مقارنة/انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو 

 200 انماط التراكيب اللغوية ومتعلقاتها في القرآن الكريم : دراسة نحوية/

انماط الشخصةية وعالقتهةا بةالتفكير المنةتج واالنتبةاه االنتقةائي لةدى طلبةة 

 الجامعة /

0100 

انماط القيادة االدارية لرؤوساء االقسام وفقةا لنظريةة هيرسةي وبةال نشةرد 

المعنوية العضاء الهيئة التدريسةية واالنتاجيةة الكميةة فةي معاهةد والروح 

 هيئة التعليم التقني/

0000 

االنماط القيادية فةي معاهةد نفةط العةراق وعالقتهةا بدافعيةة اعضةاء الهيئةة 

 التدريسية نحو العمل والعالقات االجتماعية فيما بينهم /

0001 

 2110 /0311ـ 0322انماط اللغة السردية في الواية العراقية 

 0221 انموذج رياضي لحساب خصائص االنتشار في االلياف البلورية الفوتونية 

 2231 / 0101ـ 0110انهيار امبراطورية نابليون بونابرت 

اهل البيت فةي شةعر الكميةت والسةيد الحميةري ودعبةل الخزاعةي : دراسةة 

 موازنة / 

2210 

 202 اسة نقدية /اهم الشبهات التي اثارها المعاصرون : د

اهةم المحةددات االنثروبومتريةة والبدنيةة والمهاريةة النتقةاء العبةي التةنس 

 ( سنة الندية المنطقة الوسطى الجنوبية/00ـ02االرضي )

2120 

االهمية االستراتيجية للحقةول النفطيةة فةي العةراق : دراسةة ف الجغرافيةة 

 السياسية/

2301 

 2111 العراق/االهمية الجيوبولتيكية لنفط 

 2310 االهمية الستراتيجية لجزيرة سقطري...الخ/

 2133 االهمية السياسية لمدينة النجف /

 2011 االوجه االعرابية في كتاب ) النكت في القرآن (...الخ/

 2212 اوجه الصراع في شعر ماقبل االسالم شعراء المعلقات انموذجا/

اوستراكودا تكوين الفتحة ) المايوسين االوسط (من مقطعي )دربنديخان ـ 

 اغجلر( محافظة السليمانية 1 شمال شرقي العراق/ 

0100 

اوسةةتراكودا تكةةوين كولةةوش مةةن طيةةة بيةةرات 1 منطقةةة سةةد نجمةةة شةةمالي 

 العراق/

0102 

 2220 /0311ـ 0322االوضاع االجتماعية في مدينة العمارة 
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ـةة 0320السياسةةية واالجتماعيةةة واالقتصةةادية فةةي قضةةاء الحةةي االوضةةاع 

0311/ 

2221 

 2230 ( /0112ـ 0033االوضاع العامه في فرنسا خالل عهد القنصلية )

 211 آيات االجل في القرأن الكريم : دراسة تحليلية/

 0202 ايات االخالق في النص القرآني : دراسة بيانية/

 230 هللا عليه وسلم : دراسة تحليلية / ايات االدب مع النبي محمد صلى

 232 ايات االذن واالستئذان في القرآن الكريم : دراسة تحليلية / 

 200 ايات االسراع والعجلة في القرآن الكريم /

 202 ايات االلقاء في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/

اسةةة ايةةات االوامةةر والنةةواهي االلهيةةة الصةةريحة فةةي سةةورة البقةةرة : در

 تحليلية /

222 

 220 ايات الحب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/

 232 ايات الشك والريب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 202 ايات الصدر في القرآن الكريم : دراسة تحليلية /

 210 ايات الفتنه والبالء في القرآن الكريم : دراسة في التركيب والسياق/

 231 في القرآن الكريم : دراسة تحليلية / ايات القوة

 221 ايات الكسب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 211 ايات اللبث في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 200 ايات المجيء في القرآن الكريم : دراسة نحوية / 

 210 ايات المقابلة في القرآن الكريم : دراسة موضوعية وتوجيه بالغي/

 223 ايات الملك في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 212 ايات وصف القرآن الكريم : دراسة في علم المعاني/

ايرادات ضريبة الةدخل والعوامةل المةؤثرة فيهةا فةي محافظةة صةالح الةدين 

 (/2101ـ 2111للمدة )

221 

 

 

 حرف الباء

 2021 هـ/111تالبحث البالغي في تفسير اللباب البن عادل الحنبلي 

 0032 البحث الداللي في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني/
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 0033 /2113ـ 0333البحث الداللي في رسائل جامعة بغداد واطاريحها 

 2032 هـ/ 121البحث الداللي في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري ت

 211 البحث الداللي واثره في االستنباط الفقهي/

 0221 الصرفي في شرح كتاب سيبويه/ البحث

 2100 البحث القرآني عند االمام علي الهادي ) عليه السالم(/

 012 البحث القرآني في موسوعة اهل البيت )عليهم السالم ( الحضارية...الخ/

البحةةةث النحةةةوي فةةةي كتةةةاب ) رمةةةوز الكنةةةوز فةةةي تفيةةةر الكتةةةاب العزيةةةز( 

 (/1220للرسعني)ت 

2101 

 0201 مدائح الشعر العراقيين في القرن الثامن عشر /البديع في 

 2212 البربر في عصر دويالت في االندلس ...الخ/

بناء متطلبات لتطبيق ادارة الجودة الشاملة لكليةات التربيةة الرياضةية مةن 

 وجهة نظر التدريسيين في العراق/

2221 

 323 لمية ...الخ/بناء معايير لتطوير مناهج الرياضيات في ضوء المعايير العا

 2220 بناء مقياس الصالبة العقليية لدى العبي االلعاب الفرقية/

بنةةاء مقيةةاس لتقيةةيم ظةةروف ادارة المبةةاراة لحكةةام السةةاحة الةةدوليين بكةةرة 

 القدم في قارة اسيا /

2120 

بنةةةاء المنظمةةةة المتعلمةةةة فةةةي اطةةةار التكامةةةل بةةةين عمليةةةات ادارة المعرفةةةة 

دراسةةة تحليليةةة لعينةةة مةةن العةةاملين فةةي وزارة والمقةةدرات الجوهريةةة : 

 العلوم والتكنلوجيا /

023 

 020 بناء منظومة قيم االمانة لدى المعلم في ضوء الرؤية القرآنية /

بنةةةاء منظومةةةة قةةةيم تربويةةةة للمعلةةةم العراقةةةي فةةةي ضةةةوء التةةةراث العربةةةي 

 االسالمي والفلسفات المعاصرة/

032 

سكبيروراسةبين التراجيديةة : دراسةة بناء الموقف الكوميدي في نصةوص 

 مقارنة /

2103 

اليجةةاد موقةةع مسةةتخدم الهةةاتف النقةةال  GPSبنةةاء نظةةام تطبيقةةي بواسةةطة 

 ...الخ/

0113 

 122 بناء وتطبيق برنامج تدريبي في التوجيه المهني للمرشدين التربويين /

ية بناء وتطبيق مقياس االساليب االنتباه وعالقته ببعض المهارات الهجوم

ـةة 2100بةةالكرة الطةةائرة لالعبةةين النخبةةة فةةي جمهوريةةة العةةراق لالعةةوام 

2102 / 

2101 

بنةةاء وتطبيةةق مقيةةاس للمهةةارة الفكريةةة لالعبةةي انديةةة دوري النخبةةة بكةةرة 

 القدم في العراق /

2111 
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بنةةاء وتقنةةين بطاريةةة اختبةةار لقيةةاس دقةةة المهةةارات الفنيةةة لالعبةةي الكةةرة 

 الطائرة جلوس المتقدمين/

2102 

بناء وتقنين مقياس التفكير االيجابي لدى رؤساء االتحادات الرياضةية فةي 

 العراق وعالقته بكفاياتهم االدارية من وجهة نظر اعضائها/

2222 

 2223 بناء وتقنين مقياس نفسي لالعبي كرة القدم على وفق اللعب/

بنةةو العبةةاس ودورهةةم فةةي الحيةةاة العامةةة منةةذ عصةةر الرسةةالة حتةةى نهايةةة 

 العصر االموي /

2222 

 2221 بنو غطفان قبل االسالم وعصر الرسالة : دراسة تاريخية /

 2202 البنيات السردية للرحالت الخيالية في القصيدة العربية الحديثة/

 2021 البنية االيقاعية في حماسات العصرالعباسي : دراسة موازنة/

 2222 العراقية القديمة/بنية التجريد االنشاء التصويري على االنية 

 2211 هـ/ 120بنية التضاد في شعر ابن حمديس ت

 2012 بنية السرد في النص المسرحي عند عادل كاظم ويحيى الدين زنكنه/

 2112 بنية السرد في نصوص غادة السمان الشعرية/

 212 م(/2101ـ 0331البرلمان والنظام السياسي في مصر )

 023 قضاياها ومشاكلها من وجهة نظر اسالمية/البرمجة اللغوية العصبية 

برنةةامج ارشةةادي مقتةةرح لتنميةةة مفهةةوم الةةذات لةةدى غيةةر المنجبةةين مةةن 

 الذكور/

122 

برنامج تدريبي على وفق انموذج )اتكن ـ كاربلس( واثره اكتساب مهارات 

 التدريس لمعلمي مدارس التعليم المسرع في مادة الرياضيات/

321 

التةذوق الموسةيقي لتطةةوير مهةارات التجويةد القرآنةةي  برنةامج تةدريبي فةةي

 لطلبة علوم القرآن الكريم/

212 

 0121 برنامج تدريبي الكساء طلبة المرحلة االعدادية مهارات الصوت وااللقاء /

 131 برنامج تدريبي الكساب معلمات رياض االطفال مهارات االداء التمثيلي/

االخةةراج فةةي المسةةرح المدرسةةي لةةدى برنةةامج تةةدريبي لتطةةوير مهةةارات 

 مدرسي التربية الفنية/

2201 

برنامج تدريبي لتعليم مهارات التفكير المحورية لتالميذ المرحلة االبتدائية 

 )بناء وتطبيق(/

121 

 0232 ( لمدرسي الرياضيات ...الخ/TRIZبرنامج تدريبي مستند لنظرية )

 100 ضوء ادارة التغيير/ برنامج تدريبي مقترح للمشرنين االداريين في

 0022 برنامج تعليمي الكساب طلبة قسم التربية الفنية المهارات الجسدية /
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برنامج تعليمي لتطوير مهارات تحليل العمل الفني لدى طلبة قسةم التربيةة 

 الفنية /

0023 

 0131 برنامج مقترح للصيانة الشاملة لقنوات الري والبزل في العراق/

 2131 واراؤة االصولية : دراسة مقارنة / البرهان النسفي

: دراسةةةة فةةةي 0121ـةةة 0121بريطانيةةةا فةةةي عهةةةد الملةةةك جةةةورج الرابةةةع 

 السياستين الداخلية والخارجية/

2231 

ـة 0311البطالة في العراق ودوره انشاط الصناعي في الحةد منهةا للمةدة )

 م(/2111

2130 

 2202 البطل الوجودي في نصوص جليل القيس المسرحية/

 121 بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة/

بعةةةض طرائةةةق التشةةةخيص المختبريةةةة لةةةداء الكمثريةةةات فةةةي الخيةةةول فةةةي 

 الموصل/

2122 

بعض المتغيرات الكينماتيكية لخطوة الحاجز كمؤشر لمرحلةة السةرعة فةي 

 ( متر حواجز للناشئين/001فعالية )

2211 

الحياتيةةةةةةةةةةةةةةة للسوسةةةةةةةةةةةةةةتين المزركشةةةةةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةةةةةةض المعطيةةةةةةةةةةةةةةات 

(Warner)eichhorniaeNeochetina  (والمخططةةةةHustache) 

Coleoptera:curculionidae Neochetina bruchi           وامكانيةةةةة

soloms(mart.) Eichhoria crassipes/ 

0321 

 2223 بالد الشام في كتابات جغرافيي القرن الرابع للهجرة 1 العاشر للميالد /

بالغة انجاز الحذف في تفسير معارج التفكير ودقائق التدبر لعبةد الةرحمن 

 حسن حبنكة الميداني/

220 

ـة 0100البنى االسلوبية في خطب الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء 

 م/0312

2100 

بناء اختبار تحصيلي في مةادة االرشةاد والصةحة النفسةية لالقسةام العلميةة 

 بغداد وفق نظرية السمات الكامنة/في كليات التربية جامعة 

0101 

بناء اختبار تحصيلي محكةي المرجةع فةي مةادة علةم نفةس الخةواص لطلبةة 

 اقسام العلوم التربويه والنفسيه/

0101 

بناء اختبار القدرة على التصور المكاني وفقا لنظرية السمات الكامنة لدى 

 طلبة المرحلة االعدادية/ 

122 

 132 المكاني 1 البصري لالطفال في مرحلة رياض االطفال /بناء اختبار للذكاء 

بناء اختبار مقنن تشخيصةي لمعسةري القةراءة )الريسلكسةيا( لةدى تالمةذة 

 المرحلة االبتدائية/

102 

 130 بناء اختبار مقنن لمهارات التفكير االساسية لدى اطفال الرياض/
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 133 االطفال/بناء اختبار المهارات الفنية لطالبات قسم رياض 

 23 بناء اداة تعاونية متعددة الوكالء لتطلبات نظم الزمن الحقيقي/

 21 بناء اداة لنمذجة البيانات توليد الشفرات والهندسة العكسية/

البنةةاء االسةةتعاري لعناصةةر التعبيةةر فةةي الصةةورة السةةينمائية : دراسةةة فةةي 

 افالم ستيفن سبيليرغ/

2201 

 2222 االندية الرياضية في العراق /بناء الية مقترحة لخصخصة 

 0001 بناء انموذج ادارة االصالح والتطوير في جامعة بغداد /

 002 بناء انموذج لتطوير االدارة الجامعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/

بنةاء انمةوذج لتقةةويم االداء المهنةي لمعلمةةي المرحلةة االبتدائيةةة فةي ضةةوء 

 معايير الجودة الشاملة /

110 

بنةةاء انمةةوذج لتقةةويم كتةةب المةةواد النفسةةية فةةي اقسةةام العلةةوم التربويةةةة 

 والنفسية لكليات التربية في ضوء معايير الجودة/

0020 

بناء انموذج لتقويم المناهج التربوية في كليات التربية االساسية في اقليم 

 كردستان العراق/

0023 

واثةةره فةةي اكتسةةاب بنةةاء انمةةوذج مقتةةرح فةةي ضةةوء النظريةةة المعرفيةةة 

 المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف الثاني المتوسط/

0121 

بنةةاء برنةةامج تةةدريبي لتدريسةةي مختبةةر علةةم االحيةةاء المجهريةةة واثةةره فةةي 

كفايةةاتهم التدريبيةةة واالداء العملةةي لطلبةةتهم وتنميةةة اتجةةاههم نحةةو مهنةةة 

 التمريض/

0021 

المةديري المةدارس الثانويةة بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتصةال 

 في ضوء احتياجاتهم التدريبية/

100 

بناء برنامج تةدريبي لتنميةة القةوة الرياضةية لةدى الطلبةة المطيقةين واثةره 

 على القوة الرياضية لدى طلبتهم وتحصيلهم الرياضي/

0232 

بناء برنامج تدريبي وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة لمدرسي علةم االحيةاء 

 تنمية مهاراتهم العقلية وذكاءاتهم المتعددة وتحصيل طلبتهم/ واثره في

332 

بناء برنامج لتطوير الكفايات التدريسية لمدرسي النقد االدبي في المرحلة 

 االعدادية على وفق معايير الجودة الشاملة /

0102 

 2200 بناء بطارية اختتبار بدنية مهارية لالعبي كرة اليد ...الخ/

ختبةةار المهةةارات الهجوميةةة بكةةرة اليةةد للطةةالب المتقةةدمين بنةةاء بطاريةةة ا

 للقبول في كلية التربية االساسية قسم التربية الرياضية/

2200 

بنةةاء بطةةاريتي اختبةةار بدنيةةة ومهاريةةة وتقنينهمةةا النتقةةاء االشةةبال باعمةةار 

 سنة( بكرة القدم /02ـ00)

2111 

 0233 بناء توزيع احتمالي لوقت الفشل ...الخ/ 
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 0211 بناء الجملة في شعر علي الشرقي/

بناء السرد القصصي عند )تحسين كرمياني ( عبةد هللا طةاهر البرزنجةي 1 

 هيفاء زنكنة /

2012 

 2112 بناء الشخصية في رواية رحلة هللا لنجيب الكيالني/

البنةةاء الشةةكلي ومتطلبةةات االداء الةةوظيفي فةةي تصةةميم عبةةوات المنتجةةات 

 الصناعية/

2221 

بناء الصفحة النفسية للشخصةية الرياضةية لالعبةين المتقةدمين فةي مدينةة 

 الموصل/

2222 

 2212 البناء الفكري والموسيقي في نصوص احمد ابو خليل القباني المسرحية/

 2112 البناء الفني في )رواية لولم يكن اسمها فاطمة ( لخيري الذهبي/

 2021 /2101ـ 2111البناء الفني في القصيدة العراقية المعاصرة 

البنةاء الفنةةي الغةاني االطفةةال المقدمةة فةةي القنةوات الفضةةائية المتخصصةةة 

 وانعكاسه على السلوك تالمذة المرحلة االبتدائية /

2012 

بنةةةاء قواعةةةد البيانةةةات لمراحةةةل تنفيةةةذ مخططةةةات المةةةدن باسةةةتخدام نظةةةام 

محافظةةة ( : دراسةةة حالةةة لمدنيةةة الهنديةةة فةةي GISالمعلومةةات الجغرافيةةة )

 كربالء المقدسة /

2122 

 2030 البنية السردية في روايات ميسلون هادي/

 2210 البنية السردية في شعر الهذليي/

 2031 البنية السردية في قصص عاصي ورواياته/

 220 بنية العقلية العراقية : دراسة تأويلية في االنثروبولوجيا المعرفية/

 2221 بنية المتخيل في الخزف المعاصر /

 0220 البنية الوراثية لنمو وحاصل هجن الجيل الثاني في الباقالء ...الخ/

 2223 البنيوية التكوينية في النقد الحديث/

 2222 البوح في شعر حامد عبد الصمد البصري/

 202 البيان القرآني في كتب النحو العربي حتى القرن الثالث عشر للهجرة/

 220 القرآني : دراسة تفسيرية/البيان والتعقيب في النص 

 132 البيوع التمويلية وتطبيقاتها في المصارف االسالمية/

 

 حرف التاء

تةةأثير احةةالل نقةةل التمةةر المضةةاف اليةةه االنزيمةةات او المعةةزز الحيةةوي الحرافةةي 

اوكليهما محل الذرة الصفراء في عالنق مزوج اللحم في االداء االنتاجي وبعض 

2101 
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 والتغيرات المورفولوجية في االمعاء/ معايير الدم الفسلجية

تةةأثير االخاديةةد ببعةةد وببعةةدين علةةى كفةةاءة الخاليةةا الشمسةةية السةةليكونية غيةةر 

 البلورية المهدرجة خالل الفصول المختلفة /

0220 

تأثير اخالا مخلفات عرق السوس في عالئق ابقار الهولشتاين في بعض مظاهر 

 روف االجهاد الحراري/االداء االنتاجي والفسلجي تحت ظ

2111 

 2031 تأثير ادارة العالقة مع الزبزنفي بناء والئه للمنظمة ...الخ/

تأثير استخدام اساليب تدريسية متنوعة في تعلم مهارتي االرسال واالستقبال في 

 الكرة الطائرة/

2211 

تةأثير اسةتخدام االسةلوب التةدريبي ومحطةات متباينةة المسةتوى فةي تعلةيم بعةض 

 المهارات الهجومية بخماسي كرة القدم/

2221 

تةةأثير اسةةتخدام اسةةلوبي ) االتقةةان واالقةةران( فةةي تعلةةيم وتطةةوير مسةةتوى االداء 

 لبعض المهارات االساسية والمعرفية للناشئين بكرة القدم للصاالت 

2121 

تةةأثير اسةةتخدام اسةةلوبي االكتشةةاف الموجةةه والمتشةةعب فةةي تحسةةين تعلةةم بعةةض 

 ساسية بكرة السلة /المهارات اال

0022 

تأثير استخدام اسلوبي االكتشاف الموجه والمتشعب في التعلم واالحتفاظ لةبعض 

 المهرات المفتوحة بكرة القدم/

2213 

تةةأثير اسةةتخدام اسةةلوبي الةةتعلم التعةةاوني والتنافسةةي فةةي تحسةةين اداء المهةةارات 

 االساسية بكرة القدم ووقت التعلم االكاديمي/

2122 

اسةةتخدام االنظمةةة الخبيةةرة فةةي تعلةةم مهةةارتي االسةةال واالبعةةاد بالريشةةة تةةأثير 

 الطائرة/

2102 

تأثير استخدام بعض االلعاب الكشفية في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية 

 (ستة/01ـ02والمهارات الكشفية لمرحلة الكشاف المبتدىء بعمر )

032 

ة االدراكيةة والحةس حركيةة تأثير اسةتخدام بعةض التقنيةات البصةرية فةي السةرع

 للتعلم واالحتفاظ لمهارة التصويت بكرة اليد /

2212 

تةةةأثير اسةةةتخدام بعةةةض الوسةةةائل المسةةةاعدة فةةةي تطةةةوير قةةةيم بعةةةض المتغيةةةرات 

م بحةث تجريبةي علةى طةالب 111البيوكينماتيكية والبدنية وانجاز فعالية ركةض 

 في البصري/02ـ 01باعمار )

2131 

بدنيةة خاصةة علةى اليةابس والمةاء فةي تعلةم االداء الفنةي تأثير استخدام تمةارين 

 لسباحة الصدر للطالبات/

2222 

تةةأثير اسةةتخدام التمةةارين المتداخلةةة باسةةلوب اللعةةب التنافسةةي فةةي تطةةوير بعةةض 

القدرات البدنية الخاصة والمهارية وعالقتها بدقةة التهةديف لالعبةات كةرة القةدم 

 للصاالت/

2121 

ين والنبيةت المعةةوي والصةفات النوعيةة للبةيض المنةةتج تةأثير اسةتخدام الحامضةي

 للدجاج البياض/

2111 
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علةى بعةض  Eتأثير استخدام عقار الكلوميفين ستريت والقهوة العربية وفتامين 

المعةةةايير الفسةةةلجية والكيموحيويةةةة والنسةةةجية فةةةي االرانةةةب البةةةيض المعرضةةةة 

 لالجهاد التأكسدي ببيروكسيد الهيدروجين/

0222 

 2112 استخدام الفيديو التفاعلي المصحوب بالتدريب الثابت...الخ/تأثير 

تأثير استخدام قرص التوازن في مستوى تعلم بعةض مهةارات عارضةة التةوازن 

 في الجمناستك الفني للنساء /

2112 

تأثير استخدام اللعب التنافسي والتعاوني والحرفي الحد من فرط الحركة وتشتت 

 (سنوات/ 1ـ0)االنتباه للتالميذ بعمر 

2000 

فةةي الصةةفات االنتاجيةةة  A,Cتةأثير اسةةتخدام المةةاء المعةةالج مغناطيسةيا وفيتةةأمين 

 والفسلجية للحمالن الذكورية آلغنام العرابي/

2121 

تأثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق جذور الزنجبيل في االداء االنتاجي 

 وبعض صفات الدم والذبائح للحمالن العواسية/ 

2113 

تأثير استخدام مستويات مختلفة من المعزز الحيوي العراقةي الةذائب بالمةاء فةي 

 االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم/

2112 

تةةأثير اسةةتخدام مكعبةةات اليوريةةا مةةع دبةةس التمةةر كأضةةافات غذائيةةة فةةي االداء 

 االنتاجي للحمالن العواسية /

2122 

مةةن مسةةحوق قشةةور الرمةةان مةةع مستوسةةيين مةةن تةةأثير اسةةتخدام نسةةب مختلفةةة 

 العلف المركز على معامالت الهضم واداء الحمالن العواسية/

2120 

تأثير استخدام وسائل ) ذهنية ـ معرفية ( لتطوير دقة اتخاذ القرار وفق المادتين 

(من قانون كرة القدم لدى حكام الدرجة الثانية في محافظة البصرة بكرة 0ج00)

 القدم /

2122 

تأثير استراتيجية االدخةال ) التضةمين ( فةي اكتسةاب بعةض المهةارات االساسةية 

 على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لذوات الحرج الموقفي/ 

2110 

تأثير استراتيجية التعلم التعاوني باستخدام الحاسةوب فةي تعلةم بعةض المهةارات 

 بكرة اليد/

2213 

 2233 النشط وفق اساليب تفكير الطلبة ...الخ/تأثير استراتيجية التعلم 

تأثير استراتيجية حل المشةكالت لةذوي المجةال ) التةأملي مقابةل االنةدفاعي( فةي 

 تطوير بعض القدرات العقلية والنواحي الخططية للطالب بكرة القدم/

2121 

تأثير استعمال الثوم والزنجبيل فةي نمةو وتحسةين الحالةة الصةحية ضةد االصةابة 

 ترية في اسماك الكارب الشائع ...الخ/البك

2122 

 112 في تنمية اعتبار الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة /   Raimyتأثير اسلوب 

تأثير اسلوب التنافسي الذاتي بأستخدام تمرينات خاصة اضافية في تطةوير تعلةم 

 بعض المهارات االساسية الفنيةبالكرة الطائرة /

2102 

 2132تأثير االسلوب المتداخل والتضميني والتبادلي وفق مستويات الذكاء فةي تحقيةق 
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 م حواجز للطالب/001اهداف الدرس الفعالية 

 110 تأثير اسلوب النمذجة لتنمية المرونة النفسية لدى طالبات المرحلة االعدادية /

 2210 /تأثير اسلوبي التدريبي والتصنيف في تعلم بعض مهارات كرة القدم 

تةةةأثير اسةةةلوبي التطبيةةةق الموجةةةه والةةةذاتي متعةةةدد المسةةةتويات فةةةي تعلةةةم بعةةةض 

 المهارات االساسية والتحصيل المعرفي بسالح الشيش للطالب/

2203 

تأثير اسلوبي المنافسة الجماعية والواجبةات االضةافية فةي تطةوير اهةم القةدرات 

 بكرة القدم /البدنية والحركية وتعلم بعض المهارات االساسية للطالب 

2121 

تأثير االسلوبين التبادلي وفحص النفس باستخدام الخرائط الذهنية لذوي المجال 

المعرفي تحمل ـ عدم تحمل الغمةوض فةي تعلةم بعةض المهةارات االساسةية بكةرة 

 الطائرة /

2103 

تأثير اسلوبين تدريبيين فةي تحمةل االداء وعةدد مةن مؤشةرات المناعةة الخلويةة 

 يء الكرة الطائرة في نادي الدغارة الرياضي/والخلطية لناش

2121 

تأثير االسمدة النيتروجينية والتلوث بعنصةري الكةادميوم والرصةاص فةي بعةض 

 /33الصفات المظهرية والفلسجية والحاصل للقمح صنف اباء 

0111 

 Batsch1786 taeniaتةةأثير االصةةابة باليرقةةات المثانيةةة لشةةريطية القطةةط 

taeniaeformis  علةةى بعةةض المعةةايير الفسةةلجية والكيموحيويةةة فةةي الفئةةران

 / .Mus Musculus Lالمختبرية 

0221 

 Tribolium( Herbstتةةأثير االصةةابة بحشةةرة خنفسةةاء الطحةةين الصةةدئية )

castaneum  فةي تلةةوث حبةةوب الحنطةةة بسةةموم االفالتوكسةةينB  وتأثيرهةةا فةةي

 بعض الجوانب الحياتية للحشرة/

0003 

االسةةمدة العضةةوية للتربةةة والةةرش بمستخلصةةي االعشةةاب البحريةةة تةةأثير اضةةافة 

ultrakelp40,kelpak  /في النمو والمواد الفعالية لنبات الكرفس ...الخ 

0221 

 2112 تأثير اضافة بذور الحلبة وورق الزيتون الى العليقة في االداء االنتاجي ...الخ/

( في العليقة وماء الشرب في االداء  malic Acidتأثير اضافة حامض الماليك )

 االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم/ 

2103 

تةةأثير اضةةافة الخةةل الةةى مةةاء الشةةرب فةةي االداء االنتةةاجي والمنةةاعي والمجتمةةع 

 المايكروب لالمعاء لفروج اللحم/

2110 

 2121 تأثير اضافة خميرة الخبز ...الخ/ 

الةى العليقةة فةي  omegaمصةدر لتأثير اضافة زيوت السمك 1 الكتان والجوز ك

 الصفات االنتاجية والفسلجية للدجاج البياض/

2101 

تةأثير اضةةافة الصةخر الفوسةةفاتي والمةادة العضةةوية فةي الفسةةفور الجةاهز لنبةةات 

 الحنطة المزدوج في تربة جبسية/

0302 

تةأثير اضةافة عناصةر الكالسةةيوم والمغنيسةيوم والحديةد الةةى الوسةط الغةذائي فةةي 

 خنفساء الطحين الصدئية ...الخ/حياتية 

0002 



784 
 

( الى ZmboBiomin      تأثير اضافة الكركم والثوم والزعتر المعزز الحيوي )

عالئق الةدجاج البيةاض فةي االداء االنتةاجي وبعةض صةفات الةدم تحةت الظةروف 

 المحلية/ 

2121 

تةةأثير اضةةافة المةةادة العضةةوية فةةي نمةةو وانتةةاج نبةةات الباذنجةةان وتةةراكم صةةبغة 

 االنثوسيانين في الثمار / 

2112 

تةةةةأثير اضةةةةافة المةةةةادة العضةةةةوية وبعةةةةض اللقاحةةةةات الميكروبيةةةةة فةةةةي فطةةةةر 

Rhizoctonia solani / 

0110 

ـةة الةةى العالئةةق فةةي cornitioneتةةأثير اضةةافة مسةةتويات مختلفةةة مةةن الكةةارنيتن 

 االداء االنتاجي والفسلجي والتناسلي لدجاج غينيا/

0200 

مستويات مختلفة من مسحوق الكندر ) اللبان( الى ماء الشرب في تأثير اضافة 

 بعض الصفات االنتاجية والمناعية لفروج اللحم/

2111 

تأثير اضافة مستويات من المعزز الحيوي الذائب في الماء والخليط التآزري الى 

 العليقة في االداء االنتاجي لدجاج بيض المائدة/

2102 

بيةةل وبةةذور الكةةرفس وتوليفاتهمةةا الةةى العليقةةة فةةي تةةأثير اضةةافة مسةةحوق الزنج

االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسةلجية لهجةين يةن مةن اامهةات مةزوج اللحةم 

 وتأثيره في االداء االنتاجي للنسل / 

2123 

 2101 تأثير اضافة المفردة والمتداخلة لبذور الريحان والكراوية ...الخ/

العليقة في صفات السائل المنوي وبعض المقاييس تأثير اضافة الميالتونين الى 

 الكيموحيوية في الديكة البالغة المعرضة للكرب التأكسدي /

2121 

تأثير االكسدة على االلمنيوم وبعض سبائكه وعالقتها بمعامالت التوهين لالشعة 

 السينية /

0200 

التةةزان تةةأثير العةةاب حركيةةة مقترحةةة فةةي المتغيةةرات البايوميكانيكيةةة المحةةددة 

 سنوات/2ـ1االطفال بعمر 

2002 

تأثير انزيم المايلوبيروكسيديز وعالقته بالمتغيرات الكيموحياتية لدى المصةابين 

 بداء السكر بنوعية/

0012 

تأثير انشةاء السةدود علةى تغيةر الهيكةل الحضةري السةتعماالت االض فةي المةدن 

 )الحالة الدراسية تأثير سد حديثة على مدينة حديثة /

2220 

 300 تأثير االنفتاح التكنولوجي في مراحل التعبير الفني للتالميذ/ 

فةةي بعةةض  .Nigella sativa Lتةةأثير اوكسةةيد الزنةةك وبةةذور الحبةةة السةةوداء 

 جوانب المناعة الخلوية والبايوكيميائية لذكور الجرذان/ 

0211 

عضةةالت تةةأثير البةةرامج التأهليةةة المغناطيسةةية والكهربائيةةة والمختلطةةة وتأهيةةل 

 الفخذ المصابة لدى العبي المواني ثاني المتقدمين /

0031 

النفسةةية الضةةطراب مابعةةد  ,Cتةةأثير برنةةامج ارشةةادي باالفاضةةة فةةي خفةةض اال 

 الضغوط الصدمية لدى المراهقين /

012 
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 112 تأثير برنامج ارشادي في تخفيض النشاط المفرط لدى التالميذ بطيئي التعلم /

تةةأثير برنةةامج بااللعةةاب الصةةغيرة فةةي تنميةةة بعةةض الحركةةات االساسةةية العمةةار 

 سنوات( / 1)

2002 

تأثير برنامج تدريبي محوسب فةي تطةوير عتبةة تحمةل رد االجهةاد النفسةي لةدى 

 بعض العبي اندية دوري النخبة ـ بغداد ـ لكرة القدم /

2220 

بعض القياسات الجسةمية  تأثير برنامج تدريبي مقترح لزيادة حجم العضالت في

 والمؤشرات الفسيولوجية لالعبي بناء االجسام/

0032 

 2111 تأثير برنامج تطويري وفقا لالهداف الفكرية ...الخ/ 

تأثير برنامج تعليمي باستخدام اسلوبي االكتشاف الموجه والمتشةعب فةي بعةض 

 اساليب التفكير والتصويت بكرة اليد للطالبات /

2221 

تةأثير برنةامج تفةاعلي بالحاسةةوب فةي تطةوير بعةةض المهةارات الدفاعيةة وزيةةادة 

 التحصيل المعرفي بكرة اليد/ 

2212 

تةةأثير برنةةامج الكةةورت التعليمةةي فةةي تنميةةة التفكيةةر وتطةةوير االدراك )الحسةةي ـ 

 الحركي ( وتعلم اداء الضربتين االمامية والخلفية بالتنس للطالبات /

2122 

للمشةةي والحميةةة الغذائيةةة فةةي بعةةض المتغيةةرات الفسةةيولوجية  تةةأثير برنةةامجين

 ...الخ/

0032 

تةةأثير بعةةض االدويةةة المضةةادة لةةداء المقوسةةات علةةى مسةةتوى بعةةض المتغيةةرات 

 الكيموحيوية في دم الفئران البيض المصابة تجريبيا وفي النساء الحوامل/

0110 

تةةةةأثير اصةةةةناف الحنطةةةةة وحاالتهةةةةا فةةةةي حياتيةةةةه خنفسةةةةاء الطحةةةةين الصةةةةدئية 

Tribolium Castaneumo /وخنفساء الحبوب الشعرية ...الخ 

0000 

تأثير بعض االنظمة التمثيلية في التعلم واالحتفاظ للكمة الجانبية والصةاعدة فةي 

 المالكمة للناشئين / 

2200 

عةةض المظةةاهر الحركيةةة واالداء الفنةةي تةةأثير بعةةض البةةرامج التعليميةةة لتطةةوير ب

 ( سنة/ 02ـ 01لفعالية الوثب الطويل للمبتدئين بأعمار )

2212 

تأثير بعض التمرينات المهارية المركبةة فةي تطةوير المهةارات االساسةية بةالكرة 

 سنة/21ـ 00الطائرة ـ جلوس لمنتخب الشباب بعمر 

2123 

ظهريةةةة فةةةي القوقةةةع االرضةةةي تةةةأثير بعةةةض العوامةةةل البيئيةةةة فةةةي التغةةةايرات الم

Monacha Cantiana Montagu 1803 / 

0001 

 0013 تأثير بعض العوامل البيئية في الكثافة السكانية للديدان الحلقية /

 0202 تأثير بعض العوامل الفيزياوبة في بعض الجوانب الحياتية...الخ/

والعجةز الكلةوي تأثير بعض المتغيرات الكيموحيوية في امراض فرط ضغط الدم 

 المزمن وداء السكري/

0013 

تأثير بعض المستخلصةات النباتيةة الخةام علةى ثباتيةة زيةت زهةرة الشةمس تجةاه 

 التزنخ االوكسدي/

2201 
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تةةةةةةأثير بعةةةةةةض المستخلصةةةةةةات النباتيةةةةةةة فةةةةةةي بقةةةةةةاء والتصةةةةةةاق البرنقيةةةةةةل 

1854Crustacean cirvipedia balahus Amphitrite amphite 

Darwin / عند محطة النجيبية لتوليد الطاقة الكهربائية ـ البصرة 

0011 

 0022 تأثير بعض المستخلصات النباتية المائية في حياتية دودة الشمع الكبرى ...الخ/

 0232 تأثير بعض المضافات البوليمرية على المواد االسفلتية ومجال االستفادة منها/

ول فةي قشةدة وزبةد وحليةب االبقةار تأثير بعض المعامالت على خفض الكولسةتر

 واالغنام/

2130 

تأثير بعض المؤشرات التشغيلية على اداء وحدة الحمةأة المنشةطة ذات التهويةة 

 المطولة / 

0132 

تأثير بعض النواتج الحيوية والعالقة الوراثية للسيانوبكتريا المثبتة للنيتةروجين 

 الجوي على بعض انواع البكتريا الممرضة/

0122 

تةةأثير البنيةةة الجيولوجيةةة علةةى التوسةةع العمرانةةي فةةي مدينةةة الموصةةل باسةةتخدام 

 تقنيات نظم المعلومات الجغرافية/

2323 

تأثير ) البوردن والتيتانيوم( على بعض الخصاص الفيزيائية لسبيكة ) المنيوم ـ 

 نحاس مغنيسيوم(/ 

0221 

رة عالقةات الناخةب : تأثير التحليةل البيئةي فةي المةزيج التسةويقي السياسةي وادا

 دراسة استطالعية الداء عينة من اعضاء مجالس المحافظات الفرات االوسط/

2011 

تأثير تحميل كرياتين الفوسفات والكربوهيدرات وفق منهج تدريبي مقترح علةى 

 بعض القدرات البدنية الخاصة لالعبي كرة اليد الشباب / 

2210 

 0303 الى الكلورايت ...الخ /تأثير تحوالت معدن المونتموريلونايت 

تأثير تداخل التعلم االتقائي بالتمرين الذهني في تعلم بعةض المهةارات االساسةية 

 بالتنس االرضي ) بحث تجريبي(/

2100 

تأثير التدريب البالسيتي في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة وعالقتها بدقة 

 ئرة/ مهارة الضرب الساحق لالعبي الشباب بالكرة الطا

2101 

تأثير التدريب الذهني في تطوير بعض العمليات العقلية وتعلم المسكات المركبةة 

 ( سنة/00ـ02لمصارعي الحرة باعمار )

2200 

تأثير تدريبات التحمل الخاص باستخدام بعةض االمةالح المعدنيةة والكلوكةوز فةي 

الةةوطني تطةةوير االنجةةاز لفاعليةةة ركةةض نصةةف المةةارثون علةةى العبةةي المنتخةةب 

 العراقي ) المتقدمين(/

0032 

تأثير تدريبات الحبال المطاطية على طول وتةردد الخطةوة لمراحةل وانجةاز عةدو 

 م للشباب/ 011

2132 

تأثير تدريبات خاصة لتطوير بعةض المتغيةرات البيوميكانيكيةة وكهربائيةة بعةض 

ي العضالت ودقة مهارة الضةرب السةاحق القطةري لةذوي االصةابات المتكةررة فة

 مفصل الكتف/

2222 
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 2131 تأثير تدريبات القوة السريعة باستخدام مؤشرات جهاز ماسح القدم ...الخ/

تأثير تدريبات القوة الوظيفية في تطةوير بعةض القةدرات البدنيةة ودقةة التهةديف 

 بكرة اليد للشباب /

2210 

لالكسةةدة تةةأثير التةةدريبات الهوائيةةة واالهوائيةةة فةةي بعةةض االنزيمةةات المضةةادة 

 ( سنة/30-35والدهون والتكوين الجسمي لدى ممارسات اللياقة البدنية بعمر )

2103 

تأثير التدريب المصغر المبكر في تطوير مهارات التدريس للطالب المطبقين في 

 كلية التربية الرياضية جامعة ديالى/

2212 

 2132 .الخ/تأثير التدعيم ببروتينات الشرش والبكتريا الصحية الجبن الطري..

والضغط وشدة المجال بالزما التفريغ  10000HZ-200تأثير الترددات الصوتية 

 التوهجي في غاز االركون/

0223 

تأثير تركيز الخارصين وتغيير السمك في الخواص التركيبية والبصرية الغشةية 

ZNxCd1-Xs /الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري 

0222 

 Gossypiumتأثير التسميد الفوسفاتي والرش بالزنك في نمو وحاصل القطن 

hirsutum L./ 

0311 

تةأثير التسةميد النتروجينةي والحيةواني فةةي النمةو والحاصةل لصةنفين مةن الفلفةةل 

 تحت ظروف البيوت البالستيكية غير المدفأة / .Capsicum annumLالحريق 

0222 

 31 اهد العيان ذو الذاكرة الومضية/تأثير تشويه الذاكرة في شهادة ش

 112 تأثير التعضيد والدور الثابت في خفض القلق من الحضور/

تةأثير التعطةةيش وموعةةد رش مبيةةد الشةةيفالير فةي كفةةاءة مكافحةةة ادغةةال الحنطةةة 

Triticum aestivum L. /وحاصلها 

0302 

تأثير التعلم التعاوني في تنمية مهارات المشغوالت الفنية لدى طلبة قسم التربية 

 الفنية/ 

0022 

 2122 تأثير التغذية ببذور الكتان والسمسم ...الخ/

تأثير التغذية بالسكروز المذاب بالماء الممغنط في االداء الحيةاتي لطوائةف نحةل 

 / .Apis Mellifera Lالعسل 

0301 

 0202 ذية المبكرة بحقن بيض التفقيس ...الخ/تأثير التغ

تأثير التغذية الورقية واالغناء بغاز ثنائي اوكسةيد الكةاربون ومسةتوى االضةاءة 

 في نمو شتالت ثالثة انواع من الحمضيات/

0312 

تةةةأثير التغطيةةةة بةةةالتيومين واسةةةلوب الةةةري المةةةوجي فةةةي بعةةةض صةةةفات التربةةةة 

 الفيزيائية وانتاج محصول القرنابيط/

0320 

تأثيرالتغيرات الشهرية لبعض العوامل البيئة فةي كثافةة الهائمةات الحيوانيةة فةي 

 مياه نهر الغراف 1ذي قار 1 العراق/

2120 

 0022تأثير تقةدم العمةر علةى االيالسةتين والكةوالجين وبعةض المتغيةرات الكيموحيويةة 
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 والفسلجية في رئات ذكور االرانب البيض/

 k,p,nاالزوسةبيرلم وملوحةة التربةة فةي نمةو وامتصةاص تأثير التلقةيح ببكتريةا 

 / .sorghum bicolor Lلمحصول الذرة البيضاء 

0301 

تةأثير تمةارين خاصةة وفةةق تقسةيم منطقةة الجةزاء لتطيةةر بعةض القةدرات البدنيةةة 

 والمهارات االساسية لحراس المرمى بكرة القدم /

2122 

المتغيرات البدنية والبيوكيميائيةة تأثير تمارين القوة العضلية الخاصة في بعض 

 وكهربائية العضالت لالعبات كرة اليد/

2212 

تةةأثير التمةةارين المركبةةة فةةي تنميةةة سةةرعة وتحمةةل االداء المهةةاري بكةةرة القةةدم 

للصاالت بحث تجريبي على العبي اندية الدرجةة االولةى فةي محافظةات المنطقةة 

 الجنوبية والفرات االوسط/

2122 

بمديات مختلفة وفق النشةاط الكهربةائي فةي تطةوير القةوة النسةبية تأثيرتمرينات 

 وبعض المتغيرات الفسيولوجية لالطراف السفلى لالعبي القوة البدنية/

2220 

تأثيرتمرينةةات التصةةور الةةذهني المهةةاري فةةي تطةةوير المسةةتوى الرقمةةي للوثةةب 

 العالي ...الخ/

2210 

مهةةارتي االعةةداد واالسةةتقبال بكةةرة تأثيرتمرينةةات تعليميةةة مقترحةةة فةةي اكتسةةاب 

 الطائرة لتالميذ الخامس االبتدائي /

2120 

تأثيرتمرينات حركية في تخفيف السلوك الحركي العشوائي الطفال طيف التوحةد 

 ( سنة/02ـ2متوسط الشدة بعمر )

2013 

تأثيرتمرينات خاصة باستخدام اجهزة مساعدة لتطوير سرعة االستجابة الحركية 

 حراس المرمى الشباب بكرة القدم /والرشاقة ل

2112 

تأثيرتمرينات خاصة باستخدام اجهزة وادوات مساعدة لتطوير سرعة االستجابة 

 الحركية ودقة المناولة والتهديف لالعبي كرة القدم للصاالت /

2120 

تأثيرتمرينةةةةات خاصةةةةة باسةةةةتخدام الشةةةةبكة التدريبيةةةةة فةةةةي بعةةةةض المتغيةةةةرات 

 والمهارات المركبة لالعبي كرة القدم /الكيموحيوية والوظيفية 

2122 

( فةةي الوحةةدة التدريبيةةة لتطةةوير 1000Tovchتأثيرتمرينةةات خاصةةة بأسةةلوب )

 (سنة/02ـ02بعض المهارات االساسية بكرة القدم للناشئين بأعمار )

2123 

تأثيرتمرينات خاصة علةى بعةض المتغيةرات الوظيفيةة والمكةون الشةحمي وغيةر 

 وامل/الشحمي للنساء الح

0110 

تأثيرتمرينات خاصة في بعض المتغيرات البوكفاتيكية في تصحيح دقةة االرسةال 

 المواجه من االعلى بالكرة الطائرة ـ جلوس /

2111 

تأثيرتمرينةةات خاصةةة فةةي تطةةوير بعةةض القةةدرات البدنيةةة والمهةةارات االساسةةية 

 وعالقتها بدقة التهديف من الثبات والحركة بكرة القدم للصاالت/

2122 

 2122 تأثيرتمرينات خاصة في تطوير مظاهر االنتباه...الخ/

 2113تأثيرتمرينةةةات خاصةةةة فةةةي تطويردقةةةة اداء بعةةةض المهةةةارات الةةةتحكم الةةةداخلي 
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 (سنة/01ـ02والخارجي لالعبي كرة القدم للصاالت بأعمار )

تأثيرتمرينات خاصة لتطويرسةرعة اداء بعةض المهةارات االساسةية والمتغيةرات 

 ية لالعبي كرة السلة /الفسلج

2111 

تأثيرتمرينةةةات خاصةةةة لمرحلةةةة تغيةةةر اتجةةةاه الحركةةةة فةةةي تطةةةوير بيوميكانيكيةةةة 

وانسيابية االداء المهاري في االرسال الساحق والضرب الساحق بالكرة الطائرة 

/ 

2121 

تأثيرتمرينات خاصة وفق منةاطق محةددة فةي تطةوير االداء المهةاري والخططةي 

 بكرة القدم/االعبي الشباب 

2111 

تأثيرتمرينات على وفق اهم المتغيرات البايوميكاتيكية في تعلم الطةالب لحركةات 

 الهجوم المركب بسالح الشيش /

2221 

تأثيرتمرينات القوة الدافعة الذاتيةة فةي تطةوير بعةض القةدرات العضةلية الخاصةة 

 والمهارات الهجومية بالتايكواندو/

2202 

تأثيرتمرينةةات القوةالنسةةبية بةةأوزان محةةددة فةةي تطةةوير بعةةض القةةدرات الحركيةةة 

 سنة بكرة القدم/  02والمهارية للبراعم بأعمار 

2000 

تأثيرتمرينةةات الهوائيةةة وفوسةةفات الكريةةاتين فةةي التحمةةل الخةةاص بداللةةة تركيةةز 

 لمنتخب شباب محافظة القادسية بكرة اليد / cpk.L.D.Hحامض الالكتيك 

2212 

 2120 تأثير تمرينات مشابهة لالداء في بعض المتغيرات البايوميكانيكية ...الخ/

تةةأثير تمرينةةات مقترحةةة علةةى وفةةق نظةةام انتةةاج الطاقةةة السةةائدة لتطةةوير بعةةض 

 القدرات البدنية والفسيولوجية وفاعلية االداء لالعبي الشباب بكرة اليد /

2211 

العصةةبي العضةةلي لتطةةوير بعةةض القةةدرات تةةأثير تمرينةةات مقترحةةة فةةي التوافةةق 

 الحركية ...الخ/

2112 

تأثير تمرينات مقترحة لالسترخاء وتركيز االنتباه وحبس النفس وجهةاز مصةنع 

في دقة التصويت بالمسدس الهوائي ـ بحث تجريبي علةى العبةي منتخةب شةباب 

 /2102ـ2100البصرة للموسم الرياضي 

2222 

تطةةوير بعةةض القةةدرات البدنيةةة والحركيةةة  تةةأثير تمرينةةات مهاريةةة خاصةةة فةةي

 للناشئين بالمالكمة/

2201 

تأثير تنويع اشكال االداء بأسلوبي التمرين المجتمع والعشوائي فةي دقةة وعمةق 

 الضربات االمامية والخلفية بالتنس/

2100 

تأثير التوازن التنظيمي في الرضا الوظيفي بتوسيط العدالةة التنظيميةة : دراسةة 

 ديوان وزارة النفط/ تحليلية في

2022 

تأثير الثايويوراسيل في بعض قياسات وكفاءة الجهاز التناسلي الةذكري للةدجاج 

 المحلي/

2122 

 222 تأثير الثقافات الفرعية في الخطاب السياسي...الخ/

 0221تةةأثير الجبةةرلين وبعةةض المستخلصةةات النباتيةةة المائيةةة والهيبةةارين فةةي النمةةو 
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 لنبات البابونج/والحاصل والمادة الفعالة 

تأثير جذور الزنجبيل وبةذور البطةيخ وأوراق التةين فةي بعةض الصةفات الحسةية 

 البابوكيمياوية للحوم الدجاج المس/

2111 

 2100 تأثير جهاز مقترح في تطوير قدرة التوازن...الخ/

تأثير الجهاز المقترح كوسيلة مساعدة لتمرينات في المهةارات الدفاعيةة بسةالح 

 ش آلندية محافظة ديالى المتقدمين /الشي

2222 

تأثير جهد هوائي في درجتين الحرارة المعتدلة والمرتفعة في بيروكسيدة الدهن 

 وعدد من مضادات االكسدة لدى ممارسي النشاط الرياضي/

0032 

 0131 ومستحضر الزولفاست في النمو والمكونات البروتينية...الخ/ BAو GA3تأثير 

االعمةةةال فةةةي تحقيةةةق متطلبةةةات رياديةةةة المشةةةاريع الصةةةغيرة تةةةأثير حاضةةةنات 

 والتوسطة : بحث تطبيقي/

2012 

لمةةةدد  .vignaradiata Lتةةةأثير حةةةامض البةةةرولين فةةةي تحمةةةل نبةةةات المةةةاش 

 التعطيش/

0112 

تةةأثير حةةامض الجبةةريلين والسالسةةيلك فةةي نمةةو الحضةةري والصةةفات التشةةريحية 

 /(.Anetbum graveolns Lلساق نبات الشبنت )

0110 

فةةي بعةض المعةايير الهرمونيةةة 2تةأثير الحةامض الةدهني غيةةر المشةبع االوميغاةـ 

 والكيموحيوية والنسجية في االرانب البيض المعاملة بعقار السايكلوسبورين/

0021 

تةةةةأثير حةةةةامض الهيوميةةةةك واالوكسةةةةينات فةةةةي نمةةةةو نبةةةةات حشيشةةةةه الليمةةةةون 

Cymbopon citratus L. /وتراكيبه االفرازيه ومكوناته الفعالة 

0132 

تأثير الحةث المنةاعي الموضةعي والجهةازي علةى االسةتجابة المناعيةة المستضةد 

 في االرانب/ helicobacter pyloriجرتومه اللولبية البوابية 

0112 

 2110 تأثير حجم البذور ومسافات الزراعة في الحاصل ومكوناته ...الخ/

المتبةةادل بةةين االنةةدلس االسةةالميه واسةةبانيا النصةةرانية خةةالل التةةأثير الحضةةاري 

 م/0232مـ0221هـ/130هــ 221عصر سلطنة غرناطة 

2221 

تةةةأثير الحضةةةن المسةةةبق والخةةةزن لبةةةيض التفقةةةيس فةةةي صةةةفات الفقةةةس واالداء 

 االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم /

2110 

االنتةاجي ونوعيةة ذبةائح تأثير حقن بةيض التفقةيس بحةامض الفوليةك فةي االداء 

 فروج اللحم/

2100 

 2112 تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البروتين في فترة الرعاية ...الخ/

 2102 تأثير حقن بيض التقفيس بالمعززات الحيوية ...الخ/

 0203 تأثير حقن بيض طائر السمان الياباني...الخ/

 0321 النيتروجيني والبوتاسي ...الخ/تأثير دفعات ومستويات السماد 
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 0321 تأثير الرايز وبكترين والبوتاسيوم والشد المائي ...الخ/

تأثير الرش بالبنزيةل ادنةين واليوريةا فةي العقةد والتسةاقط وبعةض صةفات النمةو 

 ...الخ/

0312 

 2102 ومستخلص عرق السوس...الخ/ pro.solتأثير الرش بالمحلول المغذي 

بالمحفزين الحيويين التيراسورب والكيلباك وعدد مةرات الةرش فةي تأثير الرش 

 نمو وحاصل نباتات الباذنجان المزروعة في البيوت البالستيكية/

2110 

ومسةةتخلص عةةرق السةةوس فةةي نمةةو  pro-solتةةأثير الةةرش بةةالمحلول المغةةذي 

 pelargoniun conalel.Lوازهار نبات الجيرانيوم 

2102 

المغةةذي ةحةةامض السالسةةيلك فةةي النمةةو الخضةةري وصةةفات تةةأثير رش المحلةةول 

 ( viniferaL.Vitisالحاصل الكمية والنوعية لصنف العنب الحلواني )

0330 

 0332 تأثير رش مستخلص الطحالب البحرية ...الخ/

 Aminoتةةةأثير رش معلةةةق الخميةةةرة ومسةةةتخلص عةةةرق السةةةوس ومركةةةب 

Quelant-k  في نمو وحاصل العنب صنفBlack Hamburg / 

0331 

تةةأثير الةةري بةةالتنقيط والتسةةميد العضةةوي والتغطيةةة فةةي نمةةو وحاصةةل البطاطةةا 

(solonum tuberosum L. /) 

0321 

وحةامض السالسةليك فةي  kt-30تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسا والةرش ب

 colistephusواالستر الصيني  officinalisalendulaنمو وازهار االقحوان 

chinensis/ 

2100 

فةةي بعةةض   agroleafتةةأثير الةةري بالمةةاء الممغةةنط والةةرش بةةالمحلول المغةةذي 

 /cociaصفات النمو لشتالت الكمثري صنف 

0310 

تأثير الري بماء الصرف الصحي المعالج في تحةوالت سةماد اليوريةا فةي التربةة 

 ونمو نبات الذرة الصفراء/

2112 

ة وامتصاص بعض العناصر تأثير الري التناوب بمصادر مياه مختلفة في جاهزي

 ( / vulgar L.Hordumالصغرى والثقيلة في نبات الشعير )

0311 

تأثير الري النةاقص والكثافةة النباتيةة فةي بعةض معةايير النمةو والحاصةل لزهةرة 

 (/.Helianthus annuus Lالشمس )

2101 

تةةأثير الةةري والكثافةةة النباتيةةة ورش البةةورون فةةي نمةةو وحاصةةل ونوعيةةة زهةةرة 

 الشمس ...الخ/

2102 

تةةأثير الزنةةك فةةي وظيفةةة الغةةدة الدرقيةةة وبعةةض المعةةايير الفسةةلجية فةةي ذكةةور 

 المعاملة سروكسيد الهيدروجين / Rattus norvegicusالجرذان المختبرية 

0212 

 0211 تأثير زيادة الجرع االشعاعية الشعة كاما...الخ/

لبةةيض المعاملةةة بكلوريةةد تةةأثير زيةةت بةةذور الحبةةة السةةوداء فةةي ذكةةور الجةةرذان ا

 اللمنيوم /

0021 
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فةي النمةو والمركبةات الفعالةة لنبةات  npkتأثير السايتوكاينين والسماد المركةب 

 الحبة السوداء ...الخ/

0220 

تةةأثير السةةماد البوتاسةةي والكثافةةة النباتيةةة فةةي نمةةو وحاصةةل صةةنفين مةةن الةةذرى 

 ( /.zea mayslالصفراء )

2111 

 2012 الزبون في تحقيق التفوق التنافسي ...الخ/تأثير سماع صوت 

تأثير السمك ودرجة حرارة التلدين على الخةواص التركيبيةه والبصةريه الغشةية 

 ثنائي اوكسيد البتتانيوم/

0221 

التأثير السمي لمبيد الديازينون في نسةجية ووظةائف بعةض االعضةاء فةي ذكةور 

 الجرذان البيض/

0020 

التةةةأثير السةةةمي والطةةةارد لةةةبعض المنتجةةةات النباتيةةةة ضةةةد بعةةةوض الكيةةةولكس 

Culexpipiens molestus forshal /الخ... 

0021 

ـةة 0301تةةأثير السياسةةة الماليةةة علةةى المتغيةةرات النقديةةة فةةي العةةراق للمةةدة )

2113/) 

221 

فةي الخصةوبة فةي ذكةور الفئةران البةيض  Aتأثير سيلينيت الصةوديوم وفيتةأمين 

 المعاملة بالكروم سداسي التكافؤ/

0202 

 022 التأثير السيميائي في تأويل نصر حامدابو زيد للنص الديني/ 

 0333 تأثير الصنف وموعد الزراعة في نمو وحاصل البطيخ ...الخ/

تةةأثير الصةةنف وموعةةد الشةةتل ووسةةط الزراعةةة فةةي نمةةو وازهةةار وحاصةةل نبةةات 

 /hapil,fernصنفي  Fragaria ananassaالشليك ) الفراولة( 

0211 

 0313 ( حلواني وكمالي وماعيد التحليق...الخ/.vitis viniferalتأثير صنفي العنب )

 0320 تأثير الصوديوم المتبادل والتركيب الملحي والمعدني...الخ/

تأثير طرائق التقدير لمقياس اداء انظمة الطوابير للوصول الى النمذجة االمثلية 

 ...الخ/

21 

 0232 تأثير طرائق المعالجة على فعالية الكاربون المنشط...الخ/

 0212 تأثير عدد من المستخلصات النباتية الطبية ...الخ/

 0113 الحيوية...الخ/تأثير عدد من المعادن الثقيلة على بعض الفعاليات 

تأثير عقار البريد نيزولون في بعض مناسيب الدم الهرمونية والكيموحيوية لدى 

 مرض الربو القصبي من الرجال في محافظة النجف االشرف/

0123 

 0100 تأثير عقار الديكساميثازون على عوامل الدم ...الخ/

 0022 ذكور الفئران البيض/تأثير عقار النيترونيوز انتون على الكبد والكلى في 

تةةةأثير العةةةالج العرقةةةي السةةةلوكي ) انمةةةوذج بيةةةك(في تصةةةحيح فةةةرض المفهةةةوم 

 الخاطىء لدى المصابين باالكتئاب/

0112 
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 citrusتةةةأثير عمةةةر النبةةةات ومنظمةةةات النمةةةو فةةةي اكثةةةار اشةةةجار الطةةةرنج )

medical./ خارج الجسم الحي ) 

0122 

مرضي حساسية الجهاز التنفسي والريو في تأثير العوامل الجغرافية في انتشار 

 محافظة ذي قار/

0001 

تأثير العوامل الجيوبوليتيكة في تكامل وتماسك بيئة االمةن القةومي دول مجلةس 

 التعاون لدول الخليج العربية ) انموذجا(/

010 

تأثير غطاء االكرل وغطاء التربة الفضي والرش بالنيتروجين والبوتاسةيوم فةي 

 حاصل البطيخ الكمي والنوعي تحت ظروف البيوت البالستيكية غير المدفأة/ 

0331 

 0322 تأثير حاصلة الري والتناوب بمياه مرتفعة ومنخفضة الملوحة ...الخ/

في هرمونات الغدة الدرقيةة وعةدد التأثير الفسلجي لداء السكر من النوع الثاني 

 من المتغيرات الكيموحيوية لدى المرض في محافظة صالح الدين/

0121 

تأثير فنيتين ارشاديتين )ملىءالفراغ ـ تغييةر القواعةد( فةي خفةض حةدة التفكيةر 

 المستقطب لدى طالب المرحلة االعدادية/

123 

والموسةةةم فةةةي صةةةفات السةةةائل المنةةةوي والرغبةةةة الجنسةةةية  Eتةةةأثير فيتةةةأمين 

 للكباش...الخ/

0201 

تأثير قرط القمة النامية وازالةة بعةض االزهةار المتفتحةة فةي اوقةات مختلفةة فةي 

 (/.solanum melongena Lنمو وحاصل الباذنجان )

2111 

 2011 تأثير قنوات التوزيع في تحقيق رضا الزبون: بحث ميداني/

فةةةةي بعةةةةض صةةةةفات النمةةةةو  IAAريةةةةد الصةةةةوديوم ومنظمةةةةة النمةةةةو تةةةةأثير كلو

 النباتي...الخ/

0212 

تأثير الكوليسترول والمسةتخلص المغلةي للفلفةل االحمةر علةى عةدد مةن المعةايير 

 الفسلجية والكيموحيوية والنسيجية لذكور االرانب المحلية /

0222 

فةةي نمةةو نبةةات عةةين  kt-30والبةةاكلوبترازول و  Bacillus subtilisتةةأثير ال

 (...الخ/.Lالبزون)

0130 

تةةأثير المةةاء الممغةةنط علةةى بعةةض المؤشةةرات الفسةةيولوجية فةةي اسةةماك الكةةارب 

Cyprinus carpio/ 

0212 

تأثير المايكوفكس علةى االسةتجابة المناعيةة للقةاح الفلةونزا الطيةور والنيوكةاس 

 الزيتي المخلوط في فروج اللحم/

2121 

الجيويوليتيكيةةة علةةى االدراك االسةةتراتيجي للواليةةات المتحةةدة تةةأثير المبةةادىء 

 االمريكية بعد الحرب الباردة/

112 

 233 التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : دراسة مقارنة/

التةةأثير المتةةداخل للةةرش بالحامضةةين الةةدباليين ) الهيومةةك والفولفةةك( وطريقةةة 

 وحاصل البطاطا/التسميد البوتاسي في نمو 

0332 
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تةةأثير المجةةال المغناطيسةةي السةةاكن علةةى معةةايير الةةدم ومكوناتةةه الكيموحيويةةة 

 ونسبة تحلل كريات الدم الحمر/ 

0021 

 2122 تأثير مجاميع ونوع خضاب الدم في الصفات االنتاجية لالغنام العواسية التركية/

اسةب نهةر الديوانيةة ـ تأثير مخلفات معمل نسيج الديوانية على نوعية مياه ورو

 العراق/

0012 

تةةأثير مةةدة بقةةاء االفةةراخ فةةي المفقسةةة بعةةد الفقةةس فةةي االداء االنتةةاجي وبعةةض 

 صفات الدم الكيميائية لفروج اللحم/

2102 

تةةةةةةأثير مركةةةةةةب ثنةةةةةةائي االسةةةةةةتيل المنةةةةةةتج مةةةةةةن بكتريةةةةةةا حةةةةةةامض الالكتيةةةةةةك 

sppLactococcus /في الفطريات الجلدية خارج وداخل الجسم الحي 

0120 

فةي  CyperusEsulehtusتأثير المستخلص الفينولي لدرنات نبات حب العزيز 

معةةةةايير السةةةةائل المنةةةةوي وبعةةةةض اجةةةةزاء الجهةةةةاز التناسةةةةلي لةةةةذكور االرانةةةةب 

orytolagus cunicalus/ 

0021 

فةةي االصةةابة  capparis spinosaتةةأثير المسةةتخلص القلةةواني لنبةةات الكبةةار 

داخةةل جسةةم الفئةةران  Entamoebhistolyticaبطفيلةةي االميبةةا الحالةةة للنسةةيج 

 / Ba,b,cالمختبرية ساللة 

0102 

( علةةى medicago sativaتةةأثير المسةةتخلص الكحةةولي الخةةام الوراق الجةةت )

بعةةض المعةةايير الفسةةلجية والكيموحيويةةة فةةي انةةاث الجةةرذان المسةةتحثة بمةةادة 

 االلوكسان /

0201 

 0210 العقرب ...الخ/تأثير المستخلص الكحولي الوراق نبات ذيل 

فةةي  cymbo pogon citratusتةةأثير المسةةتخلص المةةائي لحشيشةةة الليمةةون

بعةةةةةةض المتغيةةةةةةرات الفسةةةةةةلجية والكيموحيويةةةةةةة للةةةةةةدم والكبةةةةةةد المسةةةةةةتحدثة 

 ببيروكسيدالهيدروجين في ذكور الجرذان/ 

0202 

  cucurbita Maximaتأثير المستخلص المةائي والكحةولي لبةذورنبات القةرع 

في الجةرذان المختبريةة  hydatidosisاالصابة بداء االكياس العدرية في عالج 

/ 

0230 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةأثير مستخلصةةةةةةةةةةةةةةةةةات اوراق نبةةةةةةةةةةةةةةةةةات الياسةةةةةةةةةةةةةةةةةمين الزفةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

inermeclerodendrumGaetn(L في بعةض جوانةب االداء الحيةاتي لقةراد )

 ...الخ/

0002 

تةةأثير مستخلصةةات بةةذور الشةةبت والخةةردل االسةةود وأوراق الكةةراث فةةي حيويتةةه 

الرؤسات االولية للمشوكات الحبيبية مةن اصةل اغنةام فةي الزجةاج وداخةل ونمو 

 الجسم الحي/

0121 

تأثير مستخلصات بعض النباتات الزهرية واالزهرية وطرائق اضافتها في النمو 

 (/acutifoliaCassiaوالنشاط الحيوي لنبات السنامكي)

0132 

علةى نمةو الخطةةوط  cordia myxal–تةأثير المستخلصةات الخةام لثمةار البميةةر 

 الخلوية السرطانية والطبيعية /

0120 
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تةةأثير المستخلصةةات المائيةةة والكحوليةةة الوراق البلةةوط والغةةرب والزيزفةةون فةةي 

حيويته الروئيات االولية للمشوكات الحبيبية من اصل اغنام في الزجةاج وداخةل 

 الجسم الحي/

2121 

المنةتج مةن  B1في سم االفال  تأثير المستخلصات النباتية لبعض االنواع النباتية

 /Aspergillus Flavusعزلة الفطر 

0221 

تأثير مستخلصي البطاطا وعصةير الليمةون والمةانيتول فةي نمةو واقلمةه صةنفين 

 خارج الجسم الحي/ .Triticum aestivum Lمن الحنطة 

0113 

 Peacتأثير مستخلصي جذور عرق السوس وبةذور الحلبةة فةي نبةات البزاليةا )

pisum sativum/ ) 

0112 

تأثير المستخلصين الكحولي ) التربينات والفيوالت( والمائي الحارالوراق نبةات 

 اليوكالبتوس...الخ/

0312 

تةةأثير مسةةتويات شةةد رطوبةةة التربةةة والسةةماد النتةةروجين والفوسةةفاتي فةةي نمةةو 

 / .Helianthus annuus Lوحاصل زهرة الشمس 

2102 

تةةأثير مسةةتويات مختلفةةة مةةن الشةةعير فةةي تراكيةةز بعةةض الهرمونةةات الجنسةةية 

 وااليضية وبعض المعايير الدمية والكيموحيوية للحمالن االنثوية العرابية 

0213 

 0210 تأثير مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في االنتاج ...الخ/

ائيةةة علةةى تةةأثير مضةةاعفة مسةةافة الخطةةوة وزيةةادة عةةدد حلقةةات الفجةةوات الهو

 خصائص االلياف البلورية الفوتونية/

0201 

تةةةأثير لمعالجةةةة البيولوجيةةةة المسةةةبقة للسةةةليلوزعلى ظةةةروف عمليةةةة التكسةةةير 

 الحراري/

2202 

تةةأثير المعالجةةة المغناطيسةةية لميةةاه الةةري والسةةماد العضةةوي فةةي نمةةو وانتةةاج 

 القرنابيط ...الخ/

0330 

تةةأثير معةةدالت البةةذار علةةى انتاجيةةة خطةةوط نقيةةة وتوليفاتهةةا فةةي حنطةةة الخبةةز 

Triticum aestivum L. / 

0302 

تأثير المعززات الحيوية الجافة المنتجةة محليةا مةن بكتريةا حةامض الالكتيةك فةي 

 صحة واداء العجول الهولشتاين الرضيعة/

2121 

 .Zea Mays Lذرة الصفراء تأثير مغنطة البذور ومياه الري على تحمل نبات ال

 للجفاف/

0111 

تأثير مكانه المنظمة في تحقيق االداء المتميز من خالل الدمج المنظمي : دراسة 

 حالة جامعة كربالء/

2022 

 0323 تأثير ملوحة مياه الري والري الناقص في نمو وحاصل زهرة الشمس ...الخ/

 2303 جم جمال/ تأثير المناخ في انتاجية الحنطة والشعير في قضاء

ومستحضر الدبال في النمو وانتةاج المةادة الفعالةة  SA,NAAتأثير منظمي النمو

 /  satival. Nigellaوالخواص التشريحية لنبات الحبة السوداء 

0133 
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 2102 وشدة المجال المغناطيسي...الخ/ cppu,Brassinolideتأثير منظمي النمو

القةدرات البدنيةةة والمظةةاهر الحركيةةة تةأثير منهةةاج بمقاومةةات مختلفةة فةةي بعةةض 

 على وفق المؤشرات الكينماتيكية ومستوى اداء الوثية الثالثية/

2112 

تةأثير منهةاج مقتةرح للتةةدريب العقلةي المصةاحب للتمرينةةات المهاربةة فةي تنميةةة 

 تركيز االنتباه وتحويله لدى العبي منتخب شباب العراق بالمالكمة/

2202 

تةةدريبيين مقتةةرحين لتحمةةل اللكتةةات فةةي عةةدد مةةن المتغيةةرات تةةأثير منهةةاجين 

 متر حرة/011الوظيفية والبدنية واالنجاز في سباحة 

2132 

تةةأثير مةةنهج ارشةةادي مقتةةرح لتغييةةر اتجاهةةات طالبةةات المرحلةةة االعداديةةة فةةي 

 محافظة االنبار للقبول في كليات التربية الرياضية /

2223 

ؤشةةرات الوظيفيةةة لمرضةةى قصةةور الشةةرايين تةةأثير مةةنهج تةةأهيلي فةةي بعةةض الم

 (سنة للذكور/11ـ11التاجية بعد التروية القلبية لعمر )

0111 

تةةأثير مةةنهج تةةدريبي ارشةةادي فةةي تطةةوير بعةةض القةةدرات البدنيةةة والمعرفيةةة 

 واالستعداد النفسي ودقة قرارات الحكام بكرة القدم/

2222 

ر بعض القدرات الخاصة لرفعة تأثير منهج تدريبي باستخدام الكرياتين في تطوي

 (سنة/00ـ 01الخطف للناشئين )

2111 

تأثير منهج تدريبيى مقترح باسلوب التدريب المركب في بعض القةدرات البدنيةة 

والنشاط الكهربائي الهم العضةالت العاملةة فةي قةوة التصةويت لالعبةي كةرة اليةد 

 الشباب/

2212 

الخاصةةة وعالقتهةةا بالتصةةويت تةةأثير مةةنهج تةةدريبيى مقتةةرح فةةي تطةةوير القةةوة 

 ودافعية االنجاز لالعبي كرة اليد الشباب/

2201 

 2101 تأثير منهج تدريبيى مقترحة باستخدام التكنلوجيا التدريب ...الخ/

تأثير منهج تدريبي هوائي في مكونات الجسم واجزائه لدى الذكور واالناث ذوي 

 سنة(/02ـ00الوزن الزائد والبدناء بأعمار )

2002 

متةر حةواجزعلى 001تأثير المنهج تدريبسي المتبع فةي الةتعلم لغةه اليةة ركةض 

 وفق االسلوب المعرفي ) الثباتـ الصقل( والسيادة المخية النصفية /

2130 

تأثير منهج تعليمي باستراتيجيات متنوعةة فةي تعلةم بعةض المهةارات الهجوميةة 

 بكرة السلة /

2212 

التمريس المتسلسل والعشوائي في تنميةة التوافةق تأثير منهج تعليمي باستعمال 

الحركةةي وتطةةوير مسةةتوى اداء مهةةارتي الضةةرب السةةاحق وحةةائط الصةةد بةةالكرة 

ـةة 2100الطةةائرة للناشةةئين بحةةث تجريبةةي علةةى العبةةي الكةةرة الطةةائرة للموسةةم 

2102/ 

2121 

 2211 تأثير منهج تعليمي بتمرينات االدراك الحس الحركي...الخ/

تعليمي في تطوير اهم القدرات العقلية والبدنية والحركيةة المرتبطةة تأثير منهج 

 بسن االستعداد وتعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة المصغرة/

2111 
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تأثير منهج تعليمي لمعالجة المعلومات وفق البرمجة اللغويةة العصةبية فةي تعلةم 

المهةةارات  بعةةض المعلومةةات وفةةق البرمجةةة اللغويةةة العصةةبية فةةي تعلةةم بعةةض

 االساسية بكرة اليد/

2201 

 2211 تأثير منهج تعليمي مقترح لبعض انواع التصويت بكرة اليد ...الخ/

تأثير منهج تعليمي وفقا لنظرية كولب في تعلم بعةض انةواع التصةويت فةي كةرة 

 السلة للطالب/

2232 

ة تأثير منهج معةد للعةب التنافسةي فةي تحسةين بعةض االشةكال الحركيةة االساسةي

 الطفال التمهيدي/

2001 

تأثير مواعيد الحق ومستوى سماد الدواجن في الصةفات الفيزيائيةة والكيميائيةة 

 صف الساير/ .phoenix daetylifera Lواالنتاج في نخيل التمر 

0311 

 0331 تأثير مواعيدالزراعة واالصناف والرش بالبورون ...الخ/

فةةي صةةفات النمةةو والحاصةةل لثالثةةة تةةأثير مواعيدالزراعةةة والتسةةميد الفوسةةفاتي 

 اصناف من الذرة الصفراء /

2112 

 2122 تأثير مواقف اللعب التنافسية في بعض القدرات العقلية ...الخ/

 0231 تأثير الموثينات واالسبرين في الوظيفة التكاثرية لذكور الجرذان البيض /

وبيروكسةةةةيد ( IBAتةةةةأثير موعةةةةد اخةةةةذ االقةةةةالم وحةةةةامض االنةةةةدول بيوتريةةةةك )

 ( في تجذير اقالم الزيتون/H2O2الهيدروجين )

0312 

 0222 تأثير موعد الزراعة ورش بعض المغذيات الصغرى ...الخ/

تأثير موعد الزراعة والمسافة بين النباتات في صفات النمةو والحاصةل والمةادة 

 / .Hiblscus sabdariffa Lالفعالة لنبات الكجرات 

0130 

 0222 ة ومسافتها والرش بحامض السالسليك...الخ/تأثير موعد الزراع

تةأثير نقةةع البةذور بالبيريدوكسةةين وارتفةاع ومراحةةل القطةع فةةي حاصةل ونوعيةةة 

 /.MoenchSorghum bicolor l( للذرة البيضاء HCNالعلف ومحتوى )

2101 

 2121 تأثيرنقل التدريب العضلي ) الثابت المتحرك( من الجزء السليم...الخ/

النةةواتج االيضةةية ونواضةةح انبةةات بعةةض انةةواع البةةذور فةةي نمةةو القطةةرين تةةأثير 

 ,Fusarinmoxysporumf.plycopersiciRhizoctoniasolamiالممرضين

 / harzianumTrichodermaوفطر المقاومة الحيوية 

0221 

 0321 تأثير نوع استعمال االرض في بعض الصفات الفيزيائية...الخ/

بحةةامض الهيوميةةك فةةي نمةةو وحاصةةل صةةنفين مةةن تةةأثير نةةوع التغطيةةة والةةرش 

 / Fragaria ananassa( Duchالشليك )

0311 

تةةأثير نةةوع العليقةةة علةةى اقةةرار بعةةض االنزيمةةات الهاضةةمة ونمواسةةماك الكةةارب 

 ...الخ/

2130 
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تأثير نوع الماء والتربة والخلفات النباتية في االنبات والنمةو وبعةض المركبةات 

 /satival.Medicayoااللبوثية لنبات الجت 

0212 

تةةةأثير نوعيةةةة ميةةةاه الةةةري والمحتةةةوى الرطةةةوبي فةةةي السةةةلوك الفيزيوكيميةةةائي 

للبوتاسيوم في التربة ونمو وحاصل الطماطه تحةت ظةروف البيةوت البالسةتيكية 

 المدفأة /

0322 

تأثير نوعيةة الميةاه فةي السةلوك الفيزيوكيميةائي اليةوني الكالسةيوم والمغنسةيوم 

 ري الجزيرة الشمالي1 نينوى 1 العراق/للترب مشروع 

0320 

تةةةأثير النياسةةةين والةةةرش بالمةةةاء تحةةةت ظةةةروف االجهةةةاد الحةةةراري فةةةي االداء 

 االنتاججي والفسلجي البقار الفريزيان في وسط العراق /

2112 

تأثيرالوسائط المتداخلة في تعلم واحتفاظ المهارات االساسية بكرة القدم لتالميةذ 

 االبتدائي/الصف الخامس 

2001 

تأثير وسائل مساعدة في تطوير بعض قدرات االدراك الحس حركةي والمهةارات 

 سنة  /02ـ01الهجومية لناشيء كرة السلة بعمر 

2112 

 0222 التأثير الوقائي لعصير التفاح االخضر والمستخلص المائي للزنجبيل...الخ/

 0102 معدنوس ...الخ/التأثير الوقائي لعصير الليمون والمستخلص المائي لل

فةي  bicolor L. moenchSorghumالتةأثيرات االليلوباثيةة للةذرة البيضةاء  

 االدغال المرافقة والمحصول الالحق/

220 

 2323 التأثيرات البيئية لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية...الخ/

 221 البيئة...الخ/التأثيرات البيئية الناتجة عن المصافي القائمة على 

التأثيرات التأزريه لبعض المستخلصات النباتية والمضادات الحيويةة فةي بكتريةا 

staphylococcus aureus /المعزولة من البلعوم الفمي 

0121 

تأثيرات ثنائي الكبريتات واالشعة فوق البنفسجية في احداث التغييرات في النمو 

 نبات زهرة الشمس / والمحتوى الكيميائي الحيوي لبذور كالس

0212 

التةةأثيرات الحضةةارية آلهةةل االنةةدلس فةةي المغةةرب مةةن القةةرن السةةابع الةةى نهايةةة 

القةةرن التاسةةع الهجةةري 1 القةةرن الثالةةث عشةةر الةةى نهايةةة القةةرن الخةةامس عشةةر 

 الميالدي/

2210 

 2121 التأثيرات السلوكية العصبية الحادة وتحت المزمنة...الخ/

التأثيرات السمعية الخلوية والوراثية للزيت الطيار المستخلص من قشةور ثمةار 

قي بعض الخطوط الخلوية السرطانية  .Citrus limon  (L.)  Burmfالليمون 

 والطبيعية ) خارج الجسم الحي(/ 

0022 

 2122 التأثيرات المرضية للتيرويد البنائي )الستانون( في ذكور الجرذان/

المرضةية والمصةلية والسةحية لسةيلينيت الصةوديوم فةي افةراخ فةروج التأثيرات 

 اللحم/

2122 
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 2210 ق.م(/0210ـ0211التاريخ االقتصادي للمملكة الحثية )

 2212 تاريخ روسيا منذ اقدم العصور الى يومنا هذا...الخ/

 2221 /0321ـ 0321تاريخ النجف االقتصادي 

كافيةة البديعيةة لصةفي الةدين الحلةي تأصيل المصطلح البالغي فةي كتةاب شةرح ال

 هـ(/ 011ت)

2212 

 0212 التأويل النحوي الصرفي في كتاب المحكم والمحيط االعظم...الخ/

التبةةادل التمثيلةةي: دراسةةة فةةي سةةيميولوجيا التواصةةل ثالثيةةة احةةالم مسةةتغانمي 

 انموذجا/

2231 

 2112 تباين تراكيز الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل/ 

تباين التصاريف الواطئة لنهر الفرات وأثرها على االنتاج الزراعةي فةي العةراق 

 / 2101ـ0331المدة 

2122 

تبةةاين الخصةةائص المورفومتريةةة لوديةةان الهضةةبة الغربيةةة فةةي محافظةةة النجةةف 

 وعالقتها بالنشاط البشري/

2112 

 0100 التباين الفصلي للمناخ وعالقته باستهالك الطاقة في العراق/

تباين معدالت وفيات االمهات في اثناء الحمل والوالدة في مدينة الموصل للفترة 

 (/ 2101ـ2111)

0000 

التباين المكاني في االستعماالت االرض الزراعة المحاصيل الحقلية في محافظةة 

 واسط/

2322 

 2311 التباين المكاني لخدمات بلدية الشعلة : دراسة في جغرافية الخدمات /

التباين المكاني الزراعه وانتاج الخضر المحمية في محافظة بابل باستخدام نظم 

 (/2100ـ2112للمدة من) GISالمعلومات الجغرافية 

2102 

التباين المكاني لسن الزواج وعالقاته بخصائص السكان االقتصادية االجتماعية 

 في مدينة بغداد الكبرى/ 

2120 

 2122 اعي ضمن محوري الكرمة وخان بني سعد /التباين المكاني لالستقطاب الصن

 2312 التباين المكاني للتداعي السكني في مركز الرصافة القديم/

التباين المكاني للقوى العاملة الصناعية في محافظة صةالح الةدين : دراسةة فةي 

 جغرافية السكان /

2312 

 0230 التاكسوتروالبليوماسين...الخ/تثبيط االثر المسمى الوراثي العقاري 

ـةة 0التجةةار فةةي الدولةةة العربيةةة االسةةالمية فةةي صةةدر االسةةالم والدولةةة االمويةةة )

 م(/ 023ـ222هـ/022

2222 

تجاوزات السلطة في فرض وتنفيذ العقوبةات فةي الدولةة العربيةة االسةالمية مةن 

 م(: دراسة تاريخية /120مـ 220هـ( /220هـ ـ 20)

2222 
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 2230 الحضري لمنطقة الدور التراثيه في البصرة القديمة/ التجديد

 200 تجربة بناء الدولة في الخليج العربي : االمارات انموذجا/

 2221 التجريب الشكلي في النحت الخزافي العراقي المعاصر : دراسة تحليلية/

 22 التجسيد الرمزي االسالميين في افالم روتانا سينما/

المنةوي للكبةاش العواسةي التركةي واثةره علةى تهتةك غطةاء رأس تجميد السائل 

 النطفة باستخدام صبغات مختلفة/

2110 

 0211 تجميد السائل المنوي للكباش العواسي الغراض االخصاب الخارجي/

ـةةةةةةةةة 210التحةةةةةةةةةالف الصةةةةةةةةةليبي المغةةةةةةةةةولي ضةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةالم االسةةةةةةةةةالمي)

 م(/0222ـ0212هـ/022

2210 

 021 الدعوة االسالمية في العهد النبوي/  التحديات االخالقية التي واجهت

التحدياتالتي تواجه المرأة القيادية في العراق : دراسة ميدانية لعينةة فةي مدينةة 

 بغداد/

213 

التحديات البيئيةة وانعكاسةاتها علةى مسةار التنميةة المسةتدامة فةي العةراق للمةدة 

 : دراسة تحليلية/2101ـ 0331

221 

ومهاريةةة ومعرفيةةة وفقةةا لاللةةم التقةةدير الختيةةار طلبةةة تحديةةد اختيةةارات بدنيةةة 

 المرحلة االولى في كلية التربية الرياضية 1 جامعة ديالى/

2222 

 0020 تحديد التأثير الحياتي والوراثي للهوموستين...الخ/

 012 تحديد التلوث البكتيري والبيئي ضمن مدينة سامراء/

الملونةه والمطعمةة بالكوبالةت باسةتخدام  ZNOتحديد الثوابت البصةرية آلغشةية 

 طريقة الغشاء/

0221 

تحديةةد الحجةةم االنتةةاجي االمثةةل للةةدفاعات االنتاجيةةة متعةةددة المراحةةل مةةع تطبيةةق 

 عملي في وزارة الصناعة والمعادن/

2002 

تحديد عمةر االسةتبدال االمثةل باسةتخدام خطةة االسةتبدال العمريةة والخطةة ثانيةة 

 ة العامة للزيوت النباتية /الفترة لمكائن الشرك

2002 

تحديد العوامل المةؤثرة علةى المسةتوى المعاشةي فةي العةراق باسةتخدام التحليةل 

 / GISالعاملي وتقنية ال

21 

 0123 تحديد الفاعلية البايولوجية لمستخلصات المضادات الحيوية ...الخ/

النمو والكثافةة تحديد القدرة التنافسية ببعض اصناف فول الصويا بتأثير صفات 

 النباتية وانعكاسها في مكافحة االدغال والحاصل ومكوناته/

0300 

تحديد مسببات مرض تعفن جذور وقواعد سةيقان اللوبيةاء ومقاومتةه باسةتعمال 

 بعض عوامل االستحثاث الكيميائية واالحيائية/

0221 

 0012ية ونظةم تحديد نوعية مياه بحيةرة الحبانيةة باسةتعمال بيانةات االقمةار االصةطناع
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 المعلومات الجغرافية / 

 0122 في مدينة بعقوبة / GiardiaLambliaالتحري الجزيئي ومدى انتشار طفيلي 

 2122 التحري عن االستجابة المناعية الموضعية المضادة لمرض نيو كامل الدواجن/

التحري عن االصابة بفيروس جدري االبل في بعض محافظات العراق باستخدام 

 / PCRتقنية تفاعل سلسلة انزيم البلمرة 

2123 

وبعض المؤثرات المناعيةة بةين  Hsp70التحري عن بروتين الصدمة الحرارية 

في محافظة ذي  parvumCryptosporidium االطفال بطفلي االبواغ الخبيثة

 قار/

0112 

حري عن الجينات المقاومة لمضةادات البيتاالكتةام مةن البكتريةا المعزولةة مةن الت

 بعض االصابات السريرية في مدينة الديوانية/

0120 

فةي  graminearumFusariumللفطةر  Deoxynivaienoiالتحري عن سةم 

 حبوب الحنطة المخزونة ودراسة تأثيربعض المواد المثبطة له/

0211 

 0120 ...الخ/Bالتحري عن فيروس التهاب الكبد نمط 

( وفيةروس المةدمج الخلةوي h mpvالتحري عةن فيةروس الميتةانيمو البشةري )

 ( لخمج السبيل التنفسي السفلي/ h Rsvالتنفسي )

0111 

التحةةري عةةن مؤشةةرات وراثيةةة وفسةةلجية لتحمةةل الجفةةاف لصةةنفي مةةن الحنطةةة 

 ...الخ/

0221 

فةي  Barr Virus–Epsteinالتحري مصةليا وجزيئيةا عةن ابشةتاين بةارفيروس 

 امصال مرضى السرطان في محافظة نينوى /

0002 

متحملة للملوحةة  Rhizobiumالتحري والحصول على عزلة محلية من بكتريا 

 واختبار كفاءتها في تثبي النتروجين حياتيا/

0121 

 coso/ 2021تحسين فاعلية الرقابة الداخلية وفق انموذج 

ـ االسكوربين ودراسة تأثيره على Lتحضير احد المشتقات االستيلينية بحامض ـ 

 بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل الدم /

0202 

 Dibenzoـةة Crown-6–18تحضةةير اقطةةاب انتقائيةةة سةةائلة باسةةتخدام المريةةب 

 ( مجهاديا/ IV( والسليلينيوم )II)لتقدير ايوني اليورانيل 

0222 

تحضير بعض بوليمرات قواعد شف :ودراسةة التشةويب والتوصةيلة الكهربائيةة 

 لها/

0232 

 0212 تحضير بعض الجالكونات وبوليمراتها وتقييم الفعالية البابولوجية ...الخ/

 0230 تحضير بعض قواعد شف ودراسة خصائصها البلورية السائلة/

 0202 بعض المركبات الحلقية المشتقة ...الخ/تحضير 

 0211 تحضير بعض مشتقات االكريدين الجديدة/
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 0211 تحضير بعض مشتقات االيبوبروفين المهمة/

 0212 تحضير بعض مشتقات المركبات الحلقية غير المتجانسة ...الخ/

بعض تحضير بعض معقدات رباعية البايرازين البورفرازينية المعوضة ودراسة 

 خواصها الطيفية والحرارية والكهربائية/

0221 

( بطريقةةةة البلمةةةرة POAتحضةةةير البةةةوليمر الموصةةةل بةةةولي اوثةةةو ـ انسةةةرين )

 الكيميائية ودراسة بعض خواصه الفيزيائية وتطبيقاته كثنائي شوتكي /

0231 

تحضةةير ثالثةةة عوامةةل مسةةاعدة مةةن نةةوع زنكلةةر ـ ناتةةا واسةةتخدامها مةةن بلمةةرة 

 الساتايرين/

0232 

( مةن الجبسةوم الخةام المحلةي ومحلةول Dental stoneتحضير حجر االسنان )

 كلوريد الكالسيوم / 

0101 

 0212 ( ...الخ/pbsxsei-xتحضير سبائك واغشية المركب )

ـة 6ـة امينوةـ 2تحضير عدد من المركبةات الحلقيةة غيةر المتجانسةة المشةتقة مةن 

 البيولوجي/بروموينزوثايازول وتقييم تأثيها 

0210 

تحضير عةدد مةن مركبةات الكاريونيةل الفةا ـ بيتةا ثنائيةة عةدم التشةيع وعةدد مةن 

 مشتقاتها ذات الفعالية الحيوية المتوقعة/

0213 

تحضير عدد من مشتقات االدوية الجديدة لحامض االسةكوربيك وسةكر الرايبةوز 

 ن استرينز/وقياس تأثير هذه المركبات على فعالية انزيم الاليبيزوالكولي

0011 

 0230 تحضيرعوامل مساعدة من بعض اكاسيد الفلزات ...الخ/

 0222 تحضير غشاء ثانوي من اوكسيد الخارصين ...الخ/

بتروثيازوليةةةةةةل ازو  -2برومةةةةةةو 4-6-تحضةةةةةةير الكاشةةةةةةف العضةةةةةةوي الجديةةةةةةد 

(والحديةد IIIفلوروكلوسينول واستخدامه فةي التقةدير الطيفةي اليةوني البزمةوث )

(II )( والحديدIII/) 

0232 

واسةةةتعمالها فةةةي الدراسةةةة التحليليةةةة  MBDPI,DPIDBSAتحضةةةير الكاشةةةفين 

 بالطرق الطيفية/ CO( IIو) CU( IIلاليونات )

0221 

 0222 تحضير متراكبات بوليمربة جديدة من البولي بروبلين...الخ/

تحضةةير مركبةةات كاليكوسةةيرية تحتةةوي علةةى معوضةةات حلقيةةة متجانسةةة وغيةةر 

 متجانسة مختلفة/

0203 

 0212 كلوكوز/ O-Bتحضير مشتقات ثايوكاليكوسيدية جديدة لسكر 

 2202 تحضير وبلمرة البايرازولوبايرين ومشتقاته /

سةتميد وينةز الديهايةد  0ـة2تحضير وتشةخيص بعةض قواعةد شةف المشةتقة مةن 

 ومعقداتها مع بعض العناصر االنتقالية/

0231 

 0231تحضير وتشخيص بعض الليكندات الحلقية غير المتجانسة الجديدة وبوليمراتها 
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 الكالبية ودراسة انتقائيتها في استخالص بعض االيونات /

تحضةةير وتشةةخيص بعةةض المركبةةات الحلقيةةة المتجانسةةة الحاويةةة علةةى حلقةةة 

 الفيوران بالطريقة العادية وطريقة المايكروويف/

0231 

بعض مركبات قواعد شف الحلقية الجديةدة ودراسةة انتقائيةة تحضير وتشخيص 

 معقداتها وبرليمراتها الكالبية /

2201 

تحضةةير وتشةةخيص بعةةض مشةةتقات السةةكارين العضةةوية ومعقةةدات السةةكارين 

 ومشتقاته الفوسفينية مع بعض الفلزات / 

0212 

 2200 تحضير وتشخيص بعض مشتقات المالئمايد الجديدة ...الخ/

 0212 تشخيص بعض معقدات العناصر الفلزية...الخ/تحضير و

 0201 ( والبالتين/IIتحضير وتشخيص بعض من معقدات البالديوم )

تحضةةير وتشةةخيص بعةةض المعقةةدات الميزوجينيةةة ودراسةةة صةةفاتها البلوريةةة 

 السائلة/ 

0203 

تحضةةير وتشةةخيص بةةوليمرات جيالتينيةةه متشةةابكه محةةه للمةةاء تسةةتجيب للوسةةط 

 الحامضي/

2213 

تحضةةير وتشةةخيص دقةةائق الحديةةد ودقةةائق الحديةةد ثنائيةةة المعةةدن النةةانو متريةةة 

 ودراسة حركية اختزال بعض الملوثات العضوية/

0221 

( وثنةةائي اوكسةةةو IVتحضةةير وتشةةخيص عةةدد مةةن معقةةدات امةةالح الثوريةةوم )

( الثنائيةة مةع بعةض 3d( وعدد مةن ايونةات العناصةر االنتقاليةة )VIاليورانيوم )

 درازونات وتقييم الفعالية المضادة للبكتريالبعض منها/الهي

0223 

( الحاويةة علةى II( والبالتةين)IIتحضير وتشخيص عدد مةن معقةدات البالديةوم )

مةةزيج مةةن امنيةةات اواسةةتيحايدان الحلقةةات غيةةر المتجانسةةة مةةع السةةكارين او 

 الثايوسكارين او ثنائي فوسفين الفيروسين/

0221 

( مةع مةزيج مةن II( والبالتةين)IIمعقدات البالديةوم ) تحضير وتشخيص عدد من

ليكانةةةدات الثايويوريةةةا اوالحلقةةةات غيةةةر المتجانسةةةة الحاويةةةة علةةةى االمةةةين مةةةع 

 السكارين او الثايوسكارين/

0222 

( IIتحضةةير وتشةةخيص عةةدد مةةن المعقةةدات ثنائيةةة النةةوى المتجانسةةة اليونةةات )

Mn(وII)CO(وII)Ni(وII)CU(وII)ZNديةةةدة مشةةةتقة مةةةن مةةةع قواعةةةد شةةةيف ج

 الترفثالديهايد وااليزوفثالديهايد/

0200 

تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة لمزيج من الليكاندات لقواعد شيف 

المشتقة من االيةزاتين واالحمةاض االمنيةة وليكانةدات ثنائيةة االمةين مةع ايونةات 

 (/II( والنحاس)II(والتيكل)II( والكوبلت )IIالحديد )

0201 

 0200 وتشخيص عدد من المعقدات الحاملة لالوكسجين ...الخ/تحضير 

تحضةةير وتشةةخيص عةةدد مةةن معقةةدات فلةةزات السلسةةلة االنتقاليةةة االولةةى وغيةةر 

 االنتقالية مع ليسكاندات حاوية على الكبريت كذرة مانحة )الثنائي ثايوكازميت(/ 

0202 
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ثنائيةةة النةةوى ( III( والحديةةد)IIتحضةةير وتشةةخيص عةةدد مةةن معقةةدات المنغنيةةز )

المتجانسة مع قواعد شيف المشتقة من بعض االحماض االمينية وتقييم فعاليتها 

 البايولوجية/

0212 

( الجديةةدة وتقيةةيم الفعاليةةةة IIتحضةةير وتشةةخيص عةةدد مةةن معقةةةدات النحةةاس )

 الحيوية على نوعين من البكتريا وتأثي الليزر عليها /

0210 

-ـ هيدروكسةي فنيةل ( ازو2)4السن )تحضير وتشخيص مركب ازو جديد ثنائي 

 ـ ايودو انيلين( وعقداته مع بعض االيونات الفلزية/ 2

0233 

 0211 تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة جديدة /

تحضير وتشخيص مركبةات خماسةية وسةباعية غيةر متجانسةة الحلقةة لمشةتقات 

 االمينو بنزوثيازول/

0212 

ايونات عناصر بةدء السلسةة االنتقاليةة االولةى تحضير وتشخيص معقدات بعض 

 مع ليكندات جديدة محضرة بطريقة االمواج الدقيقة/

0202 

تحضةةير وتشةةخيص معقةةدات لةةبعض مشةةتقات الحةةوامض السةةلفونية مةةع االمةةالح 

 بعض العناصر الفلزية/

0232 

 0201 تحضير وتشخيص معقدات مزيج الليكاند...الخ/

 0213 ايولوجي لبعض االدوية ...الخ/تحضير وتشخيص وتقييم 

ـةة ترايةةازول 21210تحضةةير وتشةةخيص ودراسةةة بايلوجيةةة لمشةةتقات جديةةدة مةةن 

 ومعقداتها مع بعض العناصر االنتقالية /

0220 

تحضير وتشخيص ودراسة بعض كاربوكسيالت الالنثانيدات كمثبتات حرارية لل 

02p/ 

0221 

الجديدة كمثبطات لتأكةل سةبيكة تحضير وتشخيص ودراسة بعض مركبات االزو 

 الفوالذ الكاربوني في الوسط الحامضي/

0221 

( IIتحضةةةير وتشةةةخيص ودراسةةةة تحليليةةةة وثرموديناميكيةةةة لمعقةةةدات ايونةةةات )

niوcu(وIو)A/مع ليكاندآزو ـ قاعدة شف جديدة 

0200 

تحضةةير وتشةةخيص ودراسةةة الخةةواص الضةةوئية لةةبعض معقةةدات الفثالوسةةيانين 

 / Bالمعوضة مع صبغات الفلورسين والودامين ـ 

0222 

 0220 تحضير ودراسة بعض التفاعالت النيوكلوفيلية للجالكونات / 

 0220 تحضير ودراسة خصائص كاشف المفرق الهجين ...الخ/

 2222 يراميكيه متدرجه الوظائف /تحضير ودراسة خصائص مادة متراكيه س

ـةة 2تحضةةير ودراسةةة طيفيةةة لةةبعض الصةةبغ االزويةةة المشةةتقة مةةن هيدروكسةةي 

 حامض النفثويك مع مشتقات السلفادايزين ودراسة معقداتها مع االمنيوم 

0220 

المجرد والمشةوب باوكسةيد  Nio-mn2-mgoتحضير ودراسة العامل المساعد 

 /na2oالصوديوم 

0202 
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 0212 ودراسة عدد من المركبات خماسية الحلقة غير المتجانسة /تحضير 

 0201 ( مع معوضات النايترونات/IIIتحضير ودراسة عدد من معقدات الرونينيوم )

 2202 تحضير ودراسة مبادالت كالبية من فضالت بوليمرية /

تحفةةة الفقيةةر الةةى صةةاحب السةةرير فةةي علةةم التةةواريخ البةةي المفةةاخر محمةةد بةةن 

 هـ/121ابراهيم االيجي ت 

2222 

 2201 التحفة اللطيفية في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ...الخ/

تحقيق شرح القاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن احمد بن احمد االيجةي 

هـ( على مختصر المنتهى االصولي البن عمرو جمال الدين عثمةان بةن 012)ت

هـ( ) من البداية الى باب السنة( : 222المالكي )تعمر المعروف بابن الحاجب 

 دراسة وتحقيق /

2012 

تحقيق وتطبيق نظام كشف وتصنيف التطفةل المعتمةد علةى الخوارزميةة الجينيةة 

 /NSLـ KDDعلى نباتات 

22 

تحليل اثر االسةتثمار االجنبةي المباشةر علةى بعةض مؤشةرات التنميةة المسةتدامة 

 ...الخ/

201 

 0201 مقارن النفاق االسرة العراقية ...الخ/تحليل احصائي 

التحليل االقتصادي والقياس للطلب على اللحوم الحمةراء فةي العةراق ) محافظةة 

 صالح الدين انموذجا/

132 

 0212 تحليل االهداف االنمائية لاللفية في العراق /

 2102 تحليل التباين المكاني النتاج المحاصيل الصيفية في قضاء الهاشمية /

تحليةل التجةارب ثنائيةةة العوامةل المتزنةةة وغيةر المتزنةةة لبيةان اثةةر عةاملين علةةى 

 بعض صفات محصول الشلب في العراق/

0201 

 0102 التحليل التركيبي ومدلوالته التكتوتية لقبة الفضول في طية حمرين الشمالي/

 2023 تحليل التغيرات الحاصلة في مصروفات الموازنة ...الخ/

التمايز لالعبي الكرة الطائرة وفق عدد من المتغيةرات البدنيةة والمهاريةة  تحليل 

 والقياسات الجسمية /

2120 

 2110 التحليل الجغرافي للتأثيرات البيئية لمصفى الدورة..الخ/

 2302 تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة االنبار/

 0021 البصرة/التحليل الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة 

 2320 تحليل جغرافي للمناطق الصناعية المخططة في محافظة بغداد ...الخ/

 2322 تحليل جغرافي للمواقع االثارية في محافظة النجف /

 221تحليل العالقة بين الدورات االنتمائية ودورات االعمةال قةي ظةل تطةور الصةناعة 
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 المصرفية/

الخةدمات البلديةة وجودتهةا )بحةث اسةتطالعي تحليل العوامل المؤثرة في توزيع 

 في بلدية الرشيد/

011 

تحليةةل العوامةةل المةةؤثرة فةةي حصةةيلة الضةةرائب المباشةةرة وغيةةر المباشةةرة فةةي 

 (/2010ـ 1995العراق للمدة )

220 

تحليل كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة في ضوء التعيةرات البينيةة ومةدى المةام 

 المدرسين بها/

0122 

 2122 مسحات الدموية لالبقار المصابة بالطفيليات الدموية / تحليل ال

التحليةةل المكةةاني السةةتخدام ام الغةةاز الطبيعةةي فةةي انتةةاج الطاقةةة الكهربائيةةة فةةي 

 العراق/

2321 

 2301 التحليل المكاني لحركة نقل المسافرين بالسيارات في صالح الدين/

االبتةدائي فةي مدينةة بغةداد للعةام التحليةل المكةاني لظةاهرة تسةرب تالميةذ التعلةيم 

 /2101ـ 2113

322 

التحليةةل المكةةاني لظةةاهرة التسةةرب المدرسةةي الحيةةاء منتجةةة فةةي مركةةز قضةةاء 

 الكاظمية/ 

2121 

التحليل المكاني للخةدمات التعليميةة فةي مدينةة النجةف االشةرف باسةتخدام تقنيةة 

 /GISنظم المعلومات الجغرافية 

2302 

 2131 للصراع الديموغرافي في فلسطين/التحليل المكاني 

 212 /2011ـ 1995التحليل المكاني للصناعات االنشائية في محافظة المثنى للمدة)

 211 التحليل المكاني للصناعات الصغيرة في محافظة االنبار/

 2100 التحليل المكاني للصناعات الغذائية في محافظة بابل/

 2321 واثرها في االستثمار الزراعي في قضاء بلد /التحليل المكاني للمياه الجوفية 

 2202 التحليل المكاني لمنظومة النقل الحضري في مدينة الديوانية/ 

 2111 تحليل المواقع الصناعية في مدينة كربالء المقدسة واتجاهاتها المستقبلية/ 

تحليةل مؤشةةرات الفقةةر فةةي العةةراق علةى ضةةوء المسةةح االجتمةةاعي واالقتصةةادي 

 (/2110لالسرة )

0210 

 0223 هـ(/221التحليل النحوي عند ابي جعفر النحاس )ت

تحليةل النصةةوص االدبيةةة فةةي كتةةب القةةراءة العربيةةة للصةةفوف الثالثةةة العليةةا مةةن 

 المرحلة االبتدائية في ضوء معايير ادب االطفال /

322 

ات فةةةةةي العةةةةةراق )عةةةةةدا اقلةةةةةيم تحليةةةةةل واقةةةةةع اسةةةةةتخدام تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةة

 /2111(للعامكردستان

0211 
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التحليل وتقييم اثر االنفاق العةام فةي المةدخرات المحليةة ) العةراق حالةة دراسةية 

 (/2101ـ0331للمدة 

220 

 0222 التحليل الوراثي لتضريبات فردية وثالثية في الذرة الصفراء/

تحمل ضغوط مابعةد االحةداث الصةدمية وعالقتهةا بمركةز الةتحكم وفاعليةة الةذات 

 طلبة الجامعة / لدى

0012 

 2201 التحول االستعاري في النحت المعاصر : دراسة تحليلية /

 rhizogenesالتحةةةةةةول الةةةةةةوراثي لنبةةةةةةات الحمةةةةةةص بواسةةةةةةطة الناقةةةةةةل 

R160IAgrobacterium  وانةةةةةدماج البروتوبالسةةةةةت فةةةةةي مقاومةةةةةة قطةةةةةري

 الفيوزاريوم واالسكوكابنا/

0221 

الحسةةي ومتغيةةر القطةةع فةةي هيئةةة المنةةتج التحةةوالت االدراكيةةة الليةةة التواصةةل 

 الصناعي/

2222 

 2222 تحوالت االسلوب في رسوم علي النجار/

تحةةوالت الرسةةم فةةي فنةةون مابعةةد الحداثةةة واثرهةةا فةةي تنميةةة التفكيرالناقةةد لةةدى 

 المتعلمين )منهجي التلقي والتأويل انموذجا(/

2222 

 2200 تحوالت النص الستيني شعراء البيان الشعري انموذجا/

 2222 التحوالت النقدية المعاصرة بين التلقي والتأويل ...الخ/

 2203 تحوير االشكال المنفذة على خزف العصراالسالمي/

 0232 تحوير الخواص الريولوجية لالسفلت باستخدام تقنية المايكروويف/

التخريج االصولي في مسائل عمدة السائل وعدة الناسةك البةن النقيةب المصةري 

 هـ() مسائل مختارة(/023ت)

212 

 212 التخريج االصولي لبعض مسائل متن العمدة/

 2112 التخريج االصولي لبعض مسائل من فقه االمام الليث بن سعد ) رحمه هللا(/

 2122 التخريج االصولي لفقه االمام الليث بن سعد رحمه هللا/

 2112 التخريج االصولي لمتن الدرر البهية لالمام الشوكاني/

التخريج االصولي لمخلفةات شةيخ االسةالم ابةن تيميةة لالئحةة االربعةة فةي ضةوء 

 كتابه مجموع الفتاوي/

211 

 202 التخريج االصولي لمسائل االشراف على مذاهب العلماء لالمام ابن المنذر/

 2100 هـ( 212التخريج االصولي لمسائل الجهاد في كتاب المحلي البن حزم )ت

 2011 االصولي لمسائل متن سيدي خليل/التخريج 

تخريج ودراسة احاديث مواهةب الةرحمن فةي تفسةير القةرآن للشةيخ عبةد الكةريم 

 المدرس/

202 
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تخريج ودراسة االحاديث الواردة في تفسير مواهب الةرحمن فةي تفسةير القةرآن 

للشةيخ عبةةد الكةريم المةةدرس سةورة آل عمةةران وثةالث عشةةرون آيةة مةةن سةةورة 

 النساء/

212 

تخريج ودراسة االحاديث الواردة في تفسير مواهب الةرحمن فةي تفسةير القةرآن 

 للشيخ عبد الكريم المدرس من سورة االنعام الى نهاية سورة االنفال/

202 

تخريج ودراسة االحاديث الواردة فةي تفسةير مواهةب الةرحمن فةي تفسةيرالقرآن 

 سورة الكهف(/ للشيخ عبد الكريم المدرس )من اول سورة الحجر الى اخر

2100 

تخريج ودراسة االحاديث واالثارالواردة في تفسير مواهب الةرحمن للشةيخ عبةد 

 من سورة البقرة / 020الكريم المدرس من بداية الكتاب الى االية 

200 

 002 تخصيص العام بغير النص : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون /

الهدفيةةة فةةي معمةةل انتةةاج تحةةوالت التوزيةةع تخطةةيط االنتةةاج باسةةتعمال البرمجةةة 

 الكهربائية في ديالى/

2002 

تخطةةيط االنتةةاج الزراعةةي فةةي مشةةروع مدينةةة الحسةةين الزراعيةةة فةةي محافظةةة 

 كربالء ...الخ/

223 

 011 التخطيط التربوي في المنظور القرآني :دراسة فكرية/

طةي لسةاحل نهةر تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات الترفيهيةة ضةمن الةنمط الخ

 دجلة واثره في نمو الطلب الترفيهي منطقة الدراسة ـ كورنيش ابي نؤاس/

020 

 0220 تخليق وتشخيص طيفي ودراسة الصفات الحرارية ...الخ/

تخليةةق وتشةةخيص ودراسةةة الفعاليةةة البايولوجيةةة لةةبعض مركبةةات بةةس ومونةةو 

 ترايازول وترايازولين الجديدة/ 3,2,1

0202 

 0123 تخليق ودراسة بايوكيميائية لبعض مشتقات سكر المانوز/ 

 0221 تخمين صافي االشعاع في العراق/

التداخل االرشادي تنطيق المشاعر وانموذج كانفر في تخفيف الخجل االجتماعي 

 لدى امهات ذوي االحتياجات الخاصة/

101 

توقعةات الفاعليةة الذاتيةة التداخل االرشةادي بفنيتةي ) الحوارةـ النمةوذج( لتنميةة 

 العامة لدى طالب الجامعة /

0131 

التداخل بين الملوحة والهرمونات النباتية واثةره فةي نمةو نبةات الحنطةة وتكثفةه 

Tnticum aestivum L./ 

0211 

 2020 /00تداخل الفنون في شعر بشري البستاني االشعر التفعيلة 

 2111 محدث ببرنامجين في الكالب/التدخالت بين االسترواح البطني والتحذير ال

 011 تداول السلطة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر/

 2220 التداولية في الفكر النقدي/
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 2201 التداولية في النص المسرحي العراقي المعاصر )نماذج منتخبة(/

 2220 تدعيم طحين الخبز بالزنك ودراسة خواصه التغذوية والريولوجية/ 

 2211 التاريخ االسالمي في شبه القارة الهندية/تدوين 

 11 الترابط الزمني والمنظور الزمني وعالقتهما بخبرة الزمن الذاتية/

 0102 ترافق بابروكسينات ـ بيردوتايت في معقدتي ماوات...الخ/

 0032 تراكيب ابنية الجذر)ش هـ د( في القرآن الكريم/

االسةالمي والمضةامين التربويةة آلنمةاط اللعةب التربية باللعب في الفكر التربوي 

 المنهجي في رياض االطفال/

2011 

 211 الترجيح بين العلل عند االصوليين/

 2022 ترجيحات االمام ابن قدامة المقدسي في باب الصالة من خالل كتابه المغني/

ترجيحات االمام المظهةري ـ رحمةه هللا ـ الفقهيةة فةي تفسةيره مةن خةالل سةورة 

 البقرة/

2102 

 2002 هـ/012الترجيحات الفقهية لالمام السبكلي من خالل كتابه الفتاوي المتوفى 

 2122 التركيب االجتماعي لمدينة شط العرب/

التركيب االضافي المصدر بلفظ )رب( المضاف الى المضمر في القرآن الكريم : 

 دراسة نحوية داللية/

0212 

( 2100و0330و0310محافظة االنبار للسةنوات )التركيب االقتصادي لسكان 

 :دراسة في جغرافية السكان/

2310 

 0022 التركيب النسجي والتكوين الجيني للزعانف الفردية ...الخ/

التركيةةةةةةب النسةةةةةةجي والتكةةةةةةوين الجينةةةةةةي للغالصةةةةةةم فةةةةةةي سةةةةةةمكة البعةةةةةةوض 

1953Gambusia affinis Baird Girard / 

0020 

 2122 الحويجة/التركيب الوظيفي لمدينة 

 2222 التزامن في الرسم التكعيبي/

 221 التسامح في فكر االحزاب السياسية العراقية المعاصرة/

 022 تسبيب االحكام المدنية : دراسة مقارنة/

 2201 تسريع انتاج الخل بالطريقة المستمرة/

 22 وسطا الخفاء المعلومات / DNAتسلسالت 

العناصةةر الحضةةارية لةةواديي بةةالد الرافةةدين والنيةةل فةةي التشةةابه واالخةةتالف فةةي 

 العصور القديمة/

2212 

 221 التشبيه في القرآن والسنة ) الصحيحين ( :دراسة بالغية/
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 فةةي قواقةةع giganticuتشةةخيص االصةةابة بةةاالدوار البالغةةة واليرقيةةة لطفيلةةي 

Auricularia lymnaea fasciolaبأسةةتعمال تقنيةةة تفاعةةل انةةزيم السلصةةلة 

وتأثير درجة الحرارة على  potumerase chuin reaction( pcrالمتبلمرة )

 تلك االصابة/

0231 

 2123 تشخيص بعض االمراض غير المعدية في االبقار حديثة الوالدة/

 0120 ...الخ/ cutaneous leishmanias isتشخيص اللشمانيا الجلدية 

 Culex pipiens( Diptera:Culicidaeتشخيص مصادر وجبات دم بعوض )

L. /في مركز مدينة الحلة 

0020 

( في مياه PAHSتشخيص وتعين انواع المركبات االروماتية المتعددة الحلقات )

نهر دجلة للمسافة المحصورة بين جسر السنك وجسر الصرافية والربعة فصول 

 ( وكذلك مياه الشرب في مدينة بغداد /2102ـ 2100مختلفة من عام )

0230 

وتحديد التغيرات في مستوى وتوزيع وحجم عوالةق الهةواء فةي طبقةة تشخيص 

 التروبوسفير السطحية في مركز مدينة الناصرية 1 العراق/

0221 

 0212 تشعبات بعض العوامل والنظم في النظم الحركية/

التشكل الوراثي لبعض المعايير الكيموحيوية مةن دم االغنةام العرابيةة وعالقتهةا 

 /بقابلية التأقلم 

0232 

 2031 /2112ـ 0311تشكالت بناء المدينة في الرواية العراقية 

 2220 تشكالت السيرة العتيرية في سورتي البقرة وآل عمران /

التشةةكيل البصةةري واشةةتغال االضةةاءة الرقميةةة فةةي العةةرض المسةةرحي :دراسةةة 

 تحليلية/

2211 

 2212 حفيات /تشكيل البيئة التصميمية للفضاءات الداخلية لمحالت بيع الت

 2013 تشكيل الخطاب الروائي في روايات هشام توفيق الركابي/ 

 0210 تشييد وتقييم الفعالية البيولوجية لبعض الحلقات غي المتجانسة...الخ/

التصةةرف فةةي ارض الصةةوافي وأثةةاره االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية منةةذ 

 عصر الرسالة حتى نهاية العصر االموي/

2221 

تصميم اختبارات لقياس بعض المهارات الدفاعية لناشيء طرق فرق اندية بغداد 

 لكرة السلة : دراسة عاملية/

2110 

تصةةميم انمةةوذج لتةةدريس مةةادة االخةةراج المسةةرحي فةةي ضةةوء مهةةارات مةةاوراء 

 المعرفة /

2210 

التصميم البايوفيلي اثر الجدران الخضراء في مشهد الفضاءات الخارجية للسكن 

 العمودي/

2203 

تصميم برنامج االعداد مدرسي التربية الفنية في المدارس الثانوية وفق لنظرية 

 هيلداتابا/

312 
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تصةةميم برنةةامج تعليمةةي باسةةتخدام الوسةةائط الفائقةةة لتطةةوير االدراك والمعرفةةة 

 القانونية لحكام كرة اليد في العراق/

2202 

تحصةةةيل طالبةةةات المرحلةةةة  تصةةةميم برنةةةامج تعليمةةةي بلغةةةة البرمجةةةة وأثةةةره فةةةي

 المتوسطة في مادة الرايضيات واسستبقائها/

311 

تصميم بطارية اختبار لبعض المهةارات الكشةفية الخختيةار الكشةاف المتقةدم فةي 

 الفرق الكشفية المركزية/

030 

تصميم تعليمي ـ تعليمي بأستخدام انموذج اوزبورون بارنس واثره فةي تحصةيل 

 المهارات مافوق المعرفية لطالبات الرابع العلمي/الرياضيات وتنمية 

0120 

تصميم تعليمي ـ تعليمي لتنمية التفضيل الجمالي لةدى طلبةة قسةم التربيةة الفنيةة 

 كلية الفنون الجميلة /

0022 

تصةةميم خطةةط عينةةات القبةةول للشةةركة العامةةة للصةةناعات االلكترونيةةة باسةةتخدام 

 التوزيع االسي العام /

2 

 2021 ة البيانات المالية في شركة الصناعات االلكترونية/تصميم قاعد

تصةةةميم مطبةةةات مطاطيةةةة مةةةن مةةةواد محليةةةة ملوثةةةة للبيئةةةة ودراسةةةة خواصةةةها 

 الميكانيكية/

0111 

تصةميم نظةام دعةم قةرار لتقطيةع االلةواح باسةتخدام الخوارزميةة الجينيةة بتوافةق 

 اوراكل واوتوكاد/

20 

لتحسةين جةودة المنةتج فةي مصةنع المحركةات الكهربائيةة :  CAPPتصميم نظةام 

 دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية/

2023 

 0222 تصميم وبناء سخان شمسي منزلي مركب /

 2131 تصميم وتصنيع مستراوحي للحليب ودراسة كفاءته /

 0231 تصميم وتطبيق نظام كروماتوغرافيا ايوني محلي الصنع /

 2102 تصميم وتقنين اختبارات لبعض القدرات العقلية ...الخ/

 21 تصميم وتنفيذ نظام كشف التطفل باستخدام التقنيات الذكائية / 

لتصةةنيع جهةةةاز لقيةةاس زمةةةن االسةةتجابة الحركيةةةة واصةةابة الهةةةدف فةةي رمايةةةة 

 االسكيت للرجال/

2222 

بتقنيةةة الترذيةةذ المغناطيسةةي المستمرودراسةةة  cds/siتصةةنيع الخليةةة الشمسةةية 

 الرقيقة /  cdsبعض الخصائص البصرية والكهربائية الغشية 

0222 

 0021 تصنيع متحلالت بروتينية باستعمال بروتيزات السيرين ...الخ/

تصةةنيع وتقنةةين جهةةاز لقيةةاس مسةةتوى سةةرعة االسةةتجابة الحركيةةة الداء مهةةارة 

 الطائرة/حائط الصد الفردي بالكرة 

2113 

 0222 الرقيقة/ zno:alتصنيع ودراسة خصائص كاشف ضوئي من اغشية 
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تصةةنيف اسةةتعماالت االرض والفضةةاء االرضةةي فةةي محافظةةة النجةةف باسةةتخدام 

 تقنيات االستشعار عن بعد /

2112 

التصةةوف االسةةالمي بةةين قراءتةةي المستشةةرقين والبةةاحثين العةةرب ابةةن عربةةي 

 انموذجا/

022 

والتجربةة الروحيةة عنةد ابةي حيةان التوحيةدي : دراسةة فةي االشةارات التصوف 

 االلهية/

2312 

 002 التصويت في االنتخابات البرلمانية بين الشريعة والقانون : دراسة مقارنة/

التصةةوير الشةةعري بةةين الواقعيةةة والمفارقةةة فةةي النقةةد العربةةي القةةديم مةةن القةةرن 

 الثالث حتى القرن السابع الهجري /

2232 

 221 تضعيف الوجه النحوي في اعراب القرأن الكريم /

 011 تضمين الموظف العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة /

 0132 التطبيق االمثل لمقاوالت من نوع تصميم بناء في مشاريع التشييد ...الخ/

 2022 تطبيق االمثل بعض ادوات االنتاج الرشيق ...الخ/

التفاضةلي للتحليةةل المجهةادي الةدقيق للحديةةد الثنةائي فةةي تطبيةق قياسةات الجهةةد 

 بعض المستحضرات الصيدالنية/

0222 

تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية لدائرة االحوال المدنية والدوائر ذات العالقةة 

 في محافظة البصرة/

22 

التطبيقات التدريبية على وفق المؤشرات الزمنية لتطوير بعض القدرات البدنيةة 

 والحركية والمهارية واستراتيجيات االداء الفردي لالعبي التنس االرضي/

2123 

تطبيقات طريقة استخالص سائل ـ سائل للفصل والتقدير الطيفي لبعض العناصر 

 االنتقالية بواسطة معقدات عضوية جديدة/

0222 

 012 التطرف وأثره على المجتمع : دراسة عقدية /

ـة 2111قطةاع الصةناعة التمويليةة فةي العةراق للمةدة )تطور انتاجيةة العمةل فةي 

2100/) 

222 

تطور انماط التصنيفات لدى االطفال المتواجدين فةي التعلةيم الحكةومي واقةرانهم 

 في التعليم االهلي/ 

002 

تطةةور التعلةةيم الصةةحي فةةي العةةراق ) الكليةةة الطبيةةة الملكيةةة العراقيةةة انموذجاةةـ 

 :دراسة تأريخية/0311ـ0320

2220 

 002 تطور التفكير ماوراء المعرفي لدى المراهقين والراشدين/

 2222 تطور التنمية المكانية في ظل منظومة الحكم الرشيد في محافظة واسط/

 011 /0301ـ 0311تطور الحركة للدستور والديمقراطيه في المغرب 

 2232 م(: دراسة تاريخية/0110ـ 0122تطور الدبلوماسية العثمانية ) 
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 001 تطور الصداقة لدى االطفال والمراهقين/

 122 الواقع وافاق المستقبل/2112تطور العالقات االمريكية ـ الروسية منذ عام 

 2101 تطور الفكر الكالمي في مدرسة االشاعرة مباحث الصفات انموذجا/

 001 تطور مفهوم الخوف لدى االطفال المهجرين واقرانهم غير المهجرين /

 311 ( سنوات /0ـ 1مفهوم الذات لدى االطفال بعمر )تطور 

 000 تطور مفهوم المواطنة لدى االطفال والمراهقين /

 0021 تطور مهارات التخطيط وااللوان لدى طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة بابل/

تطور نظرية العقل واالستيعاب القرائي لدى التالمذة المتفوقين دراسيا واقرانهم 

 ين/العادي

111 

التطةةور نظريةةة العقةةل وعالقتهةةا بالقةةدرة علةةى ادراك الالتةةرابط المنطقةةي لةةدى 

 االطفال/

002 

تطور الوظيفه الدينية واثرها فةي تغيةر اسةتعماالت االرض الحضةرية فةي مدينةة 

 كربالء/

2132 

التطةةةةةةورات االجتماعيةةةةةةة واالقتصةةةةةةادية فةةةةةةي المملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية 

 /0301ـ0322

2231 

ـة 0321التطورات االقتصادية واالجتماعية في لبنان في ظل االنتةداب الفرنسةي 

0322/ 

2202 

 2212 /0112ـ 0121التطورات الداخلية في مصر في عهد عباس باشا االول 

 2223 /0320ـ 0322التطورات الداخلية في الواليات المتحدة االمريكية 

 232 /0312ـ 0320السياسة الداخلية التطورات الدستورية في تركيا واثرها في 

 230 /0300ـ 0320التطورات السياسية الداخلية في سورية 

 2213 /0301ـ 0322التطورات السياسية الداخلية في سوريا 

 2211 /0323ـ0320التطورات السياسية الداخلية في الصين 

السنوات االولى التطورات السياسية الداخلية في الواليات المتحدة االمريكية في 

 /0013ـ 0012بعد حرب االستقالل 

2220 

 2230 /0323ـ0323التطورات السياسية في الجمهورية االيرلندية 

 2222 /0311ـ 0321التطورات السياسية في روديسيا الجنوبية 

 2210 م/0300ـ 0102التطورات السياسية في اليمن 

 2202 ق .م/202ـ2111الفرات مابين التطورات السياسية واالقتصادية في اعالي 

 213 /0310ـ0300التطورات السياسية واالقتصادية في قطر 
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ـة 0303التطورات السياسية والعسكرية في افغانستان خالل االحتالل السوفيتي 

0313/ 

2223 

تطةةوير اداء تنفيةةذ الهياكةةل الخرسةةانية فةةي قطةةاع التشةةييد فةةي العةةراق باسةةتخدام 

 (/ six sigmaلحديثة )التقنية االدارية ا

0132 

تطوير برنامج اعداد مدرسي التاريخ فةي كليةات التربيةة فةي الجامعةات العراقيةة 

 في ضوء معايير الجودى الشاملة /

0020 

تطوير الخدمات السياحية لالماكن التراثية وأثرها في الطلب السياحي في بغةداد 

 : دراسة ميدانية لمنطقة دار الحكومة العراقية القديم / 

2320 

 2022 تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة االداء المتميز ...الخ/

ض المحالت تطوير شبكات الصرف الصحي في مدينة بغداد : دراسة تحليلية لبع

 في بلدية مركز الكرخ/

2212 

 0013 تطوير طرائق طيفيه وفلورومترية لتقدير مركبات دوائية فينوليه ونيتروجينيه/

تطوير المدن التأريخية بين ضرورة الحفاظ دواعي االستثمار ) القصبة القديمةة 

 في مدينة الكفل انموذجا(/

2212 

الدارة مشاريع انشائية متعددة في ان واحد تطوير نظام مقترح للهيكل التنظيمي 

/ 

2012 

 0202 : دراسة مقارنة/metamodelتطوير نماذج المحاكاة لتقييم 

 2122 تعارض الرفع والوقف عند االمام الترمذي في جامعة : دراسة وتخريج /

 2121 التعارض والترجيح في كتاب االعتبار للحازمي/

 022 الجنائية الدولية / التعاون الدولي في اطار المحكمة

التعبير القرآني وأثره في الدرس النحوي في اطاريح الجامعة العراقية ورسائلها 

 /2111ـ 0331من عام 

203 

تعةةةدد االشةةةكال الوراثيةةةة لجةةةين اللبتةةةين وعالقتةةةه بةةةبعض الصةةةفات الفسةةةلجية 

 واالنتاجية الغنام العرابي/

2120 

 231 ونماذج من التطبيقات الفقهية /  تعدد االقوال لالئمة االربعة : اسبابه

 212 تعدد الزوجات : االسباب واالثار :دراسة ميدانية في مدينة الصدر /

 2222 /0312ـ0312التعددية الحزبية في المغرب 

تعةةديل االسةةتجابة المناعيةةة فةةي الفئةةران البةةيض السويسةةرية المخمجةةه تجريبيةةا 

باسةتخدام السةكر المتعةدد  Toxoplasma gondiبطفيلةي المقوسةه الكونديةه : 

ودراسة تأثيره علةى انسةجة  Escherichia coliالذهني المستخلص من بكتريا 

 االعضاء المختلفة /

0012 

 00 التعرض االنتقائي للفضائيات الرياضية واالشباعات المتحققة ...الخ/
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 0231 التعرف على االنماط المضببة وتطبيقاتها في المجاالت الطبية /

 DelCassiaتعزيز الموجةات فةوق السةمعية لزراعةة انسةجة نباتةات السةنامكي 

acutifolia  وتحوله وراثيا ببكترياR1601rhizogenesAgrobqcterium/ 

0121 

تعقبات ابن حجر العسقالني على علماء المصطلح مةن خةالل كتابةه نزهةة النظةر 

 ...الخ/

2311 

نيفة في كتاب البيوع من خالل كتابه تعقبات ابن حزم االندلسي على االمام ابي ح

 المحلي : دراسة فقهية مقارنة/

201 

تعقبات ابن القيم على الحافظ المنذري في اعالل الحديث من خالل كتابة تهةذيب 

 السنن /

2113 

تعقبات الحافظ الذهبي على ابن القطان في كتاب الرد على ابن القطان في كتابه 

 بيان الوهم وااليهام /

2122 

تعقبات الحافظ مغلطاي على الحافظ المربي في كتةاب تهةذيب الكمةال فةي اسةماء 

 الرجال /

2122 

تعقبات العالمة الزبيدي في كتابه اتحاف السادة المتقين على الحافظ العراقي في 

 تخريج احاديث احياء علوم الدين : دراسة نقدية /

210 

شةةرح الجةةامع الصةةغير  تعقبةةات المنةةادى علةةى السةةيوطي فةةي كتابةةه فةةيض القةةدير

 بعزو الحديث والحكم / 

2301 

الةةتعلم التعةةاوني المعةةةزز باالكتشةةاف الموجةةةه وتةةأثيره فةةةب المعرفةةة الرياضةةةية 

 والتفاعل االجتماعي وبعض مهارات كرة السلة للطالبات /

2231 

 2121 تعليقات الدار قطني علي ابن حيان في كتابه المجروحين /

 0000 ل)انستاس ماري الكرملي(...الخ/التعليقات النقدية 

 0221 التعليل النحوي في كتاب ) المقصد ( لعبد القاهر الجرجاني/

 322 التعليم الثانوي االهلي والحكومي : دراسة مقارنة في بغداد / 

تعليم المرأة في الفكر التربوي االسالمي وتطبيقاته التربوية على وفق التحديات 

 المعاصرة/

031 

 211 التعليم والتنمية البشرية في المجتمع المحلي/

تعيين ثوابت التأين لعدد من االوكزيمات وقواعد شيف ودراسة العوامل المؤثرة 

 عليها /

0202 

التغةةاير المكةةاني لةةبعض خصةةائص التربةةة الفيزيائيةةة تحةةت نظةةامي الةةري بةةالرش 

 المحوري والثابت في تربة جبسية/

0322 

 

 010 التبغ بتأثير الترب الملوثة باليوارنيوم /تغايرات بعض صفات 

 0322 التغايرات المكانية لصفات بعض الترب في وسط السهل الرسوبي ...الخ/
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 0312 التغذية الورقية لعنصري المنغنيز والبورون...الخ/

 013 م/2101ـ 0311التغريب الفكري السياسي واثره على المجتمع العراقي للفترة 

 2212 الرسم العربي المعاصر /التغريب في 

تغطية اخبار الحوادث في الفضائيات العراقية : داراسة مقارنة لنشرتي االخبةار 

 /20/2/2100ـ 0/0/2100الرئيسية في قناتي العراقية والشرقية للمدة من 

22 

تغيةةةر اسةةةتعماالت االرض الزراعيةةةة فةةةي ناحيةةةة التةةةون كةةةوبري بأسةةةتخدام نظةةةم 

 واالستشعار عن بعد /المعلومات الجغرافية 

2131 

( 2111تغير االنتاج الزراعي لمحصول القمةح فةي محافظةة االنبةار للمةدة مةن )

 (/2101الى )

2322 

ـ 0330التغير السكاني وأثره في التوسع العمراني لمدينة كربالء للفترة مابين )

2100/) 

2101 

 223 فاعلية ...الخ/التغير في الجماعات الصغيرة عبر جيلين من منظور النظرية الت

 2211 التغيرات في البنى االجتماعية واثرها في سياسات االسكان الحضري/

 2122 التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق /

التغيةةةرات الهرمونيةةةة والكيموحيويةةةة لفئةةةات عمريةةةة مختلفةةةة المةةةرض التهةةةاب 

 بابل /المفاصل الرثواني في محافظة 

0220 

 112 /2100ـ2112التغيير في السياسة الخارجية التركية 

 32 التفاوض وعالقته بالتفكير التأملي/

التفسةةير االشةةاري فةةي البحةةر المريةةد البةةن عجيبةةة : دراسةةة تطبيقيةةة لسةةورتي 

 الفاتحة والبقرة/ 

222 

 2311 هـ/ 0310تفسير البركوي لالمام محيي الدين محمد بن بير علي البركوي ت

التفضةةيالت المهنيةةة وعالقتهةةا بمركةةز السةةيطرة الدماغيةةة لةةدى طلبةةة المرحلةةة 

 االعدادية /

122 

 0012 التفكير االبداعي وعالقته بالتحصيل الرياضي لدى طلبة كلية التربية االساسية/

قتةةه بالةةذكاء االنفعةةالي وقةةوة االرادة لةةدى طلبةةة المرحلةةة التفكيةةر التةةأملي وعال

 االعدادية/

121 

 0110 التفكير الساير وعالقته بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة الجامعة /

 221 التفكير السليم في القرأن الكريم/

 30 التفكير العقالني وعالقته باساليب التعامل مع ضغوط الحياة/

 120 وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة االعدادية/التفكير المركب 

 0132 التفكير المزدوج وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة/
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 021 التفكيك في الفلسفة الغربية المعاصرة )جاك دريدا انموذجا(/

 2022 التقابل بين الداللة وااليقاع في غزليات المتنبي/

 2011 االلكتروني ودورها في بناء فرق العمل االفتراضية/تقانات التعاون 

تقانةةةات المعلومةةةات واالتصةةةاالت واسةةةهاماتها فةةةي اقامةةةة متطلبةةةات مواصةةةفات 

التصنيع العالمية : دراسة ميدانية في الشركة العربية الكيمياويات المنظمات في 

 محافظة صالح الدين/

2000 

بتةةةوافقهم النفسةةةي االجتمةةةاعي وتحصةةةيلهم تقبةةةل المكفةةةوفين اعةةةاقتهم وعالقتةةةه 

 الدراسي/

000 

 010 التقدم العلمي المعاصر واثره في خدمة الفكر االسالمي/

 21 تقدير انموذج المعلمي للبيانات الطولية للقطاعات االقتصادية في العراق/ 

تقدير االوكسي ميتازولين طيفيا وكروماتوغرافيا السائل عالي االداء ـ تطبيقةات 

 مستحضرات صيدالنية/ في

0212 

 0221 تقدير االيبوبروفين باستخدام تقنية فولتا متري الموجة الرابعة/

 0222 تقدير بعض االحماض االمينية بطريقة الحقن الجرياني ـ البريق الكيميائي/

 0211 تقدير بعض اصباغ االزو باستخدام تقنية الحقن الجرياني البريق الكيميائي/

الفلةةزات الضةةئيلة فةةي زيةةوت التزييةةت بطريقةةة الحقةةن الجريةةاني تقةةدير بعةةض 

 المقترن بالبريق الكيميائي /

0222 

 .annuus Lتقةةدير بعةةض المعةةالم الوراثيةةة فةةي محصةةول زهةةرة الشةةمس )

Helianthus/ بأستعمال التضريب التبادلي الكامل ) 

0222 

 فراء تقدير بعض المعالم الوراثية للتضريبات الفردية في الذرة الص

Zea maysl. / تحت تأثير السماد العضوي السائل 

0222 

التقدير البيزي والالبيزي للنماذج الخطية غير الطبيعيةة المشةروطة بقيةود علةى 

 هيئة متباينات خطية /

20 

تقةةدير التزاسةةايكين طيفيةةا وبكروماتوغرافيةةا السةةائل عةةالي االداء تطبيقةةات فةةي 

 مستحضرات صيدالنية /

0211 

دالة المعولية لتوزيع ويبل باستخدام التحليل الالمعلمي من خلل الربط بين تقدير 

 التحليل العنقودي والعمليات التصادفية /

0202 

(باستخدام الكاشةف II( والبالديوم )IIالتقدير الطيفي ـ الحقن الجرياني للنحاس )

 ينزوثايازوليل ازو(بايروكالول/2ـ بروموـ 6ـ)4العضوي 

0221 

الطيفةةةي لاليزونيازايةةةد والسةةةلفاميثوكهازول والسلفاسيتاميدصةةةموديوم التقةةةدير 

 والسلفادايازين بتكوين قواعد شيف /

0230 

 0220 التقدير الطيفي للبزموث في نماذج مائية وفي مستحضر بيطري /
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 0211 التقدير لطيفي للبزموث في نماذج مختلفة /

ين فةةةةي المستحضةةةةرات التقةةةةدير الطيفةةةةي للترايفلةةةةو بيةةةةرازين والكلوربرومةةةةاز

 الصيدالنية باستخدام تفاعالت االكسدة /

0012 

التقةةةةدير الطيفةةةةي للسةةةةلفادايازين بأسةةةةتخدام االزوتةةةةة واالقتةةةةران فةةةةي بعةةةةض 

 مستحضراته الدوائية/

0211 

 0212 التقدير الطيفي للميتوكلوبراميد هيدراكلوريد في مستحضراته الصيدالنية /

 0222 التقدير الطيفي للميترونيدازول/

 0212 التقدير الطيفي للنتريت في اللحوم المعلبة والمياه /

 0223 التقدير الطيفي للنحاس في سبيكة البراص/

 0210 التقدير الطيفي للهيدروكسي يوريا في مستحضر صيدالني /

تقةةدير فتةةرة الثقةةة لنمةةوذج االنحةةدارالالمعلمي الرتةةب وتطبيقهةةا فةةي مجةةال تلةةوث 

 الهواء لمدينة بغداد/

01 

 0220 تقدير القصدير الرباعي بتقنيتي الحقن الجرياني والحقن الجرياني المتعاقب/

تقدير قوة الهجين والمقدرة االئتالفية وبعض المعالم الوراثية في الذزة الصفراء 

 باستخدام تحليل ) الساللة *فاحص(/

0223 

 22 اقصة /تقدير معلمة الشفاء لمرضى الفشل الكلوي في حالة وجود بيانات ن

 0213 تقدير معلمة ودالة المعوليه للتوزيع االسي/

 500MAC / 22موديل  ECGتقدير المعولية الزمنة التشغيل لجهاز تخطيط القلب 

تقةةةدير وتصةةةنيف المرونةةةات االتفاقيةةةة لةةةبعض المجةةةاميع السةةةلعية فةةةي العةةةراق 

 باستخدام نماذج االعذار والتحليل العنقودي /

2 

ـةةة 0323المةةةذاهب االسةةةالمية ومجلةةةة رسةةةالة االسةةةالم القاهريةةةة التقريةةةب بةةةين 

 م انموذجا/0302

2202 

 2222 تقنيات الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تجاوز المشترط التصميمي/

 2230 تقنيات المسرح التجريبي وتطوير اداء الممثل ) نماذج من المسرح العراقي /

 2213 شائعة ...الخ/تقنية التلوين بأضافة تراكيب من اكاسيد 

التقنيةةةةة الجزيئيةةةةة والتوصةةةةيف النةةةةزيم الاليبيةةةةز مةةةةن العزلةةةةة المحليةةةةة للفطةةةةر 

Aspergillus niger / ودراسة بعض العوامل المؤثرة في فعاليته 

0212 

تقويم اداء تدريسي كليتي التربية الرياضةية جامعةة بغةداد وفقةا لمعةايير الجةودة 

 الشاملة/

2222 

هيز ماء االسالة منطقة الدراسة مناطق سةكنية مختةارة فةي تقويم اداء خدمة تج

 مدينة بغداد /

2222 
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تقةةةويم اداء مدرسةةةي التةةةاريخ للمرحلةةةة االعداديةةةة فةةةي ضةةةوء مهةةةارات التفكيةةةر 

 التاريخي/

0121 

 0102 تقويم اداء مدرسي التربية الفنية في المرحلة الثانوية...الخ/

المرحلةة االبتدائيةة فةي ضةوء التقةويم  تقويم اداء معلمي مادة اللغةة العربيةة فةي

 التكاملي/

311 

 2009تقويم ادارة الخطر في المشروع على وفق المواصفة الدولية )

( فةةةي عينةةةة مةةةن مشةةةاريع شةةةركة المنصةةةور العامةةةة للمقةةةاوالت 31000 150

 االنشائية /

2022 

 101 تقويم البرامج الدراسية في اقسام االرشاد النفسي...الخ/

الةةدورات التدريبيةةةة الوظيفيةةة فةةةي مركةةز صةةةالح الةةدين لالرشةةةاد تقةةويم بعةةةض 

 والتدريب الزراعي من وجهة نظر المتدربين /

0302 

تقويم تحصيل طلبة اقسةام اللغةة العربيةة فةي كليةات التربيةة االساسةية فةي مةادة 

 النحو/

0020 

 322 الشاملة/تقويم تدريس الجغرافية في المرحلة االبتدائية في ضوء معايير الجودة 

تقويم تدريس قواعد اللغة العربية في فضائية العراق التربويةة مةن وجهةة نظةر 

 المدرسين والطلبة/

0001 

تقويم تعليم القراءة واالمالء لتالميذ المرحلةة االبتدائيةة مةن وجهةة نظةر معلمةي 

 اللغة العربية /

301 

لتقنيةةة المعلومةةات  تقةةويم تقنيةةات المشةةاركة بالمعرفةةة فةةي اطةةار البنيةةة التحتيةةة

 ...الخ/

2001 

تقويم جغرافي اليرادات العراق المالية من نهةر الفةرات : دراسةة فةي الجغرافيةة 

 السياسية /

2311 

 Fitmateتقويم الحالة التدريبية على وفق الطاقة المصروفة باستخدام جهاز )

pro م للمتقدمين /5000( وبداللة بعض المؤشرات الوظيفية وانجاز ركض 

2222 

( ونسةبة مسةاهمتها بالقةدرات A-Bتقويم دافعية االنجاز وفقةا لةنمط الشخصةية )

 الحركية والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب /

2123 

تقويم صنادق االقراض التخصصية للمصرف الزراعي التعاوني باطةار المبةادرة 

 الزراعية/

2022 

 0300 حشرة االرضه...الخ/تقويم فعالية بعض منظمات النمو الحشرية في مكافحة 

 331 تقويم كتاب مبادئ الفلسفة وعلم النفس ...الخ/

 0111 تقويم كتب علم االحياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير الجودة الشاملة/

تقةةويم محتةةوى كتةةب التةةاريخ للمرحلةةة االعداديةةة مةةن وجهةةة نظةةر المدرسةةين 

 والمشرفين االختصاص/

313 
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االحياء للمرحلة المتوسطة في ضوء المتحدثات الحيوية  تقويم محتوى كتب علم

 واخالقياتها/

0110 

تقويم مستوى تحصيل طلبة اقسام التأريخ / كليةات التربيةة االساسةية الجامعةات 

 العراقية في مادة عصر الرسالة/

0010 

 2322 تقويم مناخي لمواقع المناطق الصناعية في مدينة الكوت/ 

 Enduroالتدريبية وفق المؤشرات القلبيه بداللة جهاز)تقويم المناهج 

Physio flow قبةةةل الجهةةةد البةةةدني وفةةةي اثنائةةةه وبعةةةده لمتسةةةابقي فعاليةةةة )

 ( متر/0111ـ 1111ركض)

2133 

تقويم واختيار مسةار التحةول نحةو اقتصةاد السةوق فةي العةراق: دراسةة تحليليةة 

 مقارنة لمنهجي الصدمة والتدرج(/

202 

البيئيةةةة للمشةةةاريع االنشةةةائية الحالةةةة الدراسةةةية ) معمةةةل اسةةةمنت  تقيةةةيم االثةةةار

 طاسلوجة(/

220 

تقييم اثر االندماج في بعض مؤشرات االداء المالي : دراسة تطبيقية على عينة 

 من المصارف االجنبية /

2022 

تقييم االداء االنتاجي وصفات الذبيحه لثالثه هجن من فروج اللحم وتحديد العمر 

 بح /االمثل للذ

2101 

تقييم االداء للمشاريع الصناعيه النسةيجيه للشةركة العامةة للصةناعات النسةيجية 

 في واسط : دراسة حاله/

223 

تقيةةيم اداء النظةةام الخةةدمي فةةي مستشةةةفى بغةةداد التعليميالعةةام لتحسةةين النظةةةام 

 (/Q-GERTباستعمال اسلوب )

2001 

تقييم اداء الوحدة الميكنة ) المحراث التحشي المحور محليا والساحبة الزراعية 

وحساب التكاليف االقتصادية لسرع واعمةاق وضةغط  MF-650ماسي فوركسن 

 اطارات مختلفة/

0302 

تقييم اداريي وفود االنديةة الرياضةية فةي منافسةات دوري النخبةة العراقةي بكةرة 

 اليد من وجهة نظر الالعبين/

2202 

تقييم استخدام االنترليوكينات فةي تشةخيص تسةمم الةدم الجرثةومي لةدى االطفةال 

 حديثي الوالدة في تكريت /

0101 

تقيةةيم بعةةض انةةواع المصةةائد والطعةةوم وطةةرق المكافحةةة لذبابةةة البحةةر المتوسةةط 

 ...الخ/

0322 

 0321 تقييم بعض طرائق المكافحة لذبابة البصل...الخ/

 2201 لمياه الشرب في مدينة النجف ) حي القدس انموذجا(/التقييم البيئي 

تقييم بيئي لنوعية مياه الشرب في محطتي المحاويل والحلة لتصةفية الميةاه فةي 

 محافظة بابل ـ العراق/

0121 

 0210 تقييم تأثير بعض العوامل الحيوية في نمو وانتاجية نبات السبانغ 
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Spinucea olerucea L.  بلةةورات اوركةةزاالت صةةنف محلةةي ومحتةةواه مةةن

 الكالسيوم/

تقييم التحكم التركيبي بالنضوحات الهايدروكاربونيه في شمال العراق باستخدام 

 تقنيات التحسس النائي/

0102 

تقييم توزيةع المنةاطق الخضةراء فةي مدينةة الديوانيةة باسةتخدام نظةم المعلومةات 

 الجغرافية ) منطقة الدراسة: القطاع الثاني(/

2202 

التقيةيم الجيةةوتكنيكي والتةةأثيرات البيئيةةة لمقةةالع الحصةى الخةةالط فةةي منطقةةة قةةره 

 سالم كركوك/

0130 

التقيةةةيم الجيومورفولةةةوجي للمةةةواد االرضةةةية لمنطقةةةة عةةةين الصةةةفرة ) شةةةرق 

 الموصل(/

2123 

 0131 التقييم الحقلي للمستخلصات المائية لبعض النباتات ...الخ/

 2221 /2121ـ2111مدينة الرمادي للمدة تقييم الخدمات التعليمية في 

 12 تقييم خدمات المركز الوطني للمخطوطات من وجهة نظر المستفيدين/

 2221 التقييم الرقمي للجودة الطباعية الملونة/

 0301 تقييم طرائق مختلفة لتقدير محتوى الجبس في التربة/

 FluorescensPseudomonasتقيةةيم فاعليةةة عةةةزالت مختلفةةة مةةن البكتريةةةا 

المعزولة من مناطق زراعية مختلفة وتشةخيص مركباتهةا االيضةية الفعالةة ضةد 

 بعض الفطريات الممرضة للبنات/

0203 

 0100 تقييم فعالية مستخلصات مستنبت القمح...الخ/

تقيةةيم الكثبةةان الرمليةةة المثبتةةة باسةةتخدام بعةةض المعةةايير البدولوجيةةة وتقنيةةات 

 بعد في منطقة بيجي/ االستشعار عن

0321 

تقييم كفاءة االداء االقتصادي لمعمل اسةمنت البصةرة : دراسةة تطبيقيةة للمةدة ) 

 (/ 2101ـ0333

222 

تقيةةيم كفةةاءة اداء مشةةاريع البيةةوت البالسةةتيكية فةةي محافظةةة كةةربالء المقدسةةة 

2009-2010 / 

221 

 2212 تقييم كفاءة اداء موظفي بلدية الرشيد/

بعةةةض عناصةةةر االدارة المتكاملةةةة لةةةذباب فاكهةةةة البحةةةر االبةةةيض تقيةةةيم كفةةةاءة 

ceratitis capitata (Tephritidae: Diptera )( wiedemannالمتوسط)

 وسط العراق/

0022 

وبعةةض المستخلصةةات النباتيةةة فةةي  Bacillus subtilisتقيةةيم كفةةاءة البكتريةةا 

 /BLخفض تلوث حبوب الذرة الصفراء بالسم فيومونيزين 

0210 

ييم كفةاءة الخةدمات الصةحية باسةتخدام نظةم المعلومةات الجغرافيةة ـ كأسةلوب تق

 للتوزيع المكاني لمراكز الصحة العامة في جانب الرصافة/

2223 



822 
 

تقييم كفاءة الشوارع الرئيسة للنقل بالسيارات في مدينة البصرة باستخدام نظةم 

 المعلومات الجغرافية/

2300 

 niger vanتقيةةةةةيم كفةةةةةاءة عوامةةةةةل التطفيةةةةةر فةةةةةي حياتيةةةةةه الفطةةةةةر 

TieghemAspergillus / 

0121 

تقييم كفاءة المستخلصات المائية والكحولية لثمةار البلةوط وبةذور الحلبةة قياسةا 

لبعض المبيدات الفطريةة فةي السةيطرة علةى الفطريةات المرافقةة لبةذور البةاقالء 

 والسبانغ/

0212 

 2220 المكاني لمدينة الطب في بغداد / تقييم كفاءة الموقع

 011 تقييم كفاءة وحدات المعالجة في مصنع الصابون والمنظفات ...الخ/

تقيةةيم المجموعةةة المكتبيةةة ومةةدى مالءمتهةةا الحتياجةةات المسةةتفيدي فةةي المكتبةةة 

 المركزية لجامعة البصرة/

10 

 2133 العراق /تقييم مخزون بعض انواع االسماك من هور شرق الحمار جنوب 

 2200 تقييم موقع جامعة كربالء ضمن المخطط االساس لمدينة كربالء المقدسة/

تكامل المحاسبة االدارية مع متطلبات المحاسبة المالية لالبالغ عن االصول غير 

 الملموسة المكونة داخليا /

2021 

 تكامةةةل مفهةةةومي الةةةدخل والتةةةدفقات النقديةةةة ودوره فةةةي تعزيةةةز جةةةودة االربةةةاح

 المحاسبية/

2022 

 2231 تكاملية مواقع االبنية الجامعية وفضاءاتها الخارجية/

 2221 تكرارية الشكل في رسوم مابعد الحداثة /

 0200 التكهن لسلسلة الحمل الكهربائي متعددة المواسم في محاتفظة نينوى/

 التكوين الجنيني المبكر لالنبوب الهضمي ودراسة تركيبةه المظهةري والنسةيجي

 في الروبيان ...الخ/

0000 

 2110 التكوين الديني للنجف وتأثيره الجيوبولتيكي في سياسة العراق /

 012 التكيف الكشفي وعالقته باالتجاهات الخلقية ...الخ/

تكييةةف الصةةناعة التمويليةةة فةةي ظةةل منظمةةة التجةةارة العالميةةة لةةدول مختةةارة مةةع 

 اشارة الى العراق/

212 

الحسن بن علي ) عليه السالم( في كتةاب الرجةال للشةيخ الطوسةي تالمذة االمام 

 هـ/221ت

2022 

 2222 تلقي النص في الخطاب النقدي العربي المعاصر/

التلوث االشعاعي باليورانيوم وغاز الرادون وتراكيز بعض العناصر الثقيلة فةي 

 تربة مدينة الناصرية/

0203 

 0122 المناعية الدالة على شفائها/تلوث الجروح البكتيري وبعض المؤشرات 
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 121 تمايز الذات وعالقته بتكوين االنطباع لدى المرشدين التربويين/

 2222 تمثالت البنى الهندسبة في الخزف العراقي المعاصر /

 2211 تمثالت الفكر االنساني في رسوم عصر النهضة/ 

 2221 تمثالت المشاهد الطقوسية على فخار العراق القديم/

تمثيل حركة المياه الجغرافية في حقل المشراق باستخدام تقنيات نظم المعلومات 

 الجغرافية/

2121 

 0023 تمثيل الخرائط الرقمية في الجغرافية الطبية/

 2302 التمثيل الخرائطي لشبكة النقل الداخلي لمدينة كركوك ...الخ/

 2320 التمثيل الخرائطي لالشكال سطح االرض في محافظة المثنى / 

التمثيةةل الخرائطةةي للعالقةةات المكانيةةة لالنتةةاج الزراعةةي ) النبةةاتي( فةةي محافظةةة 

 بابل/

2321 

التمثيةةل الكةةارتوكرافي ) الخرائطةةي( للظةةواهر الجغرافيةةة البشةةرية فةةي محافظةةة 

 القادسية/

2321 

 2111 للخصائص الجغرافية لمحافظة النجف/التمثيل الكارتوكرافي 

تمرينات بدنيه مهاريه باستخدام وسائل مساعدة لتطوير بعض القدرات الخاصة 

بكرة القدم وتأثيرها بدقة المناوله والتهديف بالرجل الضةعيف للناشةئين باعمةار 

 ( سنة/02ـ02)

2112 

المهارات الهجومية تمرينات لتطوير االستجابة الحركية وتأثيرها في اداء بعض 

 والدفاعية لالعبين الشباب بكرة السلة/

2112 

 222 تمكين المرأة من صناعة القرار : دراسة ميدانية في مدينة بغداد /

 2210 تمويل االسكان الحضري مع اشارة خاصة للعراق/

التمييز بين الذكور واالناث على اساس النوع االجتماعي وانعكاساته على ادوار 

 في المجتمع : دراسة ميدانية في مدينة الموصل/ المرأة

221 

 2020 التناص في رسائل ابي العال المعري : دراسة تحليلية/

 2011 م/0220هـ( 011التناص في شعر صفي الدين الحلي )ت 

التنةةافس االقتصةةادي بةةين االتحةةاد االوربةةي والصةةين وانعكاسةةاته العالميةةة للمةةدة 

 (/2101ـ 0331)

202 

االمريكةي ـ الصةيني تجةاه قةارة افريقيةا بعةد الحةرب البةاردة ) السةودان  التنافس

 انموذجا(/

101 

 121 /2110التنافس الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث ايلول 

 122 /2100ـ0330التنافس الدولي واالقليمي في منطقة بحر قزوين



824 
 

المسةةتقبل لةةدى طلبةةة تناقضةةات ادراك الةةذات وعالقتهةةا بالوحةةدة النفسةةية وقلةةق 

 الجامعه /

0130 

التنبؤ باعداد المصةابين بةاالمراض المزمنةة فةي العةراق ) عةدا اقلةيم كردسةتان( 

 باستخدام معادلة االتجاه العام في السالسل الزمنية/

0 

 02 التنبؤ بالمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة في مدينة الموصل/

 02 ة في العراق/التنبؤ بكمية االنتاج للطاقة الكهربائي

التنبؤالمشةةترك للعمليةةة العشةةوائية المكانيةةة بةةالتطبيق علةةى بيانةةات ابةةار منطقةةة 

 بعشيقة من حيث الخواص الفيزيائية/

0210 

 220 تنبيه االفهام على معاني عمدة الحكام : دراسة وتحقيق/

بن تنبيه االفهام على معاني عمدة الحكام للعالمة الشيخ عبد الغني بن اسماعيل 

 هـ/0022احمد بن ابراهيم النابلسي 

2221 

 231 التنشئة االجتماعية والسياسية والتحول الديمقراطي في العراق/

 0032 التنظيم الجمالي للتشكيالت والتوقيع في الخط العربي /

التنظةةيم الدسةةتوري لحةةل مجلةةس النةةواب فةةي دسةةتور جمهوريةةة العةةراق لسةةنة 

2111/ 

232 

 012 لمركز النائب في السلطة التشريعية/التنظيم القانوني 

التنظيم المكاني للمناطق السةكنية : دراسةة تحليليةة للعوامةل المةؤثرة فةي تنظةيم 

 استعماالت االرض والطرق في مدينة اربيل /

2222 

 2201 هـ/ 120هـ ـ 232تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي )

 22 جي/تنقية االشارة الصوتية باستخدام التحويل الموي

تنقية انزيم الفوسفاتيز القاعدي ودراسة تأثير بعض الهرمونات السترويديه في 

 لعاب مرض داء السكر/

0120 

 staphylococcus aureusتنقيةةةةة انةةةةزيم الاليكيةةةةز مةةةةن النةةةةوع البكتيةةةةري 

 /DNAواستخدامه في ربط شظايا 

0122 

البشرية منطقة الدراسة ـ التنمية االقليمية ودورها في اختيار مواقع المستقرات 

 محافظة االنبار/

2221 

التنميةةة الريفيةةة واثرههةةا فةةي التبةةاين المكةةاني للمسةةقرات الريفيةةة فةةي نةةاحيتي 

 الطليعة والشوملي : دراسة مقارنة/

2111 

 212 التنمية الصناعية في محافظة االنبار : دراسة في جغرافية الصناعية /

 210 ابعادهاومتطلباتها ومدى تحقيقها...الخ/التنمية المستقبلية 

تنمية وتطوير الخدمات الترويحية في المتنزهات العامة واثرها فةي نمةو الطلةب 

 الترويجي لسكان مدينة بغداد منطقة الدراسة متنزه الزوراء/

011 
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 2223 التنوع االسلوبي في فن الكرافيك العراقي المعاصر/

 0032 ة في المصحف الشريف/التنوع الشكلي للخطوط المبكر

-22تهيجةةات البةةرم النظةةري والتنةةاظر فةةي االنويةةه الخفيفةةه لنظةةائر المغنسةةيوم )

26mg( والسيلكون )32-28si/) 

0210 

 0322 التوازن في ضوء القرآن الكريم : دراسة موضوعية/

التوازن الزواجي وعالقته ببعض انماط الشخصية على وفق نظام االنيكرام لدى 

 المرشدين التربويين/

102 

 212 التوتر العرقي واالمن االجتماعي في دراسة ميدانية في مدينة كركوك/

 0011 التوجه الزمني وعالقته باالنفالق العقلي لدى طلبة الجامعة /

التوجةةه الزمنةةي وقلةةق المسةةتقبل لةةدى طلبةةة المرحلةةة االعداديةةة مةةن المهجةةرين 

 واقرانهم : دراسة مقارنة /

122 

 2030 التوجه السوقي والمزيج التسويقي وانعكاسها على الفاعلية التسويقية ...الخ/

 0133 التوجه نحو االخرين لذوي السلوك الالمعياري من طلبة الجامعة/

 0001 :دراسة تاريخية/ 0311ـ 0322توجهات االذاعة العراقية الوطنية 

 0130 طلبة جامعة بغداد / توجهات اهداف االنجاز وعالقتها بالتحكم الذاتي لدى

 202 /2100ـ2112التوجهات السياسية واالقتصادية التركية تجاه المشرق العربي

 0002 التوجهات المستقبلية الدارة التعليم العام في العراق/

 211 التوجيه البياني في تفسير التحرير والتنوير /

 211 بعة/التوجيه اللغوي للمقروء بالكسر والفتح عند القراء الس

التوجيه النحوي في ) كشف المشةكالت وايضةاح المعضةالت فةي اعةراب القةرأن 

 هـ/122وعلل القراءات( للباقولي ت

2031 

التوجيه النحوي للقراءات القرأنية في ) كتاب الفريد في اعراب القرآن المجيةد( 

 هـ(/222للمنتخب الهمذاني )ت

2002 

عند ابن جني فةي المحتسةب واثرهمةا فةي التوجيه واالحتجاج للقراءات القرآنية 

 التفسير /

201 

 2212 هـ(/011التوجيهات اللغوية والنحوية للضرورات الشعرية في كتاب سيبويه )ت

توزيع االختصاصةات الماليةة بةين السةلطة االتحاديةة واالقةاليم فةي المحافظةات ) 

 العراق انموذجا(/

0011 

 2322 محافظة كربالء/التوزيع الجغرافي للزراعة المحمية في 

توزيع جينات بعض عوامل الضراوة للزوائف الزنجاريةة المعزولةة مةن مصةادر 

 اصابات مختلفة /

0111 
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 0011 توزبع المركبات متعددة االنوية في البيئة الساحلية العراقية /

التوسع الحضري واثةره علةى مسةاحة االراضةي الزراعيةة فةي قضةاء المةدائن ) 

 م/2101ـ0331ز القضاء(( للمدة ناحة الجسر ـ مرك

2320 

التوسةةع المقتةةرح فةةي الحضةةرة الكاظميةةة ومةةدى تةةأثيره علةةى النشةةاط التجةةاري 

 للمنظمة المحيطة /

2210 

 0122 توصيف االنزيمات الحالة للبروتينات والدهون...الخ/

الملوثة لةبعض  Aflrالحاملة لجين  Aspergillas SPPتوصيف عزالت الفطر .

 االغذية في اسواق النجف االشرف وامكانية مقاومتها احيائيا/

0102 

 2200 توصيف وتحوير البكتين المستخلص من مخلفات وثمار الفواكه واخضروات /

 0120 التوصيف الوراثي لبعض عوامل صراوة بكتريا ...الخ/

 201 توضيحات العالمة البلقيني على مقدمة ابن الصالح ...الخ/

 2103 توطن الصناعات االنشائية في محافظة نينوى تطورها ومشكالتها /

 2020 توظيف استراتيجيات الخيارات المالية الغراض التحوط والمضاربة/

توظيف االلعاب الصورية في تةدريس مةادة مبةادئ العلةوم واثرهةا فةي التحصةيل 

 ئي/وتنمية التفكير الناقد لدى تلميذات الصف الخامس االبتدا

312 

توظيف برامجيات الحاسوب في الطباعة الجرافيكية المعاصرة : دراسة تطبيقية 

/ 

20 

توظيف البرمجة الخطية فيب المخططات الشبكية لتحديد االمثلية للزمن والكلةف 

 النجاز بعض مشاريع وزارة الشباب/

0202 

لتالمذة  توظيف برنامج الرسام في دروس التربية الفنية الكساب مهارات الرسم

 المرحلة االبتدائية /

321 

( فةةي تسةةويق خةةدمات المعلومةةات فةةي المكتبةةات 21توظيةةف تطبيقةةات ) الويةةب 

 الجامعية العراقية /

23 

توظيف التقنيات الحديثة لتنمية مفاهيم التربية الفنية لطلبة الدراسةة المتوسةطة 

/ 

300 

وعالقتها باالنجاز السباحي توظيف جهاز معدل لقياس القوة الدافعة داخل الماء 

 م( حرة/11)

2221 

 2211 توظيف حمالت العالقات العامة في نشر الوعي الصحي في العراق/

التوظيةةف الةةدعائي لالفةةالم الوثائقيةةة :دراسةةة تحليليةةة لالفةةالم المعروضةةة فةةي 

 م/2113ـ2112القضائية العراقية لالعوام 

02 

 2213 معاصرة /توظيف الدالالت االسطورية في العمارة ال

 032 التوظيف الداللي ل) غفر( ومشتقاتها في القرآن الكريم /
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 0221 التوظيف السياقي للقرآن اللفظية ) سورة يوسف انموذجا(/

توظيةةف شةةبكة كةةوهين العصةةية فةةي تحديةةد مواقةةع االبةةار االرتوازيةةة فةةي منطقةةة 

 بعشيقة/

22 

 22 الجوية في محافظة نينوى/توظيف شبكة المدرك العصبية للتنبؤ بالحالة 

توظيف فكرة الفوضى الخالقةة فةي االسةتراتيجية االمريكيةة الشةاملة بعةد احةداث 

 الشرق االوسط انموذجا/ 2110أيلول 00

232 

 232 توظيف فكرة المجال الحيوي في االستراتيجية االمريكية الشاملة /

 2221 العاشر الهجري/ توظيف المصطلح النحوي في الشعر العربي حتى نهاية القرن

توظيف مفهوم السياق القرآني في التوجيه النحةوي : دراسةة فةي تفسةير )روح 

 هـ( /0201المعاني( لاللوسي )ت

0220 

 2220 التوظيف الميثولوجي في الخزف العراقي المعاصر /

توقعات الطلبة المستقبلي للسياحة الدينية في محافظتي النجف االشرف وكربالء 

 /المقدسة 

03 

جةواد ) التوليد الداللي للمخرج المؤلف فةي عةروض المسةرح العراقةي المعاصةر

 االسدي انموذجا(/

2212 

 0202 توليد المعاني في العربية /

 

 حرف الثاء

الثابةةت والمتغيةةر لصةةور المةةرأة فةةي الشةةعر المشةةرقي حتةةى نهايةةة العصةةر 

 الوسيط /

2222 

: دراسةة فةي انثروبولوجيةا  ثقافة االستثمار السياحي في محافظةة كةربالء

 السياحة/

2321 

 222 ثقافة الحرمان الجنسي : دراسة انثروبولوجية في جامعة بغداد /

 223 ثقافة المودة : دراسة انثروبولوجية ) مدينة الصدر انموذجا(/

 2211 الثنائيات الضدية في شعر ابي العال المعري : دراسة اسلوبية/

ر الغةزل االندلسةي حتةى نهايةة عصةر الخالفةة : ثنائية اللذة وااللم فةي شةع

 دراسة موضوعية فنية /

2222 

 221 ثوابت تارك المنكر في القرآن الكريم /

 

 حرف الجيم 
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الجامعةةة واالسةةتثمار فةةي العنصةةر البشةةري : دراسةةة ميدانيةةة فةةي جامعةةات 

 الفرات االوسط /

000 

 2011 الممنوعة...الخ/الجدل النقدي الثقافي في الروايات العربية 

 2212 جدلية االتباع واالبداع في حركة الرسم العربي المعاصر /

 2211 جدلية الحضور والغياب في الرسم االوربي الحديث/

 2011 جدوى اقامة تحالفات ستراتيجية بين القطاع الصحي العام والخاص /

فةةةي  الجةةةذور االسةةةطورية المؤسسةةةة للخطةةةاب الثقةةةافي العراقةةةي : دراسةةةة

 جينالجيا الثقافة العراقية /

211 

الجةةذور التوراتيةةة واالنجيليةةة للصةةهيونية ومعتقةةداتها فةةي ارض الميعةةاد : 

 دراسة وصفية/

020 

 0010 الجذور المبدوءة ب)الثاء( في القرآن الكريم : دراسة داللية/

الجةةراثيم المسةةببة لحةةب الشةةباب ودراسةةة مقاومتهةةا للمضةةادات الحيويةةة 

 الكيموعالجية في مدينة الموصل/والمركبات 

0112 

 003 جرائم العنف ضد االطفال : دراسة مقارنة/

 03 (/0322ـ 0321جريدة العراق في سنوات االنتداب البريطاني )

 2131 جغرافية االنتخابات البرلمانية لمحافظة كربالء ...الخ/

 2130 ...الخ/جغرافية االنتخابات والخريطة الجغرافية لالحزاب السياسية 

جغرافية التجارة الدولية لدول البحر المتوسط العربية ) ادارة تحليلية للمدة 

 (/2113ـ 0331

2102 

 2132 الجغرافية السياسية لسوريا وعالقتها بدول الجوار /

جلسةاء الخلفةاء فةي العصةر العباسةي االول : دراسةة فةي دورهةم السياسةةي 

 م(/120ـ023هـ/220ـ022)والعسكري واالجتماعي والثقافي 

2220 

 2212 : دراسة تاريخية /0300ـ 0321جماعة النور في تركيا 

 220 الجمال الحسي والمعنوي في القرآن الكريم ...الخ/

 2220 الجمال في ادب الرافعي/

 2222 جماليات االسلوب في رسوم اخوان ميرو/

 2220 جماليات التخطيط لرسامي الحداثة االوربية/

 2221 جماليات التصميم في رسوم رافع الناصري/

 2232 جماليات التفكيك في عروض جواد االسدي المسرحية/

 2222 جماليات التكوينات الزخرفية للمحارب االسالمية في العراق /
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 2220 جماليات التكوينات الزخرفية للمخطوطات القرآنية في العراق/

 2220 الرومانتيكي/جماليات الحركة في الرسم 

 2223 جماليات السرد في التصوير االسالمي/

جماليةةات العةةرض المسةةرحي فةةي الفضةةاء المفتةةوح ـ نمةةاذج منتخبةةة مةةن 

 المسرح العراقي/

2212 

 2221 جماليات الفوتوغراف في الرسم االنطباعي/

 2202 جماليات المهمش في العرض المسرحي العراقي/

 2222 في رسوم مابعد الحداثة/ جماليات الواقعية السحرية

جماليات التنوع التقني في الزخةارف االسةالمية . مرقةد السةيدة خولةة بنةت 

 الحسين )ع( في لبنان انموذجا/ 

2223 

 2220 جمالية الرمز الطوطمي في الفن االمريكي المعاصر/

 0202 الجملة بين مهدي المخزومي ومازن الوتر/

 222 الكريم : دراسة في السياق/جملة التمني في القرآن 

 0212 الجملة في شعر صالح الجعفري /

جمهوريتةةةا الترانسةةةغال واالورانةةةج الحةةةرة والمواقةةةف البريطةةةاني منهمةةةا 

 (/0312ـ 0112)

2221 

 010 الجنوسة وعدم المساواة في العمل /

 2102 جهود االزهري في معاني سورة البقرة واعرابها جمع ودراسة/

 2300 االمام ابن قيم الحوزية في علم االديان /جهود 

 222 جهود الشيخ ربيع بن هادي في بيان توحيد هللا تعالى ومنهجه...الخ/

 2321 جهود الصابوني البالغية في صفوة التفاسير /

هـ في توجيه العلل النحوية في كتابه اللباب في علل 202جهود العكبري ت

 البناء واالعراب/

2010 

 022 علماء المسلمين في دراسة االديان /جهود 

 2213 جهود علي بن فضال المجاشعي اللغوية ...الخ/

 2212 جهود الغراء اللغوية في معجم لسان العرب /

 0003 الجهود اللغوية عند مجيد الماشطة/

 2012 هـ(/221الجهود اللغوية والنحوية البي نصر الحدادي )تنحو

 2221جهةةود المستشةةرقين فةةي دراسةةة النقةةد العربةةي حتةةى نهايةةة القةةرن الخةةامس 
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 للهجرة/

 2121 جهود مصطفى صبري في الدفاع عن العقيدة/

 0222 الجهود النحوية للدكتور خليل بنيان/

 2112 الجوانب االقتصادية في سنن ابن ماجة باب الزكاة/

 200 العراق/الجوانب االقتصادية للموازنة المالية في 

الجوانةةةةةب االقتصةةةةةادية والماليةةةةةة فةةةةةي كتةةةةةاب ) اللمعةةةةةة الدمشةةةةةقية فةةةةةي 

 االمامية...الخ/

2021 

هةـ( البصةائر 211الجوانب التاريخية في مصنفات ابي حيان التوحيةدي )ت

 والذخائر االمتاع والمؤانسه ) انموذجا(/

2312 

بةةار البةةي الجوانةةب السياسةةية واالداريةةة واالجتماعيةةة فةةي كتةةاب عيةةون االخ

 قتيبة الدينوري...الخ/

2222 

الجوانةةةب الفلكيةةةة فةةةي التةةةراث الجغرافةةةي العربةةةي واالسةةةالمي ) البيرونةةةي 

 انموذجا(/

2301 

الجوانب المالية واالقتصادية في كتةاب الحةاوي الكبيةر للمةاوردي المتةوفي 

 م/0111هـ/ 211

2312 

 2231 العاملين ...الخ/جودة حياة العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى 

 100 الجودة الشاملة في التدريس وعالقتها بالتفكير االبداعي /

 12 الجودة الشاملة في مكتبات جامعة البصرة : دراسة تطبيقية/

 2221 /0030ـ 0013جورج واشنطن ودوره في السياسة الداخلية والخارجية 

 2021 الجوع في الشعر العربي حتى نهاية العصر االموي/

 021 /0321ـ0032الجيش االيراني في العهد القاجاري 

 2021 جيمس رامي ماكدونالد واثره في السياسة البريطانية...الخ/

جيومورفولوجيةةة حةةوض قةةوري جةةاي وامكانيةةة التنميةةة باسةةتخدام تقنيةةات 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية/

2121 

 

 حرف الحاء

 0302 المعرفية للموظفين الزراعيين ...الخ/الحاجات التدريسية 

الحاجات النفسية والمساندة االجتماعيةة وعالقتهمةا بالنجةاح المهنةي لةدى 

 مدرسات التربية الرياضية/

2222 

 2330 هـ/211هـ على تفسير البيضاوي ت321حاشية سعدي جلبي ت
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هةةـ :مةةن 211هةةـ علةةى تفسةةير البيضةةاوي ت321حاشةةية سةةعدي جلبةةي ت

 ؤمنون...الخ/سورة الم

2331 

 213 حاشية عصام الدين االسفراييني على تفسير البيضاوي/

 211 حاشية عصام الدين على تفسير البيضاوي/

 2012 حاشية اللقاني على شرح التصريف العزي ...الخ/

 020 الحاكية عند المسلمين بين المتقدمين والمتأخرين /

 2200 دراسة عامة /الحج في العهدين الزنكي وااليوبي : 

هةةـ ) مكةةة ـ المدينةةة ـ 211ـةة 110الحجةةاز فةةي القةةرن السةةادس الهجةةري 

 الطائف ( : دراسة تاريخية/

2232 

 2022 الحد من اثار ادارة االرباح في اطار المدخل االخالقي لنظرية المحاسبة/

 2010 الحدث الديني في االدب المسرحي العربي /

خصية االحتفاظية وعالقتها باضظراب التشةوه الحدود العقلية البينية والش

 الجسمي/

012 

الحديث المنكر وتطبيقاته عند الحةافظ ابةي زراعةة الةرازي فةي كتةاب علةل 

 الحديث البن ابي حاتم الرازي/

2121 

الحديث النبوي الشريف في شرح التسهيل المسمى ) تمهيد القواعد شرح 

احمةةد المعةةروف بنةةاظر تسةةهيل الفوائةةد ( لمحةةب الةةدين محمةةد بةةن يوسةةف 

 هـ(/001الجيش )ت

2033 

 123 حرب العراق والفكر الستراتيجي االمريكي/

 2211 /0330ـ0303الحرب في افغانستان وانعكاساتها على االتحاد السوفيتي 

 2222 (/0311ـ 0321الحركة الديمقراطية في االردن )

 2113 م/2101ـ0321الحركة الطبيعية والمكانية لسكان ناحية النمرود للمدة 

الحركة الفكرية في مدن االندلس من خةالل كتةاب) معجةم البلةدان( ليةاقوت 

 الحموي/

2202 

 2212 م/0302ـ0123الحركة الفكرية في مصر 

الحركة في تصميم الصحف الرقمية ودورها في التعزيز الوظيفي والجذب 

 البصري/

2221 

 222 انموذجا(: دراسة تفسيرية/حركة الكلمة في النص القرآني ) الماء 

 212 حروف المعاني في القرآن الكريم : دراسة في ضوء المنهج البياني/

 111 حرية تكوين االحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن/

 112الحةةةزب الجمهةةةوري ودوره السياسةةةي فةةةي الواليةةةات المتحةةةدة االمريكيةةةة 
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 /0102ـ 0112

دراسةةةةة النشةةةةأة وسياسةةةةات تركيةةةةا الداخليةةةةة  حةةةةزب العدالةةةةة والتنميةةةةة :

 والخارجية /

230 

 2202 /0313ـ 0301حزب الكتائب اللبناني ودوره السياسي 

حساب االنعكاسية الطيفيةة للغطةاء االرضةي لمنةاطق مختةارة فةي محافظةة 

 النجف االشرف باستخدام معطيات االستشعار عن بعد /

0221 

 0211 بأستعمال دوال معدله/ Be,Li,Heحساب الترابط االلكتروني لذرات 

 0211 بتطبيق انموذج القشرة النووي / Cl,Ar,Sحساب مستويات الطاقة للنوى 

حساسية بعض االصناف المحلية من الذرة البيضاء لالصةابة بحفةار سةاق 

 الذرة...الخ/

0311 

 0321 حض بذور صنفين من الحنطة ...الخ/

الشةةعر العراقةةي الحةةديث )جيةةل حضةةور الةةنص الجةةاهلي واالسةةالمي فةةي 

 الستينات (/

2000 

 2210 الحطيئة بين الرواية االخبارية والنص الشعري /

 210 حق تقرير المصير كردستان العراق وانموذجا : دراسة مقارنة /

 012 حق الحرية الدفاعية في الفكر االسالمي /

 2221 الحق والخير في الرسم المسيحي /

 010 التشريع االسالمي والقانون الدولي : دراسة مقارنة/حقوق االنسان بين 

 232 /0303الحقوق السياسية في الدستور االيراني بعد عام 

حقةةوق الطفةةل فةةي الفكةةر التربةةوي االسةةالمي ومةةدى رعايتهةةا فةةي المرحلةةة 

 االبتدائية من وجهة نظر االطفال/

232 

 002 حقوق الطفل وضماناتها : دراسة مقارنة/

 002 غير المالية بين الزوجين : دراسة فقهية مقارنة/الحقوق 

 231 الحقوق القانونية لالجيء السياسي والعسكري/

حقول الجغرافية البشرية في الفكر الجغرافي العربي االسةالمي فةي القةرن 

 الرابع الهجري/

2112 

 2212 الحقول الداللية في شعر العرجي/

 2102 الحكاية في العربية /

 210 استعمال المواد المحرمة في الصناعات الدوائية/حكم 

 002 حكم التصرف في مال االخر بين الشريعة والقانون /
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الحكم الجلية في مخالفةة المةرأة للرجةل فةي بعةض االحكةام الفقهيةة ـ قسةم 

 العبادات : دراسة فقهية مقارنة/

210 

 202 حالة العراق/الحكم الصالح وعوقات تطبيقه في الدول العربية : دراسة 

الحكةةم والوصةةايا فةةي الشةةعر االندلسةةي مةةن العصةةر الموحةةدي حتةةى سةةقوط 

 هـ(: دراسة موضوعية فنية/130ـ 121غرناطة )

2000 

 2223 حكمت صالح سيرته ومرجعيات شعره : دراسة تحليلية/

الحكومةةات المحليةةة وصةةنع السياسةةة العامةةة فةةي العةةراق مجلةةس محافظةةة 

 بغداد انموذجا/

201 

 2310 حكيم بن حزام ودوره في الجاهلية واالسالم/

حةةل بعةةض اصةةناف المعةةادالت التفاضةةلية الجزئيةةة مةةن الرتبةةة الثانيةةة ذات 

 الدرجة المتجانسة الثالثة/

0231 

 2212 الحلم في الرسم االوربي الحديث/ 

 2210 حلول البناء في مباني الموصل خالل العصور االسالمية /

 000 لسوق االوراق المالية : دراسة مقارنة/الحماية الجزائية 

 022 الحماية القانونية للمستهلك من االغراق التجاري/

الحمالت االعالمية لمنظمات المجتمع المدني وتفعيةل المشةاركة السياسةية 

فةةةي االنتخابةةةات : دراسةةةة ميدانيةةةة لالنتخايةةةات البرلمانيةةةة العراقيةةةة لعةةةام 

2101/ 

2212 

الحمالت االعالمية للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات : دراسة تحليليةة 

 لحملتي) تحديث سجل الناخبين وبطاقة معلومات الناخب/ 

2212 

 2232 ...الخ/0110ـ 0031الحملة الفرنسية على مصر 

 2120 الحمولة النهرية في شط العرب وأثارها البيئية /

 022 الدينية والسياسية وموقف االسالم منه /حوار االديان ومنطلقاته 

 2221 الحوار في رواية الشراع والعاصفة لحنا مينه/

 0211 حول الحلقات الصافية /

حةةول المجةةاميع المغلقةةة مةةن الةةنمط أ المعممةةة فةةي الفضةةاءات التبولوجيةةة 

 وتطبيقاتها/

0231 

 0230 وتطبيق مولينكس/ -eحول المنتظم من النوع 

االجتماعية فةي بةالد مةاوراء النهةر مةن القةرن الرابةع وحتةى نهايةة الحياة 

 القرن السادس للهجرة/

2212 

 2223 الحياة االجتماعية في لواء الحلة...الخ/
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الحياة االجتماعية في المدينة المنورة في عصةر الرسةالة مةن خةالل كتةاب 

 الطبقات الكبرى البن سعد/

2122 

 2212 ق.م(/0210ـ 0211الحثية )الحياة االجتماعية في المملكة 

 2221 /0321ـ0311الحياة الثقافية في مدينة بغداد

 2222 م(/ 321ـ 120هـ)222ـ 220الحياة العلمية في بغداد )

الحياة العلمية في طبرستان من القرن الثالةث الةى منتصةف القةرن السةابع 

 الهجري/

2212 

المةةرابطين حتةةى نهايةةة الحيةةاة والمةةوت فةةي الشةةعر االندلسةةي )مةةن العصةةر 

 هـ( /130هـ ـ 212الحكم العربي(

2001 

حيازة الملكية العقارية ودورها في تحديد اتجاهات النمو الحصري لمدينة 

 الدجيل/

2221 

 2113 حيوية االجزاء التكاثرية في الذرة الصفراء بدالة عدد الحبوب /

 

 حرف الخاء  

 2000 دراسة فنية/ خاتمه القصيدة االندلسيه في عصر الطوائف :

 0112 خبرات الطفولة وانعكاسها في التعبير الفني لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

 0211 م(/0212هـ ـ 0132الخبر واالنشاء في كليات ابي البقاء الكفوي)ت :

الخةةةدمات االجتماعيةةةة الطبيةةةة للمصةةةابين بةةةاالمراض النفسةةةية والعقليةةةة ) 

 انموذجا(/مستشفى الرشاد وابن الرشد 

002 

الخدمات والتسهيالت التجارية في الموانئ االندلسيه فةي عصةري االمةارة 

 والخالفة / 

2211 

الخزر في كتب المؤرخين والجغةرافيين المسةلمين : دراسةة فةي االوضةاع 

 السياسية واالدراية واالقتصادية/

2223 

 2220 خصائص االسلوب في شعر هاشم ارفاعي/

 2212 للفضاءات الصغيرة/الخصائص التصميمية 

 2210 خصائص التقنيات البصرية في العرض المسرحي الشكسبيري في العراق/

الخصةةةائص الجيومورفولوجيةةةه لنهةةةر دجلةةةة بةةةين علةةةي الغربةةةي ومدينةةةة 

 العمارة/

2113 

 2220 خصائص رسوم المراهقين المرتبطة بنصفي الدماغ /

 2200 ) آيا صوفيا انموذجا(/خصائص الزخارف االسالمية في المساجد التركية 

 122 الخصائص السيكومترية السلوبيا الصور الفوتوغرافية...الخ/
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 2211 الخصائص الشكلية للفضاءات المفتوحة في المدن التاريخية/

 2020 خصائص نظام االبالغ المالي في ظل متطلبات اقتصاد المعرفة/

الحمضةيات وتةأثيره خصائص عسل النحل الهجين بحسي منةاطق بسةاتين 

 الحيوي على بعض االحياء المجهرية الممرضة/

0020 

 2233 خصائص عمارة المساجد في الهند خالل العصر المغولي ...الخ/

الخصوصةةية فةةي العمةةران االسةةالمي المعاصةةر : دراسةةة حةةول مفهةةومي 

 الهوية والالشرفية على مستوى النسيج الحضري والوحدات السكنية/

2212 

 2002 في الشعر االندلسي ابان القرن الخامس الهجري/ الخصومات

 0212 الخصومة في القرآن الكريم : دراسة في داللة انسة التركسة/

 2102 الخطاب االحروي في القرآن الكريم : دراسة في السياقات والتركيب/

 012 الخطاب االسالمي بين الثوابت والمتغيرات/

 عبر الفضاءات التخصصية وانعكاسةهالخطاب البصري للرسوم المتحركة 

 على النزوع السلوكي لتالمذة المرحلة االبتدائية/

303 

 2020 الخطاب السياسي في شعر ابن هاني االندلسي /

خطاب الكافرين في القةرآن الكةريم : دراسةة فةي الداللةة المعجميةة للصةيغ 

 الصرفية/

012 

 2231 الخطاب النظري في كتب ومناهج فن التمثيل/

 2221 الخطاب النقدي عند عبد هللا ابراهيم : دراسة في االسس المنهجية/

الخالف النحوي بين النفةي واالثبةات ) كتةاب ائةتالف البصةرة فةي اخةتالف 

 نحاة الكوفة والبصرة(انموذجا/ 

0210 

 202 الخالف النحوي في بنية النص القرآني في ضوء الدراسات الحديثة/

اب الفريد فةي اعةراب القةرآن المجيةد( للمنتخةب الخالف النحوي في ) الكت

 هـ(/222الهمداني)ت

2030 

الخالف النحوي فةي المقاصةد الشةافية فةي شةرح الخالصةة الكافيةة ل)ابةي 

 هـ(/031اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي ( ) ت

0222 

الخالفةةات الفقهيةةة فةةي نصةةوص مختةةارة مةةن كتةةاب الحةةاوي الكبيةةر لالمةةام 

 هللا(مع المذاهب االخرى ) باب العبادات(/الماوردي ) رحمه 

200 

 0220 ( النقية...الخ/cdoالخواص البصرية والكهربائية الغشية )

 2132 الخواص الكيميائية والفيزيائية لزيت الزبد المنتج ...الخ/

 2023 الخوف في شعر صعاليك العصر االموي/

 022لقةةانون الوصةةفي الخيةةار القةةانوني للمسةةتهلك فةةي العةةدول عةةن العقةةد بةةين ا
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 والفقه االسالمي/

الخيارات الحقيقية لالسةتثمار االسةتراتيجي فةي المةوارد البشةرية :دراسةة 

 تحليلية في صناعة كرة القدم/

2011 

 

 حرف الدال

 2211 دار المندوب السامي ودورها السياسي والعسكري في مصر...الخ/

 0001 طلبة جامعة الموصل / الدافعية العقلية وعالقتها بالذكاء االنفاعي لدى

هـ والزمخشري ت 222الدراسات الصرفية في شروح الفصيح للروي ت 

 هـ/230هـ والليلي ت121

0200 

 0311 الدراسات في التفضيل الغذائي لخنفساء الطحين...الخ/

الدراسات اللغوية في كتاب الهداية الى بلوغ النهاية لمكةي بةن ابةي طالةب 

 هـ( /220القيسي ) ت

2001 

 2202 دراسات المستشرقين للتصوف االسالمي في العصر العباسي/

دراسةةة االسةةاس الةةوراثي لةةبعض الصةةفات المظهريةةة للبكتريةةامن جةةنس 

 المعزولة من نماذج طبية /  proteusال

0101 

 0223 دراسة الية تفاعالت بعض الهيدروكاربونات...الخ/

دراسةةة امكانيةةة اسةةتخدام بعةةض المةةوارد الطبيعيةةة فةةي التقليةةل مةةن االثةةار 

 في النظم الحيوية لذكور الجرذ االبيض/ B2,B2السمية لالفالتوكسينات 

0121 

 0121 ...الخ/ Bدراسة انتشار االنفلونزا الموسمية نمط 

دراسة انتشار وتصنيف الفةورمنيفرا واالسةتراكودا فةي الرواسةب الحديثةة 

 لهور مويلحة ـ محافظة ميسان / 

0112 

 0212 دراسة االنماط المتذبذبة من خالل التفاعل بين مستويات الطاقة ...الخ/

دراسةةة االهميةةة الوقائيةةة لحليةةب المةةاعز وتأثيراتةةه فةةي بعةةض الصةةفات 

االنتاجيةةة والمناعيةةة النةةاث االرانةةب المعاملةةة بالمضةةاد الحيةةوي اموسةةكي 

 كالفواليتك اسد / 

2112 

دراسة بايوكيميائية وجزئية لتأثير مرض السكري من النةوع الثةاني علةى 

 /SHMTIC 1420Tمستوى الهوموسيتين وعالقته بالجين 

0201 

دراسةةة بايولوجيةةه جزئيةةه ومناعيةةه لالصةةابة بطفيلةةي المقوسةةة الكونديةةه 

Toxoplasma gondi /في الحمام البري والمنزلي والدجاج المحلي 

0011 

 cobboldدراسةةةة بايولوجيةةةة ومناعيةةةة للكتينةةةات السةةةطح لطفيلةةةي )

,1856Fasciola gigantica /في االرانب والماعز 

0010 

 0002دراسة بعض االنزيمات والهرمونات والمتغيرات الكيمياوية في دم ونسةج 
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المصةةابين بةةاورام الغةةدة الدرقيةةة الحميةةدة والخبيثةةة فةةي مدينةةة الموصةةل 

 وضواحيها/

دراسةة بعةةض تةةأثيرات السةةمية الوراثيةةة والنسةةجية لمبيةةد الةةداي كلةةورفس 

مسةةتخلص  وتثبةةيط هةةذه التةةأثيرات فةةي انةةاث الجةةرذان البةةيض بأسةةتخدام

 / .curcuma longalرايزومات الكركم 

0232 

دراسة بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية والفسةيولوجية لثمةار السةدر 

.ziziphus spp / صنفي ) التفاحي والبمباوي( اثناء نموها وتطورها 

0112 

دراسة بعض الجوانب البيئية والحياتية لعثة الطماطة االمريكيةة الجنوبيةة 

(Tata absoluta (meyrick (Gelechiidae: 

Lepigoptera ومكافحتهةا بأسةتعمال بعةض عوامةل المكافحةة المتكاملةةة )

 في مزارع الطماطة في محافظة النجف االشرف/

0313 

دراسةةة بعةةض الجوانةةب الحياتيةةة والمكافحةةة الميكروبيةةة لبةةق الحمضةةيات 

: planococcus citri Risso (pseudococcidaeالةةةةةةةدقيقي 

Hemptera. بأسةةةةتخدام الفطةةةةر )vuill(Bals.)bassianaBeauveria 

 /mycotalوالمستحضر االحيائي 

0321 

 0120 دراسة بعض الجوانب المناعية لمرضى الربو /

دراسة بعض الجوانب الوبائية والمناعية للخمج بداء المقوسات في مدينة 

 الفلوجة ـ محافظة االنبار/

0233 

النانونية غير   Cdsدراسة بعض الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

 المشوبة والمشوبة بااللمنيوم/

0220 

 دراسة بعض الخصائص الميكانيكية والتركيبة لحشوة اسنان بوليمرية) 

Composam Lcm/بأستخدام الليزر والثنائي الباعث للضوء في التقية ) 

0221 

دراسة بعض العوامل في انبةات وصةفات البةادرات تنشةئة الكةالس وانتةاج 

 خارج الجسم الحي/ Hrus Medicalالليمونين في الطرنج 

0122 

 0012 دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية للسائل الشوكي في داء السحايا/

دراسة بعض المتغيةرات الفسةلجية ومضةادات االكسةدة عنةد المةدخنين فةي 

 الرمادي/مدينة 

0023 

دراسةةة بعةةض المتغيةةرات الفسةةيولوجية والكيموحيويةةة فةةي دم المصةةابين 

 بصباغ الدم والسكري من النوع الثاني/ 

0020 

دراسةةة بعةةض المتغيةةرات الكيموحيويةةة لمرضةةى التهةةاب الكبةةد الفيروسةةي 

 والعجز الكلوي المزمن /

0011 

النسةاء المجهضةات دراسة بعةض المتغيةرات الكيموحيويةة والمناعيةة فةي 

 خالل الثلث االول من الحمل/

021 

دراسة بعض المعايير الدموية والكيموحيوية والمناعية لعينة من المرض 

العراقيين المصابين بالتهاب الكبد الفايروسي المزمن نمط ج وعالقة ذلةك 

0122 



838 
 

 بالمعالجة المناعية/

لمعدنيةة المتداولةة دراسة بكتريولوجيه كيمياويه وفيزياويه لمياه الشرب ا

 في االسواق المحلية لمدينة تكريت /

0010 

دراسة بكتريولوجيه لبيئة بعض كهوف شمال العراق والتحري عن الدور 

 الجرثومي فيها /

0122 

دراسةةةةةةةةةة بكتريولوجيةةةةةةةةةه وجزيئيةةةةةةةةةة مقارنةةةةةةةةةة لبكتريةةةةةةةةةا ضةةةةةةةةةمات 

 المعزولة من نهري دجلة والفرات/ choleraevibrioالكوليرا

0101 

 0102 بكتريولوجيه وراثية لبعض االنواع المعزولة من المصابين ...الخ/دراسة 

 0102 دراسة بكتريولوجيه ومناعية مقارنة بين مرضى الربو والمدخنين /

دراسةةةة بيدوجيومورفولوجيةةةة لسالسةةةل تةةةرب ) مةةةنخفض الكعةةةرة ( فةةةي 

الصحراء العربية بأستخدام تقنيتةي االستشةعار عةن بعةد ونظةم المعلومةات 

 الجغرافية/

0322 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة علةى الطةين فةي مبةزل الفةرات الشةرقي ) 

 الحفار( 1 الديوانية العراق/

0111 

 ceratophyllum gemersumlدراسة بيئيةة للنبةات المةائي الشةمبالن 

ودوره فةةي ازالةةة عنصةةر الكةةادميوم مةةةن ميةةاه نهةةر الفةةرات عنةةد مدينةةةة 

 الناصرية/

012 

 0012 بيئية للنواعم وتقدير تراكيز بعض العناصر الثقيلة...الخ/دراسة 

دراسةةة بيئيةةة وبايولوجيةةة لنوعيةةة الميةةاه الجوفيةةة جنةةوب شةةرق مدينةةة 

 الموصل/

0012 

 0312 دراسة بيئية وبكتريولوجية لمياه الصرف الصحي...الخ/

( suizerدراسةةةةةة بيئيةةةةةة ومكافحةةةةةة حشةةةةةرة مةةةةةن الخةةةةةوخ االخضةةةةةر )

persicaeMyzus (Aphididae:Hemiptera/في محافظة البصرة ) 

0312 

 0312 دراسة بيئية ونوعية لمشروع تصفية ماء الكرخ في الطارمية/

فةةةي بعةةةض المعةةةايير الفسةةةلجية  Asbestosدراسةةةة تةةةأثير االسبسةةةوس 

 والنسجية للفئران المختبرية البيضاء ...الخ/

0212 

 2102 ...الخ/ دراسة تأثير استخدام االقلمية ومستخلص عرق السوس

 0202 دراسة تأثير استخدام تقنية الليزر النبضي...الخ/

( على بعض الخواص التركيبية والبصرية .Nدراسة تأثيراالشابة بالنيكل )

 /Znoالغشية اوكسيد الخارصين 

0222 

 2112 دراسة تأثير اضافة نبات البردقوش ...الخ/

الفيزيائيةةةةة  دراسةةةةة تةةةةأثير اضةةةةافة نةةةةوى التمةةةةر علةةةةى بعةةةةض الخةةةةواص

 والميكانيكية للبولي استرغير المشبع والكلؤولين/

2222 
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دراسةةة تةةأثير امتصاصةةية المةةاء علةةى خةةواص الكةةالل للمةةواد البوليمريةةة 

 المدعمة بااللياف الزجاجية/

0221 

 0220 دراسة تأثير باركز على قدرة ايقاف الجسميات المشحونة الوساط مختلفة 

المختلفة على حيوية الرؤيسةات االوايةة لةدودة دراسة تأثيربعض العوامل 

 / Echinococcus granulasusاالكياس الصدرية

0101 

دراسةةة تةةأثيربعض الكهةةارل والمتغيةةرات الفسةةلجية لةةدى النسةةاء الحوامةةل 

 المصابات بارتفاع ضغط الدم الحملي في مدينة تكريت/

0022 

يةة علةى بعةض دراسة تأثيربعض المستخلصات النباتية والمضةادات الفطر

 االصابات الفطرية الجلدية لعينات مرضية في مدينة كركوك /

0112 

دراسة تأثيربعض المستخلصات النباتيةة والميترونيةدازول علةى الجيارديةا 

 / Balb/cفي الفئران البيض  Giardia Lambliaالوبليا 

0231 

 0012 دراسة تأثيربعض معقدات الفينيتورين...الخ/

معوضات االمةين االولةي علةى اهتةزاز عةدد مةن اصةباغ دراسة تأثيربعض 

 االزو المشتقة من االنلين ـ بيتانفنثول على مواد مازة مختلفة/

0222 

المعزولةةةة محليةةةا  Lactobacillus acigophilusدراسةةةة تأثيربكتريةةةا 

 ومكوناتها كعامل مضاد للسرطان في خارج وداخل الجسم الحي/

0121 

ف مشروع معالجة مياه الصرف الصةحي علةى دراسة التأثيرالبيئي لتصري

 نوعية مياه نهر الديوانية ـ العراق/

0122 

 0101 دراسة التأثير التثبيطي لبعض الجراثيم والمواد الكيميائية...الخ/

النقية  cdoدراسة تأثيرالتلدين على الخواص التركيبية والبصرية الغشية 

 / cd:5%snوالمشوبة 

0223 

 0210 الجنين وبعض المتغيرات الفسلجية...الخ/دراسة تأثير جنس 

دراسة التأثيرالحيوي لبعض العوامل الفيزياوية والزيوت النباتية الطيةارة 

 في حياتيه خنفساء اللوبياء الجنوبية ...الخ/

0002 

دراسةةةة تةةةأثير داء السةةةكرغير المعتمةةةةد فةةةي بعةةةض المعةةةايير الفسةةةةلجية 

 ريت وبيجي/والكيموحيوية لدم المرضى في منطقتي تك

0120 

دراسةةةة تأثيردرجةةةة حةةةرارة القاعةةةدة والتشةةةويب بالنحةةةاس علةةةى بعةةةض 

 الخصائص التركيبيه والبصرية الغشية كبريتيد الكادميوم النانوية/

0210 

دراسةةة تةةأثير الةةرش الةةورقي بمسةةتويات مختلفةةة مةةن اليوريةةا فةةي بعةةض 

 Soالصةةفات المورفولوجيةةة والتشةةريجية والفسةةلجية لنبةةات الباذنجةةان 

Lanum melongena L./ 

2112 

دراسة تأثيرسرعة الدوران ودرجة حةرارة الصةب علةى توزيةع السةليكون 

 ( المنتجة بسباكة الطرد المركزي /A1-23%siفي سبيكة )

0131 
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دراسةةةة تأثيرالسةةةمك ودرجةةةة حةةةرارة الةةةتالين علةةةى الخةةةواص التركيبيةةةه 

 ( الرقيقة/Znoوالبصرية الغشية )

0212 

تأثيرالشحة الفعالة على قةدرة ايقةان الجسةيمات المشةحونة الثقيلةة دراسة 

 ( /1000kev-10ذات طاقة )

0222 

 0232 دراسة تأثير العوامل الفسلجية والكيموحيوية ...الخ/

دراسة التأثيرالفسلجي للوالدات المتأخرة على بعض الهرمونات ومكونات 

 الدم لدى النساء في مدينة تكريت /

0123 

تأثيراللقاحات الحية لمرضةى التهةاب القصةبات الهوائيةة الخمجةي) دراسة 

( فةةةةي الحالةةةةة الصةةةةحية 4/91والعتةةةةرة  ma5والعتةةةةرة H120 العتةةةةرة

 واالستجابة المناعية الفراخ فروج اللحم/

2120 

 0102 دراسة تأثير ماء زمزم والمضاد الحيوي ...الخ/

 0112 دراسة تأثيرمتغيرات عملية البثق المباشر على ضغط الذروة / 

دراسةةةةةة تأثيرمسةةةةةاحيق بعةةةةةض النباتةةةةةات والمبيةةةةةد بيرسةةةةةكت والفطةةةةةر 

beissianaBeauveria /في حياتية حشرة خنفساء الخابرا...الخ 

0001 

 Lawsonia:inermisدراسةةةة تأثيرالمسةةةتخلص المةةةائي لنبةةةات الحنةةةاء 

 كمضاده لالكسدة في ذكور الجرذان البيض المعرضة لالجهاد التأكسدي/

0202 

دراسةةة تأثيرالمسةةتخلص المةةائي لنبةةات اللهانةةة علةةى مسةةتويات هرمونةةات 

 الدرقية االجهاد التأكسدي وعدد من المعايير البيولوجية في االرانب/

0021 

ير فةي معةاي Lepidium sativamدراسةة تأثيرمستخلصةات حةب الرشةاد 

النطةةق ومسةةتوى بعةةض الهرمونةةات والجةةذور الحةةرة فةةي ذكةةور االرانةةب 

Oryctolagus cuniculus/ 

0020 

 0000 دراسة تأثيرمطروحات محطة الطاقة الحرارية...الخ/

 0001 دراسة تأثيرالملوثات المنبعثة من المركبات على االشخاص ...الخ/

على بعض صفات التةرب دراسة تأثيرالنفط الخام وهايدروكسيد االمونيوم 

 ونمو نبات الشعير االبيض/

0222 

دراسةةة التةةأثيرات السةةمية الوراثيةةة والخلويةةة لمبيةةدي الةةديكلورفوس ات 

 Dichlorvosالسةةةةةةمية الوراثيةةةةةةة والخلويةةةةةةة لمبيةةةةةةدي الةةةةةةديكلورفوس 

في الخاليا المرسةتيمية لجةذور نباتةات البصةل  mancozabوالمانكوزيب 

Allium cepal. / 

0222 

دراسةةةةةة التةةةةةأثيرات المرضةةةةةية والمناعيةةةةةة للةةةةةذيفان الكبةةةةةدي لبكتريةةةةةا 

jejuniCampylobacler / على الحيوانات المختبرية 

0112 

 0132 دراسة التآكل الميكانيكي الجاف لمادة متراكبة ذات اساس ...الخ/

دراسةةةةةة التجةةةةةانس والخصةةةةةائص الميكانيكيةةةةةة المتراكبةةةةةات ذات اسةةةةةاس 

 (/AL-Mnسبيكة)

0211 
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تحليليةةه السةةتراتيجيات مواجهةةة السةةكن العشةةوائي فةةي محافظةةة  دراسةةة

 كربالء المقدسة/ 

2030 

دراسة تحليلية لبعض المتغيةرات البيوميكانيكيةه لمهةارة التصةويب بةالقفز 

عاليا في ضوء مشاهدات تقويمية متباينه من الدقه بكرة اليد بحث وصفي 

للموسةم الرياضةي  على العبي المنتخةب الةوطني بكةرة اليةد لفئةة المتقمةين

 م(/ 2100ـ2101)

2211 

دراسة تحليلية للعالقات االرتباطيه البيئية لبعض القدرات البدنيه الخاصةة 

والمهارات االساسية لدى العبي اندية االنبار وبغداد لفرق الدرجة االولةى 

 بكرة القدم /

2120 

تواجةةه دراسةةة تحليليةةة للمشةةكالت المهنيةةة للتةةدريبيين والصةةعوبات التةةي 

الطلبةةة فةةي درس المبةةارزة لكليةةات واقسةةام التربيةةة الرياضةةية بالجمعةةات 

 العراقية/

2223 

دراسة تحليلية مقارنة للعالقات االرتباطية البيئية لةبعض القةدرات البدنيةة 

الخاصة والمتغيرات الوظيفية والمهارات االساسية بين العبي فرق النخبة 

 بكرة القدم/

2121 

كانيكية ثالثية االبعاد لمهارة الضربة االمامية المستقيمة دراسة تحليلية مي

 في لعبة التنس االرضي وعالقتها بالدقة/

2102 

بتطبيةق انمةوذج  204pt-202دراسة التركيةب النةووي لنظةائر البالتنيةوم 

 / oxbashالقشرة النووي باستخدام برنامج 

0212 

 (110zr-80دراسةةةةةةةةةةةة التركيةةةةةةةةةةةب النةةةةةةةةةةةووي لنظةةةةةةةةةةةائرالزركونيوم )

( باستخدام انموذج 118pd-102( والبالديوم)8n-110moوالموليبدنوم)

 ( /IBM-2البوزونات المتفاعلة الثاني 

0213 

)قليلةةةة االهةةةالب Tubificinaeدراسةةةة تشخيصةةةية النةةةواع تحةةةت العائلةةةة 

 نايديدي( من بيئات مائية مختلفة داخل مدينة بغداد العراق /

0010 

فةي مصةول  Mycopsma agalactiaدراسةة تشخيصةية لتواجةد اضةداد 

 المجترات الصغيرة في مدينة الموصل باستخدام تقنية االليزا/

2122 

دراسةةةة تشخيصةةةية للطحالةةةب لعةةةدد مةةةن الةةةنظم البيئيةةةة المختلفةةةة لقضةةةاء 

 الحمدانية ـ محافظة نينوى/

0103 

 0121 دراسة تشخيصية وبائية لطفيلي المقوسة الكوندية...الخ/

ووراثية جزيئيةة لةبعض الجةراثيم المعزولةة مةن اخمةاج دراسة تشخيصية 

 اقدام المرضى المصابين بداء السكري/

0110 

دراسة تشريحيه مقارنه للجوانب المظهرية والنسيجيه لغالصم وعضةالت 

 بعض االسماك المحلية/

0120 

دراسة تشريحيه نسجية مقارنة وتطورية عند مستوى المجهرين الضوئي 

ين والقنةةاة الهضةةمية فةةي ثالثةةة انةةواع مةةن الطيةةور وااللكترونةةي مةةن العةة

 المختلفة في طبيعة الغذاء/

0022 



842 
 

 Dum.Triticeaeدراسة تشريحيه وتصنيفية وخلويةة الجنةاس العشةيرة 

 في العراق/ poaceaeمن العائلة النجيلية 

0220 

 0222 دراسة تشريحيه وكيميائية النواع من الجنسين ...الخ/

ونسيجية مقارنةة للجهةاز الهضةمي فةي فةروج اللحةم مةن دراسة تشريحيه 

 عمر يوم ولغاية البلوغ الجنسي/

2110 

دراسةةة تشةةريحيه ونسةةيجية كيميائيةةة مقارنةةة للجهةةاز الةةدمعي فةةي االغنةةام 

 (/capius hircus( والماعز االسود المحلي)ovis ariesالعواسي)

0121 

فةي الجةاموس دراسة التصةنيف المظهةري والفحةص السةريري لفقةر الةدم 

 العراقي/

2112 

 0111 دراسة تصنيفية حياتية الكرتيا تكويني الخابور ...الخ/

 0001 ...الخ/Anthicusدراسة تصنيفية لبعض انواع جنس 

( Brassicaceaeدراسةةةةةةةةة تصةةةةةةةةنيفية لالنةةةةةةةةواع البريةةةةةةةةة للجةةةةةةةةنس )

L.Erysimum  /في العراق 

0223 

النامية فةي منطقةة الجبةال دراسة تصنيفية مظهرية وتشريحية للحزازيات 

 ومنطقة السهول العليا والتالل السفحية في العراق/

0221 

دراسةةةة تصةةةنيفية مظهريةةةة ووراثيةةةة علةةةى حشةةةرة ذبابةةةة فاكهةةةة البحةةةر 

 المتوسط...الخ/

0021 

فةةي  .Allium L( Alliqceaeدراسةةة تصةةنيفية مقارنةةة النةةواع الجةةنس )

 العراق/

0221 

 .L( :Boraginaceaeدراسةةةةة تصةةةةنيفية مقارنةةةةة النةةةةواع الجةةةةنس ) 

Neliotropium /في وسط وشمال العراق 

0220 

 tlemiptera:Aphididaeدراسةةة تصةةنيفية وبيئيةةة لةةبعض انةةواع المةةن 

مةع االشةارة الةى الكفةةاءة االفتراسةية لنةوعين مةةن الدعاسةيق فةي محافظةةة 

 البصرة/

0310 

 0111 المستحدثة لعقار الديكلوفيناك ...الخ/دراسة التغيرات النسجية 

دراسةةةة تبويةةةة لفاعليةةةة االداء الهجةةةومي بداللةةةة بعةةةض الصةةةفات البدنيةةةة 

 والمؤشرات الوظيفية لجهاز الدوران وقباسات عضلة القلب/

0033 

دراسة جيولوجية هندسية لمنطقة الغطس الجنوبي الشرقي لطية خانوكة1 

 شمال العراق/

0131 

المنظمةة فةي  Tوخليةة Th17,Th2,Th1 الحركيات الخلويةة لخاليةادراسة 

مصةةول النسةةاء ذوات االجهةةاض التلقةةائي المتكةةرر غيةةر المعةةروف السةةبب 

 والمصابات بالمقوسات الكويندية/

0122 

 0201 دراسة حركيات ليزر شبه الموصل ذي التجويف الشاقولي ...الخ/
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ونةةات الفاوبيتةةا ـ غيةةر دراسةةة حركيةةة اضةةافة ابةةروم علةةى عةةدد مةةن الكينت

 المشبعة ) الجالكونات(/

0222 

دراسة خاصتي الكالل واالنثنةاء لةراتنج االيبوكسةي المةدعم بأليةاف الكفلةر 

 والزجاج ومتركبات هجينة/

0222 

( الزوجية ـ الزوجيةة Pd,cd,Te,Nd,Smدراسة خصائص بعض نظائر )

 ( فيها ولعدد من انتقاالت اشعة كاما/E2\M1ونسب الفرج )

0213 

 Nio/ 0222دراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

 0211 (...الخ/zno:snدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية )

دراسةةةة الخصةةةةائص الفيزيائيةةةة الغشةةةةية اوكسةةةيد الخارصةةةةين المطعمةةةةة 

 (/cvdباالنتيمون والمحضرة بطريقة الترسيب البخاري الكيميائي )

0222 

الفيزيائيةة لبةوليمر كاربوكسةي مثيةل سلسةلوز باضةافة دراسة الخصةائص 

 بولي فينيل الكحول وامكانية تطبيقاته الصناعية/

0211 

 0222 دراسة الخصائص الفيزيائية لخالئط بوليمرية مدعمة ...الخ/

المحضةةر بطريقةةة الةةرش  sh2 s3\siدراسةةة خصةةائص المفةةرق الهجةةين 

 الكيميائي الحراري/

0212 

 0212 االشعاعية لنماذج من التربة ...الخ/دراسة الخلفية 

 0112 دراسة الخواص االهتزازية لصحيفة مغمورة جزئيا داخل مائع/

 0200 دراسة الخواص البصرية الالخطية وانماط الحيود ـ الذاتي الصباغ االزو/

( المحضرة بطريقة do:mgدراسة الخواص البصرية والتركيبة الغشية )

الحراري وحساب الحجم الجيبةي بتطبيةق تقنيةات معالجةة التحلل الكيميائي 

 الصورة الرقمية/

0221 

( الرقيقةةة المحضةةرة cdoدراسةةة الخةةواص التركيبيةةة والبصةةرية الغشةةية )

 بتقنية التبخير الحراري الفراغي/

0221 

 0201 دراسة خواص التفريغ الراديوي السعوي في غاز االركون/

 0222 راكبات ذات ثابت عزل عال/دراسة خواص العزل الكهربائي لمت

دراسةةة الخةةواص الفيزيائيةةة والتركيبيةةة لالطيةةان المعدنيةةة الحاويةةة علةةى 

 معدن الموتموريلونايت وجال استخدامها في الصناعات النفطية/

0221 

دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية لمتراكب بوليمر عضوي ـ بةوليمر 

 العضوي /

0222 

ومكمنية لتكويني الفةرات والجريبةي فةي ابةار مختةارة مةن دراسة رسوبية 

 حقل عجيل شمالي العراق/

0101 

دراسة رسوبية ومكمنية لتكوين القمجوقه العلةوي )مةودود ( الطباشةيري 

 االسفل البار مختارة في حقل كركوك النفطي ـ شمال العراق/

0112 
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الالنمطي لدى دراسة زرعية ومصلية وجزيئية لبعض مسببات ذات الرئة 

 االطفال في محافظة نينوى/

0100 

 2121 دراسة سريرية وكيموحيوية في النعاج العواسي الحوامل والموضع/

دراسة السلوك الكهروكيميائي لاليروكروم االحمر ـ ب على اقطةاب قطةرة 

الزئبةةةق المعلقةةةة والكرافيةةةت المطةةةور وتصةةةميم مةةةتحس لتقةةةدير االنةةةديوم 

 والكرياتينين/

0222 

 0221 دراسة الضوضاء الجمعية وتحديد افضل المرشحات الختزالها ...الخ/

فةةي النسةةاء المصةةابات  BRCA2,BRCAIدراسةةة الطفةةرات فةةي الجينةةات 

 بسرطان الثدي في محافظة النجف االشرف/

0122 

دراسةةةة طيةةةف االنبعةةةاث وتةةةأثير سةةةتارك لجزيئيةةةة اول اوكسةةةيد الكةةةاربون 

C12O16/ 

0222 

مةةةن معقةةةدات انتقةةةال الشةةةحنة لقواعةةةد شةةةف وحركيةةةات دراة طيفيةةة لعةةةدد 

 االنحالل الضوئي للقواعد /

0223 

 RC,RBالمطعةةةم بصةةةيغتي الةةةرودامين PMMAدراسةةةة طيفيةةةة للبةةةوليمر 

 ومزيجهما/

0223 

 202 دراسة الظواهر النحوية في مفاتيح االغاني في القراءات ...الخ/

درات البدنية الخاصة دراسة عاملية لتحديد لبعض القياسات الجسمية والق

 كمؤشر النتقاء الموهوبين بكرة اليد /

2201 

دراسةةة عةةدد مةةن المتغيةةرات الفسةةلجية والمناعيةةة لةةدى النسةةاء المصةةابات 

 بالتهاب السيل البولي في مدينة تكريت/

0120 

دراسة عدد من المعايير الكيموحيوية في مصل الجاموس المحلي المصاب 

 بالتهاب الخلب والشبكية الكلمي/ 

2120 

دراسة عزل وتشخيص عدد من الجراثيم المرضية المسببة لخمج الجروح 

ومعالجتهةةا بمستخلصةةات زهةةور الرمةةان والمةةوز والعكبةةر والعمةةل خةةارج 

 وداخل الكائن الحي/ 

0122 

 0100 وجود الفطريات وسموم االفال...الخ/ دراسة على

 0211 دراسة عالقة االجهاد التأكسدي ببعض العوامل الفسلجة ...الخ/

دراسةةةة عالقةةةة اسةةةاليب موسةةةتن بالسةةةمات الشخصةةةية لمعلمةةةي التربيةةةة 

 الرياضية/

2221 

دراسة العالقة بين بعض التغيرات الهرمونيةة واالسةتجابة المناعيةة خةالل 

 الشهرية /اطوار الدورة 

0022 

دراسة العالقة بين بعض متغيرات النشاط الكهربائي للعضالت والقياسةات 

الجسةةمية والمتغيةةرات الميكانيكيةةة وأثرهةةا فةةي الثقةةل فةةي الرفعةةات االوليةةة 

 ( سنة/ 21ـ01للرباعين بأعمار)

2131 
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وسةرطان  BRCA,BRCAIدراسة العالقة بين الطفةرات الوراثيةة للجينةين 

 المبيض في محافظة النجف االشرف/

0122 

دراسة العالقة بين فقر الةدم وهرمةون االرثروبةويتين لةدى مرضةى العجةز 

 الكلوي المزمن في محافظة النجف االشرف/

0112 

دراسة العالقة بين مستوى هرمون اللبنةين مةع حةاالت العقةم لةدى الرجةال 

 والنساء في محافظة ديالى/

0121 

العالقة بين مؤشرات الدم وظائف الغدة الدرقية لدى مرضى الفشل دراسة 

 الكلوي/

0110 

 0220 دراسة العمليات االيزومترية في ضغط الصور الكسوري/

 0112 دراسة عملية الداء االسطح االنتقالية المستخدمة في المجمعات الشمسية 

تحةت تةأثير دراسة عملية لسلوكية العتبات الخرسةاتية المسةلحة والمقةواة 

 االحمال الساكنة والصدمية/

0311 

 0010 دراسة عملية ونظرية لتأثير النابروكسين المعمل ...الخ/

دراسةةة عةةن انةةواع السةةالمونيلالالمعزولة مةةن بعةةض المنتجةةات الغذائيةةة 

 المحلية في مدينة الموصل/

0122 

 0122 دراسة عن الملوثات الميكروبية لعدسات العيون الالصقة/

 0221 العوامل التي تؤثرعلى نفاذية وانتشار المواد الصلبة ...الخ/ دراسة

المعزولة من  Gardnerella Voginalisدراسة عوامل الضراوة لبكتريا 

 نساء مصابات بالتهاب المهبل البكتيري/

0103 

دراسةةةةة العوامةةةةل المةةةةؤثرة علةةةةى ثوابةةةةت امتةةةةزاز عةةةةدد مةةةةن الحةةةةوامض 

 االمينية...الخ/

0202 

ية كيموحيويةةة ونسةةجية لتةةأثير نةةوعين مةةن نخفضةةات السةةك دراسةةة فسةةلج

الفمةةوي لمسةةتوى االجهةةاد التأكسةةدي النةةاتج مةةن االصةةابة بمةةرض السةةكر 

 /male rabbitsAlbingالمستحدث بااللوكسان في ذكور االرانب البيض 

0200 

 0021 دراسة فسلجية وكيموخلوية لمرضى ابيضاض الدم اللمفي الحاد/

 0122 طي لبعض المستخلصات النباتية ...الخ/دراسة الفعل التثب

 0232 دراسة في الصفة االولية المميزة لجبورلورنتز/

 0221 دراسة قابلية امتزاز الصبغتين ...الخ/

المعةزول مةن تربةة ضةفاف  penillium citrinumدراسةة قابليةة الفطةر 

 نهر الفرات ...الخ/

0120 

( علةى stfeptococcus pyogenesدراسة قابلية المسةبحيات القيميةة )

( المعزولة من التهابات streptokinaseانتاج االنزيم المحلل للفايبرين )

 الحنجرة واللوزتين/

0112 
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 0221 دراسة قدرة ايقاف ومدى جسيمات الفا في بعض الغازات...الخ/

دراسة كمية ونوعية اكاسيد الحديد الحرة فةي بعةض تةرب غابةات شةمالي 

 العراق/

0300 

 0121 دراسة لبعض االوجه المناعية لمرضى السكري في مدينة الموصل/

دراسةةة لةةبعض النعةةايير ذات العالقةةة بتخثةةر الةةدم لةةدى المرضةةى المصةةابين 

 باحتشاء عضلة القلب الحاد/

0122 

 2222 دراسة لكتاب وصف افريقيا للحسن بن محمد الوزان ) ليون االفريقي(/

المعزولةةة مةةن الخضةةروات الطريةةة مةةن بعةةض دراسةةة للطفيليةةات المعويةةة 

 اسواق مدينة بغداد/

0123 

دراسة مجتمع الديدان الحلقية قليلةة االهةالب لنهةر الفةرات فةي المسةيب 1 

 العراق/ 

0011 

 0222 دراسة طيفية وثروموديناميكية لعدد من معقدات انتقال السنجنة...الخ/

 0220 شيف ...الخ/ دراسة طيفية ونظرية لثوابت اتزان عدد من قواعد

 0200 دراسة الظروف المثالية السترجاع عنصر الفضة...الخ/

 0222 دراسة عامل االستطارة وبعض الخصائص الذرية ...الخ/

 0022 دراسة مختبرية لكفاءة بعض طرائق السيطرة في نوعين من البعوض /

بعقوبة دراسة مرض فقر الدم عوز الحديد لدى النساء الحوامل في قضاء 

 1 محافظة ديالى/

0120 

دراسة مستوى السيروتوثين واالستيل كةولين اسةتريز وبعةض المتغيةرات 

 الكيموحيوية في دم النساء المصابات بالسكري النوع االول/

0010 

دراسةةة مصةةلية لتشةةخيص داء المقوسةةات فةةي بعةةض الحيوانةةات الحقليةةة 

 باستخدام اختبار التالزن في مدينة الديوانية /

2122 

فةي الحمةام فةي  Toxoplasmasisدراسة مصلية وبائية لداء المقوسةات 

 محافظة بابل/

2123 

 2121 دراسة مصلية وبائية للسالمونيال في الحمام /

 0103 دراسة مظهرية دقيقة لحبوب لقاح النباتات البرية...الخ/

فةةي  myraccaeدراسةةة مظهريةةة مقارنةةة لةةبعض اجنةةاس العائلةةة االسةةية 

 المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق/

0110 

 Alternavia/ 0123دراسة مظهرية وجزيئية وامراضية للفطر 

دراسة معادالت المعةدل الزمنةي لليةزر ثةاني اوكسةيد الكةاربون ذي التهةيج 

 المستعرض عند الضغط الجوي/

0220 
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يةاه دراسة معالجه ميةاه الفضةالت لمصةافي بيجةي وامكانيةة اسةتخدامها كم

 الري بعض الخضر/

0311 

دراسة مقارنة باستخدام برنامج تحليلةي لمسةتوى فاعليةة االداء المهةاري 

والتشكيالت الخططية للمنتخةب العراقةي وبعةض المنتجةات العربيةة بةالكرة 

 الطائرة/

2122 

دراسةة مقارنةةة بةةين انمةاط االيقةةاع الحيةةوي اليةومي الهةةم القةةدرات البدنيةةة 

لةةدى الرياضةةيين المتقةةدمين الخةةواص فةةي بعةةض والمؤشةةرات الوظيفيةةة 

 االلعاب الفردية والفرقية/

2221 

دراسةةةة مقارنةةةة بةةةين طريقةةةة الةةةربط المةةةزدوج للحبةةةل المنةةةوي والطريقةةةة 

 الكيمياوية لخص ذكور المعز المحلي االسود/

2121 

دراسة مقارنة على وقف النمط الجسمي المميز في بعض القدرات البدنية 

 القدم/ والمهارية لالعبي

2110 

دراسةةة مقارنةةة فةةي االغتةةراب النفسةةي وعالقتةةه بالصةةحة النفسةةية لطةةالب 

 االقسام الداخلية لكليات التربية الرياضية في العراق/

2222 

دراسة مقارنة في التلكؤ االكةاديمي علةى وفةق حيويةة الضةمير لةدى طلبةة 

 الجامعة/

0112 

للشعور باالضطهاد لدى طلبة دراسة مقارنة في التوجه نحو االخرين وفقا 

 الجامعة/

321 

دراسة مقارنةة فةي جةودة الحيةاة وفقةا لتشةكل الهويةة لةدى طلبةة المرحلةة 

 االعدادية/

011 

دراسة مقارنة في الخصائص القياسية لمقياس دافعية الةتعلم المبنةي وفقةا 

 لنظرية القياس التقليدية ونظرية السمات الكامنة/

122 

ك التفاوض بين المنفتح والمنغلق على الخبرة مةن دراسة مقارنه في سلو

 موظفي الدولة/

32 

دراسةةة مقارنةةه فةةي صةةراع الةةدور النةةوعي ) الجنةةدر( علةةى وفةةق التحمةةل 

 النفسي لدى موظفي دوائر الدولة/

30 

 1 دراسة مقارنه في طرائق تقدير انحدار التكامل المشترك مع تطبيق عملي/

 2232 ـ االنجاز لالختيارات الموضوعية...الخ/دراسة مقارنه في مالزمة االداء 

دراسةةةة مقارنةةةة السةةةلوب الشةةةبكات العصةةةبية مةةةع طرائةةةق اخةةةرى للتنبةةةؤ 

 بتصاريف المياه لبعض السدود في العراق/

01 

دراسة مقارنةة الفةات الغةدة الكظريةة فةي العجةول واالغنةام المجةزورة فةي 

 مجزرة الموصل/

2120 

الفيزيائيةة والكيميائيةة لحليةب الجةاموس دراسة مقارنة لبعض الخصائص 

والمعز وتأثيرها في بعض المعايير الكيموحيوية الناث الجرذان المختبرية 

 المعملة بحامض الفسفوريك/

0012 
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دراسة مقارنة لتأثير بعةض المركبةات علةى التوصةيلية وبعةض المتغيةرات 

 البيوكيمياوية لخاليا دم االرانب المستحث فيها داء السكري/

0222 

 0232 دراسة مقارنة لالكياس العددية المعزوالة من مضائف مختلفة/

دراسة مقارنة للوصف الشكيائي والتركيةب النسةجي والمسةتدق للتجويةف 

 االنفي في نوعين من الفقريات العراقية الحمامة...الخ/

0022 

دراسة المقدرة االتحادية وقوة الهجين والتوريث لصفات كميةة فةي حنطةة 

 (/.Triticum aestivum Lالخبز) 

0220 

 0213 دراسة الملوثات الفطرية في مياه السقي لحقول كلية الزراعة/

 2122 دراسة مناعة االغنام واالبقار للسالمونيال/

دراسةةةةةةةة مناعيةةةةةةةة جزيئيةةةةةةةة وبائيةةةةةةةة لطفيةةةةةةةل المقوسةةةةةةةات الكونديةةةةةةةة 

gondiiToxoplasma /في عينة من مرضى محافظة االنبار 

0122 

 2221 دراسة منهجية لتقييم البدائل التخطيطية للتصميم االساسي/

دراسة المياه المصرفية من مصنع الرشد للزيوت النباتية فيبغداد وتأثيرها 

 /simocephalus vetulusعلى الحيوان القشري

0011 

 0221 دراسة نسجية فسلجية لتأثيرات خالت اليورانيك ..الخ/

دراسة نسجية وكيمياء نسجية لقناة البةيض فةي الفئةران البةيض المعاملةة 

 باالستراديول والبروجسترون/

0022 

دراسة نسجية ووظيفية للغدة الدرقية والكبد والطحال فةي ذكةور الجةرذان 

 عقار الفلوتامايد/المعاملة ب

0022 

دراسةةةة نسةةةجية ووظيفيةةةة للغةةةدة اللبنيةةةة باسةةةتعمال مةةةدرر مقةةةوع اوراق 

 (في اناث الجرذان/BasilicumOcimumالريحان )

0112 

دراسة النسةق البالزميةدي وتحليةل التحييةد مةع طيةف الحساسةية الروائيةه 

 السريرية في مدينة البصرة/ Staphylococcus Owreusلعزالت 

0121 

دراسةةةة النشةةةاط الكهربةةةائي لعضةةةالت الرجةةةل الضةةةاربة للةةةركالت الحةةةرة 

المباشرة وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية وعالقتها بدقة التهذيف بكةرة 

 القدم /

2112 

دراسة نظرية للتركيب الجزئي والخصائص الطيفيةة للبةايزوولون وبعةض 

 مشتقاته /

0220 

 0212 لمواد المتراكبه /دراسة نظرية وعملية لحساب عامل التراكم ل

 0220 دراسة نمو وتكاثر ومكافحة نبات زهرة النيل...الخ/

دراسةةة نوعيةةة ميةةاه المصةةب العةةام باسةةتعمال المفةةاهيم الثيرموديناميكيةةة 

 وتقنية االستشعار عن بعد /

0310 

 0112 دراسة هيدرولوجية ورسوبية لخزان سد الدبس 1كركوك /
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االستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العةراق دراسة واقع التخطيط 

 على وفق المعايير الجودة/

2221 

دراسة واقع السمات الشخصية لتدريسي الرياضة واالختصاصات العلميةة 

 االخرى في المرحلة المتوسطة/

2212 

 0122 دراسة وبائية تشخيصية لداء اللشمانيا...الخ/

ولطفيليةةات  Entamoebe histolyica\disparدراسةةة وبائيةةة طفيلةةي 

 االخرى...الخ/

0120 

دراسة وبائية الميبا النسج في مدينة كركوك وعالقته بالجةذور الحةرة فةي 

 مصل دم المصابين/

0121 

دراسة وبائية لةبعض مسةببات االسةهال مةن االدالةي الطفيليةة فةي االعةالي 

كريةت مةع الطفيلية في المرض المرجين لمستشفى صالح الدين العام في ت

عليهةا فةي  Lantana camaraدراسة لتأثير المستخلص الكحولي لنبات 

 الفئران المختبرية/

0121 

فةةي محافظةةة بابةةل واختبةةار  Giardia Lambliaدراسةةة وبائيةةة لطفيلةةي 

فعالية المستخلص المائي البارد والمسحوق الخام لقشور ثمار الرمان في 

 ي/القطط والجرذان المصابة تجريبيا بالطفيل

0111 

بةين  Foxoplasmosisدراسة وبائية ومناعية لالصةابة بةداء المقوسةات 

 النساء في محافظة بابل/

0110 

ـة اريةل كليسةرول مةع بعةض االنهدريةدات 2دراسة وبلمرة بعض مشةتقات 

 الحلفية/ 

0211 

دراسة وتقدير االكريالمايد في رقائق البطاطا المقلية واالكرولين في زيت 

 القلي/

0332 

دراسةةة وراثيةةة جزيئيةةة وفسةةيولوجيه لةةبعض انةةواع السةةرطان المعالجةةة 

 بعقاري الجمزار اوالتاكسول /

0030 

 0221 دراسة وبائية خاوية وجزيئية للتأثير الوقائي للكركم ...الخ/

 Helicobacter pylori / 0100دراسة وراثية عن بكتريا 

المقاومةةةة لمضةةةاد  .staphylococcus sppدراسةةةة وراثيةةةة لبكتريةةةا 

 الفاتكومايسين/

0112 

 pneumoniaeو Escherichia coliدراسة وراثية لكال من بكتريا 

Klebsiella  المعزولةةة مةةن حةةاالت مرضةةية مةةن حصةةى المةةرارة والحصةةى

 البولية والقناة الهضمية /

0121 

دراسةةةة وراثيةةةة وبكتريةةةة لةةةبعض عوامةةةل الضةةةراوة لبكتريةةةا السةةةالمونيال 

 االت االسهال لدى االطفال/المعزولة في ح

0102 

 0111 دراسة وراثية ومناعية لمرضى التهاب الجلد االستشيرائي/
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 0323 دراسة وصفية وجزئية لبعض انواع جنس ...الخ/

درجةةة تطبيةةق باالهةةداف وعالقتهةةا بمسةةتوى اداء عمةةداء كليةةات جامعةةات 

 بغداد/

0002 

للعينةةةي الحنفةةةي الةةةدرس الصةةةوتي والنحةةةوي فةةةي كتةةةاب حةةةل الشةةةاطبية 

 هـ/132ت

2102 

 2211 الدرس النحوي بين الفاكهي والحرفوشي ...الخ/

 0220 الدرس النحوي عند الدارسين العرب المحدثين/

الةةةدرس النحةةةوي فةةةي شةةةرح سةةةنن ابةةةي داود لالمةةةام بةةةدر الةةةدين العينةةةي 

 هـ(/111)ت

2122 

 013 الدستور االمريكي : دراسة تاريخية/

الصوفي : دراسة تحليلية لالخبار والمقاالت في صحف ) الدعاء في النثر 

 /0/0/0320ـ 0/2/0321العقاب والبالد واالستغالل للمدة من 

20 

 

 2000 الدكتور طارق الجنابي وجهوده اللغوية/

 0221 الدكتور هاشم طه شالش وجهوده الصرفية /

دالالت اشةةةةةةكال المنحوتةةةةةةات الفخاريةةةةةةة فةةةةةةي العصةةةةةةر البةةةةةةابلي القةةةةةةديم 

 ق .م(/ 0131ـ2112)

2222 

 203 دالالت االلفاظ عند االصوليين وتطبيقاتها في سورة البقرة/

 0211 دالالت التحذير االغراء في نهج البالغة لالمام علي عليه السالم/

 2221 المعاصر/الدالالت التعبيرية في النحت الخزفي العراقي 

 2200 الدالالت الزمنية للصورة في الدراما التلفزيونية /

 211 دالالت مادة )كتب في القرآن الكريم(/

الداللة االعجازية لالعداد في القرآن الكريم بين حكمةة التفسةير واالعجةاز 

 العلمي/

211 

 0211 داللة االلفاظ النفسية في الحديث النبوي في صحيح البخاري/ 

 0011 داللة االخر في نهج البالغة/

 213 داللة التنكير في ايات نعيم االخرة/

 201 داللة الحال المفردة النحوية االحتمالية في القرآن الكريم/

 0222 الداللة الصرفية في شرح السيرافي على كتاب سيبويه/

 0012 داللة المصوتات حذفا واختزاال في القرأن الكريم /



851 
 

 0222 هـ( في كتاب بدائع التفسير/010النحوية عند ابن قيم الجوزية )تالداللة 

الداللةةة النحويةةة فةةي بهةةج الصةةباغة فةةي شةةرح نهةةج البالغةةة ) محمةةد تقةةي 

 هـ( /0201التستري ت

2110 

 030 داللة نداء الذين امنو في سياق االمر والنهي في القرآن الكريم /

 202 مقارنة/الدماء في الحج والعمرة : دراسة فقهية 

 2120 الدمياطي محدثا من خالل كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح/

 2021 دور ابعاد الذكاء االستراتيجي في مراحل ادارة االزمة الصحية/

 2222 دور تقانة البناء في معالجة الحاجة السكنية/

 2021 دور تكاليف الجودة في تخفيض التكاليف وتحسين نوعية المنتجات/

دور التلفزيون في تشكيل الوعي السياسي لدى الجمهور : دراسة مسحية 

 لعينة من طلبة الجامعات العراقية /

221 

 2031 دور التوجه الريادي في ادراك الزيوت لجودة الخدمة/

دور الجيولوجيا البيئية والبنى التحتية الخضراء في الوصول الى استدامة 

 المواقع الخضرية/

2220 

 011 دور الحاكمية في بناء المنظمات الفاعلة : دراسة استطالعية تحليلية/

 0101 دور حليب االبل ضد سمية الكادميوم في ذكور الجرذان المختبرية /

هةةةـ/ 220ـةةة022دور الخاصةةةه السياسةةةي فةةةي العةةةراق فةةةي العصةةةر االول 

 م/120ـ023

2222 

الشباه الموصالت دور درجة حرارة ديباي في التوصيل الحراري الشبيكي 

(Znse,Znte,Zns/) 

0202 

  2200 دور الدعاة في قيام الدولة الفاطمية/

دور الذكاء االجتماعي في تحقيق االداء العالي : دراسة استطالعية الراء 

 عينة من القيادات الجامعية واعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكوفة/

021 

لمنظمة : دراسة تحليلية الراء عينة دور الذكاء االخالقي في دعم تسمعة ا

 من القيادات الجامعية واعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكوفة/

2021 

 112 دور الرقابة االدارية في ضمان مبدأ المشروعية /

دور السةةلطة المحليةةة فةةي تةةوفير المةةاء الصةةالح للشةةرب : دراسةةة تحليليةةة 

 ميدانية السليمانية/

2222 

 0310 الفوسفاتي والرش بالمنغنيز والنحاس ...الخ/دور السماد 

 2201 /0312ـ0301الدور السوري في الحرب االهلية اللبنانية 

 233 /2102ـ0331الدور السياسي لحزب هللا في لبنان 



852 
 

 2212 /0122ـ0030الدور السياسي لعمر مكرم في مصر 

دور الصةحف دور الصحافة في التوعية السياسية للمةرأة :دراسةة لقيةاس 

 اليومية في التوعية السياسية/

02 

 122 دور الصين في الترتيبات االمنية القليم اسيا ـ الباسيفيك/

دور الصين في التوازنات االقليمية مرحلة مابعد الحرب الباردة ) انمةوذج 

 جنوب وجنوب شرق وشرق اسيا(/

102 

-2010دور الضةةةريبة فةةةي تمويةةةل الموازنةةةة العامةةةة فةةةي العةةةراق للمةةةدة 

 وسبل تفعيلها/1995

222 

 122 /0311ـ0322دور العراق السياسي في الشرق االوسط 

 121 دور االتحاد االفريقي في تسوية المنازعات : دراسة حالة الصومال/

 2020 دور استراتيجيات العقود االجلة في التحوط المالي...الخ/

فةي ازالةة بعةض العناصةر  Biormedeia tionدور االستصةالح الحيةوي 

الثقيلةةةة مةةةن التةةةرب المسةةةمدة بالفسةةةفور والمخلفةةةات العضةةةوية المرويةةةة 

 بمصادرة مياه مختلفة/

0322 

دور اقتصةةاد المعرفةةة فةةي تفعيةةل التنميةةة البشةةرية فةةي العةةراق : دراسةةة 

 مقارنة لتجار دول مختارة/

212 

 202 والسياسي للعماة االحتياطية ـ الدور انموذجا/الدور االقتصادي 

دور بعةةض عوامةةل النجةةاح الحرجةةة الدارة المعرفةةة فةةي تعزيةةز ابعةةاد بنةةاء 

حقوق ملكية الزبةون فةي المنظمةة : دراسةة اسةتطالعية فةي بعةض فةروع 

 مصرفي الرافدين والشرق االوسط/العراق/

2032 

 2222 المغرب العربي /دور بني خزرون بن فلفول المغراوي في احداث 

 130 دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع الخاص في العراق/

دور التخطةةيط االسةةتراتيجي فاعليةةة ادارة االزمةةات : دراسةةة اسةةتطالعية 

 الراء عينة من المديرين في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي/

 

2022 

 2022 الوحدات االقتصادية العامة/دور تدقيق االداء في تقويم كفاءة وفاعلية 

 301 دور التربية الفنية في تشكيل الوعي الجمالي االجتماعي /

 102 /2112الدور التركي في المنطقة العربية بعد عام 

 0312 دور التشجير في التصميم المناخي لشوارع مدينة بغداد /

دائةرة اصةالح دور التفكك العائلي في جنةوح االنةاث : دراسةة ميدانيةة فةي 

 االحداث في بغداد/

012 
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 222 دور تقانات الري الحديثة في تحقيق االمن الغذائي في العراق/

دور تكنونسةةةتراتيجية ادارة المعلومةةةات فةةةي تحقيةةةق ابعةةةاد ادارة الجةةةودة 

 الشاملة ...الخ/

2032 

 0320 دور الجبس الفوسفاتي والمياه المالحة في غسل االمالح...الخ/

 2302 الدولة في االقتصاد االسالمي في ضوء اراء االمام ابن تيمية/دور 

 113 الدور العراقي في البيئة االقليمية :)الكوايح والفرص(/

دور العمر ببعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية في دم اناث الجةاموس 

 المحلي/

0201 

صةةةر دور فئةةةة الغلمةةةان الخةةةدمي والتشةةةريفي فةةةي قصةةةور الخلفةةةاء فةةةي الع

 م(/0211ـ 023هـ( )212ـ022العباسي )

2221 

 2210 م(/202ـ231دور القبائل الجرمانية في سقوط االمبراطورية الرومانية )

 231 دور القضاء الدستوري العراقي في حماية الحقوق والحريات/

دور القنةةةوات الفضةةةائية العراقيةةةة فةةةي تشةةةكيل اتجاهةةةات الجمهةةةور ازاء 

 االحزاب العراقية /

20 

دور القنةةوات الفضةةائية فةةي تشةةكيل القةةيم الثقافيةةة لةةدى طلبةةة الجامعةةات : 

 دراسة مسحية لطلبة محافظة بغداد /

23 

 210 دور القيادات في االنتقال بالتنمية السياسية في المشرق العربي ...الخ/

دور المتغير السياسي واالقتصادي في سياسة ايةران الخارجيةة تجةاه دول 

 اسيا الوسطى /

222 

دور المحاور الحركية ضمن المخطط االساس في ابراز المشهد الحضةري 

 : دراسة لمركز مدينة البصرة /

2200 

دور مراقب الحسابات في كشف ممارسات ادارة االرباح واالبةالغ عنهةا : 

دراسة تطبيقيةة لعينةة مةن الشةركات المدرجةة فةي سةوق العةراق لةالوراق 

 المالية/

2020 

جلس االمن الدولي في تحديد جريمة العدوان : دراسة الدور المستقبلي لم

 في نظام روما/

230 

 2121 دور مصادر الطاقة في الحد من مخاطر التصحيح في قضاء سامراء/

 0131 دور المغذيات العضوية والكيمياوية في نمو وانتاج نبات القرنابيط/

 2022 الكلفوية...الخ/دور المقاييس المالية وغير المالية بالتقنيات 

دور المورد الريعي النفطي في بنةاء الدولةة القوميةة ) العةراق ـ نيجيريةا( 

 (/2111ـ0301انموذجا للمدة ) 

223 

 0320 دور المياه الممضة والصخر الفوسفاتي ...الخ/



854 
 

كمةادة مانعةة للتأكسةد فةي تقليةل التةأثيرات  Methionineدور المثيةونين 

الناتجةة منفةةرط كولسةترول الةةدم المسةتحدث فةةي انةاث الجةةرذان المختبريةةة 

 ...الخ/

0101 

 2003 دور نظام معلومات الموارد البشرية في بناء نظام تقييم اداء العاملين/

 0322 دور نمط التسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنسيوم...الخ/

 2221 لواء العمارة في مجلس النواب العراقي ...الخ/ دور نواب

 2020 دور الهندسة المتزامنة في تحسين اداء العملية . بحث ميداني ...الخ/

الدور الوقائي لحليةب االبةل فةي الةتخلص مةن االثةار الضةارة التةي يسةببها 

التعرض لخالت الرصاص في بعض المعايير الفسةيولوجية والكيموحيويةة 

 والتناسلية في ذكور الجرذان المختبرية/

0222 

 2220 الدولة االموية في كتابات المستشرقين ) فلهاوزن انموذجا(/

 2211 هـ( : دراسة سياسية/221ـ 222الدولة البويهية وعالقاتها الخارجية )

 222 الدولة في فكر ابن خلدون /

 2211 الديانة الحثية في بالد االناضول/

 200 والنكاح والميراث بين الشريعة واالعراف العشائرية /الديانات 

 222 الديانة النصرانية : دراسة مقارنة من خالل كتب ابن تيمية /

الةةديلم ودورهةةم فةةي احةةداث الدولةةة العربيةةة االسةةالمية مةةن الفةةتح العربةةي 

 االسالمي حتى ظهور البويهيين/

2202 

دور الةدين فةي العقةل السياسةي الدين والدولة : دراسة اجتماعية تحليلية ل

 العراقي/

000 

الديناميكية السكانية للبكتريا المحللة لليوريا ودراسة فعالية انزيم اليوريز 

 تحت ظروف مختلفة/

0120 

 2220 ديوان ابراهيم بن هرمة : دراسة لغوية /

 2222 ديوان كشاجم : دراسة لغوية/

 

 حرف الذال

بتقنيةةات المقابلةةة االرشةةادية غيةةر اللفظيةةة لةةدى الةةذات المعرفيةةة وعالقتهةةا 

 المرشدين التربويين /

112 

الذاكرة الداللية وعالقتها باالسةتدالل الحدسةي لةدى طلبةة الصةف الخةامس 

 االعدادي/

122 

 2122 الذبذبة الجنوبية واثرها في حرارة وامطار العراق/



855 
 

طلبةة كليةة التربيةة الذكاء االنفعالي وعالقته بتوقعات الكفاءة الذاتيةة لةدى 

 الرياضية ـ جامعة القادسية/

2221 

الذكاء الناجح وعالقته باستراتيجبات ماوراء المعرفة لةدى طلبةة المرحلةة 

 االعدادية/

121 

 33 الذكاء الوجودي وعالقته باالستقرار النفسي لدى موظفي الدولة /

الةةةذكاء ومةةةدة المطالعةةةة وعالقتهمةةةا بمسةةةتوى التحصةةةيل النظةةةري وفةةةق 

مستويات بلوم المعرفية لبعض مفردات المنهج النظرية والعملية في مادة 

 كرة القدم /

2222 

 230 ذو الكفل بين النصوص الدينية واروايات التأريخية / 

 حرف الراء

 021 الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي...الخ/

فلسةفة التسةويق رأس المال الزبةائني بتماثةل الزبةون والمنظمةة فةي اطةار 

الشةةمولي : دراسةةة تحليليةةة الراء عينةةة مةةن المةةدراء والزبةةائن بمصةةرفي 

 الرافدين والرشيد /

2010 

 2221 رثاء اهل البيت عليهم السالم في شعر العصر الوسيط في العراق/

 2222 رحلة ابن بطوطه : دراسة في االحوال االقتصادية /

 2022 رحلة ابن جبير : دراسة سردية /

 2203 الرحلة في شعر تميم بن مقبل/

ردود الشاطي عن النجاة فةي كتابةه المقاصةد الشةافية فةي شةرح الخالصةة 

 الكامنه/

2210 

 2110 ردود الكرماني على النحاة في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل/ 

رضةةا المةةريض عةةن تةةوافر ادويةةة االمةةراض المزمنةةة : دراسةةة حالةةة فةةي 

 التعليمي /مستشفى الكاظمية 

2023 

 001 الرقابة على الموازنة العامة : دراسة مقارنة /

 022 الرقابة القضائية على القرار التحكيمي : دراسة مقارنة/

 2202 الرمز في القصيدة القصيرة عند ادونيس/

 2211 الرمز والترميز في درعيات المعري/

 2012 الرؤى الفلسفية في الشعر الحرفي في العراق ...الخ/

الرؤى واالحالم واثرها على الحياة السياسية والفكرية واالجتماعيةة حتةى 

 نهاية عصر النبوة/

2222 

 220 الرواة الذين دخلو في عمل السلطان ...الخ/



856 
 

الرواة الذين عيب على االمام مسلم بن الحجاج اخةراج الحةديث عةنهم فةي 

 المسند الصحيح /

2101 

 221 النبوية حتى عهد البعثة/روايات اهل الكتاب للسيرة 

 2011 روايات عبد عون الرومات : دراسة في الخطاب الروائي/

الروايةةة السةةير ذاتيةةة ) نجيةةب الرافةةدين ( لعبةةد الةةرحمن مجيةةد الربيعةةي ـ 

 انموذجا(/

2311 

 2030 (/2101ـ 2112الرواية النسوية العراقية في الخارج )

 2020 /0312ـ0131بريطانيا الخارجية روبرت سالزبيري ودوره في سياسة 

 2202 الروحي والوظيفي في الزخرفة االسالمية /

رؤية ابن منظور علي بن ابي طالب )صلوات هللا عليه(: دراسة في معجم 

 لسان العرب/

2222 

 021 الرؤية االستشراقية للفلسفة االسالمية /

 222 ...الخ/ رؤية التيارات العلمانية العربية لالطروحات السياسية

 030 رؤية مستقبلية لفلسفة اعداد المعلم في العراق/

رئاستا النواب واالعيان في البرلمةان العراقةي : دراسةة تاريخيةة سياسةية 

 /0311ـ 0321

112 

 

 حرف الزاي

زاد المافر وغرة محيا االدب السافر البي بحر صفوان بن ادريس المرسي 

 هـ(/131)ت

2220 

 0001 كلمات الناس : دراسة لغوية/الزاهر في معاني 

 2212 زخرفة الضفائر على العمارة والفنون العربية االسالمية...الخ/

زمةةن امةةتالك الكةةرة وعالقتةةه بنسةةبة تةةراكم حةةامض الالكتيةةك فةةي مباريةةات 

 دوري النخبة بكرة القدم /

2110 

 2032 الزمن في روايات هشام توفيق الركابي/

الكتةب السةتة مةن بدايةة الجةزء االول الةى نهايةة  زوائد حليه االولياء على

 ترجمة ابي هريرة جمعا وتخريجا/

2201 

الزيةانيون ) بنةةي عبةد الةةواد ( ودورهةةم السياسةي فةةي الغةرب االوسةةط مةةن 

 هـ/311ـ 222

2220 

 

 حرف السين



857 
 

 0132 ستراتيجيات التجديد الحضري في المراكز التاريخية /

 2031 المواقع االلكترونية الحكومية/ستراتيجيات العالقات العامة في 

السد العالي في مصر : دراسة في اثار السياسة واالقتصادية واالجتماعية 

 /0301ـ 0312والثقافية 

2211 

 0011 السرعة المعرفية وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة/

طلبة  السعة العقلية والتفكير التأملي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى

 الدراسات العليا/

0111 

 2202 سقوط الدولة الفاطمية : دراسة تاريخية/ 

 2022 /0322ـ 0322سالم عادل ودوره السياسي في العراق 

السلطة التشريعية وصنع السياسة العامة في الدول العربية االردن 

 نموذجا/

111 

اجتماعية : دراسة 2101ـ0320السلطة والقانون في المجتمع العراقي 

 تحليلية/

210 

والمعززة  Tسلوك االنثناء في العتبات الخرسانية المسلحة ذات المقطع 

 بألياف البولي بروبلين والحديد الهجينية/

0133 

سلوك التنمر لدى االطفال والمراهقين وعالقته بالعمر والجنس والترتيب 

 الوالدي/

002 

 0202 السلوك الحركي لليزرات شبه الموصل المعقونة بصريا / 

 022 سلوك الصيدالني رؤية اسالمية دعويه معاصرة/

 0010 سلوك طلبة الجامعة وعالقته بميولهم النفسية /

السلوك القيادي لمديري المدارس االعدادية وفق نظرية هالبن وعالقته 

 بفاعليتهم االدارية وثقة المدرسين بهم /

120 

 0110 سلوك المخاطرة وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة/

 2211 /0330ـ 0312سليمان ديميريل وحزب الطريق الصحيح 

 2212 سمات التجريب في نصوص سالقومير جيك المسرحية /

 2222 السمات الجمالية لفن االيقونة/

 2210 سمات الحداثة في الرسم العربي المعاصر/

الشخصية وعالقتها بتقدير الذات لالعبي منتجات جامعات السمات 

 المنطقة الشمالية لاللعاب الفردية/

2222 

 2221 سمات الشكل والمضمون في رسوم ابراهيم العبدلي/

 2202 السمات الغرائبيه لشخصية الدرامية في افالم الفنتازيا/



858 
 

السمات الفنية لمقطعات الشعر االندلسي في عصري المرابطين 

 والموحدين /

2002 

 2202 /0301ـ0123سنجق السليمانية في العهد العثماني االخير 

 2221 م/ 221ـ 222هـ/21ـ02السواد والجزيرة الفراتية للمدة بين 

 0202 سور الحواميم القرآنية : دراسة في داللة البنية والتركيب/

 0202 سورة الطواسين : دراسة في داللة البنية الصرفية والتحوية /

 222 سورة االنعام : دراسة تداولية الفعال الكالم واالقتضاء التخاطبي/ 

 030 سورة البقرة : دراسة في ضوء علم لغة النص /

 121 : دراسة تاريخية/0311ـ 0322سورية وفرنسا 

ـ 2111السياحة الدينية في العراق واثرها في زيادة الدخل القومي للمدة 

2113/ 

211 

السياحة الدينية المستدامة ودورها في دعم تنوع المنتج السياحي : 

دراسة ميدانية في المواقع السياحية في محافظة النجف االشرف للمدة 

 /2003-2011من 

021 

سياسات التنمية المكانية في قضاء بدرة الحدود في ظل االمكانات 

 المتاحة/

2221 

المدن ـ منطقة الدراسة 1  سياسات واساليب في معالجة محدودية توسع

 مدينة الفلوجة/

2222 

(: 0310ـ0312سياسة اسرائيل النووية تجاه العرب ) العراق انموذجا 

 دراسة تاريخية /

2222 

 121 /0121ـ 0120السياسة االمريكية تجاه المكسيك 

 112 /0310ـ0300سياسة البحرين الخليجية 

 122 م/ 0330ـ 0300سياسة بريطانيا تجاه دولة االمارات العربية المتحدة 

 120 /0312ـ 0321سياسة بريطانيا تجاه ليبيا 

 220 /0301ـ0322سياسة التخطيط االقتصادي في العراق 

 110 م/2112سياسة تركيا تجاه منطقة المشرق العربي مابعد عام 

االوسط في المدة الواقعة بين عام السياسة التركية ازاء منطقة الشرق 

 م(/2101ـ 2112)

100 

السياسة التركية تجاه الكرد في عهد الرئيس مصطفى كمال اتاتورك 

 /0321ـ0322

2210 

 2221 هـ/022ـ 20سيااسة تعيين والة اقليم خراسان في العصر االموي 
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 012 العراقي/السياسة الجنائية في جرائم الفساد االداري والمالي في القانون 

 2212 (/0331ـ0321سياسة الحكومة السريالنكية تجاه التاميل ) 

السياسة الخارجية االمريكية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة 

 ...الخ/

110 

 112 وآفاق المستقبل/2112السياسة الخارجية االمريكية حيال ايران بعد عام 

 101 السياسة الخارجية التركية حيال سوريا بعد الحرب الباردة/ 

السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية االنتشار النووي 

 انموذجا/

103 

 102 السياسة الخارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد الحرب الباردة/

 2202 م/0000ـ0121هـ/120ـ 220السياسة الخارجية للدولة الفاطمية 

سياسة الدولة العثمانية تجاه القوى المحلية في العراق في عهد السلطان 

 م(/ 0123ـ 0111محمود الثاني )

2232 

 122 ( وافاقها المستقبلية 2101ـ2112سياسة روسيا االتحادية تجاه العراق )

 2220 /0310ـ 0323سياسة السودان الخارجية تجاه قضايا المشرق العربي 

 120 (/0312ـ0321الصين تجاه القضية الكورية )سياسة 

 2201 السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية ...الخ/

 2231 م/0301ـ 0302السياسة العثمانية تجاه القوى السياسية في نجد 

سياسة العراق الخارجية في عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف 

 خية/: دراسة تاري0321تموز 00ـ 0322نيسان 00

111 

 2211 /0311ـ0322السياسة الفرنسية تجاه لبنان 

السياسة النقدية في ظل توجهات االصالح في االقتصاد العراقي للمدة 

(2010-1991/) 

222 

السياسة النقدية واستهداف التضخم : دراسة تحليلية لتجارب بلدان 

 مختارة مع اشارة خاصة الى العراق/

202 

 100 /0310ـ0302المتحدة االمريكية اتجاه اسرائيل سياسة الواليات 

 112 /0300ـ0322سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه كوبا

 122 /0323ـ0311سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه لبنان 

سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه تركيا خالل سنوات الحرب 

 (/0321ـ0323)العالمية الثانية 

102 

سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه الحكومة الفرنسية المؤقتة 

 /0322ـ كانون الثاني 0321كانون الثاني 

102 
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 101 /0302ـ 0323سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه الصين 

 101 /0301ـ 0321سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه العراق 

الواليات المتحدة االمريكية تجاه القضية االلمانية سياسة 

 ...الخ/0302ـ0323

123 

 103 (/0310ـ 0302سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مصر )

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مصر خالل سنوات الحرب 

 م(/0321ـ0323العالمية الثانية )

111 

كية ودور االمم المتحدة تجاه ازمة الكونغو سياسة الواليات المتحدة االمري

 /0322ـ 0321

112 

 210 السياق وداللته في توجيه القراءات القرآنية : دراسة تأصيلية تطبيقية/

 222 السياقات الداللية للتحويل الصرفي في القرآن الكريم /

 0012 سيبويه في كتابي الكشف والمشكل لمكي القيسي /

 2012 واثره في الفكر الحديثي/السيد ابن طاووس 

 2022 السيد الجزائري منهجه وجهوده في النحو...الخ/

 2011 سيدي خليل وترجيحاته الفقهية من خالل مختصره/

 223 السيرة النبوية : دراسة سردية وسيرة ابن هشام ...الخ/

 220 السيرة النبوية في كتابات المستشرقين االلمان ...الخ/

 0102 الوراثية على انتاج الميالتين في الفطر الترناريا الترناتا /السيطرة 

 2213 سيمياء المؤثرات السمعية في العرض المسرحي العراقي /

 

 حرف الشين 

 2021 : دراسة تاريخية سياسية/0303ـ 0302شابور بختيار 

 2212 الشاه عباس الكبير وسياسته االصالحية الداخلية في ايران ...الخ/

 0112 الشخصية الشكوكية وعالقتها بالقلق المعرفي ...الخ/

 112 الشخصية الصورة وعالقتها ببعض اساليب التفكير ...الخ/

 201 شرح االسيجاني على مختصر الطحاوي...الخ/

هـ على ورقات امام 222شرح االمام عمرو بن الصالح المتوفي سنة 

 وتحقيق/هـ: دراسة 201الحرمين الجويني المتوفي سنة 

2101 

 220 شرح الدواني على العقائد العضدية/



861 
 

هـ: دراسة 113هـ1 والجوجري 020شرح شذور الذهب بين ابن هشام 

 تحليلية موازنه/ 

2001 

 2322 هـ/122شرح الفرائض السراجية محمد بن حمزة الروحي الفناري ت 

احمد بن شرح الفقه االكبر لالمام ابي حنيفة النعمان تأليف ابي المنتهى 

 محمد المغنيساوي ) القسم االول( : دراسة وتحقيق/

221 

 2132 شرح لبعض مشكالت الموطأ لالمام مال علي القارئ ...الخ/

 0222 شرح المقدمة االجرومية في النحو المسمى : عنوان االفادة ...الخ/

 212 شرح المنظومة في اصول الفقه ...الخ/

هـ( وابن الفخار البيري )ت 213شرحا ابن خروف االشبيلي )ت 

 ( : دراسة موازنة /220هـ( على كتاب الجمل للزجاجي ) ت 012

2002 

 221 ...الخ/0311ـ 0321شركة نفط الموصل المحدودة 

 2222 شعر ابن القيسراني : دراسة موضوعية فنية/

 2101 شعر االرجاني : دراسة بالغية/

 2210 النفسي/ شعر االعمى التطيلي: دراسة في المنظور

 2022 شعر جميل بثينة وعمرو بن ابي ربيعة : دراسة داللية/

 2020 شعر الحرمان في العصر االموي : دراسة موضوعية فنية/

 2223 شعر حميد فرج هللا : دراسة تحليلية/

 2222 شعر سعدي يوسف في الرسائل الجامعية العراقية /

 2212 دراسة تحليلية/شعر شعراء الطبقة االسالمية الثانية : 

 2222 شعر الشيخ احمد الدجيلي جمع ودراسة/

 2222 شعرالشيخ محمد حسن ال سميسم : دراسة تحليلية /

 2021 شعر عائشة التيمورية : دراسة اسلوبية/

الشعر العباسي بين دوافع االبداع وسلطة التلقي حتى منتصف القرن 

 الخامس الهجري/

2010 

 2002 العالق : دراسة اسلوبية/شعر علي جعفر 

 2221 شعر عمرو بن احمر الباهلي : دراسة فنية/

 2012 الشعر عند خليل مطران : دراسة في التنظير والتطبيق/

 2021 شعر فاضل العزاوي مقاربة تأويلية /

 2213 شعر الفرسان بين الجاهلية وصدر االسالم/
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 2023 شعر فطينة النائب : دراسة موضوعية فنية/

 2010 الشعر في مدينة جيان من الفتح الى السقوط : دراسة موضوعية فنية/

 2001 الشعر في الموصل ابان القرنيين الرابع والخامس للهجرة /

 2211 شعر كعب بن معدان االشقري : دراسة موضوعية وفنية/

 2230 شعر لبيد بن ربيعة العامري وابو ذؤيب الهذلي : دراسة تحليلية موازنة/

 2022 شعر المجانين في العصرين االموي والعباسي : دراسة تحليلية /

 2221 هـ( : دراسة فنية/ 212شعر مجد الدين اسعد بن ابراهيم النشابي ) ت

 2002 شعر محمد صابر عبيد مجموعة) هكذا اعيث برمل الكالم( : دراسة فنية /

 2022 شعر محمود الريفي ـ جمع ودراسة /

 2221 المديح النبوي بين البوصيري والبرعي : دراسة تحليلية موازنة/شعر 

 2232 شعر المرار بن سعيد الفقعسي: دراسة فنية/

 2201 شعر معين بسيسو وسميح القاسم : دراسة في ضوء االسلوبية المقارنة/

الشعر الموصلي في كتاب قالئد الجمان البن الشعار الموصلي ) ت 

 موضوعية فنية/هـ(: دراسة 212

2212 

الشعر النجفي المعاصر : دراسة في مستويات االداء الفني 

 م/2113ـ0321

2021 

 2210 شعر النمر بن تولب : دراسة موضوعية فنية /

 2022 شعراء المكفوفين في االندلس : دراسة نفسية فنية/

 2100 شعرية القصيدة الثمانينية ) قصيدة النثر(/

 2220 من ديوان ) البدوي االحمر ( للماغوط/شعرية قصيدة النثر 

 2012 شعرية المتنبي /

 2012 شعرية المكان في قصص ثامر معيوف/

 2211 الشفافية كسمة تفصل في النتاج المعماري المعاصر/

 2012 الشفافية والكتابية في شعر سعدي يوسف /

 020 الشكلية في عقد بيع المركبات : دراسة مقارنة/

 020 في عقود االنترنيت : دراسة مقارنة/الشكلية 

: دراسة 0321ـ 0323شمال العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية 

 تاريخية سياسية/

2213 

 2032 هـ/ 031الشواهد النحوية في كتاب المقاصد الشافية لالمام الشاطي ت 
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الشواهد النحوية في كتاب المغرب البن عصفور علي بن مؤمن بن محمد 

 هـ(/223االشبيلي ) ت 

0222 

 2122 م/0110ـ 0112الشيخ زين الدين بن علي العاهلي : دراسة تاريخية 

 2331 الشيخ الصدوق وجهوده في التفسير /

 2102 الشيخ عبد اللطيف البرزنجي وجهوده الدعوية ...الخ/

 2323 الشيخ عبد الهادي الفضلي : دراسة في طروحاته الفكرية/

 2313 /0303ـ 0312جواد مغنية واثاره الفكرية الشيخ محمد 

 2023 الشيخ محمد هادي معرفة وجهوده في علوم القرآن/

شيوخ وتالمذة االمام الرضا ) ع( في كتاب تهذيب الكمال في اسماء 

 الرجال ...الخ/

2023 

 

 حرف الصاد

 2202 م/0311ـ0310صادق كمونة حياته وأسهاماته الفكرية والسياسية 

 2012 0320ـ 0322بن يوسف ودوره السياسي في تونس صالح 

صبحي عبد الحميد ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى العام 

0322/ 

2001 

الصحابي الجليل طلحة بن عبيد هللا ) رضي هللا عنه( واثره في التاريخ 

 العربي االسالمي/

2301 

د الرسالة الصحابي حذيفة بن اليمان )رضى( مسيرته ودوره على عه

 والخالفة الراشدة/

2312 

 2201 الصحابية اسماء بنت عميس )رضي هللا عنها( : دراسة تاريخية /

صحافة االحتالل في العراق : دراسة الجريدة ) بغداد االن( للمدة من 

 م(/0/2/2112م الى 0/0/2112)

00 

 الصحافة النفطية في العراق : دراسة وصفية تحليلية للصحف ) المصافي

 /2100ـ 2111ـ العطاء ـ مصافي الجنوب( للمدة من 

01 

 212 الصحبة في القرآن الكريم وأثرها في التربية االسالمية/

الصدق التنبؤي لبطاريتي االختبارات البدنية المعتمدة والمقترحة في 

التحصيل العلمي لطالب الصف االول في كلية التربية االساسية 1 قسم 

 التربية الرياضية/

2210 

 2223 صدق الخبر معيارا نقديا في شعر الرثاء المراء الشعر العباسي/

 221الصراع االجتماعي في منظمة رسمية : دراسة ميدانية في مستشفى ابن 
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 االثير...الخ/

الصراع بين الدولة العثمانية واالمبراطورية الرومانية المقدسة على 

 م/0122ـ 0121المجر 

2231 

 2210 الممالك اليمنية القديمة...الخ/الصراع بين 

ـ 0222الصراع التيموري مع القوى السياسية في المشرق االسالمي )

 م( / 0211

2230 

 2110 الصراع في ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ/

 0002 الصراع النفسي وعالقته بمعنى الحياة لدى المصابين بمرض السكري/

الصراع اليمني االرتيري على جزر جنوب البحر االحمر : دراسة في 

 الجغرافية السياسية/ 

2112 

صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعداد المعلمين 

 والمعلمات في محافظة بغداد من وجهة نظر المدرسين والطلبة /

112 

انجاز اعمالهم صعوبات تنفيذ مهارات االلوان لدى طلبة الثانوية في 

 الفنية وعالقتها باالضطرابات االوراكية البصرية/

32 

الصفات الخلقية المحمودة في معاملة الناس في القرآن الكريم : دراسة 

 داللية/

022 

صفة الموسعة وغير الموسعة بتولوجيا للمجاميع شبه المفتوحة 1 

 والمفتوحة من النوع أ مع التطبيق/ aالمفتوحة من النوع 

0232 

صقلية : دراسة في احوالها االقتصادية من خالل المصادر البلدانية من 

 م/01ـ3هـ /3ـ2القرن 

2222 

الصالبة التنفسية وعالقتها باالداء المهاري وفقا لترتيب فرق الدوري 

 لدى العبي الندية بغداد بكرة القدم/

2221 

 2223 هـ / 022موي الصالت الفكرية بين البصرة والكوفة حتى نهاية العصر اال

 203 صالحيات ولي االمر في المال العام : دراسة فقهية/

 212 الصناعات التحويلية في محافظة المثنى واقعها وافاقها المستقبلية / 

الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية االقليمية في محافظة بابل للمدة 

 (/2101ـ 2110)

2321 

 2322 التنموية في جنوب العراق/الصناعات النفطية واثارها 

صناعة السيراميك في العراق الواقع ـ افاق التطور مع التركيز على 

 محافظة االنبار /

222 

 2002 الصورة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني/

 2212 الصورة البيانية في شعر امرئالقيسي واثر البيئية فيها/
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 2232 هـ(/221العيوني )تالصورة الفنية في شعر ابن المقرب 

 2211 هـ(/001الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي) ت

 2033 صورة اللغة في روايات فؤاد التكرلي/

 2001 صورة المرأة في شعر يوسف الصائغ/

 2011 صورة الملك االيوبي في كتاب قالئد الجمان ...الخ/

صورة الممدوح في ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالح البن 

 هـ/ 011جابر االندلسي ت

2220 

صورة الواليات المتحدة االمريكية لدى طلبة الجامعات العراقية : دراسة 

 مسحية/

0020 

 210 صيغ االستثمار في المصارف االسالمية واثرها على عملية االستثمار/

 031 في القرآن الكريم...الخ/ صيغ ) فعال( وفعال(

صيغة مفول بفتح الفاء وضمها في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 

 الشيخان/

0222 

 

 حرف الضاد 

 211 الضمانات الدولية الوطنية لحقوق الالجئين العراقيين/

 021 الضمانات الالحقة على قرار فرض العقوبة االنضباطية/

 0222 دراسة نحوية/الضمير في شعر المتنبي : 

الضوابط المناخية واثرها في تقدم اوتأخر بداية الموسم المطري في 

 العراق/

2122 

ـ 0111ضياء الدين الطباطبائي ودوره في الحياة السياسية في ايران 

 م/0323

2212 

 

 حرف الطاء

 0211 الطارئ في العربية/

 221 العراق...الخ/الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في 

الطاقة االستيعابية الستعماالت االرض الحضرية بين النظرية والتطبيق : 

 دراسة تحليلية لمركز مدينة اربيل/

2221 

طبقات العرب في كتب التاريخ واالنساب : دراسة في اصولهم حتى ظهور 

 االسالم/

2222 
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طبيعة االمطار وعالقتها بخصائص المياه الجوفية الماكن طمر النفايات 

 في منطقة الحلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية/ 

2112 

 102 الطبيعة االنسانية واهداف التربية واساليبها في القرآن الكريم/

 2013 الطبيعة بين نازك المالئكة وبدر شاكر السياب : دراسة موضوعية فنية/

هـ( : دراسة موضوعية 030الطبيعة في شعر ابن زمرك االندلسي ) 

 فنية/

2013 

الطبيعة في مقدمات القصائد العباسية في القرنين الثالث والربع للهجرة : 

 دراسة موضوعية فنية /

2011 

 002 الطبيعة القانونية الشتراكات الضمان االجتماعي/

 2211 ) نماذج منتخبة(/ طرائق تدريب الممثل لدى المخرج العراقي

طرق الداللة عند الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه فتح الباري 1 

 كتابي الطهارة والصالة/

2002 

طرق الداللة وتطبيقاتها عند ابن رشد من خالل كتابه بداية المجتهد 

 ونهاية المقتصد : دراسة اصولية تطبيقية/ 

2131 

المفقودة الغراض احتساب الرقم القياسي الطرق المختلفة لتقدير القيم 

 السعار المستهلك/

1 

 2231 الطريق التجاري من كاظمه الى مكه قبل االسالم/

الطقوس الشعبية : دراسة انثرويولوجية في منطقة الكرادة ) منطقة 

 الزوية انموذجا(/

221 

 2212 (/0312ـ 0321الطلبة ودورهم في الحياة السياسية في مصر ) 

 221 بجي : دراسة انتروبولوجية للنظم العقائدية والتفاعالت االجتماعية/الطو

 2201 م/ 211هـ 212الطيف النجمي في الفنون العربية االسالمية 

 

 حرف الظاد

ظاهرة التناقض بين العبادة والسلوك واثرها في الحياة االسالمية 

 المعاصرة/

021 

 0101 المحاصيل الشتوية في العراق/ظاهرة الصقيع واثرها في انتاج بعض 

 231 /0331ظاهرة عدم االستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 

ظاهرة المقطعات الشعرية في الشعر االندلسي عصر الطوائف: دراسة 

 موضوعية فنية /

2020 

 0222 ظاهرة المنع في الصرف العربي/



867 
 

روائي جنوب مدينة الظروف الهيدروجيولوجية لمنطقة مشروع دجلة اال

 تكريت العراق/

0113 

 2021 الظعائن في الشعر العربي الى نهاية العصر االموي : دراسة تحليلية/

الظل الممدود في الذب عن نبي هللا داود ) عليه السالم( تأليف االمام 

هـ : دراسة 012محمد بن محمد بن عيسى بن محمود البعلي الشافعي ت

 وتحقيق/

2000 

 213 المجتهد وخطؤه في نظر غيره : دراسة نظرية تطبيقية/ظن 

 221 الظواهر الطبيعية في القرآن الكريم : دراسة موضوعية/

 

 حرف العين

عادات االستذكار وعالقتها بالحاجة الى المعرفة والتحصيل الدراسي لدى 

 طلبة الجامعة/

0113 

بالفاعلية الذاتية لدى طلبة عادات العقل والتفكير عالي الرتبة وعالقتهما 

 كلية التربية/

0012 

 2212 عامة قرطبة في عصر االمارة/

 202 العامل في الحال المفردة في القرآن الكريم : دراسة نحوية داللية/

 2301 /0310ـ 0102عبد الحسين شرف الدين : دراسة تاريخية 

 2022 عبد الحكيم عامر ودوره في السياسة المصرية/

( : 0321ـ 0113الحميد بن باديس ودوره الفكري والسياسي) عبد 

 دراسة تاريخية/

2222 

 2022 /0311عبد الرسول الخالصي ودوره في السياسة حتى عام 

 2222 عبد الستار البيضاني قاصا/

 2222 هـ( ومروياته التاريخية/222عبد العزيز بن احمد الكتافي ) المتوفي 

ومنهجية جديدة في كتابة التاريخ العربي عبد العزيز الدوري رؤية 

 االسالمي/

2011 

 2023 عبد العزيز القصاب واثره االداري والسياسي في العراق...الخ/

 2211 عبد القادر البغدادي صرفيا /

 2010 عبد المجيد لطفي قاصا/

 2021 /0321ـ 0112عبد المحسن شالش 

 2202 ...الخ/عبد الملك بن عمير ومرورياته التاريخية 
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عبده بن سليمان الكالبي ومرورياته في ) سنن ابي داود والنسائي وابن 

 ماجة ( : دراسة وتحليل/

2122 

 2111 العتبات التأليفية المحيطة في اعمال صنع هللا ابراهيم الرواية/

 2031 العتبات النصية في ) رواية االجيال( العربية/

 2032 الرحمن /العتبات النصية في قصص كمال عبد 

 2212 العجائبية في النص المسرحي العربي ) نماذج مختارة(/

 220 العجلة واالناة في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 021 العدالة االجتماعية في حكم عالقات العمل : دراسة مقارنة/

 210 العدل االلهي عند المتكلمين/

والسياسي في العراق حتى عام عدنان الباجه جي ودوره الدبلوماسي 

0323/ 

2020 

 0220 العدول في نهج البالغة/

 2312 عدي بن حاتم الطائي حياته ودوره في الجاهلية وصدر االسالم/ 

 2200 م/0222ـ 0101العراق في السياسة العثمانية 

 021 العراق والمنظومة االمنية في الخليج العربي : دراسة مستقبلية /

 2211 المسرحي والشعائر الحسينية ) مقارنة انثروبولوجية(/العرض 

محليا ودراسة فعاليتها  Streptomyعزل انواع مختلفة من جنس 

المضادة لالحياء المجهرية وتشخيصها باالختبارات الكيموحيوية 

 /ARPD-PCRوالحصول على التباين الوراثي للعزالت بتقنية 

0201 

ذور والمجموع الخضري الصناف مختلفة عزل الفطريات من التربة والب

من الباقالء وتأثيرات بعضها في امراضية النموات الخضرية للنبات 

 وفروج اللحم/

0322 

عزل وتشخيص االحياء المجهرية المرافقة لجميع المستشفيات في مدينة 

 الديوانية /

0110 

  RhizoctohiaSolah:Kuhnnعزل وتشخيص ايوض ثانوية من الفطر 

 ار فعاليتها تجاه بعض انواع البكتريا والفطريات المرضية المهمة/واختب

0102 

المسببة لمرض السالف  canndida sppعزل وتشخيص بعض انواع 

 الدموي ...الخ/

0113 

عزل وتشخيص بعض انواع بكتريا السالمونيال من بعض االغذية المحلية 

 في مدينة تكريت /

0102 

البكتريا المسببة الخماج الجروح من عزل وتشخيص بعض انواع 

 مصابين في مستشفى تكريت التعليمي/

0111 
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عزل وتشخيص بعض انواع الجراثيم المحللة للمركبات الهيدروكاربونية 

 من تسرب محافظة نينوى/

0112 

المسببة لمرض السالق  .Canndida SPPعزل وتشخيص بعض انواع 

 لعسل المحلي للسيطرة عليها/الفموي عند االطفال واختيار نوعية من ا

0113 

عزل وتشخيص بعض البكتريا والفطريات المرافقه لمرضى التدرن 

الرئوي مع دراسة بعض المؤشرات المناعية وااللتهابية في محافظة 

 بابل/

0122 

عزل وتشخيص بعض الفطريات المسببة لمرض تدهور وموت شتالت 

 ومقاومتها احيائيا وكيميائيا/ europaeaoleaالزيتون 

0212 

عزل وتشخيص بعض الفطريات من مختبرات االنسجة النباتية وعزل 

 طافرات مقاومة لبعض المضادات الفطرية في انواع االسبرجلس/

0210 

من مصادر مرضية  Entcrococcus Faecalisعزل وتشخيص بكتريا 

 مختلفة ودراسة امراضيتها في الفئران المختبرية/

0122 

المعزولة من  baumannii Acinetobacterعزل وتشخيص بكتريا 

عدد مستشفيات محافظة الديوانية ودراسة بعض جوانبها االمراضية 

 والوراثية/

0122 

( المنتجة للمضادات الميكروبية strepotmycesعزل وتشخيص بكتريا )

 من ترب بعض اقضية محافظة صالح الدين/

0122 

( من االبقار pastewella multocidaال) عزل وتشخيص جرثومة

واالغنام وتصنيف انماطها المصلية باستخدام تقنية تفاعل السلسلة 

 المتبلمرة/

2122 

 Moraxellaعزل وتشخيص جرثومتي 

lacunatagonorrhoeaeNeisseria /من مرض خمج ملتحمة العين 

0121 

ع المسبب لخياس طل Manginella Scaettaeعزل وتشخيص الفطر 

النخيل في بعض مناطق محافظة ذي قار وحساسية لبعض المستخلصات 

 النباتية/

0213 

عزل وتشخيص الفطريات الجلدية وتأثير المستخلصات المائية لبعض 

النباتات الطبية في نمو وفاعلية انزيم الكيرايتينيز للفطر 

phytesTrichophyton mentagro/ 

0102 

لمرض تدهور البطيخ والتكامل في عزل وتشخيص الفطريات المسببة 

 مكافحتها/

0201 

عزل وتشخيص الفطريات المهلكة للنيماتود من ترب بعض االنواع 

 النباتية المزروعة في محافظة صالح الدين وتقسيم كفاءتها االفتراسية/

0220 

 0121 عزل وتشخيص مسببات التهاب االذن الوسطى... الخ/

من درنات نبات  selinadien-3-one-11-4عزل وتشخيص مركب 

ودراسة تأثيره على نمو الشعر وبعض  .cyper usrotundus Lالسعد 

0103 
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 الجوانب النسيجية والكيموحيوية للجرذان المختبرية ...الخ/

من  covynebacterium diphtheriaعزل وتشخيص وتديات الخناق 

 ئية/البلعوم واللوزتين ودراسة حساسيتها تجاه بعض المركبات الدوا

0120 

عزل ودراسة تأثير المركبات البروتينية وغير البروتينية من حليب الجمل 

العربي في الفئران السليمة والمستحدث فيها مرض السكري والكرب 

 التأكسدي/

0011 

 2012 العزيمة والرخصة عند االمام الشعراني...الخ/

 222 العشيرة: دراسة انثروبولوجية في منطقة ابي غريب/

 2320 عصر السالالت السومرية في ضوء تنقيبات تل الوالية/

 222 العصرانيون وموقفهم من العقيدة االسالمية /

العطف على الذات وعالقته بالخوف من التقييم االجتماعي السلبي لدى 

 طلبة الجامعة/ 

0012 

 020 عقد الخدمة النفطي/ 

 022 عقد الصلح : دراسة مقارنة/

وامكانية تطبيقية في المصارف االسالمية مع اشارة خاصة عقد المضاربة 

 لرؤية محمد باقر الصدر/

200 

 2222 العقالنية التطبيقية في التشكيل المعاصر : دراسة تحليلية /

 2220 العقوبات التقريرية خالل عصر الرسالة والخالفة الراشدة/

 000 والقانون/العقود االلكترونية على شبكة االنترنيت بين الشريعة 

 2210 عقود ايجار غير منشورة من العصر البابلي القديم ...الخ/

العالقات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين المحددات 

 الثنائية والضغوط االمريكية /

221 

 110 :دراسة تاريخية/0310ـ0300العالقات االماراتية االمريكية 

 122 العالقات االمريكية الروسية بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية / 

 102 : دراسة تاريخية/ 0323ـ 0321العالقات االمريكية ـ السوفيتية 

 100 /0301ـ 0321العالقات االمريكية العراقية 

 112 م/0302ـ 0311العالقات الباكستانية ـ االيرانية 

ـ 231مية في بالد الشام والدولة البيزنطينية العالقات بين القوى االسال

 م/0212ـ 0130هـ/ 211

2201 

 2201 م/0212ـ 0332العالقات التركية ـ االسرائيلية 
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 201 العالقات التركية ـ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية / 

 120 /0311ـ  0321العالقات التركية ـ االيرانية 

 111 م/2112بعد الحرب على العراق عام  العالقات التركية ـ االيرانية

 110 /0331ـ 0312العالقات التركية ـ السورية 

 112 م/2100ـ 2112العالقات التركية ـ السورية 

 122 العالقات الروسية ـ االيرانية في ضوء البرنامج النووي االيراني /

شتغهاي منظمة  2110ايلول  00العالقات الروسيةـ الصينية بعد احداث 

 للتعاون انموذجا/

122 

 111 (: دراسة تاريخية /2111ـ 0303العالقات السعودية االيرانية )

 120 /0322ـ 0322العالقات السورية ـ اللبنانية 

 120 م/0302ـ 0111العالقات السياسية البريطانية ـ االلمانية 

 121 (/0301ـ 0311العالقات السياسية المصرية ـ االردنية )

ـ 0301العالقات السياسية المصرية ـ السوفيتية خالل عهد السادات ) 

0310/) 

113 

 123 (/0302ـ 0312العالقات السياسية اليابانية ـ االمريكية )

العالقات السياسية والثقافية بين دولة الموحدين والخالفة العباسية في 

 ( /212هـ ـ 121بغداد )

2221 

 2211 العالقات العامة في وزارة الداخلية وعالجة االزمات االمنية/ 

 122 ( وآفاقها المستقبلية /2100ـ2112العالقات العراقية ـ االمريكية )

 122 /2100ـ 0331العالقات العراقية ـ الكويتية 

 122 /0302ـ 0322العالقات اللبنانية ـ الفرنسية 

ة مع بلدان المشرق العربي من القرن عالقات المغرب واالندلس التجاري

 الثاني حتى نهاية القرن الرابع الهجري/

2221 

العالقة االخراجيه بين الجرائد ومواقعها االلكترونية : دراسة تحليليه 

الساليب االخراج والتصميم في جرائد الصباح ـ المدى ـ االتحاد للمدة من 

 م/00/2100/ 21م ـ 2100/ 0/2

21 

التبادلية بين التعليم والنمو االقتصادي في العراق : دراسة قياسية العالقة 

 /2101ـ 0331للمدة 

222 

عالقة التلوث البيئي ـ النفسي باالتزان االنفعالي لدى العبي بعض االلعاب 

 الفرقية والفردية /

2220 

 111عالقة رئيس الدولة بالمجلس النيابي في النظام البرلمان : دراسة 
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 مقارنة/ 

عالقة السلوك العدواني بفاعلية االداء الجماعي وترتيب الفرق لدى اندية 

 الدوري الممتاز بكرة السلة في العراق/

2112 

عالقة القلق متعدد االبعاد باداء بعض المهارات الهجومية لدى العبي كرة 

 القدم / 

2120 

للمفاهيم عالقة مستوى التنور العلمي لمعلمي العلوم في تحصيل تالمذتهم 

 العلمية وتفكيرهم العلمي /

310 

العالقة المكانية بين الطرف المعبدة ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية 

 في قضاء الخالص : دراسة في جغرافية النقل/

2100 

 2013 العالقة واالثر بين مراحل المسار الوظيفي ...الخ/

تحقيق الميزة العالقة بين التوجه السوقي وادارة معرفة الزبون في 

 التنافسية : دراسة مقارنة لعينة من العاملين في المصارف التجارية/ 

2012 

العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق بعد عام 

2112/ 

200 

 2211 العالقة بين شبكات الطرق والنمو الحضري ...الخ/

واالستثمار االجنبي المباشر : دراسة العالقة بين الفساد االداري والمالي 

 حالة العراق /

220 

 321 العالقة بين القدرة الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة/

 0122 العالقة بين مستويات الببتي االذيني الصوديوم ...الخ/

العالقة بين مستويات عامل النمو االول المشابه لهرمون االنسولين 

 ...الخ/

0122 

 0212 العالقة الوظيفية بين الخبر والحال والصفة : دراسة في النمو العربي / 

 021 عالمات الساعة في الديانات السماوية الثالث : دراسة مقارنة/

 2032 العالمة اللغوية عند عبد السالم المسدي/

 2100 العالمة نعمان خير الدين االلوسي وآراؤه في االلهيات/

اعراب القرارات السبع وعللها البن حالويه الحمداني )  العلة النحوية في

 هـ(/201ت

2031 

 221 علل االختيار في تفسير البحر المديد /

 2112 هـ(/221علل االختيار في التفسير البسيط للواحدي ) ت

علل التعبير القرآني في تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني 

 هـ(/ 300)ت

220 

 012 علم اسباب نزول القرآن : دراسة تاريخية/ 
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 0201 علم العروض في الدراسات الحديثة /

 222 علم الغيب بين العقيدة االسالمية والعلم الحديث/

 020 علم الكالم عند العالمة الحلي: دراسة في االلهيات /

 12 العلم والدين في فكر نجيب محمود /

هـ/ 021سير اعالم النبالء للذهبي تعلماء الموصل من خالل كتاب 

 م/0220

2222 

 2102 علوم القرآن عند الشيخ محمد جواد البالغي/

عمارة وزخرفة الروضات واالضرحة االسالمية الهند حتى نهاية حكم 

 م(/0221هـ/ 0121جهانجير) 

2211 

 2201 العمارة والمجتمع /

بن ابراهيم بن حسن  عمدة المربد لجوهرة التوحيد للشيخ االمام ابراهيم

 اللقاني...الخ/

222 

عمل نصفي الدماغ وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة 

 الجامعة /

0103 

العمليات الجيومورفولوجيه وانعكاساتها على المظهر االرضي في منطقة 

 برده رش شمال العراق/

2120 

 0211 التهاب الكبد الفيروسي /العملية التصادفية الهندسية وتطبيقاتها في وباء 

 012 العناد وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى المراهقين/

 2231 عناصر الدراما في شعر علي جعفر العالق/

 020 العناية الربانية يأولي العزم من الرسل : دراسة دعوية/ 

)  العنف : دراسة تحليلية في االطروحات الفكرية واالسالمية المعاصرة

 حركة االخوان المسلمين في مصر( انموذجا/

212 

 202 العنف السياسي واثره في عملية التحول الديمقراطي في افريقيا /

 2001 العنف في الشعر العراقي الحديث مظاهره وتجلياته /

 2011 العنوان عتبة نصية في شعرزاهر الجيزاني/

 012 االداري/ العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بالفساد

 2033 العوامل المؤثرة على اداء العاملين في العالقات العامة بالوزارات العراقية 

العوامل المؤثرة في تنمية الطلب والعرض لخدمات االيواء السياحي في 

 العراق/

013 

 2210 العوامل المؤثرة في نشوء وتطور مدينة الزهور/
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 2200 الحداثة/العولمة وتمثالتها في من مابعد 

 2023 عيوب الشعر عند البالغين والنقاد في العصر العباسي/

 

 

 

 حرف الغين

 220 الغائية بين المتكلمين والفالسفة : دراسة مقارنة/

 2222 الغزل العذري حتى نهاية العصر االموي اصوله وبواعثه وبنيته الفنية/

 222 الغني والفقر في القرآن الكريم : دراسة موضوعية /

 2202 الغواية وابعادها الفكرية في النص المسرحي العراقي/

 

 حرف الفاء

 022 الفارابي في القراءات الفلسفية العراقية المعاصرة/

فاعلية استخدام االلعاب المصممة الكترونيا في تحصيل طلبة المرحلة 

 المتوسطة لمادة الرياضيات واالتجاه نحوها/

0122 

من التعلم النشط في تحصيل تلمذات الصف الخامس فاعلية استراتيجيتين 

 االبتدائي للمفاهيم العلمية واتجاهاتهن نحوها /

312 

فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي المواد العلمية في 

 المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الهيئة التعليمية/

121 

الرابع االدبي  فاعلية انموذج التحري الجسمي في تحصيل طالب الصف

 في مادة قواعد اللغة العربية /

331 

فاعلية انموذج التعلم التوليدي في اكتساب الماهيم التأريخية واستبقائها 

 لدى طالب الصف االول المتوسط/

311 

فاعلية انموذج مكارثي في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة في مادة 

 قواعد اللغة العربية/

312 

ميرل في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة فاعلية انموذج 

 المسرح المدرسي/

0022 

 2223 فاعلية االيقاع في التصوير الشعري/

فاعلية برنامج ارشادي في خفض سلوك العناد لدى التالميذ المضطربين 

 سلوكيا/

111 
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 320 فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات التربوية ...الخ/

برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في تنمية مهارات التفكير فاعلية 

 عالي الرتبة عند طلبة المرحلة االعدادية /

120 

فاعلية برنامج تعليمي باستعمال نظم المعلومات الجغرافية في تنمية بعض 

 المهارات الجغرافية عند طلبة كلية التربية االساسية/

0022 

وفق انموذج ابعاد التعلم 1 التفكير في تحصيل فاعلية برنامج تعليمي على 

مادة الطقس والناخ وتنمية التفكير االبداعي لدى طلبة اقسام الجغرافية 

 في كليات التربية /

0023 

 100 في تنمية التفكير الشمولي ...الخ/ Master Thinkerفاعلية برنامج 

طلبة اقسام فاعلية برنامج مقترح على وفق التدريس المصغر في اكساب 

اللغة العربية في كليات التربية المهارات التدريسية واتجاهاتهم نحو 

 المهنة/

0022 

فاعلية برنامج مقترح على وفق منحى النظم لمادة التربية العلمية في 

اكساب الطلبة المدرسين بعض مهارات التدريس وتنمية اتجاهاتهم نحو 

 المهنه/

0022 

ق نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية فاعلية برنامج مقترح على وف

مهارات القراءة الناقدة والكتابة االبداعية لدى طالبات الصف الرابع 

 االدبي /

311 

فاعلية برنامج مقترح قائم على االستراتيجيات المعرفية وماوراء 

المعرفية في تحصيل مادة طرائق التدريس واكتساب المهارات الدراسية 

 ند طلبة كلية التربية 1 ابن رشد /والتفكير التباعدي ع

0021 

فاعلية برنامج مقترح وفق استراتيجية القبعات الست في تحصيل مادة 

 التاريخ وتنمية التفكير الناقد عند طالبات الصف الرابع االدبي/

0122 

فاعلية برنامجين ارشاديين انتقائي واعالمي نفسي في تعديل السلوك 

 التربية الرياضية في جامعة بابل /العدواني لدى طالب كلية 

2221 

فاعلية بعض النباتات الطبية والمركبات الكيميائية في ازالة وتحطيم سمي 

 ...الخ/Aاالوكرا

0201 

فاعلية التدريس باستراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل والتفكير الناقد 

 لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء/

0101 

التدريس باستراتيجية ) عبر ـ خطط ـ قوم( على تحصيل طالبات  فاعلية

 الصف الثاني المتوسط وميولهن نحو الفيزياء /

0122 

فاعلية التدريس باستعمال انموذج سكمان المفاهيم الجغرافية لطالبات 

 الصف الرابع االدبي/

0111 

تحصيل فاعلية التدريس باستعمال التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في 

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة الجغرافية /

0100 
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فاعلية التدريس باستعمال التفكير االبداعي في تحصيل طالبات الصف 

 الرابع االدبي في مادة الجغرافية /

0121 

فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تحصيل مادة علم 

وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف االحياء وكفاية التمثيل المعرفي 

 الرابع العلمي /

0112 

فاعلية تصميم تعليمي باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في 

 اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائها لطالب الصف الخامس االدبي/

0122 

فاعلية التعلم باالستكشاف في تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم 

 تربية الفنية ـ مادة اسس التصميم /ال

0022 

فاعلية التعلم التعاوني في تنفيذ الزخارف النباتية لمادة الخط العربي 

 والزخرفة /

0023 

( لتنمية N.S.Sفاعلية ثالثه برامج تدريبية قائمة على التعليم االلكتروني )

مهارات التفكير االستداللي لدى طلبة الصف الرابع قسم الرياضيات 

 وقدرتهم على حل المشكالت/

0022 

 0123 الفعالية الحيوية الضد ميكروبية للمركبات المستخلصة ...الخ/

فاعلية الخرائط الذهنيه في تطوير بناء الفكرة التصميمية لتكوينات الخط 

 العربي لدى طلبة قسم التربية الفنية/

0021 

االحياء وتنمية فاعلية خرائط المعرفة والخريطة الذهنية في تحصيل علم 

 عمليات العلم واتخاذ القرار لدى طالب الخامس العلمي/

0122 

 2011 فاعلية الخيال في تشكيل الصورة الشعرية ـ محمود درويش انموذجا/

فاعلية عسل النحل الطبيعي ضد الزوائف الزنجارية والعنقوديات الذهبية 

 المخمجة للجروح في الجرذان المهقاء/

0101 

العصف الذهني في تحصيل طلبة قسم التربية االسرية لمادة الفن فاعلية 

 البيئي/

0011 

فاعلية العالج العقالني العاطفي في خفض العنف الموجه ضد االخرين 

 لدى طلبة المرحلة االعدادية /

112 

فاعلية مهارات ماوراء المعرفة في تطوير القدرات الفنية لطلبة قسم  

 النشاء التصويري/التربية الفنية في مادة ا

0022 

فاعلية النشاط التمثيلي في تعلم مفاهيم مادة العلوم لدى تالمذة المرحلة 

 االبتدائية/

302 

فاعلية وحدات تعليمية مقترحة باستعمال الخرائط المعرفية في تحصيل 

 مادة مبادئ التربية لدى طالبات معهد اعداد المعلمات /

111 

 2122 االشكال االرضية في منطقة حمرين /فالق خانقين واثره في تكوين 

 2211هـ( : 0102فتح باب االسعاد في شرح )بانت سعاد( لعلي القاري)ت
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 دراسة وتحقيق /

 2332 فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث ...الخ/

الفخار االكدي : دراسة فنية في ضوء المصادر المنشورة وغير 

 المنشورة / 

2202 

 2321 الفخار الحوري ـ الميتاني ظهوره وتطوره وانتشاره/

 012 الفراغ الوجودي وعالقته بمعنى االلم لدى المطلقات /

هـ( ومجمع 121الفروق اللغوية في تفسيري الكشاف للزمخشري ) ت

 هـ( 121ت البيان للطبرسي )

2013 

 222 الفروق النحوية في المتشابه اللفظي من البيان القرأني/

 201 م/2112الفساد السياسي في العراق منذ عام 

فصل وتنقية بوتين الالكتو فيرين من لبأ االبقار واالغنام : دراسة بعض 

 خصائص وتطبيقاته /

2113 

السلسة لحليب االبل : فصل وتنقية وتشخيص بروتينات المناعة ثقيلة 

 دراسة فعلها تجاه مستضدات البكتريا المرضية /

2011 

 2032 الفضاء القصصي عند فرج ياسين/

في  metarhizium anisopliael metschnik offفعالية فطر 

 asciatus( Diptera:culicidaeالمكافحة االحيائية للبعوض )

sayCulex quinquef نسيجية لليرقات  تحت ظروف المختبر مع دراسة

 المصابة /

0022 

 2000 فقه االمام النسائي من خالل سننه باب ) الطهارة (/

 2122 فقه االمام النسائي من خالل سننه في فقه االحوال الشخصية...الخ/

فقه االمام النسائي من خالل ععنومات االبواب في سننه ) كتاب الجنايات 

 والحدود( /

2121 

 202 النيابي : دراسة في االسس والمباني/فقه التمثيل 

 2122 الفقه السياسي لالمام مالك في االحداث التي عاصرها : دراسة وتحليل/

الفقه المقاصدي المير المؤمنين علي بن ابي طالب ) رض هللا عنه(: 

 داسة مقارنة/

2300 

الفقهاء ودورهم في الحياة العامة من خالل كتاب االحاطة في اخبار 

 هـ(/002غرناطة البن الخطيب الغرناطي المتوفي سنة )

2211 

 033 الفكر التربوي في االندلس واثره في الفكر التربوي المغربي/

 0211 الفكر التغريبي في العراق واليات المواجهة /
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الفكر السياسي االسالمي عند العالمة صديق حسن خان القنوجي في 

 اصد االمامة /كتابه اكليل الكرامة في تبيان مق

2312 

الفكر الفلسفي السياسي عند ليوشتراوس واثره على المحافظين الجدد في 

 الفكر السياسي االمريكي المعاصر/

021 

 020 فكرة الجسر في فلسفة نيتشه/

 022 فكرة الغائبة في الفلسفة اليونانية ارسطو انموذجا/

 2201 العراقي/الفلسفات التربوية وتمثالتها في الخطاب المسرحي 

فلسفة التاريخ في الفكر االثنا عشري المعاصر )علي شريعتي/ محمد باقر 

 الصدر 1 محمد صادق الصدر(/

020 

 023 فلسفة التربية والعدالة االجتماعية عند روسو /

 0011 فلسفة الحركة في البنية العربية النظرية والتطبيق/

 022 فلسفة الدين في الفكر الغربي رؤية منهجية على وفق شخصيات مختارة 

 222 فلسفة الممارسة عند كارل ماركس والماركسين /

 2212 الفن البصري ومتغيراته في تصاميم الفضاءات الداخلية /

فهم الخطاب القراتي بين االمامية واالشاعرة : دراسة مقارنة في ضوء 

 ركائز االسلوبية/

222 

 210 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت/ 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ) من الباب الرابع في المحكوم عليه 

وفهم المكلف الخطاب الى الفصل الرابع في الكالم على الكالم على المفرد 

 بالقياس الى نفط اخر(: دراسة وتحقيق/

212 

ت المنقصلة الى نهاية فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت من المخصصا

 الجزء االول : دراسة وتحقيق/

212 

 2013 / 0322فؤاد شهاب ودوره العسكري والسياي في لبنان حتى عام 

الفيدرالية في فكر القوى السياسية العراقية وانعكاساتها على حياة العراق 

 السياسيه/

222 

 

 حرف القاف

على تحمل الملوحة  .Medicago sativa Lقابلية تطوير نبات الجت 

المطفرة في النمو  sinorhizobium melitotiالعالية باستخدام بكتريا 

 ومحتوى البروتين /

0212 

 2220 قادة الجند االتراك ودورهم العسكري والسياسي واالداري ...الخ/
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 0202 القافية عند الخليل في الشعر العربي / 

وتطورها في العصور االسالمية حتى القباب المضلعة ) القنانات( ظهورها 

 م(/0300هـ/0221نهاية العصر العثماني)

2322 

 211 القدرات العسكرية للصين واثرها في مستقبل مكانتها الدولية /

 foemumالقدرة االليلوباثية للمتبقيات نبات الحلبة 

graecumlTrigonella  في نمو وحاصل صنفين من الحنطة

(aestivum L. Triticum)/ 

0131 

الشخصة تقليديا وجزيئيا  Brevibacteriumقدرة بعض انواع جنس 

 ( على انتاج البكتريوسين/PCRبتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )

0122 

القدرة على القيادة التربوية وعالقتها االستراتيجي لدى رؤساء االقسام 

 في الجامعة /

000 

 201 داللية/القراءات في تفسير المحرر الوجيز: دراسة 

 2112 قراءة ابي رجاء العطاردي: دراسة صرفية ونحوية/

 021 قراءة الحكمة المتعالية لمناط المعلولية/

 222 قراءة مدرسة فرانكفورت لفلسفة ماركس/

قراح االقتراح في اصول النحو لمحمد بن الحسن االصفهاني المعروف 

 ب) الفاضل الهندي(/

0210 

العالي الخاصة بالطلبة الراسبين وانعكاساتها على  قرارات وزارة التعليم

المستوى العلمي واالجتماعي : دراسة تحليلية ميدانية 1 جامعة الموصل 

 انموذجا/

0020 

 203 القرائن وأثرهما في الترجيح/

القرائن وأثرها في التوجيه الداللي في كتب اعراب القرآن الكريم حتى 

 القرن الثامن الهجري/

221 

 2331 الخطاب في تفسير فاتحة الكتاب ...الخ/قرب 

القرضاوي 1 وجهوده العلمية في االقتصاد االسالمي في كتابيه ) مشكلة 

 الفقر وفقه الزكاة(/

2311 

 2211 قرطاجة: دراسة سياسية وحضارية/

 2230 القرية في شعر السياب ونازك والبياتي/

 211 داللية/قصار ادعية اهل البيت )عليهم السالم : دراسة 

 0200 قصار حكم االمام علي بن ابي طالب عليه السالم/

 202 القواعد االصولية وتطبيقاتها في احكام العبادات في عناء الهداية/
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قواعد التوجيه النحوي وتطبيقاتها في كتاب ارتشاف الضرب البي حيان 

 االندلسي/

0222 

محمد بن احمد ابن القواعد الحسان في اعراب ام القران لشمس الدين 

 هـ( :دراسة وتحقيق/120النجار )ت

2212 

 221 القواعد الفقهية واثرها في التشريعات الوضعية/

 021 القواعد المنطقية في القرأن الكريم/

 0010 قوة االنا وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة /

القوة الرياضية وعالقتها باالداء التدريسي للطلبة المطبقين في كليات 

 التربية االساسية/ 

0021 

 213 القومية في عصر العولمة القومية الكوردية انموذجا/

قياس ابعاد جودة الخدمة الطبية في االجنحة الخاصة للمستشفيات 

 الحكومية ...الخ/

002 

 211 الخضر ...الخ/قياس اربحية انتاج بعض محاصيل 

قياس تراكيز بعض العناصر المعدنية النادرة وبعض الصفات الفسلجية 

في دم االغنام المحلية : دراسة مقارنة بين بعض المناطق الريفية 

 والصحراوية لمحافظ االنبار/

0223 

قياس تراكيز بعض الملوثات الغازية في طبقة التروبو سفير السطحية 

 لعراق/لمدينة الناصرية 1 ا

0222 

قياس تراكيز اليورانيوم والثوريوم في ادارة مرض السرطان لمدينة 

 بغداد/

0203 

قياس الجودة في تدريس معلمي التربية الفنية للمرحلة االبتدائية وعالقته 

 ببعض المتغيرات /

302 

قياس مدى تلبية مخرجات الهيئة التمريضية لمتطلبات سوق العمل 

 ...الخ/

2021 

 0202 معامالت توهين االشعة السينية ...الخ/قياس 

 12 قياس منتصف العمر لمصادر المعلومات في مجال علم الحاسوب/

قياس وتحليل كفاءة اداء المصارف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك 

 تحليل مغلف البيانات/ 

200 

قياس ودراسة تراكيز غاز الرادون المشع في عينات منتخبة من هواء 

 ء مدينة الحلة/وما

0212 

 0212 قياس ودراسة النشاط االشعاعي الطبيعي...الخ/

 2201 القيم التربوية والفنية في نصوص االبريت المدرسي/
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 2001 القيم الجمالية في الشعر االندلسي عصري الخالفة والطوائف/

 2202 القيم السائدة في الدراما التركية والمصرية /

 2221 الطغرائي/القيم الفنية في شعر 

القيم المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة االعدادية في جمهورية العراق 

 ومايماثلها في دولة االمارات العربية المتحدة : دراسة تحليلية مقارنة/

0120 

القيم المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية حسب تصنيف 

 /Whiteوايت

311 

القدرات العقلية والخصائص االنفعالية القيمة التنبؤية لمقاييس 

 واالجتماعية للكشف عن الطلبة المتميزين/

122 

القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية وتجسين 

مؤشرات االداء المالي بالتطبيق على عينة من المصارف العراقية 

 المساهمة/

2021 

في النصف الثاني من القرن قصائد السجون في الشعر العراقي الحديث 

 العشرين : دراسة موضوعية فنية /

2010 

 2111 القصة القصيرة عناصرها وتطبيقاتها في القصة الصحفية ...الخ/

 0213 القصة النبوية في صحيح البخاري/

 2021 قصور الخلفاء واالمراء في الشعر العباسي واالندلسي/

 2320 قصي بن كالب : دراسة في سيرته الشخصية/

 2222 /0311ـ  0320قضاء تلعفر في العهد الملكي

 2112 قضايا الفن الروائي عند صبحي مخماوي/

قضايا النقد اللغوي في كتاب ) االنتصار لسيبويه على المبرد ( البن والد 

 هـ( : دراسة وتحليل/222)ت

0221 

والدولية ) القطاع النفطي العراقي في ظل المتغيرات االقتصادية المحلية 

 رؤية مستقبلية (/

212 

 32 القلق وعالقته بالتفكيراالبتكاري لدى الطلبه الموهوبين/

 022 م/0011ـ 0221القوات العسكرية العثمانية في العراق 

 2001 القواعد االصولية المتعلقة بمباحث الحكم واالدلة...الخ/

 

 حرف الكاف

الجزيرة العربية : دراسة لغوية الكاف في العربية في ضوء لهجات شبه 

 موازنة /

0200 
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كامل الجادرجي وأسهاماته الصحفية مع دراسة تحليلية للجرائد االهالي ـ 

 وصوت االهالي ـ وصدى االهالي/

2310 

كتاب االغاني البي الفرج االصفهاني مصدرا لدراسة تاريخ العرب قبل 

 االسالم/ 

2220 

كالم هللا عز وجل البن االنباري )ت كتاب ايضاح الوقف واالبتداء في 

 هـ(: دراسة لغوية/221

2032 

 2220 كتاب البدء والتاريخ المنسوب البي زيد البلحتي ...الخ/

 232 كتاب تاريخ القرآن للمستشرق نولدكه : دراسة تحليلية نقدية/

 0212 كتاب التذكرة في النحو للشيخ محمد كريم خان الكرماني ...الخ/

 2212 ديوان الرسائل في دولي المرابطين والموحدين /كتاب 

كتاب السياسة واالحكام للشيخ بير محمد دده بن مصطفى بن حبيبي 

هـ(: 0022االرضرومي الحنفي المعروف بدده افندي المتوفي سنة )

 دراسة وتحقيق /

211 

هـ( : 123كتاب قالئد العقيان ومحاسن االعيان للفتح بن خاقان ) ت

 ليلية /دراسة تح

2223 

كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر ) االصول( للشهرزوري 

 هـ/ 111ت 

2333 

 2112 كتاب مناهج السرور والرشاد في الرمي والسباق والصيد والجهاد/

كتاب الوضوح شرح المحرر لالمام ابي القاسم عبد الكريم بن محمد 

السيد حسن بن هداية اليه المشهور م( تأليف 0022هـ / 222الرافعي )ت

م(من كتاب 0211ـ 0112هـ/ 0102ـ 313ب) المال ابي بكر المصنف( )

 ادب القضاء الى نهاية كتاب الوضوح : دراسة وتحقيق /

211 

 210 كتاب الوقائع /

 202 كتابا القراءات ومعاني القرآن/

 0223 /كتب الجملة النحوية عند المعاصرين : دراسة وصفية تحليلية 

 الكثافة العددية وبعض طرائق المكافحة المتكاملة لثريس البصل )

Thysanoptera:Thripidae )Thripstabaci Lindeman  على

 محصول البصل /

0320 

الكرب التأكسدي والفصل الجزئي النزيم كلوتاثايون بيروكسيديز لدى 

 العقائم في محافظة نينوى/

0010 

 020 االثبات الجزائي : دراسة مقارنه/كشف الداللة ودوره في 

الكشف عن اصابات التهاب الكبد الفيروسي نمط رب الخفي بوساطة تقنية 

 تفاعل البلمرة المتسلسل في محافظة ديالى /

0122 



883 
 

 triticiالكشف عن بعض جينات المقاومة لمرضى الصدأ المخطط 

Puccinia striformis west.fisp.  وتقدير بعض المعالم الوراثية في

 /.Triticum aestivum Lتراكيب وراثية من الحنطة 

0202 

 0101 مؤشر لتلوث المواد الغذائية الجاهزة/ B1الكشف عن سم االفال

الكشف عن غش اللحوم باستخدام تقنيات تشكالت احوال القطع المهضومة 

 /bتتابعات االنواع التخصصية وجين السايتوكروم 

2222 

الكشف عن مشكالت الكشاف حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري 

هـ: دراسة 021لالمام سراج الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني) ت

 ( من سورة الكهف/22( من سورة الحجر الى االية )0وتحقيق من االية )

2320 

الكشف عن الهابتوكلوبين في بالزما السائل المنوي والعالقة مع مستواه 

 في فصل الدم وصفات السائل المنوي للكياش العواسية / 

2122 

كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية في مكافحة ديدان تعقد الجذور 

 ...الخ/

0200 

 0202 كفاءة بعض المبيدات الصديقة للبيئة في مكافحة الفطر ...الخ/

 2321 الموصل القديمة /كفاءة التوزيع المكاني لدور العبادة التراثية في مدينة 

 2302 كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة السماوة /

كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية والترفيهية 

 في مدينة تكريت ...الخ/

2311 

 كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية والترفيهية

 في مدينة الشطرة/

2312 

كفاءة الخدمات التعليمية في مدن الضواحي ) منطقة الدراسة ناحية 

 الزهور(/

2211 

الكفاءة الذاتية االكاديمية المدركة وعالقتها ببعض السمات الشخصية 

 والقيادة التحويلية عند طلبة الجامعة/

0011 

االنكليزية على وفق المنهج الكفايات التربوية المطلوبة من معلمي اللغة 

 الجديد/

110 

الكفايات التعليمية الالزمة عند معلمي مادة العلوم من وجهة نظر المعلمين 

 ...الخ/

311 

الكفايات الالزمة لرؤساء االقسام العلمية في ضوء مباديء ادارة الجودة 

 وعالقتها بالتوافق المهني العضاء هيئة التدريس /

0003 

المطلوبة لدى مدرسي الطلبة المتفوقين في المرحلة االعدادية الكفايات 

 ...الخ/

031 

 0102الكفاية الذاتية المدركة وعالقتها باليقظة الذهبية والوظائف المعرفية لدى 
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 طلبة الجامعة/

 2222 : دراسة تاريخية /0323ـ0321كلية بغداد 

بن معين الدين كمال في شرح الشافية للعالمة الفاضل كمال الدين محمد 

 هـ/0022محمد الفسوي المعروف )ميرزا كماال( ت

2112 

 2232 الكوريغرافيا واداء الممثل في عروض المسرح العراقي/

 

 

 

 حرف الالم

 232 الالتماثل في االداء االستراتيجي االمريكي ) مكافحة االرهاب انموذجا(/

 2011 لعب االطفال : دراسة انثربولوجية في مدينة الكوت /

 2223 لغة الشعر عند الشريف المرتضى /

لغة النقد العربي القديم من القرن الهجري الثالث حتى نهاية القرن 

 الهجري الخامس : دراسة في االنساق الشعرية/

2222 

 013 لفظ عذاب مضاف في القرآن الكريم : دراسة داللية/

 032 اللفظ القرآني بين المفهوم الداللي والبعد البياني/

اللهجات العربية في كتب غريب الحديث المطبوعة حتى نهاية القرن 

 الرابع الهجري/

0203 

 0203 لهجة قبيلة أزد : دراسة لغوية/

 2211 لوحة الصيد عند شعراء الطبقة االولى : تحوالت الناقة ـ مثاال/ 

اللورد هنري جون تمبل بالمرستون ودوره في السياسة الخارجية 

 (/0121ـ 0121) البريطانية

2010 

 2022 هـ/120اللون في شعر ابن حمديس الصقلي ت

اللون وداللية الموضوعية والفنية في الشعر االندلسي من عصر 

 هـ(/ 130هـ ـ 212المرابطين حتى نهاية الحكم العربي )

2003 

 2032 لؤي حمزة عباس : دراسة في قصصه القصيرة/

 2122 هـ(/001التاريخية )تالليث بن سعد الفهمي ومروياته 

 2201 الليل في شعر االعيشين ) في العصرين الجاهلي واالسالمي(/
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 حرف الميم

 222 ماءات صحيح مسلم : دراسة داللية نحوية/

 0222 مادة)ح س ن( في القرآن الكريم ابنيتها ودالالتها / 

 222 ماركس والمسألة الدينية /

 2111 الوجوه من الشافعية ...الخ/ماعده الشيرازي خطأ عند اصحاب 

 2020 مباحث ادلة االحكام في شرح صحيح مسلم لالمام النووي/

 212 المباحث االصولية في كتاب عمدة القاريء شرح صحيح البخاري ...الخ/

 201 المباحث االصولية في كتاب عمدة القاري مباحث االدلة المتفق عليها /

 2113 عطية ) المحرر الوجيز(/مباحث االلهيات في تفسير ابن 

 221 المباحث البالغية في حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي /

مباحث الحكم وبعض تطبيقاتها في كتاب المحلى البن حزم ) قسم 

 العبادات(/

2102 

المباحث الداللية في كتاب االبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي ) 

 هـ(/ 000ت

0031 

 2112 هـ/200السمعيات في الجامع الحكام القرآن لالمام القرطبي تمباحث 

 0220 المباحث الصرفية في كتب العقائد االسالمية / 

المباحث الصوتية في كتب التصحيح اللغوي حتى نهاية القرن السادس 

 الهجري /

0030 

 2200 هـ(/111المباحث اللغوية عند بيان الحق النيسابوري ) ت

 2222 اللغوية في تفسير نفائس التأويل /المباحث 

 210 المباحث اللغوية في كتب علوم القرأن عند المحدثين/

المباحث اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة لقطب الدين 

 هـ(/102الراوندي )ت

2031 

المباحث اللغوية والنحوية في كتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع 

 هـ(/0220الشيخ محمد بن صالح العثيمين )تللعالمة 

2213 

 2010 المباحث النحوية في كتاب شرح الزرقائي على موطأ االمام مالك /

مبادرات القروض ودورها في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة ) تجارب 

 لدول مختارة مع اشارة الى العراق/

223 

 212 المبالغة في المعنى : دراسة لغوية /

 2302 المباني االصولية عند االخوند الخراساني/
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 221 مباني تحديد موضوع الحكم الشرعي /

 222 مباني فقه االلويات وتطبيقاتها/

 211 مبدأ االفضلية في االقتصاد االسالمي/

 022 مبدأ شخصية العقوبة : دراسة مقارنة/

الرسعني في  المباحث العقائدية المتعلقة بالنبوات لالمام ابن رزق هللا

 هـ( /220هـ ـ 113كتابه رموز الكنوز ) 

2022 

مباحث العقيدة في تفسير نفحات القرآن الية هللا العظمى الشيخ ناصر 

 مكارم الشيرازي : دراسة موضوعية/

223 

 221 مباحث العقيدة في السيرة النبوية/

هـ( في 223مباحث علوم القرآن عند ابن بطال المالكي القرطبي )ت 

 ضوء شرحه لصحيح البخاري/

2122 

 223 مباحث علوم القرآن في تفسير روح البيان /

مباحث علوم القرآن في تفسير من هدى القرآن للسيد محمد تقي 

 المدرسي/

223 

مباحث علوم القرآن في تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد االعلى 

 هـ( /0202السبزاواري ) ت

2101 

 2132 هـ(/220مشكل االثار لالمام الصحاوي)  مباحث علوم القرآن في شرح

المباحث اللغوية في عدد من شروح قصيدة بانت سعاد وحواشيها 

 المطبوعة/

0002 

 0000 المباحث اللغوية في الكتب الجغرافية حتى نهاية القرن الرابع الهجري/

متبقيات بعض المبيدات الحشرية في مياه ورواسب وأحياء من مناطق 

 الحمار 1 العراق/شرق هور 

0302 

متبنيات الليبراليه الجديدة وانعكاساتها على االوضاع االقتصادية 

 واالجتماعية في بلوان نامية مختارة/

201 

 0210 المتحسس الكهروكيميائي المعتمد على االقطاب المطورة /

: دراسة 0321ـ 0321متصرفية الديوانية في عهد االنتداب البريطاني 

 تاريخية/

2203 

 122 م/2112المتغيرات االقليمية واالستراتيجية االمريكية حيال العراق بعد 

المتغيرات البايوميكانيكية لبعض مراحل االداء لقفزه اليدين االمامية 

المتبوعة بقلبة هوائية مكورة على منصة القفز وعالقتها بمستوى انجاز 

 الصعوبة في الجمناستك الفني للرجال/

2212 

 212االخالقية في تفسير نفحات القرآن الية هللا العظمى ناصر مكارم المثل 
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 الشيرازي...الخ/

 2201 المجالس في العراق القديم في ضوء المصادر المسمارية/

 222 مجالس الماليات: دراسة انثروبولوجية في منطقة جسر ديالى القديم/

الهجريين  المجاورون في مكة المكرمة في القرنيين السادس والسابع

 واثرهم في الحياة العلمية/

2230 

 222 المجتبي شرح مختصر القدوري/

 003 المجتمع المأزوم ومشكالت الشباب : دراسة ميدانية في مدينة الفلوجة/

 2221 م: دراسة تاريخية/0310ـ0322مجلة البالغ 

 11 م: دراسة تاريخية/0300ـ 0321مجلة العدل 

 0110 الجيوفيزيائية لتراكيب حقول نفط كركوك /محاكاة جديدة للبيانات 

محاكاة عددية ودراسة عملية لجريان ثنائي الطور في نفاث ـ متقارب 

 متباعد/

0110 

 2212 محاكاة النظم الطبيعية الحية في قرارات االستدامة العمرانية/

 2222 المحاورات في االدب الجاهلي : جمع ودراسة/

العددية في الفئران البيض بطريقة التمنيع والمواد محاولة عالج االكياس 

 الكيمياوية/

0023 

 022 المحبة في االديان الثالثة اليهودية 1 المسيحية 1 االسالم: دراسة مقارنة/

 011 محتوى االسمدة الفوسفاتية والمخلفات العضوية ...الخ/

المحتوى الفيثولي ونشاط مضادات االكسدة في بعض اصناف التمور 

 العراقية لمنطقة الكوت/

2222 

المحددات االجتماعية لمهنة المرأة : دراسة ميدانية من وجهة نظر 

 اساتذة جامعة بغداد اومجمع الجادرية/

222 

المحددات التدريبية النفسية وعالقتها بالميل والكفاية المهنية لدى مدري 

 كرة السلة في العراق/

2220 

محسن االمين العاملي ومنهجه في كتابة التأريخ اعيان الشيعة انموذجا 

 م/ 0312مـ 0120

1321 

 2000 /0321محسن الرفيعي ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام 

 2020 المحقق االردبيلي وآراؤه الفقهية /

هـ( وجهوده اللغوية : دراسة 013محمد بن ابي الفتح البعلي ) ت

 وصفية/

2022 

 2021 هـ( : دراسة تاريخية/131محمد بن ادريس الحلي )ت
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 2321 /2101ـ 0322محمد حسين فضل هللا 

ـ 0112محمد رؤوف طه الشيخلي سيرته ونشاطه العسكري والثقافي )

 (: دراسة تاريخية /0321

2002 

 2022 محمد سعيد الصكار : دراسة في فنه الشعري/

هـ/ 010ـ200سياسته الداخلية والخارجية محمد الفقيه سلطان غرناطة 

 م/0212ـ 0202

2220 

 2220 محمود البستاني بالغيا/ 

 2020 مخالفات االمام الطوفي لالمام ابن قدامه المقدسي...الخ/

مخالفات االمام القرافي االصولية لالمام الرازي من خالل كتاب نفائس 

 االصول في شرح المحصول : دراسة مقارنة/

2010 

مخالفات النحويين البصريين لسيبويه في المسائل النحوية حتى نهاية 

 القرن الرابع الهجري/

0221 

مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي للشيخ ابراهيم محمد بن 

هـ() منه فصل التوافل الى نهاية المخطوط( : 312ابراهيم الحلبي )

 دراسة وتحقيق/

222 

 2202 الغراف بين التخطيط والتنفيذ/المخطط االساس لمدينة 

مدى اتقان طلبة الصف الخامس االعدادي لمهارات القراءة المجهرية 

 ومهارات القراءة النافذة/

0122 

مدى تدهور نوعية المياه الجوفية لمنطقة بعشيقة ـ الفاضلية وبعض 

 التقنيات لتحسين نوعيتها/

0111 

ومسؤوليته في الدساتير مدى التوازن بين اختصاصات رئيس الدولة 

 العراقية : دراسة مقارنة/

232 

مدى التوازن بين سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني: 

 دراسة مقارنة/

231 

مدى توافر بعض المتطلبات التنظيمية للمنظمة الرشيقة : دراسة 

 مستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل/

2010 

 012 االداري في التحقيق القضائي في القانون العراقي/مدى حجية التحقيق 

 023 مدرسة التصوف في البصرة في القرنيين االول والثاني ) نماذج منتخبة /

 200 مدرسة الحديث في الموصل من النشاة حتى القرن الرابع الهجري...الخ/

 220 المدرسة الكالمية االشعرية بين النزعة العقلية والمرجعية النصية/

 122 مدرسة الكوفة في تفسير القرأن العظيم حتى القرا الثالث الهجري /

 2211هـ / 22مدينة اغمات من الفتح االسالمي حتى نهاية عصر الموحدين )
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 م( : دراسة تاريخية /0223م/ 210هـ ـ 221

 2212 مدينة عكرا التاريخية : دراسة تاريخية حضارية/

 2202 في النص المسرحي الموصلي/المذاهب االدبية ومقارباتها 

المراصد الحضرية بين االهمية والتطبيق : دراسة تطبيقية في محلة 

 ( ـ منطقة بغداد الجديدة/010)

2220 

 2021 مرجعيات شعر الفرزدق : دراسة تحليلية / 

 2012 مرجعيات الفكر السردي الحديث/ 

 2212 مزاحم عباس/المرجعيات الفكرية واالسلوب الفني للناقد علي 

 2202 المرجعيات المعرفية للكتاب المسرحيين العراقيين في المنفى /

مرجعيات نظريات التعلم الموجهة الداء التدريسيين في اقسام التربية 

 الفنية/

0012 

المركزية والالمركزية في صنع قرارات االتحاد العراقي المركزي بكرة 

 السلة...الخ/

2232 

 2212 سرير(/011تصاميم المستشفيات العامة النموذجية سعة ) المرونة في 

مرونة المعايير المحاسبية ودورها في االستعمال المضلل للوحدات ذات 

 االغراض الخاصة/

2021 

 0112 المرونة النفسية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة/ 

 221 الكتب التسعة ...الخ/مرويات ابي وائل االسدي )مشفق( بن سلمة في 

 2121 هـ( في الكتب التسعة/011هـ ـ 010مرويات االمام عراك بن مالك ) ت

 2120 م(/021هـ ـ 001المرويات التاريخية عند سيرين المتوفي )

 2222 المرويات التاريخية لمن اسلم من اليهود وحتى نهاية العصر الراشدي/

تطبيقية في كتابي علل الترمذي  مرويات سعيدبناي عروبةالمعلة:دراسة

 علل ابن ابي حاتم /

2110 

هـ( ) رضي هللا 12ـ 111مرويات الصحابي الجليل ابي امامة الباهلي ت)

 عنه( في الكتب التسعة : دراسة وتحليل/

2122 

 2123 هـ(...الخ/000مرويات عبد هللا بن ابي مليكية) ت

 2111 ودراسة/مرويات علقمة بن قيس التفسيرية : جمع 

هـ( في ( السنن الثالث( : 021مرويات يزيد بن ابي حبيب المصري) ت

 دراسة وتحليل/ 

2120 

 2213 لمرئي وااللمرئي في العرض المسرحي العراقي/



891 
 

 2220 (/0321ـ 0322مزاحم الباجه جي ودوره في السياسة العراقية )

 003 دراسة تاريخية/هـ : 0المساجد االسالمية في بالد الحجاز في القرن 

مساهمة الخصخصة في ايرادات الضرائب )بحث تطبيقي على عينه من 

 محطات تعبئة الوقود /

210 

المسائل الخالفية في تفسير رموز الكنوز لالمام عز الدين الرسعني)ت 

 هـ(: دراسة نحوية لغوية/220

2021 

 2212 ة تحليلية /مسائل الشعرية بين النقد العربي الحديث والمترجمات : دراس

 220 المسائل العقائدية في سورة مريم : دراسة في ضوء علم الكالم/

 223 المسائل العقائدية في سورة هود في تفسير االمثل واهميتها التربوية/

هـ( 201المسائل الفقهية المستنبطة من االصول اللغوية للجصاص ) ت

 في كتابه ) احكام القرآن(/

202 

النحوية في شرح ديوان امرىء القيسي للوزير ابي بكر عاصم المسائل 

 هـ/232بن ايوب البطليوس ت

2012 

 202 المستحضرات والفحوصات الطبية واثرها في الصيام/

المستضدات المرتبطة بالضراوة ومدى انتشارها في عزالت بيئية 

 وممرضة لجرثومة ...الخ/

0113 

 12 والثورة...الخ/مستقبل االنسان بين التصدع الحضاري 

 201 مستقبل النفط العراقي بين االستثمار الوطني واالستثمار االجنبي/

 121 مستوى القدرة المكانية لدى طلبة المرحلة المتوسطة / 

مستوى معارف المرأة الريفية في تربية الدجاج المنزلي في قضاء بيجي ـ 

 صالح الدين وعالقته ببعض العوامل/

0301 

االكسدة ومضادات االكسدة والفعل الجزئي النزيم مستويات 

 ( لدى كبار السن /21كلوكوموالكتونيزا) بروتين عالمة الشيخوخة ـ 

0102 

 2212 مستويات التحليل اللغوي في شرح ابن هشام على قصيدة بانت سعاد /

 2022 مستويات الخطاب عند االمام الصادق عليه السالم/

 2022 االمامين الباقر والصادق ) عليم السالم(/مستويات الشعرية في كالم 

مستويات هرمون اللبتين وعالقته ببعض المتغيرات الفيولوجية 

والكيموحيوية لدى مرضى السكري غير المعتمد على االنسولين ) النوع 

 الثاني(/

0123 

المسؤولية االجتماعية ومرونة االنا لدى طالب المرحلة االعدادية 

 العاملين/العاملين وغير 

120 

 212المسؤولية الجنائية للقوات االجنبية في العراق : دراسة في القانون 
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 الدولي العام /

 022 المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد/

 222 المسؤولية من المنظور القرآني : دراسة موضوعية /

 110 مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني : دراسة مقارنة/

 2222 /0311ـ0320مسيحيو العراق ودورهم في تاريخ العراق المعاصر 

 2213 /0302ـ0323مسيرة االصالح والتحديث في الصين 

 2210 مشاهد الحرب في الرسم االوربي الحديث/

 2322 مشاهد الصراع على االختام حتى نهاية االلف الثالث قبل الميالد /

حديث النبوي الشريف من القرن الرابع مشاهير النساء المعتنيات في ال

 الهجري الى الثرن السابع الهجري: جمعا ودراسة/

022 

 212 المشاية في مراسم الزيارة االربعينية : دراسة ميدانية /

 2212 /0302ـ0112مشروع الجامعة السالفية 

 2223 / 0310ـ 0310مشروع المسيب الكبير واثاره االقتصادية واالجتماعية 

: 2100الى  2112المشكالت االجتماعية لالرملة العراقية للفترة من 

 دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل/

010 

 220 مشكالت االرامل الشابات : دراسة ميدانية في مدينة بغداد/

 0100 المشكالت التي تواجه ادارات المدارس الثانوية وسبل معالجتها /

 132 ومعالجتها في الفقه االسالمي /مشكلة السكن اسبابها 

مشكلة النبوة والوحي في الفلسفة المسيحية القديس توماس االكويني ـ 

 انموذجا/ 

221 

 031 المصاحبة والتعقيب والتراخي في القرآن الكريم/ 

مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على االنترنيت : دراسة تحليلية 

 تقييميه/

10 

 132 في التنمية االقتصادية في االقتصاد االسالمي/المصالح ودورها 

المصدر الصخري والضع التكتوني لسلسلة الطبقات الخمر باالعتماد على 

الخصائص الجيوكيميائية والمعدنية في منطقة جوارته ـ ماوات ضمن 

 نطاق درززاكروس من شمالي شرق العراق/

0231 

ح العربي حتى نهاية العصر مصر :دراسة في الجغرافية التأريخية من الفت

 االخشيدي/

2201 

 2213 : دراسة تاريخية /0110ـ 0301مصر ودول المواجهة العربية 
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 122 /0330ـ 0301مصروالعراق : دراسة تاريخية في العالقات السياسية 

: دراسة تاريخية في 0310ـ 0312مصر والواليات المتحدة االمريكية 

 تطور العالقات/

121 

الفكرية التربوية في نصوص عبد الرحمن الشرقاوي المضامين 

 المسرحية/

2200 

 2210 المضامين الفكرية والفنية في عروض مسرح الرحباني الغنائية/

مظاهر االنحراف في السينما المصرية : دراسة تحليل المضمون لالفالم 

 م /2101في قناتي روتانا سينما وميلودي افالم العام 

13 

 2122 البصري في مدينة البصرة : دراسة جغرافية /مظاهر التلوث 

 2022 مظاهر الحداثة في شعر المتنبي/

 2202 مظاهر الحداثة في الشعر النسوي العراقي المعاصر/

 2220 المظاهر الحضارية التي رافقت حركة الفتح في المغرب واالندلس /

الحقيقية في النظرية معادلة اختبارات الذكاء المتقدمة باستعمال الدرجة 

 الكالسيكية ونظرية السمات الكاامنة /

011 

المعارضة السياسية واشكالية تداول السلطة في جمهورية مصر العربية ) 

 عهد الرئيس حسني مبارك(/

211 

المعارضة في ايران : دراسة في االتجلهات المعارضة للنظام السياسي 

 /0303االيراني بعد 

223 

 2221 زكريا النهرواني وجهوده في كتابة التاريخ ...الخ/المعافي بن 

 2220 المعالجات التجريدية للشكل في رسوم سالم الدباغ/

 2211 المعالجات التصميمية لمباني الطاقة الصفريه في العراق/

 2211 المعالجات التقنية في التصاميم الكرافيكية الرقمية...الخ/

القنوات العراقية : دراسة تحليلية لنشرات معالجة االخبار الدولية في 

 (/20/02/2100ـ 2100/ 0/01اخبار الشرقية انموذجا من ) 

22 

 2212 المعالجة االخراجية للمفارقة الكوميدية في عروض المسرح العراقي/

المعالجة االخراجية للنص الشعري للمسرح في العرض المسرحي 

 العراقي/

2211 

 2000 في نماذج السيطرة على الخزين ...الخ/ معالجة البيانات الشاذة

معالجة مطروحات مياه فضالت الصرف الصحي لمدينة تكريت باستخدام 

 التقنية المجففات الحرارية الدواره واعادة استخدامها كأسمدة عضوية/

0002 

معالجة المعلومات للنظام اللغوي ) عربي ـ كردي( لدى االطفال ثنائي 

 اللغة/

122 
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 0223 نقطة كمية بحجم الذرة باستخدام المجهر النفقي الماسح / معالجة

 222 المعالم التربويه في تفسير الميزان : دراسة تفسيرية موضوعية وتربوية 

 2223 معالم من سلوكيات الصحابة في عصر النبوة/

المعامالت المالية غير المصرفية وتطبيقاتها المعاصرة في القطاع الخاص 

 ح الدين انموذجا(/) محافظة صال

221 

 221 معاني ايات الحوار في سورة يوسف : دراسة موضوعية/

 0201 هـ/ 222معاني الحروف ودالالتها في شرح المفصل البن يعيش ت 

 212 معاني القرآن في كتاب ) جمهرة اللغة ( البن دريد جمع وتوثيق ودراسة/

القيرواني : دراسة  معاييرااليداع الشعري في كتاب العمدة البن رشيق

 تحليلية /

2201 

 211 المعدان : دراسة انثروبولوجية في قضاء الكحالء /

معدنية وتلوث رسوبيات نهر دجلة بين حمام العليل وسامراء 1 شمال 

 العراق / 

0112 

المعرفية الضمنية وانعكاسها على جودة الخدمة الصحية في دائرة صحة 

 الرصافة/

001 

 13 الضمنية وعالقتها باالداء الوظيفي لدى الموظفين /المعرفية 

 2211 المعطيات الثقافية في المدينة المنورة في العصر االموي/

 100 المعلوماتية والسياسة الخارجية االمريكية /

معوقات االختصاص االجتماعي في مؤسسات االصالحية : دراسة ميدانية 

 في مجمع الرصافة 1 بغداد/

011 

 0132 معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة ديالى/

 022 معوقات العمل الدعوي للمرأة المسلمة وكيفية معالجتها/

 022 معيار العلم : دراسة مقارنه بين مبدأي التحقق واتكذيب/

معاني المقامات في معاني المقامات لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 

 هـ/ 112مسعود بن احمد الفنجديهي ت

2101 

 2222 م/0020ـ 0202المغرب االقصى في عهد السلطان اسماعيل 

المفاتيح في شرح المصابيح )من بداية كتاب االمارة والقضاء الى نهاية 

 كتاب اللباس/

211 

شرح المصابيح من كتاب الطب والرقي الى باب اشراط المفاتيح في 

 الساعة/

212 

 2102 المفاخران النثرية عند السيوطي : دراسة موضوعية فنية /
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 2211 المفارقة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر/

 2111 المفاهيم اللغوية والنحوية في تفسير ابن حاتم الرازي ...الخ/

 201 في الفقه االسالمي/ مفهوم االتحاد واحكامه

 011 مفهوم االمن الداخلي في ضوء السنة النبوية /

 212 مفهوم البراءة في سورة يوسف/

 201 مفهوم التزكية وأثرها في تهذيب النفوس /

 2231 مفهوم التوثيق لعمارة االجانب في مدينة البصرة ...الخ/

 221 مفهوم الخسران في القرأن الكريم ...الخ/

 2022 مفهوم الدخل الشامل وانعكاساته على القيمه السوقيه للشركات ...الخ/

 2220 المقاربات المضامينية في موضوعات االفخار الرافديني والفارسي/

مقارنة بعض طرائف تقدير المعلمات الهيكلية لمنظومة المعادالت 

 االنية...الخ/

0210 

ـ saundersمقارنةبعض طرائق تقدير المعلمات ودالة المعوليه لتوزيع 

pirnbaum /ذو المعلمتين باستخدام المحاكاة 

0 

مقارنة بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية في تقدير الجرعة الوسيطة 

(ED50/وتطبيقها لمرض السرطان ) 

20 

ة لمرحلة مقارنة بعض المؤشرات الوظيفية والبيوكيميائية المصاحب

 االعداد الخاص لرافعي االثقال الشباب/

2113 

مقارنة تأثير المعزز الحيوي والخليط التأزري المصنع محليا مع 

 المستورد في االداء االنتاجي للدجاج البياض وفروج اللحم/

2100 

مقارنة تراكيز هرمونات االنهبين ومضاد الموالرين وعدد من الهرمونات 

 ي مدينة كركوك/االخرى لدى النساء ف

0031 

لسلسلة سوق العراق لالوراق  PMRS,ANN,ARIMAمقارنة تنبؤ 

 المالية/

2 

مقارنة الرضى الوظيفي واالجتماعي على وفق مهارات االتصال لدى 

 االعالميين في المجال الرياضي/

2220 

 2 مقارنة طرائق تقدير دالة المعولية للتوزيع االسي ..الخ/

معولية انموذج اجهاد ومتانة لنظام مسلسل في  مقارنة طرائق تقدير

 الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية /

01 

مقارنة للخصائص القياسية لمقياس سمات الشخصية الناجحة المبني 

 وفقا للنظرية التقليدية ونظرية السمات الكامنة /

121 
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لتقدير انموذج االنحدار  STMEX,Backfittingمقارنة مقدرات 

 الالمعلمي الجمعي مع التطبيق/

02 

مقارنة مقدرات بعض طرائق تقدير معلمات ودالة معولية توزيع ويبل 

 العام باستخدام اللمحاكاة /

0230 

مقارنة مقدرات بيز لمعلمة ودالتي المعولية معدل الفشل لتوزيع 

 رالي...الخ/

20 

 LESAمع تقانتيم  MESAيدي مقارنة نظام الرش المحوري التقل

LEPA /ذات الضغط الواطىء 

0322 

 201 مقاصد الشريعة في القواعد الكلية ونماذج تطبيقية في احكام االسرة/ 

المقدرات الحصنية لالرتباط الذاتي في ) نموذج السالسل 

 الزمنيةالموسمية المختلط المضيب/

0213 

طلبة جامعة بغداد لعام مقروئية الصحافة الرياضية في العراق لدى 

2101/ 

02 

مكافحة الفطريات المسببة لموت بادرات وتعفن جذور نبات زهرة 

( حيويا بوساطة البكتريا .helianthus annus Lالشمس)

Streptomyces lydicus/ 

0212 

 111 مكانة الصين في النظام الدولي : دراسة مستقبلية ...الخ/

 211 المدرك االستراتيجي االمريكي/مكانة القانون الدولي العام في 

 11 مكتبات المدارس الثانوية في محافظة البصرة واقعها يبل النهوض بها/

المكتبة االفتراضيه العلمية العراقية : قياس مستوى االفادة واالستخدام : 

 دراسة مقارنة/

22 

المكون الصوري بين التشغير والتأويل في القراءة االخراجية ) فاضل 

 ل انموذجا(/خلي

2203 

مالمح االداء التمثيلي في المسرح التجريبي وتطبيقاته في عروض كلية 

 الفنون الجميلة /

2230 

 0211 مالمح تجديد التفكير النحوي في القرنين الخامس والسادس الهجريين/

 0012 هـ( / 200مالمح التداولية عند عبد القاهر الجرجاني )ت

 2022 ابي نواس/مالمح السرد في خمريات 

مالمح الفن التشكيلي في الشعر االندلسي عصور الفتنة والطوائف 

 والمرابطين/

2011 

 2221 مالمح النقد الجمالي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري/

 2012 ( : دراسة بالغية / 0303ملحمة عيد الغدير لبولص سالمة )ت
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 2212 ق.م( / 0100ـ 0001الملك االشوري نجال تبليز االول )

الممارسات االرشادية المؤداة والمطلوب اداؤها من قبل مرشدي 

 ومرشدات الصفوف في المرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات /

112 

 2003 ممارسات المحاسبة االبداعية وتأثيراتها ...الخ/

في جامعة كربالء من وجهة نظر التدريسيين المناخ التنظيمي السائد 

 ...الخ/

0000 

 2123 المناخ الزراعي في محافظة االنبار/

مناخ العراق واتجاهاته المستقبلية واثره في تحديد االقاليم الكفوءة النتاج 

 مصادر الطاقة المتجددة/

2123 

المناخ المدرسي وعالقته بدافع االنجاز ومستوى الطموح لدى طلبة 

 المرحلة االعدادية في المدارس الحكومية واالهلية/ 

121 

 0221 منصوبات االسماء في نهج البالغة /

 2312 المنطق عند ابي البركات البغدادي : دراسة تحليلية/

 001 المنطق في مقاصد الفالسفة للغزالي : دراسة في االصول والتأثيرات / 

 222 المنطق القرآني في اثبات العقيدة ورد الخصوم /

 012 المنظمات غير الحكومية وتنمية المجتمعات المحلية /

 222 المنظور القرآني في بناء االنسان : دراسة تفسيرية /

املة وتعبيرية العمارة : دراسة تحليلية لدور المنظومات التكنولوجيه المتك

 المنظومة المنشئية والميكانيكية في تعبيرية الشكل المعماري/

2210 

 2011 منهج ابن ادريس الحلي في مستطرفات السرائر /

منهج ابن عابدين في تحريره اقوال الفقهاء ومقارنتها لحاشيته ) رد 

 انموذجا(/المختار على الدر المختار العبادات 

2130 

 2332 منهج االستنباط من القرآن الكريم عند سعيد النورسي في رسائل النور/

 2123 منهج االمام ابي المعين النسفي في ) تبصرة االدلة( /

 2330 منهج االمام الرازي واختيارته في كتابيه المحصول والمعالم ...الخ/

 2110 في تفسيره ) رموز الكنوز(/منهج االمام الرسعني في القراءات القرآنية 

 2303 منهج االمام الغزالي في الرد على النصارى ...الخ/

 221 منهج اهل السنة والجماعة في بابي االسماء واالحكام لمرتكبي الكبائر /

 2120 المنهج البنائي في التفسير عند الدكتور محمود السيستاني /

 220: دراسة تقويمية ) أيات يسألونك  المنهج التحليلي في الدراسات القرآنية
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 انموذجا(/

منهج تدريبي بتمرينات مركبة ) مهارية خططية ( لتطوير مهارات اللعب 

 الهجومي الفردي وفاعليته في جو المنافسة بكرة القدم/

2122 

منهج تدريبي لتطوير اهم الصفات البدنية والقدرات الحركية والمهارية 

 لناشيء كرة القدم/والخططية والعقلية 

2121 

 2012 منهج تربية الطفل عند الرسول االكرم )ص( /

منهج تعليمي لتطوير بعض مهارات الرؤية البصرية وتأثيرها على 

 مستوى تعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة/

2112 

 010 منهج التغيير السياسي في فكر الحركات االسالمية المعاصرة/

هـ في الحديث وعلومه في كتابه 211البيهقي المتوفي منهج الحافظ 

 شعب االيمان/

2123 

 2221 منهج الخلفاء الراشدين في ادارة الدولة االسالمية/

 2322 منهج الشيخ الشعراوي في عرض العقيدة االسالمية /

 2332 هـ في حاشيته على تفسير الجاللين/0220منهج الشيخ الصاوي ت 

 022 في اصالح االسرة : دراسة موضوعية/ منهج القرآن الدعوي

 012 منهج القرآن الكريم في التصدي لقصائد اليهود : دراسة فكرية/

(هـ في كتابه نشوة لسالفة ومحل 0011منهج محمد علي بن بشارة) ت ـ 

 االضافة/

2221 

 111 منهج مقترح للتربية المهنية واساليب تطبيقه في التعليم االبتدائي /

 2222 النفسي في السياقية الى النصية /المنهج 

مهارات التفكير التباعدي المتضمنة في كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة 

 ومدى اكتساب الطلبة لها /

310 

مهارات التواصل االجتماعي وعالقتنا بالتحمل النفسي لدى المرشدين 

 التربويين/

102 

المتعددة لدى طلبة كليات مهارات التواصل الرياضي وعالقتها بالذكاءات 

 التربية االساسية /

0020 

المهام التربوية لمعلمي العلوم في نشر الوعي البيئي على وفق متطلبات 

 التنمية المستدامة/

122 

المهدوية ايديولوجيا الفنية ويوتويبا الظهور : دراسة سوسيولوجية 

 تحليلية/

211 

 211 موضوعية/المهلكات في الحديث النبوي الشريف : دراسة 

 2103 المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي...الخ/
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هـ( من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت 

 باب تقدم المأموم ...الخ/

2022 

هـ( من باب 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت

 السجود ...الخ/

2112 

هـ( من 002شرح الرافعي والروضة االمام االسنوي )ت المهمات في

 بداية باب العارية...الخ/

2022 

هـ( من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي ) ت

 كتاب البديع ...الخ/

2120 

هـ( من 002المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي )ت 

 كتاب النفيس...الخ/

2112 

 0212 في كتاب العين وماورد منه في المعجمات الالحقة مستعمال/المهمل 

 210 موارد الباء ومعانيها في القرآن الكريم : دراسة نحوية داللية/

الموارد البشرية واالقتصادية وصنع السياسة العامة مصر واالمارات : 

 دراسة مقارنة /

210 

 2123 كر الجغرافي /الموارد المائية في القرآن الكريم : دراسة في الف

 2120 الموارد المائية واثرها على مشاريع الري ي قضاء تكريت/

موازنة في الفعل بين سيبويه والفراء في كتابيهما ) الكتاب( و)معاني 

 القرآن ( : دراسة نحوية صرفية نقدية/

0220 

 2120 الموازنة المائية المناخية في مشروع ري الجزيرة الشمالي/

االتفاق واالختالف االصولية عند المعتزلة واالشاعرة : دراسة مواطن 

 مقارنة/

230 

 2221 مواقف النجف االشرف من القضية الفلسطينية ...الخ/

مؤثرات التقنية الرقمية في تصميم العناصر التبوغرافية والكرافيكية 

 للسجالت/

2221 

 0233 العراق/مورفوتكتونية الصدوع المضربية في نطاق الغورالند ـ 

 2201 المورفولوجيه الحضريه لمدينة كربالء المقدسة/

المؤسس من تفسير ابن عاشور على اختياراته االعرابية : دراسة 

 تحليلية / 

2010 

 201 مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة العراق انموذجا/

 211 مؤسسة السلطة وبناء الدولة ـ االمة : دراسة حالة العراق/

المؤسسة العسكرية لدولة السالجقة في القرني الخامس والسادس 

 الهجريين 1 الحادي عشر والثاني عشر للميالد/

2202 
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 2212 /0321ـ 0322موسوليني والحركة الفاشية 

مؤشرات التغيير المناخي واثرها في زيارة مظاهر الجفاف في محافظة 

 بابل /

2110 

في المقنن المائي لمحصول القمع في مؤشرات التغير المناخي واثرها 

( : دراسة في الجغرافية 2102ـ0310محافظة صالح الدين للفترة من )

 المناخية/

2122 

 2121 مؤشرات التغير المناخي وبعض اثاره البيئية في العراق/

مؤشرات الحرمان والتنمية المستدامه في العراق : دراسة اجتماعية ـ 

 تحليلية/ 

222 

 2122 راحة االنسان في مدينة بغداد/مؤشرات 

 2111 مؤشرات الراحة المناخية في مدينة الناصرية/

موضوعات الفساد االداري والمالي في الصحافة العراقية المتخصصة 

 ...الخ/

01 

 223 موضوعات نظم المشبه به في القرآن الكريم/

 2200 ق .م( 123ـ2111الموفدون واثرهم في العالقات الدولية للعراق القديم )

 2132 الموقع الجيوستراتيجي لول اسيا الوسطى/

 2201 موقف ابن الفخار البيري من النحاة في شرطة لكتاب الجمل للزجاجي/

موقف االتحاد السوفياتي من التطورات السياسيه في العراق 

 /0321ـ0311

121 

 2212 /0121ـ 0112موقف االقليمي من الغزو البرتغالي للسواحل اليمنية ال

ـ 0301موقف الجمهورية العربية السورية من الحرب االهلية في لبنان 

0312/ 

2202 

ـ 0321موقف رجال الدين في مجلس النواب واالعيان في العراق )

 م( : دراسة تاريخية/0311

2221 

القروض الحكومية واالهلية في محافظة موقف الشريعة االسالمية في 

 صالح الدين ـ انموذجا/

232 

موقف الشريعة االسالمية والقانون في قانون مناهضة العنف االسري 

 الصادر في اقليم كوردستان العراق/

200 

ـ 0330الموقف العربي من مشاريع حل الصراع المغربي ـ االسرائيلي 

 : دراسة تاريخية/2111

2221 

 2233 / 0112ـ0112موقف فرنسا من حرب القرم 

 120 /0313ـ 0323موقف مصر من االنقالبات العسكرية في السودان 
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:  0323ـ 0312موقف مصر من التطورات الداخلية في السودان 

 دراسة تاريخية/

2221 

 0320ـ 0321موقف المملكة االردنية الهاشمية من القضية الفلسطينية 

 : دراسة تاريخية/

2221 

ـ 0321موقف المملكة االردنية الهاشمية من القضية الفلسطينية 

 : دراسة تاريخية/0320

2222 

 222 الموقف من العولمة في الفكر العربي المعاصر...الخ/

 121 0322ـ 0312موقف الواليات المتحدة االمريكية في الثورة الجزائرية 

 2200 اقداي ...الخ/مولد النبي )ص( والمنسوب محمد بن عمر ابو 

المياه الجوفية ومكانية استثمارها في ) منطقة الجزيرة( محافظة االنبار 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية/

2111 

 021 ميتافيزيقا الفن عند هيجل/

 

 حرف النون

 2321 ناحية حمام العليل : دراسة في الجغرافية االقليمية /

 212 العالمة كمال الحيدري/النبوة والمعاد في مباحث 

 2222 نتاج فنون بالد الرافدين وتوظيفها في تصميم بيئة تعليمية للتربية الفنية/

 2101 نثر االمام الحسين عليه السالم : دراسة تحليلية في جمالية بنية النص/

 2322 النثر الفني عند عبدهللا بن عباس /

في الشرق االوسط : العراق نحو استراتيجية اقليمية لمكافحة االرهاب 

 منطلقا : دراسة مستقبلية/

221 

نحو بناء فلسفة تربوية للطلبة الموهوبين في ضوء التراث والمعاصر في 

 العراق/

123 

 0221 النحو التوليدي والتحويلي ومالحمه في مغني اللبيب ...الخ/

الرابع النحو العربي بين التنظير ومجاالت التوظيف اشهر تحاة القرن 

 الهجري انموذجا/

0213 

 102 نحو فلسفة للتربية الجمالية في ضوء الرؤية القرآنية الفكر والتطبيق/

النحو الكوفي في تفاسير القرآن في القرون الثالث والرابع والخامس 

 للهجرة/

0221 

 0220 نحو المبرد في كتب النحاة: دراسة تحقيق وتقويم/

 212النزاع الحدودي بين العراق والكويت في ضوء احكام القانون الدولي 



911 
 

 العام/

 222 النزعة الصوفية في الكتاب المقدس العهد الجديد /

 2232 /0310ـ 0120النزعة العلمانية في بريطانيا خالل العصر الفكتوري

 2211 النزوع الذاتي في شعر القرن الرابع الهجري/

ـ 0322ودورها في الحركة الوطنية والسياسية العراقية )نزيهة الدليمي 

2110/) 

2222 

نسبة مساهمة بعض المظاهر الحركية والمتغيرات البايو ميكانيكية بدقة 

 وسرعة الضرب الساحق العالي في لعبة الكرة الطائرة/

2101 

النسق الصوتي للمدود وداللية في تالوة مختارة اليات المسلمين 

 والمحرمين/ 

0013 

 0102 النسق القيمي لذوي االنغالق المصرفي من طلبة الجامعة/

النشاط االقتصادي بالمغرب االوسط من القرن الثالث الهجري الى 

 منتصف القرن الخامس الهجري/

2221 

النشاط الكهربائي للعضلة المستقيمة الفخذية والتوأمية والشغل بداللة 

وعالقتهما بقوة الدفع لحظة االرتقاء الطاقة الحركية لمرحلة االقتراب 

 بالضرب الساحق في الكرة الطائرة /

2102 

 2222 النص المفتوح في النقد العربي الحديث ) نقد الشعر انموذجا(/

نصوص اقتصادية غير منشورة من زمن الملكني شوسين وابي سين 

 ق.م(/2112ـ 2121)

2322 

القديم من المتحف  نصوص مسمارية غير منشوره من العصر البابلي

 ق .م( /0022ـ 0122العراقي من زمن حكم الملك ريم ـ سين االول)

2202 

 2322 نصوص النفقات من العصر السومري الحديث...الخ/

 2011 هـ وجهوده اللغوية /221نصير بن يوسف النحوي ت 

 2203 ق.م(/0131ـ 2112النظام االداري في العصر القديم )

 002 عضاء هيئة التدريس بالجامعة : دراسة مقارنة/النظام االنضباطي ال

 2232 نظام حاسوب مقترح لسينوغرافيا العرض المسرحي التعبيري/ 

النظام الحزبي واثره في اداء النظام السياسي للواليات المتحدة االمريكية 

 /2112: دراسة حالة الحرب على العراق 

110 

االتحادية في ظل دستور جمهورية النظام الدستوري للسلطة القضائية 

 /2111العراق لعام 

230 

 202 ...الخ/2101ـ 0333النظام السياسي الجزائري للفترة 

 203 النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني الى النظام شبه الرئاسي/
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 021 النظام القانوني البعاد االجانب : دراسة مقارنة/

 022 االستثمار في تصفية النفط الخام في العراق /النظام القانوني لعقد 

 001 النظام القانوني لعقد االقامة في الفندق : دراسة مقارنة/

 021 النظام القانوني لعقد الوساطة في سوق االوراق المالية ...الخ/

 023 النظام القانوني للمعلومات غير المفصح عنها : دراسة مقارنه/

 021 لعقود التراخيص النفطية /النظام القانوني 

 000 النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادية في العراق : دراسة مقارنة/

 2032 النظام القانوني للمناقصات العامة : دراسة مقارنة/

 0021 نظام القبول المركزي في العراق...الخ/

 232 النظرة التنصيرية في كتابات المنصر يوسف الحداد/

 211 نظرية االرادة في الفقه االسالمي/

 0002 نظرية تشوسكي اللغوية ونقدها في اللسانيات الحديثة...الخ/

النظرية التوليدية التحويلية ومالمحها في كتاب ) المقتضب( للمبرد )ت 

 هـ(/211

0221 

 2020 نظرية الربط العملي : دراسة في نماذج من شعر المتنبي/

يحيى بن حبش السهروردي ولسان الدين الخطيب نظرية العرفان بين 

 ...الخ/

2311 

نظرية القضايا في المنطق الرياضي : دراسة فلسفية في ضوء المنطق 

 التقليدي/

003 

 221 نظرية المقدار في الفقه االسالمي : دراسة فقهية مقارنة/

 2232 النظم الشكلية في المجمعات السكنية العمودية/

 0311 والوظيفية التعبيرية في ابنية محطات المطارات /النظم المنشئية 

 0210 نعوت الرسول محمد ) ص( في القرآن الكريم/

 2222 م(/321ـ 222هـ2221ـ 0نفقات الجيش في الدولة العربية االسالمية)

 221 نقد الفكر الماركسي عند السيد محمد محمد صادق الصدر/

 0011 هـ/ 200النقد اللغوي في معاني القرآن واعرابه للزجاج ت 

هـ( في كتابة تمهيد القواعد 001النقد النحوي عند ناظر الجيش ) ت

 بشرح تسهيل الفوائد /

2011 

 0012 /2112ـ  0331النقدية العراقية في مجلة االقالم 
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مع اشارة نقل التكنولوجيا وتأثيراتها على اقتصادات البلدان النامية 

 خاصة الى العراق/

131 

النقل الحركي وبعض المتغيرات البايوميكانيكية وعالقتهما بمؤشرات دقة 

االرسال المستقيم لالعبي المنتخب الوطني بالتنس االرضي: دراسة 

 تحليلية/

2102 

 130 النقود االلكترونية وسيلة دفع : دراسة اقتصادية فقهية/

 2200 نقود الصلة والمناسبات الى نهاية العصر العباسي/ 

 0222 نماء بلورات لبعض االمالح الحامضية/

 2003 نماذج من اراء االمام الرملي الفقهية في كتابه الفتاوي) باب الطهارة(/

 0201 نمذجة نمو شكل االثر وحساب معلماته...الخ/

البدنية لطالب المدارس نمو عدد من القياسات الجسمية والصفات 

( سنة في 01ـ 02الممارسين وغير الممارسين لكرة السلة باعمار )

 مدينة الموصل/

2230 

النمو المعرفي وعالقته بالتوافق الشخصي واالجتماعي لدى طلبة 

 المرحلة المتوسطة/

111 

 2122 النموذج التصنيفي للمتغيرات العاملية المستخلصة...الخ/

ويل العشوائي ثالثي المتغيرات بمدخالت مستقلة مع نموذج دالة التح

 تطبيق عملي /

00 

 0200 نهج البالغة بالغة االتصال والوظيفة/

النهي المخاطب به رسول هللا )ص( في القرآن الكريم : دراسة 

 موضوعية/

212 

ـ 0321نواب لواء الديوانية ودورهم في مجلس النواب العراقي 

 م/0322

2221 

 0222 نهج البالغة : دراسة نحوية/النواسخ في 

 2332 نواهد االبكار وشواهد االفكار / 

 

 حرف الهاء  

 2122 هايدروجيومورفولوجية سهل الحويجة/

هجرة النبي محمد )ص( من مكة الى المدينة ومسارها : دراسة تاريخية 

 تحليلية/

2202 

 2221 هدية حسين روائية : دراسة فنية/
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 2213 م(/0202ـ 0211هـ ـ 101ـ 212السلطنة االسالمية ) الهند في عصر 

هندسة برمجية لنظام تشخيص صور صدى القلب بأستخدام خوارزمية 

 الشبكة المناعية المهجنة بخوارزمية ) االنقسام ـ المضاعفة( الجينية/

20 

ـ 0323هنري كيسنجر ودوره في سياسة االنفتاح االمريكي على الصين )

0300/) 

2310 

 2111 /2113ـ 2112لهوية السردية في الرواية العراقية ا

 0110 هيدروجيولوجية حوض غرب وادي رغيتون شمال شرق تكريت/

 2122 هيدرو مناخية حوض الفرات واثرها في تحديد الوارد المائي للعراق/

الهيئات المستقلة وعالقتها بالسلطة التشريعية في العراق : دراسة 

 مقارنة/

010 

 

 الواوحرف 

 302 واقع برنامج التربية الفنية في رياض االطفال في بعض محافظات العراق/

واقع التربية الفنية في المدارس الثانوية واثره في التحصيل الدراسي 

 لطلبتها /

0120 

واقع التعليم واثر تسرب الطلبة على التنمية البشرية في العراق للمدة 

 (/2100ـ 2110)

202 

الخدمات الصحية ومستويات كفاءتها في مدينة النجف واقع توزيع 

 االشرف/

0020 

واقع رأس المال البشري في القطاع الصحي انموذج اطباء التخدير في 

 المستشفيات الحكومية العراقية/ 

2012 

واقع الصناعات االنشائية ) صناعة البالط والمواد العازلة والمنتجات 

 اسة في جغرافية الصناعة/الكونكيتية في مدينة بغداد( : در

2322 

واقع العالقة بين مؤسسات التعليم السياحي وسوق العمل السياحي في 

 العراق : دراسة تحليلية/

012 

واقع المنطقة الحرة في خور الزبير والتوجهات التخطيطية من اجل 

 التنمية المحلية/

2201 

مكتبات اقليم كردستان واقع الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية العراقية 

 انموذجا/

12 

 2202 واقع وافاق الصناعات الكيمياوية في العراق ...الخ/

واقع وآفاق القطاع الصناعي الخاص ودوره في اعادة هيكلة القوى 

 العاملة في العراق/

211 
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 2212 واقعية االداء في الشعر العربي قبل االسالم /

 2213 المعاصر : دراسة تحليلية /الواقعية السحرية في ارسم العراقي 

في محافظة بابل  Hymenolepis nonaوبائية الدودة الشريطية القزمة 

في اصابتها  maurorm alhayiمع تقييم فعالية مستخلصات العاقول 

 التجريبية على الفئران البيض /

0012 

وبعض االختبارات  Toxocariasisالوبائية المصلية لداء السهميات 

 يوية في المخمجين في بيجي 1 محافظة صالح الدين/الكيموح

0121 

الوجوه الضعيفة التي نص عليه االمام النووي في ) روضة الطالبين ( ) 

 من اول الكتاب الى اخر كتاب اللقيط(/

2021 

 2001 الوداع في الشعر االندلسي عصري الموحدين وبني االحمر/ 

 231 السماوية : دراسة تحليلية /وراثة االرض في القرآن الكريم والكتب 

 2222 م( : دراسة تاريخية /0311ـ 0323وزارة الشؤون االجتماعية )

وزارة المالية العراقية : دراسة في تشكيالتها االدارية ودورها في تطور 

 /0311ـ 0321العراق المعاصر 

2221 

 2222 ( : دراسة تاريخية /0323ـ 0321وزارة المواصالت واالشغال ) 

الوسائط فائقة التداخل واثرها في تعلم بعض المهارات االساسية على 

 بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني/

2210 

 002 الوسائل الضريبية لحماية البيئة/

 2021 وصف الجنة والجنان في الشعر االندلسي : دراسة موضوعية فنية/

الوصف الشكليائي والتركيب النسجي لغدتي الكبد والمعتكلة في نوعين 

( Heyden,1827من الفقريات العراقية الوزغة خشنة الحراشف) 

Cyrtopodion scaberum Gecko /والعصفور المنزلي...الخ 

0021 

الوصفية في النحو العربي بين الدكتور مهدي المخزومي والدكتور تمام 

 حسان ...الخ/

0223 

وضع بطارية اختبار لبعض القدرات البدنية والحركية والمهارية النتقاء 

 العبي منتخبات مديريات التربية بكرة القدم/

2120 

وضع وتقنين بطارية اختبار لبعض المؤشرات الوظيفية لالعبي خماسي 

 كرة القدم النخبة في محافظة بغداد /

2122 

 2020 المنصف...الخ/الوضوح في شرح المحرر للعالمة ابي بكر 

 001 وظائف القنصل وامتيازاته بين القانون الدولي والنفقه االسالمي/

 2210 الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في منظمات المجتمع المدني...الخ/

 01الوظيفة االتصالية للمواقع االلكترونية لدى طلبة جامعة بغداد ) الفيسبوك 
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 انموذجا(/

 101 االستراتيجية لالسلحة النووية بعد الحرب الباردة /الوظيفة 

 221 الوظيفة التشريعية للجان البرلمانية الكونكرس االمريكي انموذجا/

 2312 الوظيفة السكنية في مدينة خانقين/

 2221 وظيفة الشعر الجمالية في النقد العربي القديم/

 220 الوعي االجتماعي البيئي لدى الطلبة الجامعيين/ 

) الوعي البيئي ودوره في استدامة المناطق الخضراء منطقة الدراسة 

 الكرادة الشرقية

2212 

 2222 /0321ـ0322الوكالة اليهودية ونشاطها في فلسطين 

: دراسة في  2111ـ 0313الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي 

 العالقات السياسية واالقتصادية /

101 

 021 الزواج : دراسة مقارنة/الوالية في 

 

 حرف الياء

 2220 ياسين النصير ناقدا/

 2220 م : دراسة عامة/0312ـ 0320اليهود في الموصل 

 212 يوسف )ع( بين القرآن الكريم والعهد القديم /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


