
 

 

 

 

 المعارؾ العامة

 

 
 

 

 

 

 



224,00 

 ,05ي 

 
 ٌاسر كاظم حمٌد  

العوامل المإثرة فً تسرب طلبة مدارس مدٌنة بؽداد      
 0205’ دراسة احصائٌة / ٌاسر كاظم حمٌد 

 سم 02’ ص 55 

 الدبلوم  العالً فً االحصاء التطبٌمً . 
 العنوان  –االحصاء التطبٌمً  ا  – 0

 

0  

22,420 

  ,05س 

 
 الساعدي , امل حسٌن علً 

صعوبات تعلٌم وتعلم منهج الحاسوب للمرحلة االعدادٌة 
وممترحات لمعالجتها  المل حسٌن علً الساعدي . ــ بؽداد 

  0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,  –جامعة بؽداد 

 سم  02ص ؛  0,5ؾ ,  –ط 

 رسالة ماجستٌر فً )المناهج دراسٌة (
 دراسة وتدرٌس  –الحاسبات االلكترونٌة  -0
 العنوان  -مناهج          ا –التعلٌم االعدردي  -0

 

0  

22,4502  

  05هـ 

 
 هشام جواد كاظم 

الشبكات االجتماعٌة على االنترنت و دورها فً عملٌة االتصال 
العلمً ؼٌر الرسمً فً مجال علم المعلومات والمكتبات / 

كلٌة االداب ,  –هشام جواد كاظم بؽداد ؛ الجامعة المستنصرٌة 
0205  

 سم  02ص ؛  0,0

 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات 
 والمكتبات     ا العنوان  0 –المعلومات  – 0االنترنت  -0

 

3  

22543205 

  ,32م 

 
 دمحم ساجد ناٌل 

المسإولٌة المدنٌة لمصمً برامج الحاسوب : ) دراسة ممارنة 
كلٌة المانون ,  –( / دمحم ساجد ناٌل . ــ كربالء : جامعة كربالء 

0205  

 سم 02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص 
 العنوان  –لوانٌن وتشرٌعات    ا  –برنامج الحاسبات  -0

 

,  

225430  

  5,6س 

 
 حسون السعدي , اثٌر ماجد

بناء مستودع رلمً للرسائل واالطارٌح الجامعٌة العرالٌة  
دراسة تطبٌمٌة / اثٌر ماجد حسون  -  Dspaceباستخدام نظام 

5  



 0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  –السعدي 

 سم  02ص   000  

 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات  
 العنوان   -الحاسبات الرلمٌة          ا -0

 

202 

 6,0ز

 
 زهراء هالل ثجٌل  

مصادر المعلومات المستخدمة فً الرسائل الجامعٌة المجازة 
فً لسم علوم الحٌاة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفٌة : دراسة 

  0205تحلٌلة / زهراء هالل ثجٌل ز . ــ كلٌة االداب , 

 سم  02ٌض ؛  0ص :  50ت ,  –ب 

 الدبلوم العالً فً المعلومات  
الرسائل الجامعٌة   –كلٌة التربٌة للعلوم  0علم  –المكتبات  -0

 العنوان -ا
 

5  

202 

 ش066

 
 الشاوي / حازم عبد اللطٌؾ عبد الرضا 

المدونات االلكترونٌة فً مجال اللؽة العربٌة وادابها ودراسة 
ٌؾ عبد الرضا الشاوي . ــ البصرة : تمٌمٌة / حازم عبد اللط

  0205كلٌة االداب ,  –جامعة البصرة 

 سم  02ٌض  ,  0ص :  000

 الدبلوم العالً فً المعلومات والمكتبات 
 العنوان  –المكتبات , علم       ا  -0

 

0  

200  

 ع  062

 
 العمٌلً , حٌدر نجم عبد اللة 

مكتبات دور الثمافة فً العراق والعها وسٌل تطوٌرها : دراسة 
مسحٌة / حٌدر نجم عبداللة العمٌلً . ـ بؽداد : الجامعة 

  0205كلٌة االداب ,  –المستنصرٌة 

 سم  02ٌض , 0ص :  0,5ز ,  –ا 

 رسالة ماجستٌر علم المعلومات والمكتبات 
 مكتبات      ا العنوان  –العراق  -0

 

2  

200  ,2550  

 ع  0,2

 
 العبدلً , نعمت منذر عبد المجٌد 

متطلبات انشاء مكتبة رلمٌة لوزارة الصناعة العرالٌة / نعمت 
كلٌة  –منذر عبد المجٌد العبدلً . ــ الماهرة : جامعة الماهرة 

  0205االداب , 

 سم 02ص : اٌض ؛  002ن ,  - أ
 رسالة ماجستٌر فً كلٌة االداب  
 العنوان  –المكتبات الحكومٌة ) العراق (      ا  -0

6  

200  ,553   02  



 مٌثم عباس ابراهٌم دمحم   632م 
خدمات المستفٌدٌن فً مكتبات معاهد المكفوفٌن التابعة لوزارة 

العمل والشوإن االجتماعٌة دراسة تطوٌرٌة / مٌثم عباس 

  0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  –ابراهٌم دمحم . 

 سم  02ص ,  052

 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات   

 العنوان  –خدمات مكتبٌة      ا  –المكفوفٌن -0

 

200  ,0  

  606ن

 
 نهاٌة دمحم عبد علً 

استخدام تكنلوجٌا المعلومات لدعم العملٌة التعلٌمٌة الكلٌات 
بؽداد : الجامعة  -االهلٌة انموذجا / نهاٌة دمحم عبد علً .

كلٌة االداب : لسم المعلومات والمكتبات :  –المستنصرٌة 
0205    

 سم 02ص ؛  036

 ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات   
 العملٌة التعلٌمٌة      -0العراق   –مكتبات الكلٌات االهلٌة -0

 العنوان  –ا 

00  

2004055033 

  5,0ا 

 
 اسراء عبد اللطٌؾ هجول 

الرضا الوظٌفً للموارد البشرٌة النسوٌة العاملة فً المكتبة 
المركزٌة لجامعة البصرة / اسراء عبد اللطٌؾ هجولة . ـــ 

   0205كلٌة االداب ,  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم   02, ص  02   

 رسالة دبلوم عالً فً المعلومات والمكتبات
 العراق ) حامعة البصرة (    –المكتبات الجامعٌة  - 0 

 العنوان  –ا  

00  

2004055033 

  500د 

 
 دعاء صالح ؼالم حسٌن 

الكتب المرجعٌة فً المكتبة المركزٌة لجامعة البصرة : دراسة 
البصرة : جامعة البصرة  –تحلٌلة / دعاء صالح ؼالم حسن . 

  0205, كلٌة االداب , 

 سم  02ص ,  022

 الدبلوم العالً فً المعلومات والمكتبات .  
 العنوان  -ا العراق ) جامعة البصرة (    –المكتبات الجامعٌة -0

 

03  

20240 

  06ب 

 
 بان عدنان عٌدان 

استخدام الباحثٌن لمصادر المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات 
المركزٌة للجامعات العرالٌة دراسة تحلٌلة ممارنة / بان عدنان 

 0205كلٌة االداب ,  –بؽداد :الجامعة المستنصرٌة  –عٌدان . 

 سم  02ص ؛  052 0 –ت ا . 

0,  



 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات 
 العنوان  –مصادر المعلومات والمكتبات     ا  -0

 

252400 

  602ع 

 
 العنبكً , وفاء طه رحٌم 

دراسة  0200-0255نشاة وتطوٌر منظمة كوكلكس كالت 

 –بؽداد : جامعة بؽداد  –تارٌخٌة / وفاء طه رحٌم العنبكً . 
  0205كلٌة االداب , 

 سم  02ص ,  306ن ,  –ا 

 اطروحة دكتوراة فً التارٌخ  الحدٌث والمعاصر 

امرٌكا  -0الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منظمة طوكلكس كالن  -0

 العنوان  –ا         0200 – 0255تارٌخ حدٌث  –
 

05  

06 ,202 

  ,2ع 

 
 عمر طالل عبد المادر 

التشرٌعات االعالمٌة فً العراق وانعكاسها على حرٌة العمل 
االعالمً دراسة مسحٌة على المائم باالتصال فً الفضائٌات 

بؽداد : جامعة  –العرالٌة انموذجا / عمر طالل عبد المادر  . 
  0205كلٌة االعالم ,  –بؽداد 

 سم   دكتوراة فلسفة فً  االسالم  02ص ؛  020

 العمل االعالمً   -0العراق    –ة الصحافة االذاعٌ-0

 العنوان  –ا  
 

05  

202406  

  ,56ع 

 
 المطٌري , سهاد عدنان جلوب 

برنامج المراة فً المنوات الفضائٌة العربٌة وانعكاساتها على 
بؽداد  –السلون االستهالكً / سهاد عدنان جلوب المطٌري  . 

  0205: جامعة بؽداد كلٌة االعالم ,  

 سم  02ص ؛  006 

اطروحة دكتوراة فً الفلسفة االعالم لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة 

 العنوان  –العراق                ا  –الصحافة االذاعٌة  -0
 

00  

202 ,065  

  ,60ا 

 
 اٌاد خلٌل ابراهٌم 

التوظٌؾ االخباري لالزمة السورٌة فً الفضائٌات الدولٌة 
 ,0دراسة تحلٌلٌة لنشرات االخبار فً لناتً فرانس 

اٌاد / 32/5/0203لؽاٌة  0/0/0203وروسٌاالٌوم للمدة من 

 0205جامعة بؽداد : كلٌة االعالم  –بؽداد  –خلٌل ابراهٌم . 

 سم    02ص ؛  323

 العنوان  -ا                   االخبار فً التلفزٌون        -0

 

02  



2024065  

  262ت 

 
 التمٌمً , مهند حمٌد عبٌد 

استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعً وعاللتة 
بالتعرض للتلفزٌون  دراسة مسحٌة / طلبة المدارس االعدادٌة 

بؽداد :  –فً محافظة واسط انموذجا / مهند حمٌد عبٌد . 
  0205كلٌة االعالم :  –جامعة بؽداد 

 سم  02ص ؛  032

 ماجستٌر فً االعالم صحافة اذاعٌة 
 العنوان  –ا   التواصل االجتماعً   -0لفزٌون االخبار فً الت-0

 

06  

2024065  

  566ح 

 
 حسٌن رٌاض عٌسى 

التوظٌؾ االعالمً لموضوعات االرهاب فً المنوات الفضائٌة 
دراسة تحلٌل مضمون لبرنامج صناعة المرث فً لناة  –

بؽداد : جامعة  –العربٌة انموذجا / حسٌن رٌاض عٌسى . 
  0205كلٌة االعالم ,  –بؽداد 

 سم  02ص ,  035 

رسالة الماجستٌر فً االعالم لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة 

 العنوان  -المنوات الفضائٌة      ا -0االخبار فً التلفزٌون  -0
 

02  

2024065 

  552خ 

 
 الخزعلً , دمحم اسماعٌل حسن 

دور التلفزٌون فً  تشكٌل اتجاهات النخب االكادٌمٌة ازاي 
االداء الحكومً دراسة مسحٌة على تدرٌسً جامعات 
المستنصرٌة , الموصل , مٌسان / دمحم اسماعٌل حسن 

  0205كلٌة االعالم ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  –الخزعلً . 

 سم 02ص ,  032

 فً االعالم  –رسالة ماجستٌر 
 العنوان  –االخبار فً التلفزٌون        ا  -0

 

00  

2024065 

  6,0س 

 
 السودانً , احمد عبد الحسٌن ثانً 

دور التلفزٌون فً بناء الوعً االمنً لدى الجمهور / احمد عبد 
كلٌة االعالم  –بؽداد : جامعة بؽداد  –الحسٌن ثانً السودانً . 

  0205؛ 

 سم 02ص ؛  365

 رسالة دكتوراة فً فلسفة االعالم 
 –الوعً االمنً          ا  -0االخبار فً التلفزٌون   -0

 العنوان 
 

00  

2024065  03  



 مصطفى عباس دمحم رضا 550م
اسالٌب االنتاج الفنً التلفزٌونً فً نشرات االخبار / مصطفى 

كلٌة االعالم لسم  –بؽداد : جامعة بؽداد  –عباس دمحم رضا . 

    0205الصحافة االذعٌة والتلفزٌون : 

 سم 02ص ؛  005  

 الصحافة االذاعٌة  –ماجستٌر فً االعالم  
 العنوان  –االختبار فً التلفزٌون          ا  -0

 

2024065  

  200ع

 
 عالء الدٌن احمد عباس علً باشا 

مضامٌن الدعاٌة االسرائٌلٌة الموجهة الى العرب فً 
المولعااللكترونً دراسة تحلٌلٌة اامماالت فً مولع  )اسرائٌل 

بؽداد :   -بالعربٌة (/ عالء لبدٌن احمد عباس علً باشا .

   0205كلٌة الالعالم ,  –جامعة بؽداد 

 سم  02ص : اٌض , اٌض ,  065ن -ا   

 الصحافة  – رسالة ماجستٌر فً االعالم 
 العنوان –ا       )اسرائٌل بالعربٌة (         الصحافة  -0

  

0,  

2024,  

  656م 

 
 الموسوعً , خضٌر عباس ضاري 

مستوٌات مصدالٌة الصحافة العرالٌة لدى جمهور مدٌنة بؽداد 
م : ) دراسة مسحٌة ( /خضٌر  عباس ضاري  0223عام 

       0205كلٌة االعالم ,  –بؽداد : جامعة بؽداد   -الموسوعً . 

 سم 02ص : اٌض ,  000ط  –ا 

 رسالة ماجستٌر لسم الصحافة  
 العنوان  -) العرالٌة (           ا –الصحافة  -0

 

05  

2024,0 

 ,66م

 
 مهند سٌؾ الدٌن صالح 

االخراج الصحفً ىؽلفة المجالت العربٌة تحلٌل الشكل الفنً 
بؽداد :  –للؽالؾ االول للمجالت / مهند سٌؾ الدٌن صالح . 

  0205كلٌة العلوم ,  –جامعة بؽداد 

 سم02ص  ؛  022ي,  -ب  

 الصحافة –رسالة ماجستٌر فً االعالم  
 نوان الع -المجالت العربٌة          ا -0االخراج الصحفً    -0

  

05  

2024,0 

  ,66م 

 
 دمحم كرٌم تولى 

اشكال االستتعماالت فً الموالع االلكترونٌة للجماعات 
االرهابٌة دراسة تحلٌلٌة فً اخبار وبٌانات مولع ) صنٌةانا 

/ دمحم  ,0/3/020لؽاٌة  00/00/0203مسلم الهٌئة فن ( من 

  0205كلٌة االعالم ؛  –كرٌم تولى . بؽداد : جامعة بؽداد 

00  



 سم02ص ؛  0,

 دبلوم عالً فً الرعاٌة والحرب النفسٌسة   
 العنوان  –الحرب النفسٌة      ا  -0الخبر الصحفً  -0

 

2024,,600 

  26ع

 
 علً حسن  علً 

الوسائل االعالمٌة فً سٌرة النبً صلى هللا علٌة وسلم واثرها 
بؽداد  –فً مواجهة عمائد ؼٌر المسلمٌن  /  علً حسن علً . 

  0205: الجامعة العرالٌة كلٌة العلوم االسالمٌة 

 سم    02ص , 033  

 رسالة الماجستٌر فً اوصل الدٌن تخصٌص اعالم  دعوي  
 العنوان -االعالم االسالمً                                ا -0

 

02  

20046550 

66, 

 
 الزهٌري , ماجد عبد الرضا حسٌن 

دور الصحافة المتخصصة فً تنشٌط العمل الدبلوماسً العرالً 
مجلة )صدى الخارجٌة ( المتخصصة انموذجٌا / ماجد عبد 

كلٌة االعالم ,  –الرضا حسٌن الزهٌري . بؽداد : جامعة بؽداد 
0205  

 سم  02ص ؛ 060 

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة 
 العنوان -ا   العمل الدبلوماسً  -0 الصحافة العرالٌة    -0 

 

30  

20046550 

 ,03م 

 
 ماجد كامل مرزا 

الرسائل االتصالٌة لتنضٌم )داعش( االرهابً ضد العراق 
 0203/,/6دراسة تحلٌلة لخطابات لٌادات التنظٌم للمدة من 

 –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ ماجد كامل مرزا . 0/5/0205لؽاٌة 

  0205كلٌة االعالم , 

 سم 02ص ؛  053 

 ستٌر فً االعالم رسالة ماج
 العنوان  -الصحافة العرالٌة         ا -0

 

30  

20046550 

  0,6هـ 

 
 هادي حسن هادي 

التؽطٌة الخٌرٌة لموضوعات االرهاب فً الصحافة العرالٌة 
دراسة تحلٌلة للصحٌفة االولى لجرٌدتً الصباح والزمان للمدة 

بؽداد  -/ هادي حسن هادي . ,05/5/020الى  ,0/5/020من 

  0205كلٌة االداب , –جامعة 

 سم02ص ؛ ,,

 دبلوم عالً فً الرعاٌة والحرب النفسٌة  
 العنوان -ا   االرهاب  -0 دراسات   –الصحافة العرالٌة -0

33  



 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الفلسفة,علم النفس

 

 

 
 

 



022 

 566ح 

 
 حسٌن هادي صالح 

نمد المعرفة الدٌنٌة فً الفكر االسالمً المعاصر / نماذج 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -مختارة / حسٌن هادي صالح .

  0205االداب , 

 سم 02ص ؛ 350

 رسالة دكتوراة فً الفلسفة 
 العنوان  -الفكر االسالمً               ا -0الفلسفة     -0

 

3,  

002 

 203ص 

 
 صالح محسن جبر 

المولؾ من المٌتافٌزٌما فً الفلسفة البراجماتٌة / صالح 
كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -محسن جبر .

0205  

 سم02ص ؛ 0,2د ,  –ا 

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة  
 العنوان -ا      الفلسفة  -0ماوراء الطبٌعة , علم     -0

 

35  

000425 

 602م 

 
 مإمن زهٌر حسن 

 -فلسفة الجمال عند هربرت ماركٌوز / مإمن زهٌر حسن .
  0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ؛ 0,0ز ,  -0 

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 هربرت ماركٌوز ) فلٌسوؾ عربً (  -0 الجمال , علم -0
 العنوان -ا

 

35  

000 

  000و

 
 وفاء كاظم علً 

االبعاد الفلسفٌة االنثروبولوجٌا البنٌة عند كلودلٌفً شتراوس / 
 0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -وفاء كاظم علً .

 . دكتوراة فلفسة فً الفلسفة 
 ( , مفكر  0622شتراوس , كلودلٌفً ) -0البنٌة ) فلسفة ( -0
 العنوان -ا

 

30  

000 

 552خ 

 
 الخزعلً , سالً حسن صخٌور

المرونة / سالً حسن  –التشارن فً المونة والفتة بالتصلب  
علم النفس ,  –كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد  -صخٌور .

0205  

32  



 سم  02ص ؛ 003

 ماجستٌر اداب فً علم النفس   
 العنوان  -علم النفس   ا –المعرفة  -0

 

0,2 

  566ح

 
 حسٌن علً منصور 

بؽداد :  -مدرسة ٌنسابور الصوفٌة / حسٌن علً منصور .
  0205كلٌة االداب ,  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ,  300ح ,  -ا   

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان  -مدارس             ا –الفلسفة  -0

 

36  

0,0 

  005ح 

 
 حافظ جبار مجٌد 

بؽداد :  -الفلسفة ونمدها مدنً صالح / حافظ جبار مجٌد .
  0205كلٌة االداب ,  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ؛ 060ذ ,  –ا 

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 صالح ) كاتب وفٌلسوؾ ( مدنً -0الفلسفة النمدي  -0

 العنوان -ا
 

,2  

0,0  

   656م 

 
 الموسوي , علً هاتؾ حسن 

النمد المركزي االمرٌكً عند نعوم تشوفمكً / علً هاتؾ 
 0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسن الموسوي .

 سم 02ص ؛ 050. 

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان  -نعوم تشومسكً           ا -0الفلسفة النمدٌة  -0

 

,0  

0,0  

  ,6ن 

 
 نور فوزي كاظم 

لراءاة هربرت ماركٌوز لفلسفة هٌجل لراءة هربرت ماركٌزو 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -كاظم ./نور فوزي 

 سم 02ص؛  020د ,  -0  0205االداب , 

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة    
 العنوان  -الفسلفة النمدٌة       ا -0

 

,0  

0,645  

  ,26ع 

 
 عماد عبد االمٌر نصٌؾ 

التفاإل المتعلم واللبداع االنفعالً وعاللتها بالتدفك النفسً / 
كلٌة االداب :  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عماد عبد االمٌر نصٌؾ .

0205  

,3  



 سم02ص ؛ 055 

 دكتوراة فً علم النفس  
 العنوان  -التفاإل                 ا -0

 

  ,26ح  052
 الحمداوي , ذكرى فٌصل جبر  

الهٌمنة الثمافٌة وعاللتها باخذ الخبرة / ذكرى فٌصل جبر 
كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعو المستنصرٌة  -الحمٌداوي .

0205 

 سم  02ص : اٌض ؛ 052س  –ب  

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس    
 العنوان  -علم النفس                          ا -0

 

,,  

052  

 666ح 

 
 حنٌن رشٌد مجٌد 

االرتباطات الوهمٌة وعاللتها بالتمرد النفسً / حنٌن رشٌد 
  0205كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد   -مجٌد 

 سم 02ص ؛ 020

 العنوان  -علم النفس      ا -0ماجستٌر فً علم النفس 

 

,5  

052 

  ,06ع 

 
 عبٌر رحٌم عباس 

التمكٌن النفسً و عاللتة بالمجازفة فً اتخاذ المرار / عبٌر 
لسم علم  –كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد  -رحٌم عباس .

  0205النفس , 

 سم  02ص ؛ 000 

 العنوان  -علم النفس     ا -0ماجستٌر اداب علم النفس 

 

,5  

052 

  022م

 
 مالن شنشول براعً منصور 

الطمع وعاللتة باالستمرار النفسً لدى موظفً الدولة / مالن 
كلٌة االداب ,  –بؽداد جامعة بؽداد  -شنشول بداعً منصور .

0205  

 سم 02ص ؛ 022 

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس 
 العنوان  -علم النفس                         ا -0

 

,0  

05240 

 ,5س 

 
 سعد عبد اللة حسون خلؾ 

المعرفة االجرائٌة وعاللتها بالذاكرة االرتجاعٌة والتفكٌر 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -المستمٌم / سعر عبد هللا حسون خلؾ .

  0205كلٌة االداب , 

,2  



 اطروحة الدكتوراة فلسفة فً علم النفس          
 العنوان  -النفس        ام عل -0

 

05240 

 006م

 
 المفتً , دٌار عونً فاضل 

مهمات الحٌاة وعاللتها بالكفاح الشخصً ومخططات الذات / 
كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد  -دٌار عونً فاضل المفتً .

 ,0205  

 سم 02: اٌض ,  300ق ,  –ا  

 اطروحة دكتوراة فً علم النفس 
 العنوان  -علم النفس , فلسفة              ا -0

 

,6  

0524062  

  203ؾ 

 
 الفالحً , دمحم عبد ناصر 

المرن ( وعاللتة بالمعتمد  –االسلوب المعرفً ) الضبط الممٌد 
جامعة بؽداد :  -بؽداد : . -الصحً / دمحم عبد ناصر الفالحً .

  0205كلٌة االداب , 

 سم 02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس     
 العنوان   -علم النفس االنسانً               ا -0

 

52  

0524020 

 0,0ص 

 
 صادق عبد النور عزٌز 

اثر ترتٌب فمرات ممٌاس االتساق المعرفً على خصائصة 
المٌاسٌة عند طلبة المرحلة االعدادٌة وفما لنظرٌة االستجابة 

 –بؽداد : جامعة بؽداد  -للفمرات / صادق عبد النور عزٌز .
 0205كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة , 

 سم . 02ص : اٌض ؛ 330ر ,  –ب  

 اطروحة دكتوراة فلسفة فً العلوم النفسٌة ) لٌاس وتموٌم (   
 العنوان  -المٌاس النفسً                       ا -0 

 

50  

0504,0 

600ر  

 
 رواء ؼازي فرحان عباس 

سمعة المرح وعاللتة بادارة االنفعاالت / رواء ؼازي فرحان 
  0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عباس .

 سم 02ص ؛ ,05 

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس 
 العنوان -ا  االنفعاالت ادارة  -0فس (   المسرح ) علم ن-0

 

50  

0534, 

066ع   

 
 العنانً , ذرمٌنر مسٌهر 

االنحٌاز المعرفً واالنحٌاز التاكٌدي وعاللتها بالتفكٌر الجمعً 

53  



كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ ذرمٌنر مسٌهر العانً .
0205 

 سم 02ص ؛ 005ج ,  –ي  

 اطروحة دكتوراة فلسفة فً علم النفس  
 العنوان  -االنحٌاز التاكٌدي           ا -0التفكٌر    -0

 

0534033 

203ص   

 
 صالح سلمان خلؾ 

 –تاثٌر العبء االدراكً فً االنتباة االنتمائً / صالح خلؾ 

  0205كلٌة االداب ,  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 02ص ؛ 0,0 

 ماجستٌر فً علم النفس 
 العنوان  -االنتباة ) علم النفس (   ا -0

 

5,  

05346 

  ,26و 

 
 ولٌد خالد عبد الكرٌم بابانه 

الخصائص المٌاسٌة لممٌاس مٌداس للذكاءات الممددة وفما 
لنظرٌتً المٌاس التملٌدي والسمات الكافة / ولٌد خالد عبد 

كاٌة التربٌة ابن رشد  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكرٌم باباه .
 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم 02ص ؛ ,,0

 ماجستٌر فً علم النفس 
 العنوان  -علم النفس            ا -الذات   -0

 

55  
 

0554, 

606ش   

 
 الفٌلً , نور عادل ٌوسؾ 

الكفاءة االنفعالٌة وعاللتها بتعمٌد الذات / نور عادل ٌوسؾ 
كلٌة االداب :  –الجامعة المستنصرٌة  –بؽداد  -الفٌلً : .

0205  

 سم 02ص ؛ ,02 

 ماجستٌر فً علم النفس 
 العنوان  -علم النفس          ا –الذات  -0

 

55  

0554, 

  620ش 

 
 شٌماء عبد شرهاؾ عساؾ 

بناء بطارٌة ما وراء الذاكرة لالطفال / شٌماء عبد شرهاؾ 
  0205كلٌة التربٌة ,  –واسط : جامعة واسط  -عساؾ .

 سم 02ص ؛ 22د.ن   

 رسالة ماجستٌر فً اداب علم النفس 
 العنوان  -علم النفس             ا –االطفال -0

 

50  

0554,  52  



 علً دمحم محسن صلبً   26ع 
اثر برنامج ارشادي لتنمٌة مهارات العناٌة بالذات لالطفال ذوي 

بؽداد : جامعة  -صعوبات التعلٌم / علً دمحم محسن صلبً .

  0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة .  –بؽداد 

 سم 02ص ؛ 020 

رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة االرشاد التمنً والتوجٌة 
 التربوي 

 العنوان  -العناٌة بالذات        ا -0   علم النفس   –الطفال -0

  

0554, 

600ؾ   

 
 فٌات احمد دمحم 

اثر اسلوب ارشادي ) االعادة الصٌاؼة ( فً تنمٌة ثمافة حموق 
دٌالى : جامعة  -الطفل لدى معلمات الرٌاضا / فٌات احمد دمحم .

 0205دٌالى : كلٌة التربٌة االسالمٌة ؛ 

 سم 02ص ؛ ,,0ث  –ا 

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان  -علم النفس           ا –االطفال  -0

 

56  

0554, 

065ن   

 
 الكبٌسً , االء نوري ضاٌع 

اثربرنامج ارشادي فً تنمٌة الذكاء الوجدانً لدى االطفال / 
كلٌة التربٌة للعلوم  –دٌالى : جامعة دٌالى  -االء نوري ضاٌع .

 0205االنسانٌة , 

 سم 02ص ؛ 005

رسالة ماجستٌر فً التربٌة )االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي 
 ) 
 العنوان -ا      الذكاء  -0علم النفس         –االطفال -0

 

52  

0554, 

202ن   

 

 
 كمال مونً طاهر 

اثر االرشاد باللعب لتخفٌؾ المشكالت النفسٌة الناتجة من 
تؤثٌرات سرطان الدم على االطفال المصابٌن به / كمال مونً 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –البصرة : جامعة البصرة -طاهر .

,0205 

 سم02ص؛052ص,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي 

 االرشاد باللعب -0علم النفس –االطفال -0

 

50  

0554, 

,6ن  

 
 نور ماجد ؼنً 

-تطور المدرة على التخطٌط بدى االطفال / نور ماجد ؼنً .
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد –بؽداد : جامعة بؽداد 

50  



,0205 

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم النفسٌة 
 العنوان-ا النمو    –علم النفس -0علم النفس  –االطفال -0

 

05545 

066ط  

 
 الطائً , افراح هادي حمادي 

معرفً لخفض اضطراب التوافك لدى –تؤثٌر برنامج سلوكً 
 -المراهمٌن والرانهم الجانحٌن / افراح هادي حمادي الطائً .

 0205كلٌة االداب ,-بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛000

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس 
 العنوان-اضطراب   ا–التوافك -0علم النفس –المراهمون -0

 

53  

055453 

26ع  

 
 علً عٌسى ادهم 

تطور الهوٌة االجتماعٌة وعاللته بالتعصب لدى المراهمٌن 
كلٌة -بؽداد : جامعة بؽداد-والراشدٌن / علً عٌسى ادهم .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛,00

 اطروحة دكتوراه فً العلوم النفسٌة 
 العنوان-الهوٌة االجتماعٌة      ا-0راهمون  الم-0

 

5,  

055453 

 062غ

 
 الؽانمً , اتحاد حسٌن 

جامعة -تطور لوة االنا لدى المراهمٌن / اتحاد حسٌن الؽانمً .
 0205كلٌة التربٌة ابن رشد , –بؽداد 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة 
 العنوان-المراهمون      ا-0

 

55  

055453 

 ,0,ن

 
 الكرادي , سالم جبر كاظم 

تطور اخذ الدور لدى المراهمٌن وعاللته بؤنماط المعاملة 
–بؽداد : جامعة بؽداد  -الوالدٌة / سالم جبر كاظم الكرعاوي .

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً علم النفس النمو
 العنوان-المعاملة الوالدٌة     ا-0علم النفس  –المراهمون -0

 

55  

05540 

 6,,ب

 
 البدري , مرٌم هاشم حمد هاشم

50  



تطور حب االستطالع وعاللته باسالٌب التنشئة االجتماعٌة لدى 
-بؽداد: جامعة بؽداد-االطفال / مرٌم هاشم حمد هاشم البدري .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛025

 لم النفس اطروحة دكتوراه فً ع
 العنوان-التنشئة االجتماعٌة     ا-0النمو   –علم النفس -0

 

05540 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , رسول عواد حسن 

تطور التفكٌر عالً الرتبة عند المراهمٌن و الوافدٌن / رسول 
كلٌة التربٌة للعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد -عواد حسن الزبٌدي .
 0205االنسانٌة  ابن رشد ,

 سم02؛ص 035

 ماجستٌر  فً العلوم النفسٌة 
 العنوان-المراهمٌن والرشدٌن       ا-0النمو –علم النفس -0

 

52  

05540 

 ,05س

 
 الساعدي , نداء جمال جاسم 

تطور الخداع عند االطفال المراهمٌن / نداء جمال جاسم 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -الساعدي .

 0205,)ابن رشد (  

 سم02ص؛050

 دكتوراه فً العلوم النفسٌة 
 العنوان-االطفال       ا-0النمو  –علم النفس -0

 

56  

05540 

 052ق

 
 لاسم دمحم نده

تطور االحكام الخلمٌة والدٌنٌة عند االطفال والمراهمٌن 
بؽداد: -العرالٌٌن وعاللتة بالذكاء االجتماعً / لاسم دمحم نده .

 0205ابن رشد للعلوم االنسانٌة , كلٌة التربٌة-جامعة بؽداد

 سم02ص؛322

 دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة 
الذكاء -3االطفال والمراهمٌن  -0النمو  –علم النفس -0

 العنوان-االجتماعً       ا
 

02  

05540 

 65ق

 
 لٌس حمٌد فرحان 

تطور التخٌل العملً وعاللته بالتفكٌر الهندسً لدى االطفال 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -والمراهمٌن / لٌس حمٌد فرحان.
 0205التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 

 سم02ص؛,05

 دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة 

00  



 العنوان-التفكٌر الهندسً     ا-0النمو    –علم النفس -0

 

05540 

 605ن

 
 الكواز , سناء عبد الكرٌم حمد 

التؽٌرات التطورٌة فً الذكاء السائل والمتبلور لدى الراشدٌن 
بؽداد : جامعة -وكبار السن / سناء عبد الكرٌم حمد الكواز .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–بؽداد 

 سم02ص؛023

 اطروحة دكتوراه فً العلوم النفسٌة 

 العنوان-ا       نمو   –علم النفس -0

 

00  

05540 

 022م

 
 المالكً اسهٌل مهدي نجم

تطور الحكم الجمالً لدى االطفال وعاللتة بالمستوى تعلٌم 
كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-الوالدٌن / اسهٌل مهدي نجم المالكً .

 0205التربٌة ابن رشد ,

 سم02ص؛020

 دكتوراه فً فلسفة العلوم النفسٌة 
 العنوان-تعلٌم الوالدٌن      ا-0النحو –علم النفس -0

 

03  

05540 

 006م

 
 المفتً , نزار لاسم توفٌك 

تطور صٌؽة المبنً للمجهول فً الجملة وانتاجها عند الطفل / 
كلٌة التربٌة -بؽداد : جامعة بؽداد-نزار لاسم توفٌك المفتً .

 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛050ل , -ج

 النفسٌة / علم النفس النمو رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم
 العنوان-ا     النمو  –علم النفس -0

 

0,  

0554000 

 ,06ع

 
 العبودي , ؼسك عبد الرضا برٌسم

فاعلٌة انموذج اجرائً تعلٌمً تعلمً لائم على مواجهات 
االلتصاد المعرفً فً تحصٌل مادة النمو وتنمٌة مهارات 

عبد الرضا التفكٌر المتشعب عند طلبة كلٌات التربٌة / ؼسك 
كلٌة التربٌة ابن رشد , -بؽداد : جامعة بؽداد-برٌسم العبودي .

0205 

 سم02ص:اٌض ؛ 060غ , -ب

 اطروحة دكتوراه فً العلوم التربوٌة 
 التعلٌم الجامعً     –طرق تدرٌس –علم النفس النمو -0

 العنوان-ا
 

05  

0524,  05  



 رؼد حسون فندي حافظ  ,5ر
بالمٌادة التحولٌة / رؼد حسون فندي التفكٌر البناء وعاللتة 

كلٌة االداب , لسم علم النفس -بؽداد : جامعة بؽداد-حافظ .

,0205 

 سم02ص؛,,0

 ماجستٌر اداب فً علم النفس 

 العنوان-علم النفس      ا–المٌادة -0

 

05240, 

 00,س

 
 سراب كرٌم رسن 

االجهاد الذهنً وعاللتة بالتحكم الذاتً لدى تدرٌسًٌ جامعة 
كلٌة التربٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -ؽداد / سراب كرٌم رسن .ب

 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي 
 العنوان-التحكم الذاتً        ا-0االجهاد -0

 

00  

052 

 2,0ح

 
 الحمدانً , سارة صالح هادي 

المنطك عند صدر الدٌن الشٌرازي / سارة صالح هادي 
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد : جامعة بؽداد -الحمدانً .

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة 
 العنوان-صدر الدٌن الشٌرازي ) فٌلسوؾ (    ا-0المنطك -0

 

02  

000 

 200ا

 
 االء جاسم كاطع 

فلسفة االخالق والسٌاسة عند ) الفارابً وابن مسكوٌة وابن 
–بؽداد : جامعة بؽداد  -سٌنا انموذجا ( / االء جاسم كاطع .

 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛060

 اطروحة الدكتوراه اداب فلسفة 
الفارابً وابن مسكوٌة وابن سٌنا ) -0االخالق السٌاسٌة -0

 العنوان-فالسفة ومفكرٌن (       ا
 

06  

00646 

 600ب

 
 البٌضانً , هالة علً عباس 

ثمافة التسامح فً المنظور الدٌنً : دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة 
-بؽداد : جامعة بؽداد -الكوت / هالة علً عباس البٌضانً .

 0205كلٌة االداب , 

 سم02ص ؛,02

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع 

22  



 العنوان-التسامح الدٌنً        ا-0

 

022 

 ,06ج

 
 الجبوري , هشام مطشر صالح

الزمن عند اوؼسطٌن واصولة الٌونانٌة / هشام مطشر صالح 
كلٌة االداب  , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -الجبوري .

0205 

 سم02ص؛053

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة 

 العنوان-اوؼسطٌن ) فٌلسوؾ (    ا-0الفلسفة الٌونانٌة    -0

 

20  

020 

 ,32ا

 
 احمد عبد السادة زوٌر 

الخطاب االوؼسطٌنً بٌن النزعة الالهوتٌة و النزعة االنسانٌة 
كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -/ احمد عبد السادة زوٌر .

 0205االداب ,

 سم02ص؛022

 رسالة دكتوراه اداب فً الفلسفة 
 النزعة االنسانٌة   -3النزعة الالهوتٌة  -0الفلسفة الشرلٌة  -0

 العنوان-ا
 

20  

02045 

 202ل

 
 الالمً , رواء راضً دمحم

اسس الفلسفة فً فكر مرتضى مطهري / رواء راضً دمحم 
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -الالمً .

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
مرتضى بن دمحم بن حسٌن بن مطهري -0الفلسفة االٌرانٌة  -0

 العنوان-وفٌلسوؾ ظ(    ا) عالم دٌنً 
 

23  

020 

 60,ع

 
 عدنان عبٌد حسن 

بؽداد : -الكاثارسٌز فً الفلسفة الٌونانٌة / عدنان عبٌد حسن .

 0205كلٌة االداب , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛,06

 رسالة دكتوراه اداب فً الفلسفة 

 العنوان-الفلسفة الٌونانٌة       ا-0

 

2,  

020 

 056م

 
 مازن جبار كاظم 

لراءة الفلسفة المعاصرة للفلسفة الٌونانٌة  لبل ارسطو / مازن 
كلٌة االداب –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -جبار كاظم .

25  



,0205 

 سم02ص؛030و , -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان-الفلسفة الٌونانٌة       ا-0

 

020 

 556م

 
 المسعودي , سعد عبد الواحد عبد هللا 

فً الفلسفة الٌونانٌة ) االلوهٌة والخلود (  متكالت الدٌن
بؽداد : جامعة  -انموذجا / سعد عبد الواحد عبد هللا المسعودي .

 0205كلٌة االداب , –بؽداد 

 سم02ص ؛055ج, -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة الٌونانٌة 
 العنوان-الفلسفة الٌونانٌة     ا-0

 

25  

020 

 360ي

 
 ٌحٌى شرٌؾ جاٌد 

المولؾ الفلسفً الٌونانً واالسالمً من الجمال / ٌحٌى شرٌؾ 
 0205كلٌة االداب , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -جاٌد .

 سم02ص؛ 036و , -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان-الفلسفة الٌونانٌة         ا-0

 

20  

0254, 

 6,0ع

 
 ؼٌداء دمحم حسن عبد الرزاق 

 نمد االفالطونٌة المحدثة ممارنة بٌن النحوي والؽزالً 
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -/ ؼٌداء دمحم حسن عبد الرزاق .

 0205كلٌة االداب , –

 سم02ص؛0,5

 اطروحة دكتوراه اداب فً الفلسفة 
ٌحٌى النحوي ) فٌلسوؾ ٌونانً -0االفالطونٌة  الحدٌثة -0

 العنوان-مً (     االؽزالً ) فٌلسوؾ اسال-3مسٌحً (  

 

22  

02640 

 262ت

 
 التمٌمً / مازن دمحم سفر عبد هللا 

مصادر التلمً واالستدالل فً الفلسفات المدٌمة  والحدٌثة 
الفنوصٌة والبرجمانٌة انموذجا دراسة وصفٌة ونمدٌة من 

بؽداد :  -منظور اسالمً / مازن دمحم سفر عبد هللا التمٌمً .
 0205العلوم االسالمٌة , كلٌة –الجامعة العرالٌة 

 سم02ص؛ 056

 رسالة دكتوراه فً فلسفة العلوم االسالمٌة 
 العنوان-فلسفة    ا –البرجماتٌة  -0الفلسفة االسالمٌة   -0

 

26  



02640 

 656ق

 
 المٌسً , عمر ناٌؾ كردي خلٌفة 

هـ( فً كتاب الطالق من 520ترجٌحات االمام الروٌانً ) ت

لفمه الشافعً / عمر ناٌؾ كردي خالل كتابة بحر المذهب فً ا
كلٌة العلوم االسالمٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -خلٌفة المٌسً .

,0205 

 سم02ص؛003

 اطروحة دكتوراه فلسفة اسالمٌة 
 العنوان-عبد الواحد اسماعٌل الروٌانً , فمٌة شافعً       ا -0

 

62  

02640 

 ,50ج

 
 هـ( 0,2-22جعفر الصادق , جعفر بن دمحم البالر ) 

االمام الصادق )علٌة السالم ( ومدرستة الكالمٌة دراسة 
فلسفٌة / جعفر بن دمحم البالر جعفر الصادق علٌة السالم , 

بؽداد : الجامعة -تحمٌك عالء كاظم لاسم الجابري .
 0205المستنصرٌة ,

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة 
 دراسات –الفلسفة االسالمٌة -0

عفر بن دمحم البالر )علٌة السالم ( االمام جعفر الصادق , ج
 العنوان-السادس وعالم بالكالم       ا

 

60  

0264020 

 262ع

 
 العكٌلً , علً خضر ابراهٌم جاسم 

اثر الفلسفة الٌونانٌة فً ابحاث نصٌر الدٌن الطوسً الكالمٌة / 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً خضر ابراهٌم العكٌلً .

 0205االداب , 

 سم02ص؛022

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة االسالمٌة 

النصٌر الطوسً , دمحم بن  -0دراسات   –الفلسفة االسالمٌة -0

 العنوان-هـ( فٌلسوؾ      ا500-560الحسن ) 

 

60  

02640260 

 5,6ت

 
 تؽرٌد جٌاد ضاري 

العشك االلهً عند جالل الدٌن الرومً ) دراسة تحلٌلٌة لمفهوم 
ح االنسان مع ذاته ومع االخر ( / تؽرٌد العشك واثرة فً تصال

 0205كلٌة االداب ,–بؽداد : جامعة بؽداد  -جٌاد ضاري .

 سم02ص؛020

 رسالة الماجستٌر اداب فً الفلسفة 
دمحم بن دمحم بن الحسٌن  جالل الدٌن  -0الفلسفة االسالمٌة  -0

 العنوان-الرومً         ا
 

63  



062 

 02,ا

 
 ال خالد , سنا صباح علً 

نظرٌة العود االبدي عند نٌتشة واثرها فً الفلسفة المعاصرة / 
كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -سنا صباح علً ال خالد .

 0205االداب ,

 سم02ص ؛006ب, -ا

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة 
 العنوان-نٌتشة ) فٌلسوؾ  المانً (   ا-0الفلسفة الحدٌثة  -0

 

6,  

062 

 520ا

 
 اسماء جعفر فرج

بؽداد  -مشكلة المٌم عند جان بول سارنز / اسماء جعفر فرج .
 0205كلٌة االداب ,–: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر اداب فلسفة 
جان بول سارتر ) فٌلسوؾ معاصر (   -0الفلسفة الحدٌثة  -0

 العنوان-ا
 

65  

062 

 6,,ب

 
 البدري , زٌنب والً شوٌع

اءة اتٌن جٌلسون / زٌنب والً شوٌع الفلسفة المسٌحٌة فً لر
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -البدري .

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة 
 العنوان-انٌس جٌلسون ) فٌلسوؾ (  ا-0الفلسفة المسٌحٌة -0

 

65  

062 

 566ج

 
 حسون علٌوي فندي سراي

اشكالٌة مفهوم الجوهر فً الفلسفة الحدٌثة المتؤخرة اتجاهات 
بؽداد : -وشخصٌات منتخبة / حسون علٌوي فندي سراي .

 0205كلٌة االداب ,–الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛ 062ذ , -ا

 اطروحة دكتوراه اداب فً الفلسفة 

 العنوان-الفلسفة الؽربٌة الحدٌثة       ا-0

 

60  

062 

 0,0س

 
 دمحم سارة خزعل

-مفهوم الخبرة فً فلسفة جون دٌوي / سارة خزعل دمحم .
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ 066

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان-جون دٌوي ) فٌلسوؾ (   ا-0الفلسفة الؽربٌة -0

62  



 

062 

 020ط

 
 طالب دمحم كرٌم

التفسٌر الكمً للتارٌخ فً الفلسفة الحدٌثة ونمدة فً الفلسفة 
كلٌة االداب –بؽداد: جامعة بؽداد -المعاصرة / طالب دمحم كرٌم .

,0205 

 سم02ص ؛ ,,0

 دكتوراه فً الفلسفة 

 العنوان-الفلسفة الحدٌثة       ا-0

 

66  

062 

 0,6ن

 
 نادٌة احمد عباس 

ٌر باخ / نادٌة احمد النزعة المادٌة االنسانٌة فً فلسفة فو
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: جامعة بؽداد -عباس .

 سم02ص؛ 036

 رسالة الماجستٌر اداب فً الفلسفة 
 العنوان-فوٌر باخ ) فٌلسوؾ (      ا-0الفلسفة المسٌحٌة -0

 

022  

06240 

 650ا

 
 انسام عامر فرحان 

حموق االنسان فً الفلسفة الحدٌثة ) نماذج مختارة ( / انسام 
 0205كلٌة االداب , –بؽداد : جامعة بؽداد  -عامر فرحان .

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 العنوان-دراسات        ا–الفلسفة الحدٌثة  -0

 

020  

06, 

 266ع

 
 العلوي , نهاوند  علً حمد

التحوالت الفكرٌة فً فلسفة روجٌة كارودي  / نهاوند علً 
 لسم فلسفة –كلٌة االداب –بؽداد : جامعة بؽداد  -حمد العلوي .

 سم02ص؛050

 دكتوراه فً الفلسفة 
 العنوان-ؼارودي روجٌة )فٌلسوؾ ( ا-0الفلسفة الفرنسٌة  -0

 

020  

06, 

 60,م

 
 مروة شاكر حمٌد

رلوبونتً / مروة شاكر المنهج الظاهر فً فلسفة مورٌس مٌ
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -حمٌد .

 سم02ص ؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة 
 مورٌس مٌرلوبونتً ) فٌلسوؾ فرنسً ( -0الفلسفة العربٌة -0

 العنوان-ا

023   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدٌانات
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

022 

 202أ

 
عبدهللا بن ٌوسؾ بن حمد امام الحرمٌن,عبدالملن بن 

 (02,-06,الجوٌنً)

االمام الجوٌنً وجهود فً دراسة االدٌان من خالل كتابة  
 /)شفاء الملٌل فٌما ولع فً الثوارة واالنجٌل من التبدٌل

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:الولؾ السنً-الجوٌنً:

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص ادٌان
 الدٌان                   أـ العنوانـ 0

 

02, 

022 

 ,20ع

 
 عماد دمحم فرحان

التنصٌر واسالٌبة فً مطالع الحادي والعشرٌنٌة/عماد دمحم 
دٌوان -:0205دٌوان الولؾ السنً:كلٌة االمام االعظم,-فرحان:

 0205الولؾ السنً:كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛003

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 أـ العنوان                      ـالدٌانات0

 

025 

022 

 203ؾ

 
 فالح صبحً جبٌر عٌاش

 عمٌدة الٌهود فً تفسٌر االمثل للشٌرازي)دراسة تاجٌلٌة(
كلٌة التربٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-فالح صبحً جبٌر عٌاشً:/

 0205للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛352

 رسالة ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم

025 



 أـ العنوان                     ـ الدٌانات 0

 

022 

 065ن

 
 الكبٌسً,انسام عبد السالم داود

دٌانة الصابئة معتمدا وسلوكا/ انسام عبد السالم داود 
كلٌة االمام االعظم -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً-الكبٌسً:

 0205الجامعة,

 سم02ص؛003

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن

 دٌانه             أـالعنوان-الصائبةـ 0ـ الدٌانات          0

 

020 

022 

 00ن

 
 نبؤ هشام ٌوسؾ

أثر أهل الكتاب الٌهود والنصاري فً الفرق التً ظهرت فً 
المادٌانٌة انموذجا/ نبؤ -البهائٌة-البابلٌة-بالد الشام االٌزٌدٌة

 0205بؽداد:دٌوان الولؾ السنً,-هشام ٌوسؾ:

 سم02ص؛053

 الدٌن تخصص ادٌانرسالة ماجستٌر لسم اصول 
 ـ الٌهود والنهاري             أـ العنوان0ـاالدٌان              0

022 

02240 

 ,02ع

 
 العامري،ذكرى عواد ٌاسر

ذكرى عواد ٌاسر / فلسفة االختٌار عند االنبٌاء)علٌهم السالم(
كلٌة التربٌة للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-العامري:
 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛025

 روحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمًاط
 ـالفلسفة والدٌن                 أـ العنوان0

 

026 

02240 

 500ع

 
 عبد الستار زٌن العابدٌن خلؾ

سفر اٌوب التواري موازنه بٌن المران الكرٌم والعهد المدٌم 
بؽداد:الجامعة -دراسة عمدٌة/ عبد الستار زٌن العابدٌن خلؾ:

 0205التربٌة االساسٌة, المستنصرٌة:كلٌة

 سم02ص؛300

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة
 دراسات                     أـ العنوان-ـاالدٌان0

 

002 

02240 

 ,32م

 
 دمحم عبد الجبار عمران عٌسى

السلطة الدٌنٌة فً االدٌان السماوٌة الثالثة الٌهودٌة النصرانٌة 
-لجبار عمران عٌسى:دراسة ممارنة/ دمحم عبد ا-واالسالم

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد:الجامعة العرالٌة

000 

 



 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر ممارنه ادٌان
 دراسات                      أـ العنوان-ـاالدٌان0

 

02240 

 556م

 
 المسعودي,خلود عبدالكرٌم خلؾ

السٌاسً السٌاسة ودورها فً نكوٌن االتجاه -النشئة االجتماعٌة
الجامعة -فً تونس/ خلود عبدالكرٌم خلؾ المسعود:

 0205المستنصرٌة:كلٌة العلوم السٌاسٌة,

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 ـ المادٌة والطبٌعٌة          أـالعنوان0دراسات      -ـاالدٌان0

 

000 

 

002 

 262ج

 
 الجمٌلً،مطلب صالح عٌطان علً

النصاب فً الفتاوي برهان الدٌن محمود بن احمد بن 
هـ من كتابة 505عبدالعزٌز بن مازة البخاري المتوفً سنه 

الوكالة الى كتاب الجناٌات والحدود دراسة وتحمٌك/ مطلب 
 صالح عٌطان علً الجمٌلً
سم  ماجستٌر 02ص,,00.. 0205بؽداد:دٌوان الولؾ السنً,

 أـ العنوان         ـالدٌن االسالم0ًفً الشرٌعة    

 

003 

002 

 ,02ع

 
 عامر عداي مهدي

مماصد الشرٌعة عند االستاذ عبد الكرٌم زٌدان فً كتابة الجامع 
فً الفمة االسالمً المفصل فً احكام المراة والبٌت المسلم فً 

-بؽداد:جامعة بؽداد-الشرٌعة االسالمٌة/ عامر عداي مهدي:
 سم02ص؛065               0205كلٌة العلوم االسالمٌة,

 دكتوراه فلسفة فً العلوم االسالمٌة

 ـالعلوم االسالمٌة                           أـ العنوان0

 

00, 

002 

 026ع

 
 عبد االمٌر صكر سلطان

االنفصام بٌن العمٌدة والسلون االسباب 
االثارة,المعالجات)مجتمع العراق انموذجا(دراسة فكرٌة/ عبد 

كلٌة العلوم -داد:جامعة بؽدادبؽ-االمٌر صكر سلطان:
 سم02ص؛052       0205’االسالمٌة

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص فكر

 ـ الفكر االسالمً                      أـ العنوان0

 

005 

002 

 ,05ي

 
 ٌاسر هنرعونً عمراوي

005 



تالٌؾ المال علً بن سلطان دمحم -المبٌن المعٌن الفهم االربعٌن
سنة بداٌة المخطوط الى نهاٌة  هـ,020الماري الحنفً ت

-الحدٌث الثالث دراسة وتحمٌك/ ٌاسر هنرعونً عمراوي:
   0205بؽداد:دٌوان الولؾ السنً كلٌة االمام االعظم,

 سم(02)ص؛353

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمً
 ـالعلوم االسالمٌة                        أـ العنوان0

 

00240 

 ,32أ

 
 وسى احمد مصطفى م

الجهود العلمٌة والدعوٌة للمعهد االسالمً فً البصرة دراسة 
بؽداد:دٌوان الولؾ السنً كلٌة -مٌدانٌة/ احمد مصطفى موسى:

 سم(02ص؛020)        0205االعظم,

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالفكر االسالمً                       أـ العنوان0

 

000 

00240 

 660أ

 
 خٌري امٌنانوار 

االستثناء فً الفكر االلتصادي االسالمً انوار خٌري 
          0205امٌن/بؽداد:كلٌة التربٌة للبنات,

 سم(02ص؛ ,,0) 

 رسالة ماجستٌر علوم المران تخصص فكري اسالمً
 ـ الفكر االسالمً                           أـ العنوان0

 

002 

00240 

 ,66أ

 
 أنور عمر احمد دمحم

ستبداد السٌاسً لراءة فكرٌة معاصرة/ أنور عمر احمد اال
 0205كلٌة االمام االعظم الجامعة,-دمحم...دٌوان الولؾ السنً:

 سم02ص؛060

 ماجستٌر لسم الدعوة والخطاٌة

 ـ الفكر االسالمً                      أـ العنوان0

 

006 

00240 

 ,20ت

 
 تمارا ممتاز حسٌن دمحم

بالمٌمة فً الفكر االسالمً/ تمارا ممتاز حسٌن التكافإ االنسان 
دمحم..بؽداد:جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات لسم علوم 

 0205المران,

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً علوم المران

 ـ الفكر االسالمً                    أـ العنوان0

 

002 

00240  000 



 الحدٌثً,خالد مصطفى عبٌد 63,ح
واجهة الفضاٌات المعاصرة نماذج الٌات المفكر المسلم فً م

وتطبٌمات/ خالد مصطفى عبٌد الحدٌثً....دٌوان الولؾ 

 0205السنً:كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛052

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة فكر اسالمً

 ـالمضاٌا المعاصرة            أـ العنوان0 ـ،الفكر االسالمً    0

 

00210 

 2,0ح

 
 حسن الحمدانً الحمدانً,صهٌب علً

الشخصٌة الدعوٌة فً السورة الملكٌة سماتها واهدافها 
وظائفها واسالٌبها/ صهٌب علً حسن الحمدانً...رئاسة 

 0205كلٌة االمام االعظم, -دٌوان الولؾ السنً:

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 نـالسور المكٌة          أـ العنوا0ـالفكر االسالمً      0

 

000 

00240 

 ,50ر

 
 رشاد احمد فاضل

مفهوم االخر فً الفكر العربً دراسة نمدٌة اسالمٌة/ رشاد 
كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً-؛احمد فاضل

 0205االعظم،

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ الفكر االسالمً                     أـ العنوان0

 

003 

00240 

 6,6ز

 
 الزٌدي,هشام هادي مسٌر

االراء االستشرالٌة للمستشرلة بطرس الملمب بالمحترم دراسة 
بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -:نمدٌة/ هشام هادي مسٌر الزٌدي

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 ـ الفكر االسالمً                 أـ العنوان0

    

00, 

00240 

 ,05س

 
 الساعدي,انعام لفته خزعل عداي

النسخ والبداء فً الفكر االسالمً/ انعام لفته خزعل عداي 
بؽداد:الجامعة المستنصرٌةكلٌة العلوم -:الساعدي

 0205االسالمٌة,

 سم02ص؛002

 الماجستٌرفً علوم المران والتربٌة االسالمٌة

005 



 ـفكر اسالمً                   أـ العنوان0

 

00240 

 ,56س

 
 السعٌدي,ماجد حمٌد كصاب

الفكر االسالمً المعاصر بٌن التجدٌد والتنوٌر/ ماجد حمٌد 
 0205كلٌة التربٌة,-جامعة بؽداد-بؽداد:-:كصاب السعٌدي

 سم02ص؛050

 دكتوراه فً علوم المران والتربٌة 
 ـالفكر االسالمً                     أـ العنوان0

 

005 

00240 

 620ش

 
 براهٌمشٌماء فالح ا

مفهوم المفاضلة فً الفكر االسالمً)دراسة تاحٌلٌة(/ شٌماء 

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-فالح ابراهٌم..بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛300

 ماجستٌر فً علوم المران

 ـ الفكر االسالمً                  أـ العنوان0

 

000 

00240 

 ,00ص

 
 صابرٌن ستار علً

االسالمً مفهومة وتطبٌماته/ المنهج الحضاري فً الفكر 
كلٌة العلوم -جامعة بؽداد -صابرٌن ستار علً..بؽداد:

 0205السٌاسٌة,

 سم02ص؛026

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـالفكر االسالمً                  أـ العنوان0

 

002 

00240 

 300ع

 
 عبدالجبار حمٌد صالح

المعتدل فً  جهود المدارس االسالمٌة فً اٌاء الفكر االسالمً
الخامس الهجري)العراق والمشرق انموذجا(/ عبدالجبار حمٌد 

 صالح
 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-بؽداد:

 سم02ص؛302

 الدكتوراه فً اصول الدٌن
 ـ الفكر االسالمً                  أـ العنوان0

 

006 

 

00240 

 506ع

 
 العزاوي,ٌاسر متعب طعمة

االسالمً المعاصر)الشٌخ بالر شرٌؾ الفكر التربوي 
-جامعة بؽداد-المرٌشً(/ ٌاسر متعب طعمة العزاوي..بؽداد:

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,

032 



 سم02ص؛022

 دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة اصول التربٌة
 ـالفكر االسالمً                     أـ العنوان0

 

00240 

 ,26ع

 
 دمحم فهدالعكٌدي,لٌلى 

ضوابط االنفتاح فً الفكر االسالمً/ لٌلى دمحم فهد 
 0205جامعة ,كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,-العكٌدي...بؽداد:

 سم02ص؛005

 الدكتوراه فلسفة فً علوم المران

 ـالفكر االسالمً                    أـ العنوان0

 

030 

00240 

 650ع

 
 العٌساوي,حذٌفة دمحم رٌكان

ندي وجهوده الفكرٌة فً الكتابة )الفكر العربً دراسة انور الج
دٌوان الولؾ -نمدٌة(/ حذٌفة دمحم رٌكان العٌساوي..بؽداد:

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً الدعوة االسالمٌة تخصص فكر اسالمً
 ـ الفكر االسالمً                 أـ العنوان0

 

030 

00210 

 656ع

 
 العٌشة,سٌؾ عادل حسٌن

المشروع السٌاسً االسالمً بٌن ثواب الشرع ومتؽٌرات 
السٌاسة دراسة فكرٌة معاصرة/ سٌؾ عادل حسٌن 

 0205كلٌة االمام االعظم,-العٌشة..دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛502

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 ـ فكر اسالمً                    أـ العنوان 0

 

033 

00240 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي,عمر سامً ساٌر

االلتزام بالدٌن االسالمً واثرة فً اٌماؾ الجرائم/ عمر سامً 
 ساٌر

 0205كلٌة االمام االعظم,-الفهداوي.. دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛,02

 ماجستٌرفً الدعوة والفكر
 اٌماؾ        أـ العنوان-ـالجرائم0ـ الفكر االسالمً             0

 

03, 

00240 

 065ن

 
 الكبٌسً,صفاء محمود سلٌمان

مفهوم الدولة المدٌنه بٌن االسالم والعلمانٌة/ صفاء محمود 

035 



كلٌة االمام -دٌوان الولؾ السنً-سلٌمان الكبٌسً.. بؽداد:
 0205االعظم,

 سم02ص؛,02

 ماجستٌرفً العلوم االسالمٌة
 ـ الفكر االسالمً                 أـ العنوان0

 

00240 

 63ل

 
 احمد علو دمحم لٌث

الفكرالٌهودي واثرة فً االعالم الؽربً/لٌث احمد علودمحم.. 

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-بؽداد:

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فكر اسالمً
 ـالفكر االسالمً                     أـ العناون0

 

035 

00240 

 ,32م

 
 دمحم محمود بدر

الجهود العلمٌة والدعوٌة لعلماء الزبٌر فً حمبة الحكم 
م دراسة وعوٌة/:دمحم ,060-0500هـ/333-606العثامنً 

كلٌة االمام -دٌوان الولؾ السنً-محمود بدر.. بؽداد:
 0205االعظم,

 سم02ص؛305

 ماجستٌر فً الدعوة والخطابة
 ـالفكر االسالمً                    أـ العنوان0

 

030 

 
 
 

00240 

 506م

 
 المشاٌخً،كمال الدٌن سعدون جمٌل

النزاهة فً الفكر االسالمً نماذج وتطبٌمات/ كمال الدٌن 
كلٌة -دٌوان الولؾ السنً-سعدون جمٌل المشاٌخً.ـ بؽداد:

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛362

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة

 ـ الفكر االسالمً                    أـ العنوان0

 

032 

00240 

 505م

 
 معتصم عدنان دمحم

اللباب فً فضل االل واالصحاب لشٌخ احمد بن ابً بكر 
هـ/معتصم عدنان دمحم.ـ 020المشهور بالرٌاحً المتوفً بعد 

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-بؽداد:

 سم02ص؛0,2

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 أـ العنوانـ الفكر االسالمً                   0

 

036 

 



00240 

 520م

 
 المعماري,علً عبدالجبار حسن احمد

الخطاب االخروي عند االمام النورسً واثرة فً تعزٌز االٌمان/ 
دٌوان الولؾ -علً عبدالجبار حسن احمد المعماري.ـ بؽداد:

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛060

 ماجستٌر فً تخصٌص فكطر اسالمً
 االسالمً                   أـ العنوانـالفكر 0

 

0,2 

 

00240 

 656م

 
 مٌسون سعٌد فلٌح

العادات االجتماعٌة فً العراق بعد االحتالل االمرٌكً فً ضوء 
دٌوان الولؾ -الفكر االسالمً/مٌسون سعٌد فلٌح.ـ بؽداد:

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛060

 والتربٌة االسالمٌةماجستٌر فً لسم علوم المران 
 ـالفكر االسالمً                         أـ العنوان0

 

0,0 

 

00240 

 036ن

 
 الناجً,مصطفى ناجً واحد

االسس الفكرٌة للمجلس االعلى االسالمً العرالً/ مصطفى 
كلٌة االمام -دٌوان الولؾ السنً-ناجً واحد الناجً/ بؽداد:

 0205االعظم,

 سم00ص؛332

 فً العلوم السٌاسٌة فرع الفكر السٌاسًدكتوراه فلٌفة 
 ـالفكر االسالمً                     أـ العنوان0

 

0,0 

00240 

 0,ن

 
 ندى حسن نجم

عوامل بناء الشخصٌة فً الفكر االسالمٌة/ندى حسن نجم.ـ 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد:

 سم02ص؛050

 ماجستٌر لسم اصول الدٌن/فكر اسالمً

 المً                        أـ العنوانـالفكر االس0

 

0,3 

0021020 

 365ج

 
 الجحٌشً,تحرٌر عٌسى جمعة

التاسٌس الفكري اهمٌة ومعولاته وافاق فً النهوض باالمة 
-دراسة فكرٌة دعوٌة/تحرٌر عٌسى جمعة الجحٌشً.ـ بؽداد:

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛053

 االسالمٌة ماجستٌر فً العلوم

0,, 



 دراسات                     أـ العنوان-ـالفكر االسالم0ً

 

0024020 

 ,06ع

 
 العبٌدي,عبد اللطٌؾ داود موسى

التبعٌة المحمودة والتبعٌة المزمودة دراسة فكرٌة/ عبد اللطٌؾ 
كلٌة االمام -دٌوان الولؾ السنً-داود موسى العبٌدي.ـ بؽداد:

 0205االعظم,

 سم02ص؛022

 ستٌر فً العلوم االسالمٌةماج

 دراسات                     أـ العنوان –ـ الفكر االسالمً 0

 

0,5 

0024020 

 26ع

 
 علً حسٌن دمحم

الشهوان فً الفكر الٌهودي من منظور اسالمً)دراسة نمدٌة 
كلٌة -دٌوان الولؾ السنً-بؽداد: -فكرٌة(/علً حسٌن دمحم.

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛5,6

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة
 دراسات                     أـ العنوان-ـ الفكر االسالم0ً

 

0,5 

0024, 

 566ح

 
 الحسٌنً,زهراء حسٌن عبد

 0223مشكالت المراة العرالٌة فً ضوء الفكر االسالمً من 

دٌوان الولؾ -/زهراء حسٌن عبج الحسٌنً.ـ بؽداد:0203حتى 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً علوم الفران تخصص فكر اسالمً
 ـ المراة فً االسالمً                        أـ العنوان0

 

0,0 

0024503 

 ,6ن

 
 نور صفاء شكر علً

التربٌة الصحة االسالم وتطبٌماتها التربٌة/نور صفاء شكر 
ابن جامعة بؽدادـ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -علً.ـ بؽداد:

 0205رشد,

 سم02ص؛050

 ماجستٌرفً العلوم التربوٌة اصول التربٌة
 ـ االسالم والصحة                   أـ العنوان0

 

0,2 

00240 

 205ت

 
 تماظر دمحم مإنس

االصالح الفكري دراسة فً المشروع الحضاري االسالمً 
جامعة بؽدادـ كلٌة العلوم -المعاصر/تماظردمحم مإنس.ـ بؽداد:

0,6 



 0205ً ا,االسالم

 سم02ص؛035

 رسالة ماجستٌر فً لسم اصول الدٌن تخصص
 ـالفكر االسالمً                         أـ العنوان0

 

0024000 

 266ع

 
 العلوي,ضحى دمحم جبر
تعلمً ممترح على وفك المدخل -فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً

المنظومً فً التحصٌل والمٌل نحو مهنة التدرٌس عند طلبة 
العلوم االسالمٌة/ضحى دمحم جبر العلوي.ـ بؽداد:جامعة كلٌات 

 0205بؽدادـ كلٌة التربٌة,

 سم02ص؛022

 دكتوراه فً العلوم التربوٌة

 دراسات                أـ العنوان-طرق التدرٌس-ـ االسالم0

 

052 

000 

 300ص

 
 الصحاؾ,لحطان نعمه حسن

 النواهة ودالالتها فً المران الكرٌم/لحطان نعمه حسن
كلٌة التربٌة ابنة رشد للعلوم -الصحاؾ.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛306

 دكتوراه فً العلوم المران
 علوم                      أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

050 

000 

 ,03م

 
 الماجدي,عواد لاسم رسن

مفتاح الضرر فً شرح باب الحادي عشر للشٌخ خضر بن دمحم 
علً دراسة وتحمٌك/عواد لاسم رسن الماجدي.ـ بن 

 0205بؽداد:الجامعة المستنصرٌة:كلٌة التربٌة االسالمٌة,

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة
 ـالتربٌة االسالمٌة                    أـ العنوان0

 

050 

003 

 ,02أ

 
 هـ(5,3-52,ابو بكر العربً,محممد بن عبدهللا)

فً كتاب العواصم من المواصم للماضً ابً بكر  االثار الدعوٌة
دمحم بن عبدهللا ابو بكر ابن / هـ(5,3بن العربً رحمه هللا ت)

   0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-بؽداد: -العربً.

 سم(02ص؛055)

 ماجستٌر تخصٌص دعوة االسالمٌة
 ـ الدعوة االسالمٌة                    أـ العنوان0

 

053 



003 

 ,32أ

 
 احمد صباح عارؾ

االمن االجتماعً لالسرة المسلمة دراسة دعوٌة/أحمد صباح 

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-عارؾ.ـ بؽداد:

 سم02ص؛50,

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة

 ـالدعوة االسالمٌة                         أـ العنوان0

 

05, 

00, 

 ,52أ

 

 هـ(0020-0006االسكداري,اسماعٌل بن عبدهللا)

جامع الفضائل ولامع الرذائل/اسماعٌل بن عبدهللا 
االسكداري,دراسة وتحمٌك ٌاسر ٌحى جعفر رٌحان العٌساوي.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً-بؽداد:

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص دعوة وفكر
 االسالمٌة                      أـ العنوانـ الدعوة 0

 

055 

003 

 ,0,ب

 
 البرادوستً،بالل ملوبرخال

حلمات العلوم الشرعٌة واثرها فً اعداد العلماء والدعة فً 
م الى 0602اللٌم كوردستان العراق)اربٌل انموذجا(من سنة)

دٌوان -بالل ملوبرخال البرادوستً.ـ بؽداد:/ م(0222سنة 

 0205لٌة االمام االعظم,ك-الولؾ السنً

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً الدعوة والخطابة الفكر
 ـالدعوة االسالمٌة                   أـ العنوان0

 

055 

003 

 ,50ب

 
 بشار سمٌر دلً

المنهج الوسطى مؤثرة فً الفتاوي المعاصرة الشٌخ دمحم ابً 
-بؽداد:زهرة ـ دراسة استمرائٌة تحلٌلٌة/بشار ,سمٌردلً.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً اصول الدٌن 

 ـالدعوة االسالمٌة                     أـ العنوان0

 

050 

003 

 202ب

 
 بال عبدالجبار دمحم صالح

شرح نظم السٌرة لالمام برهان الدٌن ابو الصفاء ابراهٌم بن 
 الى ؼزوة بنً المصطلك مصطفى الحلبً من بداٌة الكتاب

دٌوان الولؾ -(/بالل عبدالجباردمحم صالح.ـ بؽداد:2,)لوحة

         0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

052 



 ـ الدعوة االسالمٌة                أـ العنوان0

 

003 

  00ج

 
 الجاؾ,مصعب دمحم امٌن علً

امٌن المنهج الدعوي مع الملون فً المران الكرٌم/ مصعب دمحم 
كلٌة االمام -علً الجاؾ..ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً الدعوة االسالمٌة

 ـ الدعوة االسالمٌة              أـ العنوان0

 

056 

003 

 206ح

 
 هـ(0060-22الحلبً,ابراهٌم بن مصطفى)

(/ 65-2,هـ()0062شرح نظم السٌرة االبراهٌم الحلبً)ت

هـ(الحلبً..ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 0060-22بن مصطفى)ابراهٌم 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛060

 ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة

 ـ الدعوة االسالمٌة                     أـ العنوان0

 

052 

003 

 260خ

 
 الخلٌفاوي,خضٌر عباس ابراهٌم

خضٌر عباس الحوار وتمراثة الدعوٌة سورة النمل انموذجا/ 
كلٌة االمام -ابراهٌم الخلٌفاوي..ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم52ص؛000

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ الدعوة االسالمٌة              أـ العنوان0

 

050 

 

003 

 ,26د

 
 دلٌر اكبر انور ولً

كلٌة االمام االعظم الجامعة ودورها فً اعداد الدعاة)لسم 
ة والخطابة والفكر انموذجا(/دلٌر اكبرانور ولً..ـ الدعو

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً لسم الدعوة والخطابة والفكر 
 ـ الدعوة االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

050 

003 

 ,60د

 
 دٌار ناظم دمحم

النور السافر للشٌخ العالمة كنز الذخائر وهدٌة المسافر الى 
جالل الدٌن دمحم بن احمد بن دمحم الحلً المتوفً 

053 



هـ()دراسة وتحمٌك(/دٌار ناظم دمحم.ـ بؽداد:دٌوان ,25سنه)

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص

 ـ الدعوة االسالمٌة                   أـ العنوان0

 

003 

 ,66ز

 
 زهٌر محسن عباس

االولوٌات فً الدعوة الى هللا وتطبٌماتها المعاصرة)دراسة 
تطبٌمٌة معاصرة(/زهٌر محسن عباس.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم الدعوة والخطاٌة والفكر 
 ـ الوعوظ االرشاد       أـ العنوان0 ـ الدعوة االسالمٌة     0

 

05, 

003 

 ,02س

 
 السامرائً,دمحم حاتم عباس

خالصة االخبار فً احوال النبً المختار للشٌخ محمود بن فضل 
هـ(دراسة 0202هللا االسكدارات الشهٌر بـ)هدائً(المتوفً)

وتحمٌك من اللوحة من لول المإلؾ الحمدهلل الذي علم االنسان 
-احمد عباس السامرائً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنًمالم /حاتم 

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛320

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة فً)الدعوى والخطابة والفكر(
 ـالدعوة االسالمٌة              أـ العنوان0

 

055 

003 

 056س

 
 السمسٌنً,سلٌمان بن دادود

بن داود بهجة االنوار من خفٌات االسرار/سلٌمان 
السمسٌنً؛دراسة وتحمٌك عامر حسن دخٌل الجمٌلً.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 ماجستٌرفً العلوم االسالمٌة وتخصٌص دعوة مفكر
 ـالدعوة السالمٌة                      أـ العنوان0

 

055 

003 

 ,60س

 

 هـ(552السواري,سلٌمان بن داود)ت:

من خفٌات االسرار للمإلؾ سلٌمان بن داود  بهجة االنوار
هـ(السواري.ـ  552السواري؛/ سلٌمان بن داود)ت:

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 ص020ص؛3,0

 ماجستٌرفً العلوم االسالمٌة

 ـالدعوة االسالمٌة                  أـالعنوان0

050 



 

003 

 066ع

 
 العانً,احمد دمحم جاسم

صح فً الدٌن وماارب الماصدٌن فً مواعظ الملون الن
والبالطٌن لدمحم بن ابً بكر رضوان الموصلً/ احمد دمحم جاسم 

 0205كلٌة االمام االعظم,-العانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 ماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر
 ـالدعوة االسالمٌة                 أـ العنوان0

 

052 

003 

 60,ع

 
 عبدالرإوؾ الرحٌم ٌوسؾ

المنهج النبوي فً التعامل مع ؼٌر المسلمٌن دراسة موضوعٌة 
دعوٌة من خالل صحٌح االمام مسلم/عبدالرإوؾ الرحٌم 

 0205كلٌة االمام االعظم,-ٌوسؾ.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛020

 دكتوراه فً الدعوة االسالمٌة
 أـ العنوانـ الدعوة االسالمٌة                   0

 

056 

003 

 ,06ع

 
 العبٌدي,مصطفى دمحم علً

الحوار وثمراتة الدعوٌة سورة العمران انموذجا/مصطفى دمحم 
كلٌة االمام -علً العبٌدي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛0,5

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ الدعوة االسالمٌة                 أـ العنوان0

 

002 

 

003 

 26ع

 
 علً هادي عباس

العوامل النفسٌة وتاثٌرها فً عمل الداعٌة االسباب 
كلٌة -والعالج/علً هادي عباس.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص 
 ـالدعوة االسالمٌة                        أـ العنوان0

 

000 

003 

 03,ق

 
 المراجً,رعد صبار صالح

دور االسرة المسلمة فً نصرة الدعوة االسالمٌة)اسرة ابً بكر 
الصدٌك انموذجا(/رعد صبار صالح المراجً.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛055

000 



 الماجستٌر تخصص/دعوة وفكر
 ـالدعوة االسالمٌة             أـ العنوان0

 

003 

 55ؾ

 
 فزع كاظم جاسم

الهجر بٌن رواسب التملٌد والمفهوم الشرعً واثرة فً الدعوة 
كلٌة -الى هللا تعالى/فزع كاظم جاسم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 سم02؛,02

 الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر االسالمً

 نـالدعوة االسالمٌة                 أـ العنوا0

 

003 

003 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي،ولٌد عبدالكرٌم رشٌد عبد

الجوانب الدعوٌة فً اسئلة النبً فً الكتب التسعة/ ولٌد 
-عبدالكرٌم رشٌد عبد الفهداوي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛25,

 ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة
 العنوان ـالدعوة االسالمٌة                  أـ0

 

00, 

003 

 020ل

 
 لممان رسول كوٌخة عبدهللا

كنز الذخائر مهداٌة المساخر النور الساخر دراسة 
وتحمٌك/لممان رسول كوٌخة عبدهللا.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً لسم الدعوة والخطابة والفكر 
 أـ العنوان       ـ الدعوة االسالمٌة          0

 

005 

003 

 ,5و

 
 وعد حمٌد جمعة

هـ(منؽزوة الطائؾ 0062شرح نظم السٌرة البراهٌم الحلبً)ت

-الى نهاٌة الكتاب/وعد حمٌد جمعة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 أـ العنوانـ الدعوة االسالمٌة                 0

 

005 

00,4065 

 260ص

 
 ضمٌاء مهدي شكر

-مفهوم حرٌة الراي والفكر فً الدٌانٌتٌن الٌهودٌة واالسالم

000 



-دراسة ممارنة/ضمٌاء مهدي شكر.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 العنوانـاالسالم والٌهودٌة              أـ 0

 

00,43250 

 526ل

 
 لزكٌن علً طاهر

المنهج النبوي فً التعامل مع الشباب دراسة دعوٌة/لزكٌن 
كلٌة االمام -علً طاهر.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم       )ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة(02ص؛000

 ـاالسالم والشباب             أـ العنوان0

 

002 

00,43, 

 060ر

 
 رلٌة عامر شوكت

االستعانة باهل الخبرة فً اثبات جرٌمة المتل دراسة ممارنة 
بٌن الشرٌعة والمانون/رلٌة عامر شوكت.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛,02

 ماجستٌر فً الفمة واصولة
 أـ االسالم والمانون                  أـ العنوان

 

006 

00,4320 

 260ل

 
 لمٌاء مهدي جابر

مواطنة فً االسالم وتطبٌماتها التربوٌة لفكر االمام علً علٌة ال
السالم/لمٌاء مهدي جابر..ـ بؽداد:جامعة بؽدادـ كلٌة التربٌة 

 0205للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً العلوم التربوٌة اصول تربٌة

 أـ العنوانـ االسالم والمجتمع                       0

 

022 

00,433 

 325م

 
 المجمعً،رجا أمجٌد عبد ٌوسؾ

متابعات ابن المٌم البن تٌمة فً تدخل الدولة فً االنشطة 
االلتصادٌة/ رجا أمجٌد عبد ٌوسؾ المجمعً..ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 صاد               أـ العنوانـ االسالم وااللت0

 

020 

00,43,  020 



 نورة جمال احمد 6,6ن
الشبهة واحكامها فً المعامالت المالٌة فً الشرٌعة 

والمانون/نورة جمال احمد..ـ بؽداد:الجامعة المستنصرٌة كلٌة 

 0205التربٌة االساسٌة,

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة

 أـ العنوان        ـ،االسالم والمانون        0

 

005 

 5,6أ

 
 االسدي,سندس عبد الكرٌم

)دراسة 0223ممطٌات زٌارة المبور فً العراق بعد عام 

تحلٌلٌة(/ سندس عبد الكرٌم االسدي..ـ بؽداد:جامعة بؽدادـ كلٌة 
 0205التربٌة,

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً لسم علوم المران الكرٌم
 أـ العنوان            ـالمبورـ زٌارة العراق          0

 

023 

005 

 565ع

 
 عبد العزٌز دمحم محسن دمحم

دور المسجد فً تحمٌك االمن االجتماعً/عبدالعزٌز دمحم محسن 
 0205كلٌة االمام االعظم,-دمحم..ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02سم؛020

 دكتوراه فً الدعوة والخطابة والفكر
 أـالعنوان            ـ االمن االجتماعً 0ـالمساجد    0

 

02, 

002 

 5,0ب

 
 بشرى حمود رحٌمة

مروٌات االصبػ بن نباته رضً هللا عنه فً الكافً والتهذٌبـ 
دراسة وتحلٌل/بشرى حمود رحٌمة..ـ جامعة بؽداد:كلٌة 

 0205التربٌة,

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 ـالمران الكرٌم                   أـ العنوان0

 

025 

002 

 262ت

 
 التمٌمً,جاسم دمحم جاسم دمحم

عمائد الٌهود والنصاري فً المران الكرٌم/ جاسم دمحم جاسم 
 0205دمحم التمٌمً..ـ بؽداد:جامعة بؽدادـ كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛065

 الماجستٌرفً اصول الدٌن تخصص ادٌان
 ـ المران الكرٌم                      أـ العنوان0

 

025 



002 

 003خ

 
 الخفاجً,اسعد مكً داود

العتبات فً المران الكرٌم/اسعد مكً داود الخفاجً..ـ 

 0205بابل:جامعة بابل,كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛0,0

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة/اداب

 ـ المران الكرٌم                   أـ العنوان0

 

020 

006 

 ,26س

 
 عباس سمٌرة فاضل

دراسة -مروٌات دمحم بن مسلم الثمفً فً اصول الكافً
كلٌة  -تحلٌلٌة/سمٌرة فاضل عباس.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205التربٌة,

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 علوم                أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

022 

002 

 656م

 
 مٌسون صباح داود

عبدهللا السمنودي الحكري الشافعً منهج االمام ابً 
هـ/فً كتابة النجوم الزاهرة فً السبع المتواترة/مٌسون 020ت

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد:جامعة بؽداد-صباح داود.

 سم02ص؛035

 دكتورة فً اصول الدٌن

 الكرٌم علوم                            أـالعنوان –ـ المران 0

 

026 

00240 

 030س

 
 (0602-03,0السبحانً،جعفر بن دمحم حسٌن)

تفسٌر مفاهٌم المران الٌة هللا الشٌخ جعفر دراسة فً منهج 
-03,0التفسٌر االجتماعً/ جعفر بن دمحم حسٌن)

 0205كلٌة التربٌة,-جامعة بؽداد -(السبحانً.0602

 س02ص؛020

 دكتوراه فلسفة فً علوم المران
 أـ العنوان       دراسات              -ـ المران الكرٌم0

 

062 

00, 

 520أ

 
 اسماعٌل خٌرهللا خلؾ

المطلك والممٌد فً السبع الطوال فً المران الكرٌم:دراسة 
تطبٌمٌة اصولٌة/اسماعٌل خٌرهللا خلؾ..ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً)العلوم االسالمٌة(

060 



 سور           أـ العنوان-ـ المران0     الفاظ        -ـ المران0

 

00, 

 566ح

 
 الزٌادي,حسٌن جلٌل علوان

جهود المحدثٌن فً بٌانة الداللة االصل االلفاظ المران الكرٌم/ 
كلٌة  -حسٌن جلٌل علوان الزٌادي.ـ المادسٌة:جامعة المادسٌة

 0205االداب 

 سم02ص؛022

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 الفاظ                              أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

060 

00, 

 262د

 
 الدلٌمً،اٌالؾ عواد مهدي

المصص(/ اٌالؾ -النمل-علل التعبٌر المران فً سور)الشعراء
 0205عواد مهدي الدلٌمً.ـ بؽداد:جامعة العرالٌة,كلٌة االداب,

 سم02ص؛366

 وادابها تخصٌص لؽة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 ـ السور          أـالعنوان0الفاظ                 -ـالمران0

 

063 

00, 

 300ن

 
 نجاة كاظم نمر جودة

اسلوب التدرج فً المران الكرٌم فً ضوء المصدٌة اللؽوٌة/ 
كلٌة التربٌة  -نجاة كاظم نمر جودة.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205للبنات,

 سم02ص؛352

 فلسفة اللؽة العربٌة وادابهادكتوراه فً 
 الفاظ                      أـ العنوان -ـالمران الكرٌم0

 

06, 

00,40 

 22أ

 
 أمل احمد حمة

تعدد المعانً الوظٌفٌة واثرة فً المعنى بالمران الكرٌم/أمل 
 0205كلٌة التربٌة للبنات, -احمد حمه.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛035

 ة العربٌة وادابهادكتوراه فً فلسفة اللؽ
 معانً                  أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

065 

00,40 

 250س

 
 السلطانً,كاظم ابراهٌم عٌسى

االحتٌاط للمعنى فً العربٌة/ كاظم ابراهٌم عٌسى السلطانً.ـ 
 0205كلٌة التربٌة,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛,02

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

065 



 معانً                 أـ العنوان-الكرٌمـ المران 0

 

00,40 

 560ح

 
 الحسناوي,انتصار حمً البرٌهً

سورتا الفرلان والملن دراسة فً الخاط التراكٌب ودالالتها/ 
كلٌة -انتصار حمً البرٌهً الحسناوي.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛000

 اعراب           أـ العنوان-الكرٌمـ المران 0

 

060 

00,40 

 300ر

 
 رحاب زهٌرالزم

اٌات العاتبة دراسة لؽوٌة/رحاب زهٌر الزم.ـ بؽداد:جامعة 

 0205كلٌة التربٌة للنبات,-بؽداد

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌرفً اللؽة العربٌة وادابها

 اعراب             أـ العنوان-ـ الران الكرٌم0

 

062 

00,40 

 303ز

 
 هـ (300ـ 0,0الزجاج،ابراهٌم بن السري)

الحالة االعرابٌة بٌن االختبارالمرانً والمبول النحوي دراسة 
ـ 0,0فً كتاب معانً المران واعرابة/ ابراهٌم بن السري)

هـ (الزجاج؛دراسة وتحمٌك ازهار حمٌد 300

كلٌة التربٌة للعلوم -مجٌد.ـكربالء:جامعة كربالء
 0205االنسانٌة,

 سم02؛ص030

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 اعراب                أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

066 

00,40 

 5,6س

 
 السعدي,احمد شاكر محمود

هـ(دراسة نحوٌة/ احمد شاكر محمود 222تفسٌرالحداد)ت

 0205كلٌة االداب,-السعدي.ـ بؽداد:الجامعة العرالٌة

 سم02ص؛000

 اللؽة العربٌة وادابهاماجستٌر فً 
 اعراب             أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

022 

00,40 

 2,6ش

 
 الشمري،هناء عباس سلمان عناد

تضافراالسالٌب النحوٌة فً التفسٌر المرانً دراسة فً النٌة 
والداللة/ هناء عباس سلمان عناد الشمري.ـ دٌالى:جامعة 

 0205,كاٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة-دٌالى

020 



 سم02ص؛063

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 اعراب                     أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

00,40 

 662ش

 
 الشوٌلً,ؼسان صبري موسى حبٌب 

المعنى النحوي بٌن النظرٌة واالجراء فً المران الكرٌم/ ؼسان 
التربٌة صبري موسى حبٌب الشوٌلً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة 

 0205للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛,00

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 نحو                    أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

 020 

00,40 

 560ع

 
 العطوانً,فالح حسن جابر

سور المسجات دراسة فً الداللة النحوٌة/فالح حسن جابر 
 0205,كلٌة التربٌة-العطوانً.ـ بؽداد:الجامعة المستنصرٌة

 سم 02ص؛056

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 
 اعراب                    أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

023 

00,40 

 326م

 
 محمود احمد

الجهود النحوٌة للدكتور محمود احمد نحلة/محمود احمد؛دراسة 
كلٌة -وتحمٌك عبٌر خزعل خلؾ هالل.ـ دٌالى:جامعة دٌالى

 0205االنسانٌة،التربٌة للعلوم 

 سم02ص؛365

 ماجستٌر فً اللؽةالعربٌة وادابها

 اعراب                  أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

02, 

005 

 252ب

 
 بلسم عباس حمودي

االحكام النصً فً المران الكرٌم:درامة وتطبٌك/بلسم عباس 
 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-حمودي.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 ص؛سم063

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 بالؼة                    أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

025 

005 

 ,0,ح

 
 هـ(222-22الحداد,ابو بكر بن علً )

هـ(ابو 222الجهود البالؼة فً الكشؾ التنزٌل للحداد الٌمنً)ت

بكر بن علً الحداد؛دراسة وتحمٌك مثنى جواد كاظم العكٌدي.ـ 

025 



 0205كلٌة االداب,-بؽداد:جامعة العرالٌة

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 بالؼة                  أـالعنوان–ـالمران الكرٌم 0

 

005 

 662ش

 
 الشوٌلً,علً صالح حسن 

الظواهر البالؼة فً تسفٌر جوامع الجامع الطبرسً/ علً 
كلٌة  -المستنصرٌةصالح حسن الشوٌلً .ـ بؽداد:الجامعة 

 0250االداب,

 سم02ص؛000

 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
 بالؼة                   أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

020 

005 

 30,ؾ

 
 فرحة عزٌز محسن

 -جمالٌات االستشهاد بالمران الكرٌم/فرحة عزٌز محسن.
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛002

 دكتوراة فً اللؽة العربٌة وادابها
 بالؼة                  أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 
 

022 

005 

 360م

 
 مثنى كاظم صادق

-الحجاج فً السور الملكٌة دراسة اسلوبٌة/مثنى كاظم صادق.
 0205كلٌة التربٌة,-بؽداد:الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛005

 العربٌةدكتوراه فلسفة فً اللؽة 
 بالؼة                   أـالعنوان-ـ المران الكرٌم0

 

026 

005 

 ,5,م

 
 المرشدي,رٌاض خلؾ خزي

التناسب المرانً عند المفسرٌن فً المرنٌن الخامس والسادس 
 -الهجرٌٌن دراسة بالؼة/ رٌاض خلؾ خزي المرشدي.

 0205كلٌة التربٌة،-المادسٌة:جامعة المادسٌة

 سم02ص؛035

 فً اللؽة العربٌة وادابهادكتوراه 
 بالؼة                         أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

002 

005 

 605م

 
 مٌاسة ولٌد طه

000 



السبح المرانً دراسة اسلوبٌة فً هدى علم المناسبة/مٌاسة 
كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-ولٌد طه.
 0205االنسانٌة,

 دكتوراه فلسفة اللؽة العربٌة
 بالؼة                أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

 5,6أ

 
 هـ(625-200ابن ابً شرٌؾ,دمحم بن دمحم)

التاج واالكلٌل على انوار التنزٌل لالمام كمال الدٌن بن ابً 

(/ 00-0هـ( سورة البمرة من االٌة )625شرٌؾ الممدسً)ت

وان الولؾ بؽداد:دٌ -هـ(.625-200ابن ابً شرٌؾ,دمحم بن دمحم)

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً اصول الدٌن:تخصص تفسٌر
 تفسٌر                     أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

000 

 5,6أ

 
 هـ(625-200ابن ابً شرٌؾ,دمحم بن دمحم)

التاج واالكلٌل على انوار التنزٌل لالمام كمال الدٌن بن ابً 
(/ 00-0هـ( سورة البمرة من االٌة )625الممدسً)تشرٌؾ 

بؽداد:دٌوان الولؾ  -هـ(.625-200ابن ابً شرٌؾ,دمحم بن دمحم)

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً اصول الدٌن:تخصص تفسٌر

 تفسٌر                     أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

003 

000 

 526أ

 

-025السكٌت,ٌعموب بن اسحاق ابو ٌوسؾ ابن السكٌت)ابن 

 هـ(,,0

االمام ابن السكٌت رحمة هللا واثرة جهودة اللؽوٌة فً التفسٌر/ 

هـ(ابن ,,0-025ٌعموب بن اسحاق ابو ٌوسؾ ابن السكٌت)

السكٌت,تمدٌم طالب عبد المادر ومهدي محمود.ـ بؽداد:كلٌة 
 0205دٌوان الولؾ السنً،-االمام االعظم

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر               أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

00, 

000 

 350أ

 
-325ابوجعفر الطوسً,دمحم بن الحسٌن بن علً الطوسً)

 هـ(52,

اٌات احكام الزكاه والخمس والحج فً تفسٌر التباٌن 

005 



-325الطوسً)هـ(/ دمحم بن الحسٌن بن علً 52,للطوسً)ت

هـ(,تمدٌم الطالبة ٌاسمٌن ذٌاب عباس.ـ بؽداد:جامعة 52,

 0205كلٌة التربٌة,.-المستنصرٌة

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة

 تفسٌر           أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

 5,0أ

 
 اسراء دٌوان لاسم

زوجات االنبٌاء)علٌهم السالم(فً المران الكرٌم)دراسة 
كلٌة -اسراء دٌوان لاسم.ـ بؽداد:جامعة بؽداد/ موضوعٌة(

 0205العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً اصول الدٌن 
 ـالمراة              أـالعنوان0تفسٌر          -ـالمران الكرٌم0

 

005 

000 

 200أ

 
 االء فالح ابراهٌم

اٌات الثمة باهلل)دراسة موضوعٌة(/ االء فالح ابراهٌم.ـ 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛032

 ماجستٌر فً علوم المران تخصص)تفسٌر(
 تفسٌر                      أـالعنوان-ـ المران الكرٌم0

 

000 

000 

 65,ب

 
-352بدٌع الزمان,احمد بن الحسٌن بن عٌسى العمذانً)

 هـ(362

فً رسائل  االسلوب التمثٌلً فً التفسٌر عند بدٌع الزمان
هـ(بدٌع 362-352النور/ احمد بن الحسٌن بن عٌسى العمذانً)

 0205كلٌة االمام االعظم,-الزمان.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم  )دكتوراه فً التفسٌر وعلوم المران(02ص؛002

 تفسٌر                      أـالعنوان-ـ المران الكرٌم0

 

002 

000 

 6,0ب

 
 بٌداء حسن عبود

هـ( فً كتابة 5,3علوم المران الكرٌم عند االمام السخاوي)ت

 -تفسٌر المران العظٌم/بٌداء حسن عبود.ـ بؽداد:جامعة بؽداد
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً علوم الفران تخصص تفسٌر
 تفسٌر                       أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

006 



000 

 600ث

 
 اء ادٌب عبد الواحد شهابثن

اٌات السالم فً المران الكرٌم دراسة تفسٌرٌة اجمالة/ثناء ادٌب 
كلٌة العلوم  -عبد الواحد شهاب.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205االسالمٌة,

 سم02؛050

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 تفسٌر                           أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

002 

000 

 052ج

 
 جاسم احمد محمود

سورة الشعراء دراسة تحلٌلٌة وبٌانٌة/جاسم احمد 
 0205كلٌة االمام االعظم,-دمحم.ـبؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛553

 دكتوراه فً التفسٌر
 تفسٌر                أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

000 

 506ح

 
 الحسانً،مٌسون فخرٌة عبود دمحم

عبد المادر الرازي فً كتابة من ؼرائب اي دمحم بن 
-التنزٌل/مٌسون فخري عبود دمحم الحسانً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205كلٌة التربٌة للبنات,

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 تفسٌر               أـ العنوان -ـالمران الكرٌم0

 

000 

000 

 566ح

 
 الحسنس,خالد ذنون هادي

االسرار وهنن االسنثار لجمال الدٌن ٌوسؾ بن هالل كشؾ 

هـ(من سورة الروم الى سورة ؼافر/خالد 565-الصفدي)ت

كلٌة االمام -ذنون هادي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛303

 ماجستٌر فً تخصص تفسٌر
 تفسٌر                   أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

003 

000 

 050ح

 
 ة عمر كمالحفص

اٌات اعمدة المعرفة االربعة ودورها فً تحمٌك التنمٌة 
المجتمعٌة)دراسة موضوعٌة(/حفصة عمر كمال.ـ بؽداد:جامعة 

 0205كلٌة التربٌة,-بؽداد

 سم02ص؛056

00, 

 



 ماجستٌر فً علوم المران تخصص
 تفسٌر             أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

 26,خ

 
 هـ(20,-22بن دمحم)الخركوشً,عبدالملن 

تفسٌر سورة الفاتحة ولصار السور من اول سورة الزلزلة الى 
هـ( 20,-22نهاٌة سورة لرٌش/ عبدالملن بن دمحم)

كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً-الخركوشً.
 0205االعظم,

 سم02سم؛302

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص تفسٌر
 أـ العنوان           تفسٌر          -ـالمران الكرٌم0

 

005 

000 

 26,خ

 
 هـ(20,-22الخركوشً,عبدالملن بن دمحم)

تفسٌر سورة بٌنة ولصار السور من اول سورة الزلزلة الى 
هـ( 20,-22نهاٌة سورة لرٌش/ عبدالملن بن دمحم)

كلٌة االمام -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً-الخركوشً.
 0205االعظم,

 سم02سم؛,05

 العلوم االسالمٌة تخصص تفسٌرماجستٌر فً 
 تفسٌر                     أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

005 

000 

 2,6خ

 
 خلدون هالل احمد

لفظة النظر فً اٌات المران الكرٌم دراسة موضوعٌة/خلدون 
كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -هالل احمد.

 0205االعظم,

 سم02ص؛326

 االسالمٌةدكتوراه فً العلوم 

 الفاظ                        أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

000 

000 

 650خ

 
 خنساء فالح حسٌن

هـ( فً كت بؽداد:دٌوان 602منهج مجٌر الدٌن العلٌمً )ت

ابة فتح الرحمن فً 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

-السنًبؽداد:دٌوان الولؾ  -تفسٌر المران/خنساء فالح حسٌن.
 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم         )اطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن(02ص؛,00

 تفسٌر               أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

002 



000 

 260ذ

 
 ذكوان عبدالرزاق خلٌل

التصوٌر المرانً فً النمد فً جزء دراسة موضوعٌة/ذكوان 
كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -عبد الرزاق خلٌل.

 0205االعظم,

 سم02سم؛050

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر                  أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

006 

000 

 ,00ر

 
 رافد عبد الكاظم سالم منصور

المنهج االرشادي فً تفسٌر روح البٌان 
دراسة -(0300هـ(وبٌان السعادة )ت000للبروسوي)ت

-بؽداد:جامعة بؽداد -الكاظم سالم منصور./رافد عبد -تطبٌمٌة

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة،

 دكتوراه فً فلسفة علوم المران الكرٌم والتربٌة االسالمٌة
 تفسٌر                أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

032 

 

000 

 560ر

 
 رضوان حمٌد دمحم

ة المصمون االبرٌاء فً المران الكرٌم)دراس
-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -موضوعٌة(/رضوان حمٌد دمحم.

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر                  أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

030 

000 

 ,06ز

 
 الزبٌدي,اٌمان ٌاسٌن حسن

االحكام من منهج الصابونً فً كتابة روائع البٌان تفسٌراتات 
-دراسة تحلٌلٌة/اٌمان ٌاسٌن حسن الزبٌدي.-المران

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛352

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر              أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

030 

000 

 2,6ز

 
 هـ(605-203زكرٌا االنصاري,زكرٌا بن دمحم)

حمولة الحمد بن احمد السٌتاصلً /زكرٌا بن شرح البسحلة وال
هـ( زكرٌا االنصاري وتحمٌك مها عبد العزٌز 605-203دمحم )

كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -عبد الؽنً الجبار.
 0205االعظم,

033 



 سم02ص؛353

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة لسم اصول
 العنوانتفسٌر                       أـ -ـ المران الكرٌم0

 

000 

 605ز

 
 الزوبعً,احمد عباس حسٌن

موافمة التفسٌر االرشارٌللمران الكرٌم والسنة النبوٌة المشرفة 
تفسٌر المشٌري لطائؾ االشارات نموذجا/ احمد عباس حسٌن 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الزوبعً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛060

 ماجستٌر فً اصول الدٌنٌة
 ـالمران الكرٌم تفسٌر                أـالعنوان0

 

03, 

000 

 660ز

 
 زٌنب مكً نعمة سلمان 

اثر مباحث علوم المران فً التفسٌر المعاصر/زٌنب مكً نعمة 
 0205كلٌة التربٌةابن الرشد,-سلمان.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً علوم المران
 أـ العنوان         تفسٌر         -ـ المران الكرٌم0

 

035 

 

000 

 ,6,س

 
 هـ(656-260سروري,مصطفى بن شعبان)

تفسٌر سورة ٌوسؾ علٌة السالم للشٌخ المولى مصطفى بن 
دراسة  00الىالٌة 30هـ من االٌة 656شعبان السروري ت

هـ(سروري.ـ 656-260وتحمٌما/ مصطفى بن شعبان)

 0205االعظم,كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛325

 تخصص تفسٌر-ماجستٌر فً اصول الدٌن

 تفسٌر                        أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

035 

000 

 ,6,س

 
 هـ(656-260سروري,مصطفى بن شعبان)

تفسٌر سورة ٌوسؾ علٌة السالم للشٌخ المولى مصطفى بن 
هـ من الٌوسؾ الى لولة تعالى 656شعبان السروري ت

-260(دراسة / مصطفى بن شعبان)30)ولطعن اٌدٌهن

 هـ(656-260هـ(سروري.ـ سروري,مصطفى بن شعبان)656

 سم02ص؛056

 تخصص تفسٌر-ماجستٌر فً اصول الدٌن
 تفسٌر                        أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

030 



000 

 ,6,س

 
 هـ(656-260سروري,مصطفى بن شعبان)

للشٌخ مصطفى بن شعبان السروري تفسٌر سورة ٌوسؾ 
سروري  مصطفى بن شعبان /الحنفً الروي مصلح الدٌن

 هـ(260-656)

 سم 02ص؛002

 تخصص تفسٌر(-)ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
 تفسٌر           أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

032 

000 

 60,ش

 

 هـ(0235-22الشروانً,دمحم امٌن بن صدر الدٌن)

لفتح لالمام دمحم بن صدر الدٌن تفسٌر سورة ا
هـ(دراسة وتحمٌك/ دمحم امٌن بن 0235الشروانً)ت

كلٌة االمام -هـ(.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السن0235ً-22صدالدٌن)

 0205االعظم,

 سم02سم؛002

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 تفسٌر                 أـ العنوان-ـالمرانً الكرٌم0

 

036 

000 

 2,6ش

 
 الشمري،محمود خضٌر عباس

الحمائك المرانٌة فً الجانب االلتصادي/محمود خضٌر عباس 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الشمري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛320

 دكتوراه فً اصول الدٌنٌة

 تفسٌر                 أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

0,2 

000 

 ,6ش

 
 الستارالشٌخ حمد,ستار لطٌؾ عبد 

كشؾ االسرار وهتن االستار للعاللة ٌوسؾ بن مالل الصفدي 

( من اول سورة الحج نهاٌة سورة العنكبوت 0065هـ/565ت)

دراسة وتحمٌك/ستار لطٌؾ عبد الستارالشٌخ.ـ بؽداد:دٌوان 
 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛352

 ماجستٌر فً اصول الدٌنٌة
 أـالعنوان          تفسٌر-ـ المران الكرٌم0

 

0,0 

000 

 60,ص

 
 الصرٌفً,وفاء سالم عداي

اٌات اعضاء االنسان الظاهرة:دراسة موضوعٌة/وفاء سالم 
كلٌة االمام -عداي الصرٌفً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

0,0 



 سم02ص؛000

 ماجستٌر علوم المران تخصص تفسٌر
 نوانتفسٌر               أـالع-ـ المران الكرٌم0

 

000 

 0,6ص

 

 هـ(565الصفدي,ٌوسؾ ههالل بن ابً بركات )

كشؾ االسرار وهتن االستار/ٌوسؾ بن هالل 
م(من سورة ال عمران االٌة 0065-هـ 565الصفدي)ت

كلٌة -.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السن65ًالىسورة النساء االٌة 006

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛320

 تفسٌرماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص 
 تفسٌر            أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

0,3 

000 

 0,6ص

 
 (0065-565صالح الدٌن الصفدي,خلٌل بن ابٌل بن عبدهللا)

تفسٌر كشؾ االسرار وهتن االستار تالٌؾ جمال الدٌن ٌوسؾ 
هـ:دراسة وتحمٌك 565بن حالل ابو الفضائل الصفدي المتوفً 

/ 032رة العمران من االٌة الى سو 0,0سورة البمرة من االٌة 

( صالح الدٌن الصفدي.ـ 0065-565خلٌل بن ابٌل بن عبدهللا)

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛302

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 تفسٌر          أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

0,, 

000 

 0,6ص

 

 (0065-565ابٌل بن عبدهللا)صالح الدٌن الصفدي,خلٌل بن 

تفسٌر كشؾ االسرار وهتن االستار تالٌؾ جمال الدٌن ٌوسؾ 
هـ:دراسة وتحمٌك 565بن حالل ابو الفضائل الصفدي المتوفً 

(من سورة البمرة/ خلٌل بن ابٌل 0,2سورة الفاتحة الى االٌة)

( صالح الدٌن الصفدي.ـ بؽداد:دٌوان 0065-565بن عبدهللا)

 0205ٌة االمام االعظم,كل-الولؾ السنً

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 تفسٌر          أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

0,5 

000 

 0,6ص

 
-565صالح الدٌن الصفدي،خلٌل بن ابٌن بن عبدهللا الصفدي)

065) 

تفسٌر )كشؾ االسرار وهتن االستار(للشٌخ جمال الدٌن ٌوسؾ 
بن هالل الصفدي)من سوة فصلت الى سورة الممر/خلٌل بن 

0,5 



كلٌة االمام -ابٌن بن عبدهللا الصفدي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛352

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 ـ العنوانتفسٌر              أ-ـالمران الكرٌم0

 

000 

 000ط

 
 هـ(0300-22الطباطبائً،دمحم حسٌن )

مباحث النبوة فً تفسٌر المٌزان للسٌد دمحم حسٌن الطباطبائً 
وابعادها التربوٌة/دمحم حسٌن الطباطباي؛دراسة وتحمٌك دمحم 

كلٌة -اسماعٌل هاشم الجابري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة
 ـ المران ماجستٌرفً التربٌة االسالمٌة0

 تفسٌر                أـ العنوان–ـ المران الكرٌم 0

 

0,0 

 

000 

 306ط

 
 هـ(300-036الطحاوي،احمد بن دمحم)

التجدٌد فً التفسٌر دراسة موازنة بٌت تفسٌر االمامٌن 
طحاوي،تحمٌك الطماوي ودمحم ابً زهرة /احمد بن دمحم ال

كلٌة التربٌة -مٌسون حٌدر طه الحٌالً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد
 0205للبنات ،

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً علوم المران تخصص تفسٌر
 تفسٌر                        أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

0,2 

000 

,20 

 
 (200-222المرمانً،حمزة بن محمود)

تفسٌر البٌضاوي من ممدمة الكتاب حاشٌة حمزة المرمانً على 
الى نهاٌة االٌة السادسة عشر من سورة البمرة//حمزة بن 

محمود المرمانً؛دراسة وتحمٌك االء صباح شكر.ـ بؽداد:دٌوان 
 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛303

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 أـ العنوانتفسٌر                -ـ المران الكرٌم0

 

0,6 

000 

 656ق

 
 المٌسً،عبد المادر عبد الرزاق عبد الحمٌد

اٌات الصدر فً المران الكرٌم دراسة تحلٌلة/عبدالمادر عبد 
كلٌة االمام -الرزاق عبد الحمٌد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

052 



 سم02ص؛,05

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تفسٌر
 أـ العنوان        تفسٌر      -ـ المران الكرٌم0

 

000 

 66,ن

 
 الكروي،سامر عالء حسٌن

كشؾ االسرار وهتن االستار للشٌخ جمال الدٌن ٌوسؾ بن 
م(من بداٌة سورة ٌونس الى 0065هـ/565هالل الصفدي)ت

نهاٌة سورة النحل )تحمٌك ودراسة (/سامر عالء حسٌن 

 0205االعظم,كلٌة االمام -الكروي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02؛302

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر
 تفسٌر          أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

050 

000 

 ,32م

 
 دمحم حمود زٌدان خلؾ

هـ( فً تفسٌر الفواتح 550منهج الشٌخ عبد المادر الجٌالنً )ت

كلٌة -االلهٌة/دمحم حمود زٌدان خلؾ.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,االمام 

 سم       )ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص(02ص؛020

 تفسٌر              أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

050 

000 

 ,32م

 
 الدمحمي،ٌاسر ابراهٌم فهد

اٌات النهً لالنبً والمرسلٌن فً المران الكرٌم دراسة 
موضوعٌة/ٌاسر ابراهٌم فهد الدمحمي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛,30

 ماجستٌر تخصص تفسٌر
 تفسٌر              أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

053 

 

000 

 503م

 
 هـ(0052-22مستجً زادة،عبدهللا بن عمر)

(الى 003حاشٌة على انوار التنزٌل سورة ال عمران من االٌة )

وتحمٌك منى (/عبدهللا بن مستجً؛دراسة 53سورة النساء)

كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -عادل محمود.

 0205االعظم,

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص
 تفسٌر             أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

05, 

000  
 مستجً زادة,عبدهللا بن عثمان

055 



(على انوار التنزٌل دراسة 0052حاشٌة مستجً زادة )ت: 503م

من سورة البمرة /عبدهللا بن عثمان  000وتحمٌك من االٌة 

كلٌة االمام -مستجً زادة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛356

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر                   أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

000 

 ,56م

 
 المشهدانً،دمحم علً رٌس

حاشٌة على انوار التنزٌل لعبدهللا بن عثمان ابن ٌحٌى الرومً 
م 0035هـ/00,2الحنفً المشهور بمستجً زادة المتوفً سنة 

من اللوحة/دمحم علً رٌس المشهدانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛305

 االسالمٌة لسم االصول الدٌنماجستٌر فً العلوم 
 تفسٌر                  أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

055 

000 

 26م

 
 هـ(30,-355مكً بن حموش،مكً بن ابً طالب حموش)

ترجٌحات االمام مكً بن ابً طالب المٌسً فً تفسٌر /مكً بن 
كلٌة االمام -ابً طالب حموش.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛020

 ماجستٌر تخصص تفسٌر

 تفسٌر              أـ العنوان–ـ المران الكرٌم 0

 

050 

000 

 60م

 
 منى جبر علً

االضطرابات النفسٌة وعالجها فً ضوء المران الكرٌم دراسة 
كلٌة التربٌة -موضوعٌة/منى جبر علً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205للبنات,

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 تفسٌر                 أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

052 

000 

 3,6ن

 
 النجدي,رنا حسٌن علً

)كشؾ االسرار وهتن االستار(لالمام ٌوسؾ بن هالل بن ابً 
البركات جمال الدٌن الحلبً الحنفً ابو الفضائل الصفدي 

م(فً اول سورة الرحمن الى نهاٌة سورة 0065هـ/565ت)

وتحمٌك/رنا حسٌن علً النجدي.ـ بؽداد:دٌوان الجن دراسة 
 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

056 



 سم02ص؛365

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر                         أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

000 

 ,6هـ

 
 هند نجم عبدهللا

هـ(واالمام 302تفسٌر سورة المطمفٌن االمام الطبري)ت

هند نجم /هـ( ارحمها هللا دراسة ممارنة 525رازي)تال

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد:جامعة بؽداد-عبدهللا.

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر

 تفسٌر          أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

052 

000 

,6, 

 
 ورود جمال عاٌد

الكرٌم دراسة االنسان بٌن االرتماء والهبوط فً المران 
كلٌة -موضوعٌة/ورود جمال عاٌد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 ماجستٌر فً اصول الدٌن

 ـ االتماء     أـ العنوان0تفسٌر        –ـالمران الكرٌم 0

 

050 

000 

 ,26و

 
 ولٌد رشٌد حسن

مدرسة بؽداد التفسٌرٌة فً المرنٌن الخامس والسادس 
واثرها فً التنوع الثمافً والفكري/ولٌد رشٌد الهجرٌٌن 

 0205كلٌة االمام االعظم,-حسن.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛060

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 ـالمدارس          أـ العنوان0تفسٌر       -ـالمران الكرٌم0

 

050 

0004, 

 56,ش

 
 هـ(25,-356الشرٌؾ الرضً،دمحم بن الحسٌن )

دراسة –حمائك التؤوٌل فً متشابه التنزٌل للشرٌؾ الرضً 
/ دمحم بن الحسٌن الشرٌؾ الرضً.ـ 00-0من ص-وتحمٌك

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة, -بؽداد:الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛5,0

 ماجستٌر فً فلسفة علوم المران فً التربٌة
 عنوانالتفاسٌر الشٌعٌة                 أـ ال-ـالمران الكرٌم0

 

053 

0004, 

 56,ش

 

 هـ(25,-356الشرٌؾ الرضً،دمحم بن الحسٌن )
05, 



–للشرٌؾ الرضً  5حمائك التؤوٌل فً متشابه التنزٌل ج

/ دمحم بن الحسٌن الشرٌؾ 00-0من ص-دراسة وتحمٌك

كلٌة التربٌة  -الرضً.ـ بؽداد:الجامعة المستنصرٌة
 0205االساسٌة,

 سم02ص؛5,0

 مٌةماجستٌر فً فً التربٌة االسال
 التفاسٌر الشٌعٌة                 أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

0004, 

 66,هـ 

 
 هـ(0066-0000الهروي, دمحم تمً بن حسٌن علً )

خالصة البٌان فً حل مشكالت المران من سورة الفاتحة حتى 

هـ(.ـ 0066-0000سورة الكهؾ/ دمحم تمً بن حسٌن علً )

 0205التربٌة العلوم االنسانٌة,كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛62,

 دكتوراه فلسفة فً علوم المران والتربٌة االسالمٌة
 التفاسٌر الشعٌٌة              أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

055 

0004,0 

 56ح

 
 حسن دمحم شكر

المنهج االجتماعً فً تفسٌر من هدى المران )للسٌد دمحم تمً 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽدادالمدرسً(/حسن دمحم شكر.ـ 

 0205التربٌة,

 سم02ص؛050

 تفسٌر                         أـ العنوان-ـالمران الكرٌم0

 

055 

00045 

 ,32أ

 
 احمد ٌونس صدٌك

-هـ535جهود االندلسٌٌن فً التفسٌر عصر مملكة ؼرناطة )

احمد ٌونس صدٌك.ـ بؽداد:دٌوان / م(0,60-م0032-هـ260

 0205االمام االعظم,كلٌة -الولؾ السنً

 سم02ص؛505

 الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تفسٌر            أـالعنوان-ـالمران الكرٌم0

 

050 

002 

 ,02س

 
 السامرائً,عبد الحكٌم خلٌل ابراهٌم

رسم المصحؾ وعاللته فً المراءات المرانٌة دراسة 
تحلٌلٌة/عبد الحكٌم خلٌل ابراهٌم السامرائً.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-ولؾ السنًال

 سم02ص؛,0,

 الدكتورة فً اصول الدٌن تخصص لراءات 

052 



 ـ المراعات المرانٌة                  أـ العنوان0

 

022 

 ,32م

 
 الدمحم،عبدهللا عواد دمحم

 -هـ002رواٌة شجاع البلخً عن ابً عمروو البصري)

-دٌوان الولؾ السنً هـ(/عبدهللا عواد دمحم الدمحم .ـ نٌنوى:062

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ المرارات المرانٌة              أـالعنوان0

 

056 

002 

 ,05ي

 
 الٌاسري،كرٌم هاشم طابور

المراءات المرانٌة فً تفسٌر مجمع البٌان للطرسً واثرها فً 
الٌاسري.ـ بؽداد:الجامعة االحكام الفمهٌة/ كرٌم هاشم طابور 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة,-المستنصرٌة

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة
 تالوه                   أـ العنوان-ـالمران0

 

002 

00640 

 562ت

 
 النعٌمً,بسعاد احمد داوود

المافع فً المران الكرٌم)دراسة موضوعٌة(/ بسعاد احمد داوود 

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد:جامعة بؽدادالنعٌمً.ـ 

 سم02ص؛0,3

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم

 تفسٌر               أـالعنوان-فضائل-ـ المران الكرٌم0

 

000 

00643 

 60,ش

 
 الشرٌفً,أمنة حسٌن ٌوسؾ

دعاء االمام السحٌن علٌة السالم فً ٌوم عرفة دراسة 
كلٌة -الشرٌفً.ـ بابل:جامعة بابلاسلوبٌة/ أمنة حسٌن ٌوسؾ 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة,

 سم2ص؛ص,06

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ادب
 ـ االدعٌة واالوراد                   أـ العنوان0

 

000 

00643 

 ,20ع

 
 عمار حسن عبد الزهرة

ادعٌة الصٌفة السجادٌة/ عمار حسن عبد الزهرة.ـ 
 0025التربٌة للعلوم االنسانٌة, كلٌة-كربالء:جامعة كربالء

 سم02ص؛002

003 



 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 ـ االدعٌة واالوراد               أـ العنوان0

 

0064, 

 06ب

 
 بان كاظم سلمان

دالالت اسالٌب الموافمة والمخالؾ والتفاصٌل فً احادٌث 
المعصومٌن)علٌهم السالم(/ بان كاظم سلمان.ـ بؽداد:جامعة 

 0205كلٌة التربٌة،-بؽداد

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم

 ـ المعصومٌن         أـالعنوان0علوم    -ـ المران الكرٌم0

 

00, 

0064, 

 ,32م

 
 دمحم عٌدان دمحم علٌوي

البحث المصائدي عن مفسري االمامٌة فً المرنٌن الرابع عشر 
ٌوي.ـ والخامس عشر المهجرٌٌن/ دمحم عٌدان دمحم عل

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد
 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛,35

 دكتوراه فلسفة فً علوم المران
 علوم                       أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

005 

0064, 

 556م

 
 المسعودي,مائدة عباس حمٌدي

حمٌدي الحوار العمائدي فً لصص المران الكرٌم/ مائدة عباس 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-المسعودي.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً علوم المران
 علوم                 أـالعنوان-ـ المران الكرٌم0

 

005 

00640 

 ,32أ

 
 احمد خلؾ عبدهللا منهل

االثر البٌانً للتشبٌه فً التعبٌر المرانً/ احمد خلؾ عبدهللا 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,-عة دٌالىمنهل.ـ دٌالى:جام

 سم02ص؛,05

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 عجاز                  أـالعنوان-أـ المران الكرٌم

 
 

000 

00640 

 202م

 
 امال شاكر عبد الواحد

جمالٌة المفردة المرانٌة فً السور الطوال/امل 

002 



كربالء,كلٌة التربٌة للعلوم شاكرعبدالواحد.ـ كربالء:جامعة 
 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادبها
 اعجاز                 أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

00610 

 003خ

 
 الخفاجً,وسن عبد علً عطٌة

خطاب الضعؾ فً المران الكرٌم دراسة فً ضوء علم اللؽة 
النص/وسن عبدعلً عطٌة الخفاجً.ـ المادسٌة:جامعة 

 0205كلٌة االداب,-المادسٌة

 سم02ص؛0,6

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 اعجاز                     أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

006 

06640 

 ,65ط

 
 فإاد شهابالدوسري,طه 

اثر االعجاز العلمً للمران الكرٌم فً الدعوة/طه فإاد شهاب 
كلٌة االمام -الدوسري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛,03

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 تخصٌص دعوى

 اعجاز              أـ العنوان-ـ المران الكرٌم0

 

022 

 

00640 

 522م

 
 مسلم شاكر جبر

عجاز البٌانً فً ثنائٌات المران الكرٌم فً ضوء علم اال
كلٌة االمام -المناٌة/مٌلم شاكر جبر.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛000

 ماجستٌر اصول الدٌن
 اعجاز                 أـ العنوان -ـالمران الكرٌم0

 

020 

032 

 320أ

 
 احالم حسن جلوب

صٌاؼة المجتمع )دراسة فاعلٌة السنة النبوٌة فً 
كلٌة -موضوعٌة(/احالم حسن جلوب.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205التربٌة للبنات,

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 ـ االسالم والمجتمع        أـالعنوان0   ـ االحادٌث النبوٌة   0

020 



 

032 

 ,32أ

 
 دمحم هاشم اسماعٌل

دراسة تطبٌمٌة فً كتاب العلل مناهج الترجٌح بٌن الرواٌات مع 
البن ابً حاتم الحادٌث اختلؾ فً تحلٌلها /دمحم هاشم 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-اسماعٌل.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛,55

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 ـالحدٌث النبوي الشرٌؾ                أـ العنوان0

 

023 

032 

 620أ

 
 اٌمان عبدالواحد شوكت

مروٌات الصحابً عامر بن واثلة ابً الطفٌل فً الكتب دراسة 
كلٌة العلوم -تحلٌلٌة/اٌمان عبدالواحد شوكت.ـ بؽداد:جامعة

 0205االسالمٌة,

 سم02ص؛,02

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـ الحدٌث الشرٌؾ                          أـ العنوان0

 

02, 

032 

 306ب

 
 بختٌار مولود دمحم

االحادٌث الواردة فً تفسٌر مواهب الرحمن  تخرٌج ودراسة
للشٌخ عبد الكرٌم المدرس من سورة )الصفات الى سورة 

كلٌة العلوم -الحجرات(/بختٌار مولود دمحم.ـ بؽداد:جامعة العرالٌة
 0205االسالمٌة,

 سم02ص؛00,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالحدٌث الشرٌؾ                  أـ العنوان0

 

025 

032 

 00,ب

 
 براق شاكر عبد مرزون

رعاٌة السنة النبوٌة للشباب دراسة تحلٌلٌة/براق شاكر عبد 
 كلٌة العلوم االسالمٌة -مرزون.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛,33

 دكتوراه تخصص الحدٌث النبوي الشرٌؾ
 الشباب                         أـالعنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

025 

032 

 262ت

 
 مً،عبٌر ناجً عزٌزالتمٌ

عامر بن اسامة بن عمٌر)ابن الملٌح(ومروٌاته فً الصحاح 
دراسة تحلٌلٌة/عبٌر ناجً عزٌز التمٌمً.ـ بؽداد:الجامعة 

 0205كلٌة التربٌة االسالمٌة,-المستنصرٌة

020 



 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص حدٌث 
 ـ الحدٌث الشرٌؾ                 أـالعنوان0

 

032 

 ,02خ

 
 خالد جمال عواد

المروٌات التفسٌرٌة فً السن الكبرى لالمام النسائً رحمة هللا 
هـ(الواردة فً سورتً الفاتحة البمرة ودراسة 323المتوفً )

كلٌة االمام -/خالد جمال عواد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛322

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص حدٌث
 ـ الحدٌث الشرٌؾ                          أـ العنوان0

 

022 

032 

 ,02س

 
 السامرائً،حكم عالء كامل

الفصول السته لالمام دمحم بن دمحم بن محمود الشرعً البخاري 
الحافظً المعروؾ بالخواجة بارسا المتوفً سنة 

هـ(دراسة وتحمٌك/حكم عالء كامل السامرائً.ـ 200)

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنًبؽداد:دٌوان 

 سم02ص؛23,

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 ـالحدٌث الشرٌؾ                  أـالعنوان0

 

026 

032 

 520ط

 
 الطعمة,ٌوسؾ حسن احمد

المبٌن المعٌن لفهم االربعٌن للعاللة علً بن سلطان دمحم الماري 
كتاب/ٌوسؾ الحنفً من الحدٌث الرابع واالثالثٌن الى نهاٌة ال
كلٌة االمام -حسن احمد الطعمة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص,050

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص حدٌث
 ـالحدٌث الشرٌؾ                   أـ العنوان0

 

062 

032 

 066ع

 
 العانً،رشا فٌصل حسٌن

اول مواهب الرحمن فً تفسٌر المران للشٌخ عبدالكرٌم من 
سورة الى اخر سورة الناس تخرٌج ودراسة/رشا فٌصل حسٌن 

 0205كلٌة االمام االعظم,-العانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛066

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ الحدٌث الشرٌؾ                 أـ العنوان0

060 

 



 

060 

 26ع

 
 احسان عبدالرحمن

وتخرٌجا/علً احسان االحادٌث العزٌزة,جمعا ودراسة 
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-عبدالرحمن.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم   )ماجستٌر فً اصول الدٌن (02ص؛055

 ـاالحادٌث النبوٌة                    أـ العنوان0

 

060 

032 

 ,32م

 
 دمحم زٌدان ناٌؾ

هـ(كتاب العلل الواردة 032صروٌات سهٌل بن ابً صالح )ت

هـ/دمحم زٌدان ناٌؾ .ـ 325النبوٌة للدار لطنً تفً االحادٌث 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛3,0

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة

 ـالحدٌث الشرٌؾ                     أـالعنوان0

 

063 

03240 

 366أ

 

 هـ(0255-650االجهوري،علً بن دمحم)

الفكر/علً بن دمحم حاشٌة االجهوري على شرح نخبة 
كلٌة االمام -االجهوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛006

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص 
 دراسات                    أـ العنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

06, 

03240 

 ,,ب

 
 هـ(255-050بدر الدٌن العٌنً,محمود بن الماضً شهاب)

بدر الدٌن العٌنً الحدٌثة على االمام الكرمانً فً تعمبات االمام 
كتابة عمدة الماري جمع دراسة من كتاب االٌمان الى كتاب 

التمٌم/ محمود بن الماضً شهاب بدر الدٌن العٌنً.ـ 
 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص حدٌث نبوي
 دراسات            أـ العنوان-رٌؾـالحدٌث الش0

 

065 

03240 

 ,6,ب

 
 هـ(00,2-22البدٌري,دمحم بن دمحم)

الجواهر الؽوالً فً ذكر االسانٌد العوالً للمإلؾ محمود 
البدٌري الدمٌاطً الشافعً/دمحم بن دمحم البدٌري.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

065 



 سم02ص؛355

 العلوم االسالمٌةماجستٌر فً 
 دراسات                 أـ العنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

03240 

 022ح

 

 هـ(25,-300الحاكم النٌسابوري,دمحم بن عبدهللا حمدوٌة)

تخرٌج احادٌث كتاب المؽازي والسراٌا من كتاب المستدرن 
هـ/دمحم بن عبدهللا 25,على الصحٌحٌن للحكام النٌسابوري ت

كلٌة -حمدوٌة الحاكم النٌسابوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
           0205االمام االعظم,

 سم02ص؛356

 دراسات                    أـ العنوان-ـ الحدٌث شرٌؾ0

 

060 

03240 

 606ح

 
 الحٌانً,مروة مظفر شاكر 

االحادٌث المولوفة المهات المإمنٌن)رضً هللا عنهن(فً الكتب 
التسعة:دراسة تحلٌلٌة/مروة مظفر شاكر الحٌانً.ـ بؽداد:جامعة 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد 

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث
 أـالعنوان             دراسات     -ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

062 

03240 

 500خ

 
 هـ(600-22الخطٌب الشربٌنً،دمحم بن احمد)

االحادٌث التً ذكرها الخطٌب الشربٌنً فً كتابة مؽنً المتاح 
احمد الخطٌب الشربٌنً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ / دراسة وتخرٌج

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛,,5

 تخصص حدٌثدكتوراه فً اصول الدٌن 

 دراسات               أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

066 

03240 

 560خ

 
 هـ(600-22الخطٌب الشرٌٌنً,دمحم بن احمد)

االحادٌث واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابة  
مؽنً المحتاج من فصل دفن وما ٌتعلك به من كتاب الجنائز 

هـ( 600-22ن احمد)الى كتاب الحج:دراسة وتخرٌج/دمحم ب

كلٌة االمام -الخطٌب الشربٌنً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛520

 ماجستٌر فً كلٌة االمام االعظم لسم اصول 
 دراسات                  أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

322 



 

03240 

 560خ

 

 هـ(600-22الخطٌب الشرٌٌنً,دمحم بن احمد)

واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابة مؽنً االحادٌث 
المحتاج من كتاب الفرائض التً اللعان :دراسة وتخرٌج/دمحم بن 

هـ( الخطٌب الشربٌنً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 600-22احمد)

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛500

 ماجستٌر فً كلٌة االمام االعظم لسم اصول 
 راسات                  أـ العنواند-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

320 

03240 

 000د

 
 هـ(,000-22دباغ زادة,دمحم بن محمود )

رشحة النصٌح من الحدٌث الصحٌح :دراسة وتحمٌك من 
والكتابة/ دمحم بن محمود دباغ -البداٌة الى نهاٌة الممصد الثالث

 0205كلٌة االمام االعظم,-زادة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم 02ص؛325

 اجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصصم
 ـ الحدٌث الشرٌؾ              أـ العنوان0

 

320 

03240 

 652د

 
 الدوسكً،سعٌد رمضان اسماعٌل

االحادٌث واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابة مؽنً 
)دراسة وتخرٌج(من بداٌة كتاب اللعان الى نهاٌة كتاب 

اسماعٌل الدوسكً.ـ نٌنوى :كلٌة االمام السٌر/سعٌد رمضان 
 0205االعظم الجامعة ،لسم اصول الدٌن،

 سم02ص؛532

 دكتوراه فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث 
 دراسات                    أــالعنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

323 

03240 

 062ر

 
 هـ(036-22الرلٌمً،دمحم بن عبدهللا)

بً المختار للعاللة المضؾ تحفة االخبار المنتمى من كالم الن
دمحم بن عبدهللا الرلٌمً الزٌدي/من بداٌة المخطوط الى باب فً 

ماجاء من دم البخل والشح دراسة وتحمٌك/دمحم بن عبدهللا 
كلٌة -الرلٌمً,حال شاكر محمود.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛026

 حدٌثماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص 
 دراسات                 أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

32, 

03240  325 



 هـ(0305-22الشربٌنً،عبدالرحمن بن دمحم بن احمد) 06,ش

احادٌث مؽنً المحتاج للخطٌب الشربٌنً من احادٌث الطهارة 
الى احادٌث الصالة دراسة وتخرٌجا/عبدالرحمن بن دمحم بن 

كلٌة العلوم -داداحمد الشربٌنً.ـ بؽداد:جامعة بؽ
 0205االسالمٌة،

 سم02ص؛32,

دكتوراه فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث النبوي الشرٌؾ 
 وعلوٌة

 دراسات            أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

03240 

 620ش

 
 هـ،(0052-0003الشوكانً،دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا)

الشوكانً فً كتابة الفاظ الجرح والتعدٌل التً استعملها االمام 
فتح المدٌر:دراسة ممارنة/ دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا 

 0205كلٌة التربٌة ,-الشوكانً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم تخصص
 دراسات                    أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

325 

03240 

 30ض

 
 ضحى امجد حسن

البدنٌة النبوٌة جمع ودراسة/ضحى امجد حسن.ـ احادٌث الموة 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛022

 ماجستٌر اصول الدٌن شرٌؾ

 دراسات                 أـالعنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

320 

03240 

 ,63ن

 
 كوثر عونً رشٌد

احادٌث صون المراة دراسة موضوعٌة/كوثر عونً 
كلٌة التربٌة مكتبات لسم  -رشٌد.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 0205العلوم,

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم
 دراسات             أـالعنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

322 

03240 

 606م

 
 هـ(0230-650المحمك المناوي,دمحم عبدالرإوؾ )

الى  شرح المناوي على االربعٌن النووي )من بداٌة المخطوط
/ دمحم عبدالرإوؾ المحمك 50كلمة تنبٌه فً اللوحة رلم 

المناوي؛دراسة وتحمٌك عبدالحلٌم محمود العزي._ 
 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛025

326 



 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصٌص
 دراسات                أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

03246 

 6,6د

 
 الدوري,مصدق امٌن عطٌة

التوارٌخ الملٌة واثرها فً دراسة الحدٌث النبوي التدوٌن فً 
-اخبار/مصدق امٌن عطٌة الدوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛525

 دكتوراه فً اصول الدٌن

 تارٌخ            أـ العنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

302 

 

03040 

 002د

 

 هـ(,000-22دباغ زادة ،دمحم بن محمود بن احمد )

رشحة النصٌح من الحدٌث الصحٌح لدمحم بن محمود بن احمد 
-السٌواسً العثمانً الحنفً المعروؾ دباغ زادة

هـ(دراسة وتحمٌك الممصد الرابع النصحٌة لالكمة/دمحم ,000)ت

كلٌة -بن محمود بن احمد دباغ زادة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205مام االعظم,اال

 سم02ص؛300

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 اسناد                   أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

300 

03, 

 ,06ع

 
 العبٌدي,خالد عبدالحلٌم نوري خطاب

الوال االمام سفٌان الثوري فً الدواه جرحا وتعدٌال الواردة فً 
والكامل الضعفاء البن كنابً الجرح والتعدٌل الٌن ابً حاتم 

-عدي/خالد عبدالحلٌم نوري خطاب.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 سم(02ص؛360)       0205كلٌة االمام االعظم,

 الجرح والتعدٌل             أـ العنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0

 

300 

03,456 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي,لبس عبدالرحمن مخلؾ

السنة دراسة  احادٌث المسإولٌة والمجتمعٌة فً الكتب
تحلٌلٌة/لبس عبدالرحمن مخلؾ الفهداوي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛062

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 الكتب السنه      أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

303 

03,456 

 00ن

 
 رشٌد حمٌد نبؤ

30, 



)دراسة االحادٌث الواردة فً الكسب الحالل فً الكتب استه 
نبا حمٌد رشٌد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ /  وتحلٌل نماذج مختارة(

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث
 الكتب السنه             أـ العنوان-ـالحدٌث الشرٌؾ0

 

035 

 220س

 
 السلمانً,حمود حسن احمد

مسعود راضً فً الكتب السنه مولوفات الصحابً عبدهللا بن 
االمام مالن دراسة تحلٌلٌة/حمود حسن احمد السلمانً.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛0,5

 رسالة ماجستٌر فً الحدٌث
 الكتب السنه                   أـ العنوان–ـالحدٌث 0

 

305 

035 

 650ي

 
 ٌوسؾ اسماعٌل علوان جٌاد

النهً عن الظلم فً الكتب السنه دراسة تحلٌلٌة/  احادٌث
كلٌة العلوم -ٌوسؾ اسماعٌل علوان جٌاد.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 0205االسالمٌة،

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـالحدٌث الكتب السنه         أـالعنوان0

 

305 

030 

 ,02س

 
 السامرائً،اٌاد ابراهٌم حمودي

دٌث االحكام تكملة كتاب االٌمان مع ؼاٌة االحكام فً جمع احا
كتاب العلم من بداٌة / اٌاد ابراهٌم حمودي السامرائً.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم        02ص؛020

 دكتوراها فً لسم اصول الدٌن 
 احكام         أـ العنوان-ـالحدٌث0

 

300 

03040 

 666ن

 
 هـ(505-530شرؾ)النوري،ٌحٌى بن 

شرح االربعٌن النووي ذي الفوائد والمرائد السنٌة من بداٌة 
الحدٌث التاسع الى نهاٌة الحدٌث الثالث والعشرٌن/ٌحٌى بن 

كلٌة االمام -شرؾ النوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛20,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص الحدٌث

302 



 ربعون حدٌثا             أـ العنوانـالحدٌث الشرٌؾ اال0

 

03240 

 620أ

 
 اٌمان منعم حمٌد حسن

احادٌث التربٌة عند االمام الكاظم ع/اٌمان منعم حمٌد حسن.ـ 
كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد

 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛053

 ماجستر فً علوم المران الكرٌم تخصص حدٌث

 عٌة االمامٌة             أـ العنوانـ االحادٌث الش0ٌ

 

306 

036 

 ,32أ

 
 احمد مصطفى دمحم

مورد الظمان الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام فائد من 
مبارن االبٌادي االزهري الحنفً المتوفً بعد 

-هـ/احمد مصطفى دمحم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السن0220ًسنه

 0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛325

 فً العلوم االسالمٌة ماجستٌر
 ـالسٌرة النبوٌة                      أـالعنوان0

 

302 

036 

 00,ب

 
 براء طالل دمحم

احوال فرح النبً)ص(فً السنه النبوٌة/براء طالل 
كلٌة التربٌة للبنات لسم علوم المران -دمحم.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 0205والتربٌة,

 سم02ص؛035

 ٌمماجستٌر فً علوم المران الكر

 علوم       أـالعنوان-ـ الحدٌث الشرٌؾ0ـالسنه النبوٌة       0

 

300 

036 

 ,00ج

 
 الجباري،احمد زكً ابراهٌم

مورد الظمان الى سٌرة المبعوث من عدنان الشٌخ فائد بن 
مبارن االبٌاري/احمد زكً ابراهٌم الجباري.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02سم؛302

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ السٌرة النبوٌة الشرٌفة                أـالعنوان0

 

300 

036 

 ,05س

 
 الساعدي،اٌمان حسن مجٌسر

الحٌاة االلتصادٌة والمعٌشٌة للرسول االعظم دمحم دراسة 

303 



–تحلٌلٌة/اٌمان حسن مجٌر الساعدي.ـالبصرة:جامعة البصرة 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص,305

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 دراسات      أـالعنوان-ـ التارٌخ االسالم0ً ـ السٌرة النبوٌة  0

 

036 

 60,ع

 
 عدنان مشهل جرو

مورد الظمان الماسٌرة المبعوث من عدنان لالمام فائد بن 

هـ 0220مبارن االنباري االزهري الحنفً المتوفً بعد سنة

كلٌة االمام -/عدنان مشهل جرو.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم02ص؛303

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ السٌرة النبوٌة                     أـ العنوان0

 

30, 

036 

 026ل

 
 الالمً،عالء مردان

السٌرة النبوٌة دراسة فً الرواٌة البصرٌة حتى منتصؾ المرن 
/عالء حسن مردان الالمً.ـ البصرة:جامعة الثالث الهجري

 0205كلٌة االداب,-البصرة

 دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 دراسات                 أـالعنوان-ـ التارٌخ النبوٌة0

 

305 

0,2 

 500أ

 
-م2ق3ابن عباس،عبدهللا بن عباس عبدالمطلب المرٌشً )

 م(52

العمٌدة جمحا الوال سٌدنا عبداللهبن عباس )رض هللا عنها(فً 
ودراسة / عبدهللا بن عباس عبدالمطلب المرٌشً ابن 

 0205كلٌة التربٌة,-عباس.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص عمٌدة

 ـالعمائد االسالمٌة               أـالعنوان0

 

305 

0,2 

 652أ

 
 هـ(52,-322ابو ٌعلى,دمحم بن الحسٌن بن دمحم بن خلؾ)

دمحم بن  /دٌة للماضً أبً ٌعلً عرض ودراسةاالراء العم
كلٌو -الحسٌن بن دمحم بن خلؾ ابو ٌعلى.ـ بؽداد:الجامعة العرالٌة

 0205العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛362

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 ـ العمائد االسالمٌة              أـ العنوان0

 

300 



0,2 

 530أ

 
 اسحاق عبد الجبار عباس

شرح اللمائً على جوهرة التوحد من  حاشٌة الشنوانً على
حامض به النبً الى نهاٌة الكتاب دراسة وتحمٌك/ اسحاق عبد 

 الجبار عباس
 0205بؽداد: كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛53,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 ـ العمائد االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

302 

0,2 

 552أ
 

 احمد االعظمً,رمك هاشم شهاب
كتاب االنباء فً شرح حمائك الصفات واالسماء لالمام االفلٌشً 

هـ()دراسة وتحمٌك(/رمك هاشم شهاب احمد 552)ت

 0205كلٌة االمام االعظم,-االعظمً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛50,

 الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة العلوم االسالمٌة 

 أـالعنوان           ـالعمائد االسالمٌة               0

 

306 

0,2 

 265أ

 
 االلوسً,اٌسر فائك جهاد الحسنً

مباحث التبوات والسمعٌات فً تاوٌالت اهل السنه البً منصور 
هـ(رحمة هللا/اٌسر فائك جهاد الحسنً 333الماترٌدي)ت

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-االلوسً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛22,

 لعلوم االسالمٌةاطروحة دكتواره فً ا
 ـ العمائد االسالمٌة                      أـ العنوان0

 

332 

0,2 

 ,23أ

 
 امجد دمحم رمضان عبدهللا

منهج االمام الموشجً فً شرح تجرٌد الكالم للطوسً/امجد 
كلٌة االمام -دمحم رمضان عبد هللا .ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛050

 العمٌدة االسالمٌةماجستر تخصص 
 ـالعمٌدة االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

330 

0,2 

 036ب

 
 هـ(0000-062الباجوري،ابراهٌم بن دمحم)

حاشٌة الباجوري على رسالة الشٌخ الفضالً فً لول الالة 
االهلل/ابراهٌم بن دمحم الباجوري:دراسة وتحمٌك عبد الكرٌم 

كلٌة -بؽداد:دٌوان الولؾ السنًمعروؾ دمحم اسماعٌل البٌاتً.ـ 

330 



                  0205االمام االعظم,

 سم(02ص؛025)

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالعمائد االسالمٌة                   أـالعنوان0

 

0,2 

 365ج

 
 الجٌشً,صباح شعالن حسن

ؼٌر المنظمة على عالمات الساعة فً العصر الحدٌث/صباح 
كلٌة االمام -الجمٌشً .ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنًشعالن حسن 

 0205االعظم,

 سم02ص؛030

 ماجستٌرفً االصول الدٌن
 ـالعمائد االسالمٌة                    أـ العوان0

 

333 

0,2 

 262د

 
 الدلٌمً,ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم حمد

هـ(واراوه الكالمٌة من خالل كتابة 0230االمام المناوي )ت

المدٌر شرح الجامع الصؽٌر(/ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم )فٌض 
 0205حمد الدلٌمً.ـ بؽداد:كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛320

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 ـالعمائد االسالمٌة                        أـالعنوان0

 

33, 

0,2 

 660ذ

 
 الذهبٌة,اٌاد ٌاسٌن حمد

المرام من عبارتن  منهج االمام البٌاضً فً كتابة اشارات
االمام ابً حنٌفة النعمان/اٌاد ٌاسٌن حمد الذهبٌة.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً العمٌد االسالمٌة

 ـالعمائد االسالمٌة                أـالعنوان0

 

335 

0,2 

 605ز

 
 الزوبعً،عاٌد صالح حسن
ى الجزائرٌة للشٌخ احمد بن تركً مختصر شرح السنوي عل

هـ(من فصل فً الكالم الى نهاٌة المخطوط 606المنشلٌلً)ت:

كلٌة -/عاٌد صالح حسن الزوبعً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االمام االعظم,

 ص02ص؛320

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 ـاصول الدٌن العمائد                  أـ العنوان0

 

335 



0,2 

 056س

 
 الساطوري،اسامة عبدهللا حمد شكر
هـ(فً عرض المسائل 005منهج االمام ابن لتٌبة الونٌوري)ت

العمدٌة فً كتابة تاوٌل مختلؾ الحدٌث/اسامة عباهلل حمد شكر 
كلٌة االمام -الساطوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم      )دكتوراه فً اصول الدٌن(02ص؛22,

 العمائد االسالمٌة              أـ العنوان ـ اصول الدٌن0

 

330 

0,2 

 ,02س

 
 السامرائً,جاسم داود سلمان

المباحث العمدٌة فً الكمال العلم شرح صحٌح مسلم لالمام دمحم 
هـ(/جاسم داود سلمان.ـ 202بن خلٌفة الوشتانً االبً)ت

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛3,,

 اه فً اصول الدٌن االسالمًدكتور

 ـالعمٌدة االسالمٌة                    أـالعنوان0

 

332 

0,2 

 ,02س

 
 السامرائً,طلحة شهاب احمد

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد لالمام احمد بن 
هـ /طلحة 0002دمحم بن علً الحسنً السحٌمً المتوفً سنة 

كلٌة االمام -بؽداد:دٌوان الولؾ السنًشهاب احمد السامرائً.ـ 
 0205االعظم,

 سم02ص؛62,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 اصول                   أـالعنوان-ـالتوحٌد0

 

336 

0,2 

 ,02س

 
 السامرائً,مصطفى خلٌل ابراهٌم

منهج االمام النهارٌنً فً الموالع االنوار البهٌة وسواطع 
ابراهٌم السامرائً.. ـ االسرار االثرٌة/مصطفى خلٌل 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـالعمائد االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

3,2 

0,2 

 ,6,س

 
 سرور ابراهٌم صالح

ضوابط التصور العمدي فً االسالم/سرور ابراهٌم صالح.ـ 
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽدادبؽداد:جامعة 

 سم02ص؛023

3,0 



 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـ العمائد االسالمٌة                      أـ العنوان0

 

0,2 

 ,66س

 
 هـ(,032-0000السندجً،عبدالمادر سعٌد)

تمرٌب المرام شرح تهذٌب الكالم للشٌخ عبدالمادر بن سعٌد 
الثانً/عبدالمادربن دمحم هـ(المسم ,032التخصص المتوفً )

كلٌة االمام -سعٌد السندجً.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 سم           02ص؛023

 )دكتوراه تخصص عمٌدة(
 ـ العمائد االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

3,0 

0,2 

 660ش

 
 هـ(0033-22الشنوانً،دمحم بن علً)

المرٌد لالمام دمحم بن علً  حاشٌة الشنوانً على شرح اتحاؾ
الشافعً من بداٌة المخطوط ٌنتهً لتعلمة بالجوارح/دمحم بن 

علً الشنوانً دراسة وتحمٌك عثمان حسٌن علوان دمحم 
كلٌة االمام -شوشً النداوي.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛60,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص عمائد
 سالمٌة                           أـ العنوانـالعمائد اال0

 

3,3 

0,2 

 0,2ع

 
 عادل خلؾ فاضل

التحلٌالت العملٌة المعاصرة لمسائل العمٌدة دراسة نمدٌة/عادل 
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-خلؾ فاضل.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛002

 ماجستٌر تخصص العمائد االسالمٌة

 أـ العنوان          ـ العمائد االسالمٌة      0

 

3,, 

0,2 

 066ع

 
 العانً,اسماء دمحم عواد عٌسى

المباحث العمدٌة عند االمام الواحد فً تفسٌرة البسٌط فً 
االلهٌات/اسماء دمحم عواد عٌسى العانً .ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 أـ العنوان                          ـالعمائد0

 

3,5 

0,2  3,5 



 العبٌدي،عماد عبد الهادي محمود العمر ,06ع
حمٌمة االٌمان وارتباط العمل به/عمادعبدالهادي محمود 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-العمر.ـبؽداد:الجامعة العرالٌة

 سم02ص؛060

 دكتوراه فً فلسفة اصول الدٌن
 اـ العنوان                    ـالعمائد االسالمٌة  0

 

0,2 

 052ق

 
 لاسم عطٌة دمحم

المزبد على المرٌد على شرح جوهرة التوحٌد من اللوحة 

دراسة وتحمٌك/لاسم عطٌة دمحم.ـ ـ بؽداد:دٌوان  ,56الى 5,5

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛035

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 االسالمٌة                    أـالعنوانـ العمٌدة 0

 

3,0 

0,2 

 200ن

 
 االكالبً،كرٌم عبد حمزة

االتجاهات الفكرٌة المعاصرة واثرها فً صٌاؼة العملٌة 
االسالمٌة دراسة كالمٌة/كرٌم عبد حمزة الكالبً.ـبؽداد:جامعة 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-بؽداد

 سم02ص؛052

 ماجستٌر فً اصول الدٌن علوم
 ـعلم الكالم                          أـالعنوان0

 

3,2 

0,2 

 ,32م

 
 دمحم عبدهللا جاسم

مباحث االلهٌات فً تفسٌر تؤوٌالت اهل السنة لالمام ابً 
كلٌة العلوم -منصور /دمحم عبدهللا جاسم.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 0205االسالمٌة،

 سم02ص؛522

 دكتوراه فً اصول الدٌن
 االسالمٌة                  أـ العنوانـالعمٌدة 0

 

3,6 

0,2 

 26م

 

 هـ(30,-355مكً بن حموش،مكً بن ابً طالب حموش)

االراء العمدٌة للشٌخ مكً بن ابً طالب فً تفسٌر الهداٌة الى 
بلوغ النهاٌة فً االلهٌات/مكً بن ابً طالب حموش.ـ ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛,00

 ماجستٌر فً اصول الدٌن/تخصص عمٌدة
 ـ العمائد االسالمٌة                        أـالعنوان0

352 



 

0,2 

 600م

 
 موفك دمحم عباس

مباحث الرإٌة والكالم من عوٌصات مماصد علم الكالم للشٌخ 
المولى ٌحٌى الدٌن دمحم بن ابراهٌم الرومً المعروؾ بابن 

هـ/موفك دمحم عباس.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 6-0تالخطٌب زادة 

 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛0,2

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 ـالعمٌدة االسالمٌة                     أـالعنوان0

 

350 

0,2 

 6,6ن

 
 النورٌسً،دمحم سٌؾ الدٌن دمحم

وٌة النور الالمع والبرهان الساطع فً شرح العمٌدة الطحا
لالمام منكوبرس بن الناصري/دمحم سٌؾ الدٌن دمحم النورٌسً.ـ ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم               02ص؛02,

 )دكتوراه فً العلوم االسالمٌة(
 ـ العمٌدة االسالمٌة                     أـ العنوان0

 

350 

0,2 

 00هـ 

 
 هبة ابراهٌم خالد خلٌل

صفات هللا تعالى وادلتها عند دمحم مهدي الزامً فً كتابة جامع 
ـبؽداد:جامعة 2االفكار ونالد االنظار/هبة ابراهٌم خالد خلٌل

 0205كلٌة التربٌة؛-بؽداد

 سم02؛063

 ماجستٌرفً علوم المران التربٌة االسالمٌة
 ـالعمٌدة االسالمٌة                   أـ العنوان0

 

353 

0,240 

 62,ن

 
 كرٌمة ممداد خلٌل

التحدٌات العمدٌة المعاصرة فً ممام االلوهٌة دراسة 
كلٌة -نمدٌة/كرٌمة ممداد خلٌل.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛,02

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص العمٌدة
 دراسات                   أـالعنوان-ـ العمائد االسالمٌة0

 

35, 

0,240 

 ,32م

 
 دمحم مصدؾ ذٌر

السمعٌات عند المسلمٌن واثرها االحادٌث الصفٌفة والموضوع 
فٌها دراسة عمدٌة نمدٌة/دمحم مصدؾ ذٌر.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

355 



 0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛5,2

 دكتوراه فً اصول الدٌن 
 دراسات              أـالعنوان-ـالعمائد االسالمٌة0

 

0,0 

 356أ

 
 م(600-322ابو الحسن العامري،دمحم بن ابً ٌوسؾ)

االراء الكالمٌة والفلسفة والصوفٌة عند ابً الحسن 
العامري/دمحم بن ابً ٌوسؾ ابو الحسن العامري.ـ بؽداد:جامعة 

 0205كلٌة االداب؛-المستنصرٌة

 دكتوراه فً الفلسفة
 ـ علم االكالم                     أـ العنوان0

 

355 

0,0 

 ,32أ

 
 احمد حمه حمه مراد

المومٌة فً المران الكرٌم دراسة عمدٌة/احمد حمه حمه مراد.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 ـ علم الكالم                 أـ العنوان0

 

350 

0,0 

 ,,ب

 
 بدر الدٌن دمحم سالم

بحث االلوهٌة بٌن الفكرٌن االشعري االثرعٌة/بدر الدٌن دمحم م
 0205كلٌة االمام االعظم,-سالم.ـ ـ كركون:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛0,0

 ماجستٌر فً العمٌدة االسالمٌة
 ـعلم االكالم          أـالعنوان0ـ االلهٌات           0

 

352 

0,0 

 656م

 
 الموسوي،ٌسرى علً مشفً

الكالمً عند االمامٌة دراسة وصفٌة/ٌسرى علً الصطلح 
 0205كلٌة،-مشفً الموسً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

دكتوراه فً فلسفة علوم المران والتربٌة االسالمٌة/تخصص 
 علم الكالم

 ـ االمامٌة فرق اسالمٌة       أـ العنوان0ـعلم الكالم       0

 

356 

052 

 ,32أ

 
 احمد ابراهٌم حسن

درة االفران الموان الدٌن امٌر كاتب ؼاٌة البٌان ونا
هـ( من كتاب البٌوع الى نهاٌة الحوالة دراسة 052االتمائً)ت

كلٌة العلوم -وتحمٌك/احمد ابراهٌم حسن .ـبؽداد:جامعة بؽداد

352 



 0205االسالمٌة,

 سم02ص؛605

 دكتوراه فلسفة فً الشرٌفة االسالمٌة تخصص فمة
 ـفمة اسالمٌة            أـ العنوان0

 

052 

 65أ

 
 أنس حسن علً

مجموعة النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد بن موسى 
هـ،  55بن عٌسى بن مامون الكشً الحنفً المتوفً فً حدود 

من باب الوكالة والطفالة/أنس خلٌل حسن علً.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛33

 ةماجستٌر فً العلوم االسالمٌ
 ـ الفمة االسالمٌة                      أـالعنوان0

 

350 

052 

 600أ

 
 اوات صالح عبدهللا دمحم

اختٌارات االمام الجوٌنً فً االحوال الشخصٌة من كتاب نهاٌة 
المطالب فً دراسة المذهب  دراسة فمهٌة ممارنه مع لانون 

االحوال الشخصٌة العرالٌة/اوات صالح عبدهللا دمحم.ـ 
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم           02ص؛020

 )دكتوراه تخصص فمة ممارن(
 ـ الفمة االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

350 

052 

 626أ

 
 أٌمن ارحٌم عواد

الفتح المبٌن بشرح منظومة احمد بن عماد الدٌن لالمام احمد 

هـ(دراسة 0230المتوفً )بن للٌل شهاب الدٌن السبكً 

كلٌة -وتحمٌك/اٌمن ارحٌم عواد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االمام االعظم,

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 ـالفمة االسالمٌة                   أـ العنوان0

 

353 

052 

 262ج

 
 الجمٌلً،حٌاد اسماعٌل مرعٌد

هـ/من كتاب 000والروضة تالمهمات فً شرح االرافعً 

االعالء الى اخر كتاب النفمات دراسة تحمٌك/حٌاد اسماعٌل 
كلٌة االمام -مرعٌد الجمٌلً .ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 0205االعظم,

 سم02ص؛555

35, 



 ماجستٌر فً الفمة االسالمً
 ـ الفمة االسالمً                     أـ العنوان0

 

052 

 ,60ج

 
 م دربجواد عبدالكاظ

االؼراق التجاري واثرة على السوق والتنمٌة فً الدول 
االسالٌمة دراسة فمهٌة التصادٌة معاصرة/جواد عبد الكاظم 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-درب.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛065

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة                      

 أـ العنوان ـ الفمة االسالمٌة                  0

 

355 

052 

 63,ح

 
 الحدٌثً،اروى نهاد اسماعٌل

الترجٌحات الفمهٌة لالمام الجوٌنً من كتاب الشركة الى نهاٌة 
كتاب اللمطة من كتاب نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب دراسة 

بؽداد:جامعة -فمهٌة ممارنة/اروى نهاد اسماعٌل الحدٌثً.
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-بؽداد

 دكتوراه فً الفمة الممارن
 ـ الفمة االسالمٌة المارن                أـالعنوان0

 

355 

052 

 56ح

 
 حسن دمحم حمد امٌن

الوالعات الحامٌة فً مذهب الحنٌفة للشٌخ االمام دمحم بن عبد 
العزٌز بن عمر بن مازة البخاري الحنفً الملمب بالصدر 

من كتاب االلرار الى نهاٌة الكتاب دراسة  5535الشهٌد ت

كلٌة االمام -/حسن دمحم حمد امٌن.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 0205االعظم,

 العنوان أـ              ـالفمة االسالمٌة  0

 

350 

052 

 566ح

 
 الحسٌنً،جالل عازل ؼزال الهٌازي

-26,ترجٌحات االمام ٌحٌى بن ابً الخٌر العمرانً الٌمنً)

دراسة -هـ(فً البٌوع من كتابة البٌان فً فمة االمام الشافع52ً

فمهٌة ممارنه/جالل عازل ؼزال الهٌازعً 
 0205االسالمٌة،كلٌة العلوم -الحسٌنً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛3,2

 دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                     أـ العنوان0

 

352 

052 

                                                                                              606ح

 
 (0,25-هـ262الحنفً,احمد بن دمحم حسن )

356 



سائل فً اجوبة المسائل من السإال الخامس المائة الى تحفة ال
نهاٌة المخطوط / احمد بن دمحم حسن الحنفً.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛0,2

 ماجستٌر العلوم االسالمٌة
 ـالفمة االسالمً                            أـالعنوان0

 

052 

 606ح

 
 هـ(555-22بن دمحم) الحنفً،احمد

خزانة الفتاوى المسم االول كتاب الطهارة والصالة والزكاة 
والصوم والمتاسن والنكاح واالطالق/احمد بن دمحم الحنفً.ـ 

 0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛00,

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص الفمة
 ـ العنوانـالفمة االسالمً      أ0

 

302 

052 

 5,3خ

 
 الخزرجً،حسن علً حسٌن

كتاب فً الفتاوي والفمة باب االٌمان والضمانة االباحة  
والحظور الكراهٌة /حسن علً حسٌن الخزرجً.ـ بؽداد:دٌوان 

 0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛053

 ماجستٌر فً العلوم السالمٌة
 أـالعنوان      ـالفمة االسالمٌة             0

 

300 

052 

 262د

 
 الدلٌمً،عدنان حمٌد دمحم

مجموعة النوازل والحوادث والوالفات لالمام احمد بن موسى 
كلٌة -بن عٌسى/عدنان حمٌد دمحم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم(02ص,300)             0205االمام االعظم,

 ماجستٌر فً الفمة
 أـالعنوان      ـالفمة االسالمٌة              0

 

300 

052 

 262د

 
 الدلٌمً،عدنان حمٌد دمحم

مجموعة النوازل والحوادث والوالفات لالمام احمد بن موسى 
كلٌة -بن عٌسى/عدنان حمٌد دمحم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم(02ص,060)             0205االمام االعظم,

 ماجستٌر فٌالعلوم االسالمٌة
 أـالعنوان                ـالفمة االسالمٌة    0

 

303 

052  30, 



 رٌاض سالم ناصر 605ر
الطرٌك السالن الى زبدة المناسن للشٌخ مصصطفى االٌوبً 

هـ( )دراسة وتحمٌك(/رٌاض سالم 0025الرحمتً )ت

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-ناصر.ـجامعة بؽداد

 سم02ص؛306

 ماجستٌر الفمة 
 أـالعنوانـالفمة االسالمً                  0

 

052 

 ,02س

 
 السامرائً،عبد المادر حامد ذٌاب

)حرة الفتاوي(لالمام الماضً صادق دمحم بن علً الحنفً 
هـ(من بداٌة كتاب العارٌة الى 0522-هـ 0266المتوفً سنه )

مسائل من كتاب الدعوى دراسة وتحمٌك/عبد المادر حمد ذٌاب 

االمام  كلٌة-ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السن2ًالسامرائً

           0205االعظم,

 سم02ص؛20,

 دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                     أـالعنوان0

 

305 

052 

 202س

 
 السالمً,دمحم سلمان نامس

ادارة المحافظات واحكطامها فً الشرٌفة االسالمٌة دراسة 
ممارنة بالمانون العرالً/ دمحم سلمان نامس 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-السالمً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛025

 ماجستٌر فً الشرٌعة
 ـالفمة االسالمً                        أـالعنوان0

 

305 

052 

 2,6ش

 
 الشمري، علً احمد محمود

عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة لكمال 
الشهٌر/ علً احمد محمود الدٌن دمحم بن احمد بن مصطفى 

           0205كلٌة االمام االعظم,-الشمري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛325

 ـالفمة االسالمٌة                العنوان0

 

300 

052 

 005ع

 
 عبد الباسط جمٌل علً

عبد الباسط /حماٌة الدولة االموال الثانً فً الفمة االسالمٌة 
كلٌة االمام -جمٌل علً .ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

           0205االعظم,

 سم02ص؛300

302 



 رسالة ماجستٌر فً لبفمة االسالمً 
 ـالفمة االسالمٌة                            أـالعنوان0

 

052 

 32,ع

 
 عبد الرحمن عبد الستار دمحم

مام جمال الدٌن المهمات فً شرح الرافعً والروضة لال

هـ( من كتاب الفرائض الى اخر كتاب الخلع/ 000-02االسنوي)

كلٌة -عبد الرحمن عبد الستار دمحم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
           0205االمام االعظم,

 سم02ص؛500

 دكتوراه فً العلو م االسالمٌة
 ـ الفمة االسالمٌة                      أـالعنوان0

 

306 

052 

 ,2ع

 
 عمر مصطفى امٌن 

كتاب الموضوع شرح المحرر لالمام ابً الماسم عبد الكرٌم  بن 
م( من بداٌة كتاب الشفمة الة 0005هـ / 503دمحم الرافعً )ت

نهاٌة كتاب المسافاة دراسة وتحمٌك/عمر مصطفى امٌن.ـ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛3,0

 العلوم االسالمٌةماجستٌر فً 
 ـالفمة االسالمٌة                             أـالعنوان0

        

322 

052 

 6,0ؾ

 
 الفهدواي،عمار حمد حرٌش احمد

اختٌارات االمام نور الدٌن ابً طالب عبد الرحمن بن عمر 
هـ( فً االحوال الشخصٌة والجناٌات 52البصري الحنبلً)ت

فس سرح مختصر والحدود فً ضوء كتابة الواضح 
الخرلً)دراسٌة فمهٌة ممارنه مع المانون/ عمار حمد حرٌش 

كلٌة العلوم االسالمٌة -احمد الفهداوي.ـبؽداد:جامعة بؽداد

,0205 

 سم02ص,,22

 دكتوراه فلسفة شرٌعة اسالمٌة تخصص فمة ممارن
 ـ الفمة االسالمً                   أـ العنوان0

 

320 

052 

 600ؾ

 
 فإاد مجبل كٌؾ

الفتاوي الصٌرفٌة لالمام مجمد الدٌن اسعد بن ٌوسؾ/فإاد 
كلٌة االمام -مجبل كٌؾ.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 ـ الفمة االسالمٌة              أـ العنوان0

 

320 



052 

 060ق

 
 لتٌبة عبد الرحٌم محمود

هـ(لالئمة االربعة 0320مخالفات العالمة صدٌك حسن خان )ت

اب الروطنه الندٌة شرح الدور البهٌة العبادات/لتٌبة عبد فً كت
كلٌة االمام -الرحٌم محمود.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛056

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم الفمة
 ـالفمة االسالمٌة                        أـالعنوان0

 

323 

052 

 656ق

 
 كرٌمالمٌسً،خالصة علوان 

هـ(واراإه الفمهٌة فً باب النفمة 050االمام الخصاؾ )ت

-دراسة ممارنة/خالصة علوان كرٌم المٌسً.ـبؽداد:جامعة بؽداد
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛0,0

 ماجستٌر فً الفمة الممارن
 ـالفمة االسالمً                  أـالعنوان0

 

32, 

052 

 656ق

 
 المٌسً،عبد جمٌل صالح

هـ(فً المحٌط البرهان 505لرجٌات الفمهٌة  البن مازة )تا

عبدجمٌل صالح / المعامالت المالٌة )دراسة فمهٌة ممارنه(
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-المٌسً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛350

 دكتوراه فلسفة شرٌعة اسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                   أـالعنوان0

 

325 

052 

 065ن

 
 الكبٌسً,امال عبادة ممدوح

مخالفات االمام الصحاوي لالمام ابً حنفٌة فً كتاب شرح 
امال عبادة ممدوح الكبٌسً.ـ  /دراسة ممارنه-معانً االثار

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛305

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص الفمة
 أـالعنوان                 ـالفمة االسالمٌة      0

 

325 

052 

 065ن

 
 الكبٌسً،سعد عبد البالً عبد الرزاق

هـ(اختبارات االمام الماوردي الكبٌر فً الصٌد والذبائح 52,)

والضحاٌا واالطعمة دراسة فمهٌة ممارنة/سعد عبدالبالً عبد 
كلٌة العلوم -جامعة بؽداد-الرزاق الكبٌسً.ـبؽداد

320 



 0205االسالمٌة,

 سم           02ص؛022

 )ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة(د
 ـالفمة االسالمٌة              أـ العنوان0

 

052 

065 

 
 الكبٌسً,صهٌب دمحم فهد

الفتاوى الصؽرى لالمام نجم الدٌن ٌوسؾ بن احمد بن ابً بكر 
هـ(من كتاب الولؾ الى نهاٌة ,53الخاصً الجوازمً)ت

دمحم فهد المخطوط دراسة وتحمٌك/صهٌب 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-الكبٌسً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛02,

 ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                      أـالعنوان0

 

322 

052 

 02,ن

 
 الكرتكً،عبدهللا سعٌد وٌسً

ـ 2نظرٌة الشبه فً الفمة االسالمٌة/عبدهللا سعٌد وٌسً الكرتكً
    0205كلٌة االمام االعظم,-د:دٌوان الولؾ السنًبؽدا

 سم02ص؛360

 دكتوراه فً الفمة االسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                أـالعنوان0

 

326 

052 

 62,ن

 
 كرٌم كاظم شارع

هـ 000المهمات فً شرح الرافعً والروضة لالمام االسنوي 

من كتاب الجراح الى اخر كتاب دعوى/كرٌم كاظم شارع.ـ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛323

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 ـ الفمة االسالمٌة                      أـ العنوان0

 

362 

052 

 606ن

 
 الكنانً،حنان جاسب دمحم بلكت

الفمة الممارن فً كتاب جامع الخالؾ والوفاق للشٌخ علً 
الممً البزواري/حنان جاسب دمحم بلكت الكنانً.ـ بؽداد:كلٌة 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة,

 سم02ص؛60,

 دكتوراه فً الفمة الممارن
 ـ الفمة االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

360 



052 

 63ل

 
 لٌث فائز توفٌك

جامع التمول والمع العمول لالمام مصطفى بن عمربن دمحم 

هـ /لٌث فائز توفٌك.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 0263المتوفً سنه

    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم        02ص؛3,0

 )ماجستٌر فً الشرٌعة االسالٌمة( 
 ـالفمة االسالمً             أـ العنوان0

 

360 

052 

 ,32م

 
 دمحم جبار زٌن العابدٌن

اثر شركات االسهم فً النهوض بالوالع االلتصادي/دمحم جبار 
كلٌة االمام -زٌن العابدٌن.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛0,5

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص الفمة
 ـ الفمة االسالمٌة                  أـ العنوان0

 

363 

052 

 560م

 
 معنى ولٌد ناجً

اعتراضات االمام ابً بكر الجصاص على اراء االمام الشافعً 
من خالل كتابة احكام المران دراسة فمهٌة ممارنه /معنى ولٌد 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة ,-ناجً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛55,

 دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة
 أـالعنوان             ـالفمة االسالمً       0

 

36, 

052 

 0,ن

 
 ندى احمد ناٌل

هـ(من 000المهمات فً شرح الرافعً والروضة لالمام )ت

كتاب الطالق الى نهاٌة كتاب الرجعة دراسة وتحمٌك/ندى احمد 
    0205كلٌة االمام االعظم,-ناٌل.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم2ص؛36,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 الفمة االسالمٌة                    أـالعنوانـ 0

 

365 

052 

 360ي

 
 ٌحٌى عران مناحً

الفتاوي الصؽرى لالمام نجم الدٌن ٌوسؾ بن احمد بن ابً بكر 

هـ(من كتاب الطهارة الى نهاٌة ,53الخوارزمً الخاصً )ت

كتاب :دراسة وتحمٌك/ٌحٌى عران مناحً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
    0205االعظم, كلٌة االمام-السنً

365 



 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالفمة االسالمٌة                 أـالعنوان0

 

05240 

 526أ

 

 هـ(366-,30ابن ابً زمنٌن,دمحم بن عبدهللا)

االختبارات الفمهٌة البن ابً زمنٌن من خالل كتابة منتخب 
الة دراسة االحكام من كتاب الدعوى الى كتاب الكفالة والحم

كلٌة العلوم -ممارنة/دمحم بن عبدهللا.ـبؽداد:جامعة العرالٌة

 0205االسالمٌة,

 سم         02ص؛325

 )دكتوراه فلسفة تخصص فمة ممارن(  
 دراسات             أـالعنوان–ـالفمة االسالمٌة 0

 

360 

05240 

 050أ

 
 هـ6,,ابن بطال,علً بن خلؾ بن عبدالملن بطال 

اجماعات ابن بطال فً شرحة صحٌح البخاري من كتاب البٌوع 
ال كتاب جمعا دراسة/ ابن بطال,علً بن خلؾ بن عبدالملن 

كلٌة االمام -هـ..ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السن6ً,,بطال 

    0205االعظم,

 دكتوراه فً لسم الدعوة والخطابة والفكر وتخصص فمة
 أـالعنوان      دراسات              -ـالفمة االسالمٌة0

 

362 

05240 

 050أ

 
 هـ(66,-22ابن بطال,على بن خلؾ)

اجماعات ابن بطال فً شرح صحٌح البخاري من كتاب 
النفمات)جمعا ودراسة(/على بن خلؾ ابن ابطال.ـ:دٌوان الولؾ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سمم02ص؛360

 دكتوراه فً الفمة واصولة تخصص فمة ممارن

 درسات            أـ العنوان-االسالمًـفمة 0

 

366 

05240 

 006أ

 

 هـ(022-602ابن ؼانم الممدسً,علً بن حمد )

-اوضع رمز على نظم الكنز لالمام الشٌخ على بن ؼانم ت
-هـ/علٌبن دمحم بن ؼانم الممدسً.ـ:دٌوان الولؾ السنً,022

    0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛520

 ماجستٌر تخصص الفمة 

 دراسات                     أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,22 



052 

 052ب

 
 باسم دمحم محمود علً

الشخصٌة المعنوٌة بٌن الفمة االسالمٌة المانون/باسم دمحم 
كلٌة االمام -محمود علً.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 دراسات              أـ العنوان-االسالمٌة ـ الفمة0

 

,20 

 

05240 

 ,30ب

 
 البجاري،دمحم ٌاسٌن حسٌن

ادلة االنبات الحدٌثة فً الدعاوي الخبائٌة بٌن الشرٌعة 
المانون/دمحم ٌاسٌن حسٌن البخاري.ـبؽداد:كلٌة التربٌة للعلوم 

 0205االنسانٌة,

 سم02ص؛006

 دكتوراه فلسفة فً علوم المران
 دراسات              أـالعنوان-مة االسالمًـالف0

 
 

,20 

05210 

 600ت

 
 هـ(625-22التولانً،ٌوسؾ بن جنٌد )

ذخٌرة العمبً فً شرح صدر الشرٌعة العظمى من كتابً 
الؽضب الى نهاٌة المخطوط /ٌوسؾ بن جنٌد التولانً .ـ ـ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛25,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصصً فمة ممارن
 دراسات           أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,23 

05240 

 666ج

ذخٌرة العمبً فً شرح صدر الشرٌعة العظمى من كتابً 
 الؽضب الى نهاٌة المخطوط

 هـ(32,-22الجوٌنً,عبدهللا بن ٌوسؾ بن دمحم)

من كتاب نهاٌة المطلب  اختٌارات االمام الجوٌنً فً كتاب البٌع
فً دراٌة المذهب دراسة فمهٌة ممارنة/عبدهللا بن ٌوسؾ بن 

دمحم الجوٌنً,تمدٌم الطالب ٌوسؾ نوري حمه 
 0205بالً.ـبؽداد:جامعة بؽداد,

 سم02ص؛053

 دكتوراه فلسفة فً العلوم االسالمٌة
 دراسات            أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,2, 

05240 

 ,6,خ

 
 خدٌدة عبد الرحمن خدٌدة كاوانً

التطبٌمات الفهٌة الماعدة اذا تؽدر االصل الى البدل فً 

,25 



المعامالت واللؽات/ خدٌدة عبد الرحمن خدٌدة كاوانً.ـ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً الفمة الممارن
 الكفاالت      أـالعنوان-ـالمعامالت0 دراسات-ـالفمة االسالمٌة0

 

05240 

 262خ

 
 هـ(,60-22خلٌل السٌنوبً,خلٌل بن رسول بن المإمن)

اظهار فرائد االبحر شرح ملتمى البحر لخلٌل بن رسول الحنفً 
هـ من باب شروط الصالةالى باب سجود ,023الروح المتوفً 

السهو/ خلٌل بن رسول بن المإمن خلٌل السٌنوبً.ـ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنًبؽداد:دٌوان 

 سم02ص؛322

 ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة تخصص فمة
 دراسات               أـالعنوان-ـفمة اسالمٌة0

 

,25 

05240 

 ,02س

 
 السامرائً،ابراهٌم مجٌد علً

اثر الصناعة فً حل مشكلتً الفمر والنبعٌة فً االلتصاد 
االسالمً/ ابراهٌم مجٌد علً السامرائً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

             0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛022 

 دراسات                        أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,20 

05240 

 250س

 
 هـ(26,-05, )السمعانً,منصور بن دمحم

االصالح فً الخالؾ بٌن االمامٌن الشافعً وابً رحمها هللا 
تعالى مسائل من كتاب النكاح/البً المظفر منصور بن دمحم بن 

-:.ـبؽداد:جامعة بؽداد62,عبد الجبار السمعانً المتوفً سنه 

 0205كلٌة العلوم السالمٌة,

 سم02ص؛052

 ماجستٌر الشرٌعة االسالمٌة
 دراسات               أـ العنوان-مٌةالفمة االسال

 

,22 

05240 

 620س

 
 السنكاوي،كرٌم دمحم حسٌن دمحم سعٌد

االراضً االمٌرٌة بٌن الشرٌعة والمانون/السنكاوي كرٌم حسٌن 
كلٌة االمام -دمحم السنكاوي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛500             0205االعظم,

 دكتوراه فً الفمة واصولة تخصص فمة 
 دراسات                أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,26 



05240 

 600ش

 
 هـ(0200-22شهاب الدٌن الشلبً،احمد بن دمحم )

تجرٌد الفوائد الرلائك فً شرح كنز الدلائك البً العباس 
شهاب الدٌن احمد بن حمد بن احمد ٌونس الشلبً من كتاب 

 -الى باب االمامة /احمد بن دمحم شهاب الدٌن الشلبً،.الطهارة 
    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛323

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 دراسات                         أـالعنوان -ـالفمة االسالم0ً

        

,02 

05240 

 2,0ع

 
-66,ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى )العمرانً،ٌحٌى بن سالم 

 هـ(522

هـ( فً الخلع 552ترجٌحات ابن ابً الخبر العمرانً)ت:

واالطالق فً كتابة البٌان فً فمة االمام الشافعً:دراسة فمهٌة/ 
ٌحٌى بن سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى 

 0205العمرانً.ـبؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛005

 ٌر فً لسم الشرٌعة مخصص شرٌعة ولانونماجست

 دراسات                أـالعنوان-ـالشرٌعة االسالمٌة0

 

,00 

05240 

 2,0ع

 

-66,العمرانً،ٌحٌى بن سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى )

 هـ(522

هـ( فً الخلع 552ترجٌحات ابن ابً الخبر العمرانً)ت:

شافعً:دراسة فمهٌة/ واالطالق فً كتابة البٌان فً فمة االمام ال
ٌحٌى بن سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى 

              0205العمرانً.ـبؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم(02سم؛332)

 دكتوراه فلسفة االسالمٌة فمة ممارن

 دراسات             أـ العنوان-ـ الفمة االسالمٌة0

 

,00 

05240 

 2,0ع

 
-66,سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى ) العمرانً،ٌحٌى بن

 هـ(52

هـ( من خالل كتاب 552ترجٌحات ابن ابً الخبر العمرانً)ت:

ٌحٌى بن سالم /البٌان فً البٌان فً كتاب الصالةـ باب صالة 
ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى العمرانً.ـبؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة 

 0205العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛050

–علوم االسالمٌة لسم الشرٌفة والمانون ماجستٌر فً ال

,03 



 تخصص فمة اسالمً
 دراسات           أـالعنوان-ـالفمة اسالمٌة0

 

05240 

 2,0ع

 
-66,العمرانً،ٌحٌى بن سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى )

 هـ(52

هـ( فً كتاب 552الترجٌحات الفمهٌة لالمام العمرانٌب ت)

المذهب الشافعً:دراسة  الطهارة من خالل كتابة البٌان فً
فمهٌة ممارنه/ ٌحٌى بن سالم ابً الخٌر بن اسعد بن ٌحٌى 

 0205العمرانً.ـ ـبؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة ممارنة
 دراسات              أـ العنوان-ـ الفمة االسالمٌة0

 

,0, 

 

05240 

 6,0ؾ

 

 هـ(50,-322الفورانً،عبد الرحمن بن دمحم)

االبانه عن امكام فروع الدسانه لالمام ابً الماسم عبد الرحمن 
هـمن صالة المسافر الى 50,بن دمحم الفورانً المتوفً

الموالٌت/ عبد الرحمن بن دمحم الفورانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛506

 فً الفمة السالمًماجستٌر 
 دراسات           أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,05 

05210 

 ,06م

 
 هـ(52,-,35الماوردي،علً بن دمحم بن حبٌب)

دب الماضً فً كتابة 5اختٌارات االمام الماوردي فً باب 

جامعة  -الحاوي الكبٌر/علً بن دمحم بن حبٌب االوردي.ـ بؽداد:
 0205ة,كلٌة العلوم االسالمٌ-بؽداد

 سم02ص؛,02

 ماجستٌر فً الشرٌعة تخصص فمة

 دراسات                 أـ العنوان–ـالفمة االسالمً 0

 

,05 

050 

 066أ

 

 م(0223-0605ابن بٌه,احمد بن السالن بن دمحم)

االراء التجدٌدٌة االصلولٌة عند الشٌخ عبد هللا بن بٌه/ احمد بن 
كلٌة االمام -السالن بن دمحم ابن بٌه.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛60

 دكتوراه تخصص اصول الفمة
 اصول                   أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

,00 



 

050 

 352أ

 

 هـ(55,-,32احمد )ابن حزم،علً بن 

التخرٌج االصولً من كتاب المعامالت فً ضوء المحلً البن 
حزم الظاهري/ حزم،علً بن احمد ابن حزم.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛5,2

 دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة اصول فمة
 ـالفمة االسالمٌة اصول                أـ العنوان0

 

,02 

050 

 ,50أ

 
 هـ(0055-000ابن السادات,عبد الؽنً بن شاكر )

الدر الٌتٌم فً بٌع مال الٌتٌم فً فمة االمام ابً حنٌفة رحمة 
هللا/ عبد الؽنً بن شاكر ابن السادات.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛323

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 اصول                  أـالعنوان–ـالفمة االسالمً 0

 

,06 

050 

 050أ

 
 هـ( 55-22ابن لصاب زادة,دمحم بن ابراهٌم )

خلٌج البحار فً ملتمى االبحر من باب الٌمٌن فً االكل والشرب 
واللبس والكالم الً كتاب/ دمحم بن ابراهٌم ابن لصاب زادة.ـ 

    0205ظم,كلٌة االمام االع-دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛336

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة

 اصول                 أـالعنوان -ـالفمة االسالمً 0

 

,02 

050 

 050أ

 
 هـ( 55-22ابن لصاب زادة,دمحم بن ابراهٌم )

خلٌج البحار فً شرح ملتمى االبحر من بداٌة الكتاب الى نهاٌة 
باب االذان/ دمحم بن ابراهٌم ابن لصاب زادة.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛5,,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصصها الفمة واصول
 لعنواناصول                   أـ ا –ـالفمة االسالمً 0

 

,00 

050 

 050أ

 
 هـ( 55-22ابن لصاب زادة,دمحم بن ابراهٌم )

خلٌج البحار فً ملتمً االبحر لدمحم بن ابراهٌم بن دمحم الرومً 

هـ(/ دمحم بن ابراهٌم ابن 0255الشهٌر بابن لصاب زادة )ت

كلٌة االمام -لصاب زادة.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

,00 



    0205االعظم,

 سم02ص؛25,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص الفمة واصول
 ـالفمة اسالمٌة                   أـ العنوان0

 

050 

 236أ

 
 هـ(,00-020ابن كثٌر،اسماعٌل بن عمر)

دالالت االلفاظ واثرها فً تفسٌر المران الكربٌم العظٌم لالمام 

هـ()دراسة نظرٌة تطبٌمٌة(/ ,00ابن كثٌر )حمة هللا()ت

كلٌة -ٌل بن عمر ابن كثٌر.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنًاسماع

    0205االمام االعظم,

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الفمة
 اصول              أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,03 

050 

 600أ

 
 هـ (503-30,ابو الوفاء البؽدادي, علً بن عمٌل)

هـ( فً كتابة 503-30,بؽدادي )اراء ابن عمٌل الحنبلً ال

الفنون فً ٌابً النكاح والطالق )دراسة  فمهة ممارنه(/ علً 
كلٌة -بن عمٌل ابو الوفاء البؽدادي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االمام االعظم,

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً الفمة واصولة
 اصول                     أـ العنوان -ـالفمة االسالم0ً

 

,0, 

050 

 ,32أ

 
 احمد اٌاد صالح

فٌض المولى المدٌر على عبدة ابراهٌم المشهورة بفتاوي 
الفٌض للعاللة ابراهٌم بن عبد الرحمن بن دمحم الكركً الماهري 

هـ(دراسة وتحمٌك من كتاب الطهارات الى 600الحنفً )ت

-صدلة االلعتم/ احمد اٌاد صالح.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
 سم(02ص؛503)    0205االعظم,كلٌة االمام 

 ماجستٌر فً لسم الفمة واصولة
 ـالفمة اصول                        أـالعنوان0

 

,05 

050 

 ,32أ

 
 احمد جمٌل علً تاوكوزي

المواعد االصولٌة اللؽوٌة عند ابن العربً المالكً من خالل 
كتابة المسالن شرح لالمام مالن نماذج تطبٌمٌة/ احمد جمٌل 

كلٌة االمام -علً تاوكوزي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 ـالفمة االسالمً                  أـالعنوان0

,05 



 

050 

 5,3أ

 
 شوٌشاالعرجً،علً سعود 

كنز االسرار ولوالح االفكار للماضً دمحم بن سعٌد الضهاجً 
هـ تمرٌبا من بداٌة الكتاب النهاٌة الركن الثانً/ 065المتوفً 

كلٌة -علً سعود شوٌش االعرجً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االمام االعظم,

 سم02ص؛552

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة

 أـ العنوان              اصول  -ـالفمة االسالمٌة0

 

,00 

050 

 650أ

 
 االنصاري،طاهر بن اسالم بن لاسم

جواهر الفمة فً العبادات من فصل صالة الجملة الة نهاٌة 
الخطوط/ طاهر بن اسالم بن لاسم االنصاري.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛356

 تخصص فمةماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 اصول                            أـالعنوان–ـالفمة االسالمً 0

 

,02 

050 

 650أ

 
 انعام نعٌم حسٌن

الضوابط االصولٌة لتجدٌد فً الفمة االسالمً/ انعام نعٌم 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-حسٌن.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛330

 ماجستٌر فً علوم المران
 اصول                  أـ العنوان-االسالمًـالفمة 0

 

,06 

050 

 00ج

 
 الجاؾ,احمد عثمان احمد رسول

المنهج االستداللً للموصلً فً كتابة االختٌار)لسم العبادات 
دراسات اصولٌة(/ احمد عثمان احمد رسول الجاؾ.ـ -انموذجا

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالفمة االسالمً،اصول                  أـالعنوان0

 

,32 

050 

 262ج

 
 الجمٌلً,عبد الحمٌد جدوع ذٌاب

دراسة تطبٌمٌة/ عبد -العام وتخصٌصاته فً سور المفصل
كلٌة -الحمٌد جدوع ذٌاب الجمٌلً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االمام االعظم,

,30 



 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً الفمة واصولة
 ـالفمة االسالمً,اصول                  أـالعنوان0

 

050 

 262ج

 
 الجمٌلً,عمر لٌس عباس رشٌد

النصاب فً الفتاوى لالمام برهان الدٌن محمود بن احمد بن 
هـ(من كتاب العتاق الى نهاٌة كتاب 505مازة الحنفً)ت

دراسة وتحمٌك/ عمر لٌس عباس رشٌد الجمٌلً.ـ -االجارات

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛00,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 مً اصول               أـ العنوانـالفمة االسال0

 

,30 

050 

 63,ح

 
 الحدٌثً ، دمحم برزان عبد الؽفور 

االمتناع عن اداء االحكام الشرعٌة مسائل مختارة من الفمة 
الحنفً/ دمحم برزان عبد الؽفور الحدٌثً.ـبؽداد:الجامعة 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-العرالٌة

 سم02ص؛026

 اسالمٌة دكتوراه فلسفة شرٌعة
 احكام                        أـالعنوان-ـ الفمة االسالم0ً

 

,33 

050 

 566ح

 
 حسٌن عبدهللا داود

دالالت االمر والنهً عند اصولًٌ االمامٌة/ حسٌن عبدهللا 
 0205كلٌة التربٌة,-داود.ـ بؽداد:الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛0,0

 ماجستٌر فً علوم المران والتربٌة االسالمٌة
 الفمة االسالمً فً علوم المران والتربٌة االسالمٌة

 ـ الفمة االسالمً          أـالعنوان0

 

,3, 

050 

 000د

 
 الدباغ,سرى رائد خٌري

مسإولٌة االنسان عند ؼٌرة دراسة ممارنه/ سرى رائد خٌري 
    0205كلٌة االمام االعظم,-الدباغ.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛052

 الفمة واصول ماجستٌر فً
 ـ الفمة االسالمً                أـ العنوان0

 

,35 

050 

 ,00ر

 
 رافد ابراهٌم حسون

,35 



احكام المرضى االحمد بن ابراهٌم بن خلٌل المعروؾ بابن تاج 
دراسة وتحمٌك/رافد ابراهٌم حسون.ـ -هـ 025الدٌن الحنفً ت 

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛,35

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 احكام         أـالعنوان -ـ الفمة االسالم0ً

 

050 

 362ر

 
 رحٌم العمر صبح

اثر االستحسان فً السٌاسة الشرعٌة وتطبٌمتها/رحٌم العمر 

    0205كلٌة االمام االعظم,-صبح.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛303

 االسالمٌةدكتوراه فً العلوم 
 اصول                  أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,30 

050 

 666ر

 
 هـ(003-22الرهونً,ٌحٌى بن موسى )

االختٌارات االصولٌة لالمام الرهونً من خالل كتابة تحفة 
المسإول شرح مختصر منتهى السول/ٌحٌى بن موسى 

 0205االسالمٌة،كلٌة العلوم -الرهونً.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛335

 دكتوراه فً اصول الفمة 

 اصول                  أـالعنوان–ـالفمة االسالمً 0

 

,32 

050 

 226ز

 
 ,060الزلمً,مصطفى ابراهٌم دمحم امٌن 

االراء االنفرادٌة فً المباحث االصولٌة للزلمً فً كتابة 
ن )اصول الفمة فً نسٌجة الجدٌد(/ مصطفى ابراهٌم دمحم امٌ

 0205كلٌة التربٌة,-الزلمً.ـبؽداد:جامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة
 ـالفمة االسالمً.اصول            أـالعنوان0

 

,36 

050 

 660ز

 
 زٌنه ؼنً عاشور 

دالالت االلفاظ من حٌث المنطوق والمفهوم وتطبٌماتها فً 
كلٌة  -بؽداد:جامعة بؽدادسورة الثور/ زٌنه ؼنً عاشور.ـ 

 0205التربٌة للبنات,

 سم02ص؛,00

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم تخصص اصول الفمة
 ـالفمة االسالمً.اصول            أـالعنوان0

 

,,2 



050 

 202س

 
 سالم ساهم بدٌوي مرعً

)صرة الفتاوي(لالمام صادق بن دمحم بن علً 

م( من بداٌة الكتاب لوحة الى كتاب 0522 -هـ0266السافزي)ت

/سالم ساهم بدٌوي -دراسة وتحمٌك-(02الذبائع )لوحة 

    0205كلٌة االمام االعظم,-مرعً.. بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛22,

 دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة
 اصول                  أـ العنوان ـ الفمة االسالم0ً

 

,,0 

 

050 

 220س

 
 السلمانً،احمد عطٌة احمد

الخروج على الحاتم واحكام فً الفمة االسالمً/احمد عطٌة 
كلٌة االمام -احمد السلمانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً الفمة
 العنوان احكام          أـ-ـالفمة االسالم0ً

 

,,0 

 

050 

 ,60س

 
 سهاد اسعد نجم

التعرؾ بالمٌاه فً الشرٌعة االسالمٌة واثارة االلتصادٌة/سهاد 
كلٌة االمام -اسعد نجم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛3,2

 ماجستٌر فً الفمة واصولة
 اصول              أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,,3 

050 

 ,02ش

 
 شاكر حمٌد حسن رجب

النصاب فً الفتاوي لالمام برهان الدٌن دمحم بن احمد بن عبد 
-العزٌز بن عمر بن مازة البخاري،الحنفً راحمه هللا

هـ( من بداٌة الكتاب العناق دراسة وتحمٌك/شاكر 505)ت:

كلٌة االمام -حمٌد حسن رجب.ـ، بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛502

 ٌر فً العلوم االسالمٌةماجست
 الفمة االسالمً,اصول             أـ العنوان-0

 

,,, 

 

050 

 60,ش

 
 شروق كامل اسماعٌل

تمٌٌن علم اصول الفمة االسالمً/شروق كامل 

,,5 



 0205كلٌة التربٌة للبنات,-اسماعٌل.ـبؽداد:ـجامعة بؽداد

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً اصول الفمة 
 أـ العنوان              اصول     -ـ الفمة االسالم0ً

 

050 

 660ص

 
 صهٌب عبد الرحٌم حمٌد

فتح المخبى فً شرح المؽنً لالمام العاللة شركة الفضالء ابً 
العباس شهاب الدٌن احمد بن االمام برهان الدٌن ابً اسحك 

هـ ومات سنه  025ابراهٌم بن اٌوب العتبٌانً الحلبً ولد سنه 

راسة وتحمٌك/صهٌب عبد هـ مباحث االمر والنهً د050

كلٌة االمام -الرحٌم حمٌد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛32,

 دكتوراه فً العلوم االسالمً
 ـالفمة االسالمً،اصول                   أـالعنوان0

 

,,5 

050 

 60ض

 
 الضٌؾ،ابراهٌم دمحم احمد

الفتاوي الصٌرفٌة لالمام مجد الدٌن اسعد بن ٌوسؾ الصٌرفً 
هـ/ابراهٌم دمحم احمد الضٌؾ.ـ بؽداد:دٌوان 505المتوفً بعد 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛3,0

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالفمة االسالمً ،اصول                أـ العنوان0

 

,,0 

050 

 6ط

 
 مد حمٌدطه اح

االحكام الفمهة المتعلمة بجرائم المعلومات دراسة ممارنه مع 
كلٌة االمام -المانون/طه احمد حمٌد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛02,

 ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة
 احكام                  أـالعنوان-الفمة االسالمً-0

 

,,2 

050 

 066ع

 
 عبد السالم هاشمالعانً،همام 

البحث االصولً عند ابن صبان فً صحٌحة/همام عبد السالم 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،-هاشم العانً.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛,05

 دكتوراه فلسفة فً الشرٌعة

 ـ الفمة االسالمً                    أـ العنوان0

,,6 



 

050 

 500ع

 
 عبد الستار فً الدٌن جمعة

الطٌب فً الفمة االسالمً/ عبد الستار فً الدٌن جمعة.ـ  احكام
    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛0,6

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة ممارن
 احكام                  أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,52 

050 

 603ع

 
 عبدالواحد على مهدي

االحكام الجنائٌة على المراة فً جرائم الحدود/عبد الواحد علً 
    0205كلٌة االمام االعظم,-مهدي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛0,6

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 احكام              أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 
 

,50 

050 

 6,,ق

 
 هـ(0220-,020)لدري افندي،عبدالمادر بن ٌوسؾ

والعات المفتٌن لعبد المادر بن ٌوسؾ المعروؾ ب)لدري 
هـ من البدانٌة الى كتاب بالكفالة/ عبدالمادر بن 0225افندي(ت

ٌوسؾ لدري افندي.ـبؽداد:كلٌة االمام االعظم الدراسات 
 0205العلٌا،

 سم02ص؛563

 دكتوراه فً لسم الفمة واصولة تخصص
 أـ العنوان    اصول      -ـ الفمة االسالم0ً

 

,50 

050 

 50,ق

 
 ه(500ـ22المرطبً،دمحم بن احمد بن ابً بكر فرج)

اعتراضات المرطبً العمائدٌة على فً تفسٌرة جمعا ودراسة 
 0205كلٌة التربٌة للبنات؛-جامعة بؽداد-نهاد احمد اسود.ـبؽداد

 سم02ص؛063

 ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم تخصص اصول الدٌن
 اصول                  أـالعنوان-االسالمًـالفمة 0

 

,53 

050 

 206ق

 
 المالتسً،احمد بن ناصر

تهذٌب الوالعات من باب النذر ٌنتهً بكتاب البٌوع/احمد بن 
ناصر المالنسً،دراسة وتحمٌك حمٌد حسن احمد .ـ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛360

,5, 



 االسالمٌة ماجستٌر فً العلوم
 ـالفمة االسالمً اصول           أـ العنوان0

 

050 

 606ن

 
 الكوانً،عماد ستار عمر 

فمة الدولة فً االسالم فً ظل المتؽٌرات المعاصرة دراسة فً 
ظل السٌاسة الشرعٌة/عماد ستار عمر الكوانً.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً الفمة واصولة 

 اصول          أـالعنوان-ـ الفمة االسالم0ً

 

,55 

050 

 6,0ن

 

 هـ(263-203الكورانً،احمد بن اسماعٌل )

اراء االمام لحمد بن اسماعٌل الكورانً االصولٌة دراسة 
ممارنه/ احمد بن اسماعٌل الكورانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛25,

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الفمة
 اصول           أـ العنوان-ـ الفمة االسالم0ً

 

,55 

050 

 6,0ن

 
 هـ(263-203الكورانً،احمد بن اسماعٌل )

االراء العمدٌة لالمام احمد بن اسماعٌل الكورانً رحمة هللا 
هـ(فً كتاب الكوثر الجاري الى رٌاض احادٌث كتاب 263)ت

التوحٌد/احمد بن اسماعٌل الكورانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 أـ العنوان     اصول           -ـالفمة اسالم0ً

 

,50 

050 

 ,00م

 
-0023الٌاركفوري,عبد الرحمن بن عبد الرحٌم بن بهادر)

0353) 

التعارض وطرق دفعة عند االمام المباركفوري فً كتابة تحفة 
االموذي دراسة اصولٌة/عبد الرحمن بن عبد الرحٌم بن 

بهادر،مثنى عمران عٌسى الجبوري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛3,2

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الفمة 
 اصول         أـالعنوان-السالمًـالفمة 0

 

,52 



050 

 ,32م

 
 دمحم فاشع عبدالرزاق

المواعد الفمهٌة الخاصة التً ذكرها االمام السبكً فً كتابة 
االشٌاه والنظائر العبادات دراسة تطبٌمٌة/دمحم فاشع عبد 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الرزاق.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

  سم02ص؛003

 فً الفمة واصلة ماجستٌر
 اصول                 أـ العنوان-ـ الفمة االسالم0ً

 

,56 

050 

 505م

 
 المعاضٌدي,اسراء دمحم سالم زٌدان

االجتهاد المماصدي بٌن التاصٌل النظري والتطبٌك الفمهً/ 
-اسراء دمحم سالم زٌدان المعاضٌدي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛333

دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص االصول الفمة مماصد 
 شرٌعة

 ـالفمة االسالمً،اصول        أـ العنوان0

 

,52 

050 

 ,,6م

 
 المنذري،ابو رجاء دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد

اراء الشٌخ دمحم محًٌ الدٌن عبدالحمٌد رحمة هللا االكالمٌة من 
ٌد/ ابو رجاء دمحم محً خالل شرحة على كتاب جوهرة التوح

 0205الدٌن عبدالحمٌد.ـ بؽداد:كلٌة التربٌة للبنات،

 سم(02ص؛063)

 اصول             أـ العنوان-ـالفمة اسالم0ً

 

,50 

050 

 60م

 
 مها احمد كمال

مفهوم المخالفة وتطبٌمها فً شرح احادٌث عمدة االحكام لعبد 
كلٌة العلوم -بؽدادالؽنً الممدسً/مها احمد كمال.ـ بؽداد:جامعة 

 0205االسالمٌة،

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 الفمة االسالمً اصول             أـالعنوان-0

 

,50 

050 

 506ن

 
 ه(002-22النسفً،عبدهللا بن احمد بن محمود)

حاشٌة الشٌخ الرهاوي على شرح المنار)من االستحسان الى 
بدهللا بن احمد بن محمود انواع الحرامات(/ ع–نهاٌة الكتاب 

    0205كلٌة االمام االعظم,-النسفً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛535

,53 



 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الفمة
 ـالفمة االسالمً؛اصول             أـ العنوان0

 

050 

 650ن

 
 النوشوباذي،دمحم بن الحسٌن

زبدة االفكار فً شرح المنار من بداٌة الكتاب الى لولة)ومنه 

/دمحم بن الحسٌن النوشوباذي.ـ بؽداد:دٌوان 5,االمر(لوحة 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02ص؛350

 ماجستٌر فً العلوم االسالمً تخصص اصول فمة

 اصول            أـالعنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,5, 

 

050 

 650ت

  
 النوشوباذي،دمحم بن الحسٌن

زبدةاالفكار فً شرح المنار من الشرط والسامة الى نهاٌة 
المخطوط/ دمحم بن الحسٌن النوشوباذي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛25,

 ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص اصول الفمة
 أـ العنوان        اصول      -ـ الفمة االسالم0ً

 

,55 

050 

 650ن

 
 النوشوباذي،دمحم بن الحسٌن

زبدة االفكار فً شرح المنار من علماء المرن الثامن من الهجر 
من لولة:وانما سمط حك الفمٌر فً الصورة/ دمحم بن الحسٌن 

كلٌة االمام -النوشوباذي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛335

 فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص اصول الفمةماجستٌر 
 اصول                أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,55 

050 

 650ن

 
 النوشوباذي،دمحم بن الحسٌن

زبدة االفكار فً شرح المنار من مباحث االمر الى هل الكفار 
مخاطبون الفرع/ دمحم بن الحسٌن النوشوباذي.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205المام االعظم,كلٌة ا-الولؾ السنً

 سم02ص؛323

 اصول فمة-ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص
 اصول                      أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

,50 

050 

 520أ

 
 اسماء راسم دمحم 

,52 



اثر داللة السٌاق المرانً فً استنباط االحكام الشرعٌة دراسة 
-دمحم.ـبؽداد:جامعة بؽدادتطبٌمٌة فً سورة البمرة/اسماء راسم 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،

 سم02ص؛066

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 اصول                  أـ العنوان-ـالفمة االسالم0ً

 

05045 

 066ع

 
 العانً , ابرار رعد صالح

المواعد الست الكبرى الامام ابن نجٌم الحنفً )ت:سنه 

لنظائر وبعض لواعدة الفرعٌة هـ(فً كتابة االشباه وا602

)دراسة تطبٌمٌة(/ابرار رعد صالح العانً.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 
    0205كلٌة االمام االعظم,-السنً

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً الفمة واصولة تخصص فمة
 ـ المواعد الفمة               أـ العنوان0

 

,56 

050 

 00هـ

 
 هناء رحٌم علً

الترجٌحات الفمهٌة لالمام الجوٌنً فً باب الطهارة فً كتاب 
دراسة فمهة ممارنه/هناء –نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب 

 سم02ص؛355-رحٌم علً.ـبؽداد:

 دكتوراه فلسفة فً الشرٌعة االسالمٌة
 ـ الطهارة فمة اسالمً               أـ العنوان0

 

,02 

05340 

 020ؾ

 
 سمالفتالوي،كاظم حسن جا

الصٌؽة اللفظٌة واثرها فً صحة العمود واالٌماعات دراسة 
كلٌة -ممارنه/ كاظم حسن جاسم الفتالوي.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد ،

 سم02ص؛050

 ـالعمود فمة اصالحً              أـ العنوان0

 

,00 

05, 

 650ع

 
 العٌساوي،دمحم جاسم دمحم عباس

حكم الجهل فً احكام االسرة دراسة فمهٌة ممارنه/ دمحم جاسم 
كلٌة االمام -دمحم عباس العٌساوي.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

    0205االعظم,

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـ االسرة                         أـ العنوان0

 

,00 



05, 

 550م

 
 المعضاوي،سلٌمان سعٌد عواد

مختلؾ الحدٌث فً اختالؾ الفمهاء فً االحوال  اثر
الشخصٌة:دراسة فمهٌة ممارنه/سلٌمان دمحم سعٌد عواد 

 0205كلٌة االمام االعظم,-المعضادي.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛03,

 دكتوراه فً العلوم الشرعٌة تخصص فمة ممارن
 ـاالحوال الشخصٌة                  أـ العنوان0

 

,03 

05,40 

 ,32م

 
 دمحم خلٌل ابراهٌم

المثمؾ والمختلؾ فً احكام الزواج والطالق بٌن المذاهب 
االسالمٌة دراسة فمهة ممارنه/دمحم خلٌل ابراهٌم.ـبؽداد:جامعة 

 0205كلٌة ابن رشد للعلوم االسالمٌة،-بؽداد

 سم02ص؛026

 دكتوراه فلسفة علوم المران
 ـالزواج فمة اسالمً             أـ العنوان0

 

,0, 

05,40 

 06ي

 
 ٌحٌى ستار حمد

اثر ضوابط الطالق فً حماٌة المجتمع المسلم من التفكن 
كلٌة -االسدي/ ٌحٌى ستار حمد.ـبؽداد:جامعة االمام الصادق

 0205االمام االعظم الجامعة,

 سم02ص؛,00

 ماجستٌر فً الفمة واصولة
 ـالطالق فمة اسالمً               أـ العنوان0

 

,05 

05240 

 2,6ال 

 
 ال كرٌم,دمحم علً صالح 

مشتمل االحكام فً الفتاوي الحنفٌة للشٌخ فخر الدٌن ٌحٌى بن 
عبدهللا الرومً من كتاب النكاح الى كتاب االستحماق/ دمحم علً 

كلٌة االمام -صالح ال كرٌم.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛325

 ماجستٌر فً العلوم اسالمٌة
 حنفً                    أـالعنوانـالفمة ال0

 

,05 

05240 

 520أ

 
 20322ابن لاضً سماونه,محمود بن اسرائٌل 

الشهٌل شرح لطائؾ واالرشارات فً الفمة الحنفً من اول 
المخطوط الى صالة العٌدٌن/ محمود بن اسرائٌل ابن لاضً 

    0205كلٌة االمام االعظم,-سماونه.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

,00 



 سم02ص؛500

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 ـالفمة الحنفً                     أـ العنوان0

 

05240 

 520أ

 
 ابن لاضً سماونه,محمود بن اسرائٌل 

الشهٌل شرح لطائؾ االشارات فً الحنفً من بداٌة صالة 
العٌدٌن الى فصل العٌن من كتاب البٌع/ محمود بن اسرائٌل ابن 

كلٌة االمام -لاضً سماونه.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛56,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة 
 عنوانـالفمة الحنفً                أـ ال0

 

,02 

 05240 

 ,0,ح

 
 هـ(222-22الحداد,ابو بكر بن علً)

سراج الظالم وبدر التحام فً شرح منظومة الهاملً فً 
الفروع من اول الكتاب الى نهاٌة باب االذان وااللامة/ ابو بكر 

كلٌة االمام -بن علً الحداد.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
    0205االعظم,

 سم02ص؛52,

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة فمة 
 ـ الفمة الحنفً                    أـ العنوان0

 

,06 

 

05240 

 ,56ح

 
 هـ(52-22الحصٌري،دمحم بن ابراهٌم بن اتوش)

الحاوي فً الفتاوي كتاب الزكاه ةاالولاؾ والعتاق والوصاٌا/ 
دمحم بن ابراهٌم بن اتوش الحصٌري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ 

    0205ٌة االمام االعظم,كل-السنً

 سم02ص؛3,6

 ماجستٌر فً الفمة

 _الفمة الحنفً                 أـ العنوان0

 

,22 

05240 

 ,56ح

 
 الحصٌري،دمحم بن ابراهٌم بن اتوش

الحاوي فً الفتاوي من كتاب النكاح الى كتاب البٌوع/ دمحم بن 
 كلٌة-ابراهٌم بن اتوش الحصٌري.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم(02ص؛332)        0205االمام االعظم,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة 

 ـالفمة الحنفً                 أـ العنوان0

 

,20 

05240  ,20 



 (600-0622الحنبلً،دمحم بن ابراهٌم ) 602ح

ذبالة السراج على رسالة السراج حاشٌة على شرح السراجٌة 
 بن ابراهٌم الحنبلً.ـ (/ دمحم,20للسٌد الشرٌؾ الجرجانً)ت:

    0205كلٌة االمام االعظم,-بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛063

 ماجستٌر تخصص الفمة
 ـ الفمة الحنفً                 أـ العنوان0

 

05240 

 62,م

 
 مرٌم فارس اسماعٌل

طرق دالالت االلفاظ على المعانً عند الحنفٌة وعاللتها 
باالمثال المرانٌة الصحٌحة دراسة اصولٌة/ مرٌم فارس 

    0205كلٌة االمام االعظم,-اسماعٌل.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً

 سم02ص؛026

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 فمة حنفً                    أـ العنوان–ـالفمة االسالمً 0

 

,23 

05243 

 6,0ؾ

 
 هـ(50,-322الفورانً،عبد الرحمن بن دمحم )

االباته عن احكام فروع الدٌانه من كتاب الطهارة الى كتاب 
صالة المسافر/عبدالرحمن بن دمحم الفورانً.ـ بؽداد:دٌوان 

    0205كلٌة االمام االعظم,-الولؾ السنً

 سم02؛50,

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمة
 ـالفمة الشافعً                 أـ العنوان0

 

,2, 

003122 

 ,02س

 
 السامرائً,منال فاروق فاضل 

وظائؾ المسٌح علبة السالم فً المنظار الالهوتً دراسة 
تحلٌلٌة نمدٌة/ منال فاروق فاضل السامرائً.ـبؽداد:جامعة 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة,-بؽداد

 سم02ص؛060

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الدٌن ادٌان
 ـالمسٌح          أـالعنوان0         ـالالهوت المسٌحً 0

 

,25 

003402 

 260ع

 
 علٌاء كاظم محسن

طبٌعة السٌد المسٌح علٌة السالم بٌن المسٌحٌة واالسالم 
-دراسة تحلٌلٌة نمدٌة/ علٌاء كاظم محسن.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 سم(02ص؛060)           0205كلٌة العلوم االسالمٌة,

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 مسٌح علٌة السالم             أـ العنوانـال0

,25 



 

02045 

 ,26ح

 
 الحمٌداوي،دمحم ضٌوي فجر دمحم

/ 0652-0606الموازنه ودورهم فً الحٌاة السٌاسٌة اللبنانٌة 

-دمحم ضٌوي فجر دمحم الحمٌداوي.ـ بؽداد:جامعة المستنصرٌة
 0205كلٌة التربٌة االسالمٌة,

 دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ 
 ـالموازنه لبنان                  أـ العنوان0

 

,20 

 062 

 ,02ح

 
 خالد احمد حسٌن عبد

العبادات فً الدٌانه البوذٌة والدٌانات السماوٌة الثالث دراسة 
كلٌة -ممارنة/خالد احمد حسٌن عبد.ـبؽداد:الجامعة العرالٌة

 0205العلوم االسالمٌة,

 سم02ص؛,,3

 دكتوراه فلسفة اصول الدٌن
 لدٌانات الممارنه         أـ العنوانـا0

 

,22 

060 

 ,32أ

 
 احمد شهاب احمد

مولؾ الدٌانات السماوي من البشارات المستمبلٌة دراسة 
كلٌة التربٌة للعلوم -وصفٌة/ احمد شهاب احمد.ـبؽداد:

 0205االنسانٌة،

 سم02ص؛055

 دكتوراه فٌعلوم المران والتربٌة االسالمٌة تخصص ادٌان

 الممارنه                 أـ العنوانـالدٌانات 0

 

,26 

060 

 ,05س

 
 الساعدي،نصٌر كرٌم كاظم

ظاهر الرق فً ضوء علم االدٌان الممارن/ نصٌر كرٌم كاظم 
 الساعدي

 0205كلٌة التربٌة،-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛50,

 دكتوراه فً فلسفة علوم المران
 ـالدٌانات الممارنه       أـ العنوان0

 

,62 

060 

 26ع

 
 علً داود خلؾ حسٌن

مولؾ الدٌانات السماوٌة من ظاهرة العنؾ دراسة مصفٌة/ 
كلٌة العلوم -علً داود خلؾ حسٌن.ـبؽداد:جامعة بؽداد

 0205االسالمٌة,

 سم02ص؛,00

,60 



 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 ـالدٌانات الممارنه              أـ العنوان0

 

060 

 626هـ

 
 زه نكه نه –هه لو وحد الدٌن سعٌد 

مكانه المراة بٌن التلمود والمران الكرٌم دراسة ممارنه/ هه لو 
-زه نكه نه.ـ ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً –وحد الدٌن سعٌد 

      0205كلٌة االمام االعظم,

 سم02ص؛,05

 ـالمراة        أـالعنوان0ـالدٌانات الممارنه     0

 

,60 

06040 

 060ص

 
 ائب طراد عبدالكاظمص

الالهوت فً الفكر السٌاسً العربً المعاصر/ صائب طراد 
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة,-عبدالكاظم.ـ بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛0,5

 ماجستٌر فً العوم السٌاسٌة
 ـ الفكر السٌاسً          أـ العنوان0ـ اللهوات     0

 

,63 

060 

 2,6د

 
 الدكدون,علً عبداالمٌر فاضل

—البوذٌة-مفهوم الحج فً اهم االدٌان الوضعٌة الهندسٌة
الكونؽو شٌوسٌة انموذجا دراسة وصفٌة/ الدكدون,علً 

كلٌة االمام -عبداالمٌر فاضل.ـ بؽداد:دٌوان الولؾ السنً
      0205االعظم,

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً اصول الدٌن
 ـالدٌانات الممارنه الحج                 أـ العنوان0

 

,6, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعٌة

 



 

 
 

320 

 605أ

 
 أنتصار حسن ٌاسٌن

الطائفة االرمنٌة فً العراق ) دراسة أنثروبولوجٌة فً بؽداد(/ 

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2أنتصار حسن ٌاسٌن

0205 

 سم02ص؛ 52

 رسالة ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا

 العنوان -بؽداد(   أ -االنثروبولوجٌا )العراقـ 0

 

 

,65 

320 

 0,,ح

 
 الحردان، زٌنة سعٌد احمد

المضامٌن االجتماعٌة للرسوم المتحركة وانعكاساتها على االطفال/ 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2زٌنة سعٌد احمد الحردان

0205 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع

 العنوان -الرسوم المتحركة) بؽداد(     أ -0ـ االجتماع، علم   0

 

 

,65 

320 

 2,6خ

 
 خلدون مصطفى محمود علً

الكلفة االجتماعٌة آلنظمام العراق  لمنظمة التجارة العالمٌة: 

بؽداد:  -2دراسة اجتماعٌة تحلٌلٌة/ خلدون مصطفى محمود علً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع

منظمة  -3تجارة خارجٌة    -العراق -0ـ االجتماع، علم   0

 العنوان -التجارة العالمٌة    أ
 

 

,60 

320 

 020ط

 
 طالب رشاد مزلوه

المماربات النظرٌة والخبرات العلمٌة لدى االخصائً االجتماعً: 
وزارة العمل دراسة مٌدانٌة على االخصائٌٌن االجتماعٌٌن فً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2والشإون االجتماعٌة/ طالب رشاد مزلوه

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االداب

 

,62 



 العنوان -علم    أ -ـ االجتماع0

 

3204, 

 05,ؾ

 
 فراس ٌوسؾ لنبر

: دراسة مٌدانٌة 0223تحدٌات االسرة العرالٌة المعاصرة بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مدٌنة بؽداد/ فراس ٌوسؾ لنبر فً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 325ي،  -ج

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 العنوان -ـ االسرة العرالٌة      أ0
 

 

,66 

3204000 

 620س

 
 السٌالوي، ضٌاء عبٌد حسن

المضامٌن االجتماعٌة للمواطنة مناهج التربٌة االسالمٌة للمرحلة 

المادسٌة: جامعة  -2االعدادٌة/ ضساء عبٌد حسن السٌالوي

 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة

 سم02ص؛ 025ش، -ب

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -التعلٌم االعدادي     أ -مناهج -ت االجتماع0

 

 

522 

320 

 ,,0ق

 
 لادر حسن صالح

الشعور بالوصم والرفض االجتماعً وعاللتها بالتهدٌد بٌن 
الجماعات لدى الموظفٌن من المومٌات الثالث فً مدٌنة كركون/ 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لادر حسٌن صالح

 سم02ص، 022

 أطروحة دكتوراه فً علم النفس

 العنوان -ـ علم النفس االجتماعً   أ0

 

 

520 

32040 

 632م

 
 مٌثم حمٌد رحٌمه

أتجاهات النكتة السٌاسٌة فً العراق) دراسة تحلٌلٌة للنكات فً 
الكتب وموالع التواصل االجتماعً واستماع النكات من الجمهور 

بؽداد: جامعة  -2/ مٌثم حمٌد رحٌمه0203الى  0223للمدة من 

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم02ص؛ 50و، -أ

 العالً فً االعالمالدبلوم 

 العنوان -العراق    أ –ـ االعالم 0

 

 

520 

32040 

 052هـ

 
 الهاشمً، دمحم علً حسٌن علً

 -2االعالم االمنً ودوره فً معالجة االزمات/ دمحم علً حسٌن علً
 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 50

 الدبلوم العالً فً االعالم

 العنوان -معالجة   أ -االزمات -0العراق    -ـ االعالم0

 

 

523 

320402025   



 نجوى أبراهٌم جبر 360ن
التوظٌؾ الدعائً لالخبارفً الموالع االلكترونٌة للمنوات 

التلفزٌونٌة: دراسة تحلٌلٌة لمولعً لناتً العربٌة والعالم/ نجوى 

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2أبراهٌم جبر

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً االعالم

 العنوان -ـ االعالم االلكترونً   أ0

 

52, 

320403,, 

 00,ب

 
 براء عبد المطلب علً ٌوسؾ

التخطٌط البرامجً فً االذاعات العرالٌة: دراسة تموٌمٌة ممارنة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2براء عبد المطلب علً ٌوسؾ

 0205، االعالم. لسم الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً االعالم

 العنوان -ـ وسائل االعالم) االذاعة(    أ0

 

 

525 

320403,, 

 ,05س

 
 الساعدي، فتح هللا ؼازي أسماعٌل

دور وسائل االعالم فً تشكٌل أتجاهات أعضاء مجلس النواب 

بؽداد: جامعة  -2أزاء االزمات/ فتح هللا ؼازي أسماعٌل الساعدي

 0205االعالم، كلٌة  -بؽداد

 سم02ص؛ 353

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم_ لسم الصحافة

 العنوان -االذاعة    أ -ـ وسائل االعالم0

 

 

525 

320403,5 

 620أ

 
 أٌمان أحمد حسون بالل

اتجاهات موالع التواصل االجتماعً أزاء موضوعات الشباب  
على الفٌس  العرالً: دراسة تحلٌلٌة لمولع لناتً العرالٌة والحرة

بؽداد: جامعة  -2م /اٌمان احمد حسن بالل,020بون وتوٌتر لعام 

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً االعالم/ الصحافة

 العنوان -التواصل االجتماعً   أ -0ـ االعالم التلفزٌونً    0

 

 

520 

320403,5 

 520أ

 
 أسماعٌل علوان عبٌد

االخبارٌة لألزمات االمنٌة  المحلٌة فً الفضائٌات المعالجة 
التلفزٌونٌة العرالٌة واتجاهات النخبة االعالمٌة ازاءها: دراسة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد  -2تحلٌلٌة مسحٌة/ أسماعٌل علوان عبٌد

 0205كلٌة االهالم، 

 سم02ص؛ 355

 أطروحة دكتوراه فً )فلسفة االعالم(

 العنوان -أ       لتلفزٌون ا -0ـ االعالم )العراق(   0

 

 

522 

320403,5 

 506ع

 
 العزاوي، رنا عبد اللطٌؾ حامد

صورة وسائل االعالم االمرٌكٌة الموجهة للعراق لدى جمهور 

 

526 



بؽداد: جامعة  -2مدٌنة بؽداد/ رنا عبد اللطٌؾ حامد العزاوي

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم02ص؛ 033ؾ، -أ

 اطروحة دكتوراه فً االعالم

 العنوان -أ       التلفزٌون    -ـ وسائل االعالم0

 

3234,20 

 ,20ع

 
 عمار عبود حنتوش

االتصال العولمً وبناء الذات االجتماعٌة: دراسة مٌدانٌة فً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جامعة بؽداد/ عمار عبود حنتوش

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 032و، -أ

 الجتماعأطروحة دكتوراه فلسفة فً علم ا

 العنوان -أ        ـ االتصال الثمافً 0

 

 

502 

32,40 

 ,60ب

 
 البهادلً، لاسم علً عبد عذٌب

هجرة الكفاءات العربٌة: دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة/ لاسم 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً عبد عذٌب البهادلً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 025

 الجؽرافٌة البشرٌة أطروحة فلسفة فً

 الجؽرافٌة  السٌاسٌة     أـ العنوان -0ـ الجؽرافٌة البشرٌة   0

 

 

500 

32,40 

 605ج

 
 الجٌاشً، فالح حسن جواد زؼٌر

/ GPSمحافظة المثنى: دراسة فً جؽرافٌة الجرٌمة باستخدام ال 

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2فالح حسن جواد زؼٌر الجٌاشً

 0205االداب، 

 سم02ص: اٌض؛ 0,6، ع-أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 جؽرافٌة   أـ العنوان -المثنى -0جؽرافٌة أجتماعٌة    -ـ العراق

 

 

500 

32,40 

 566ح

 
 حسٌن علً صاحب

العاللات االللٌمٌة للمستوطنات الرٌفٌة فً ناحٌة السوٌد وسبل 

 -2تنمٌتها) دراسة جؽرافٌة فً الرٌؾ(/ حسٌن علً صاحب
 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة واسطواسط: 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ جؽرافٌة رٌفٌة) ناحٌة السوٌر(   أ0

 

 

503 

32,40 

 ,0ع

 
 عبد الستار عبود كاظم

كربالء:  -سامراء وبؽداد -كفاءة النمل االللٌمً لطرٌك بؽداد

 -معة بؽدادبؽداد: جا -2دراسة ممارنة/ عبد الستار عبود كاظم

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002

 

50, 



 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة البشرٌة) العراق(   أ0

 

32,40 

 ,6ن

 
 نور أسعد عبد االمٌر مجٌد

زاخو: دراسة فً جؽرافٌة النمل/ نور أسعد عبد  -طرٌك دهون

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد،  -جامعة بؽدادبؽداد:   -2االمٌر مجٌد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 زاخو(    أـ العنوان -العراق) طرٌك دهون -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

505 

32,406550 

 60,م

 
 مروة حسٌن علً هادي

والع االراضً الزراعٌة المروٌة فً محافظة كربالء بٌن 
وتنامً العشوائٌات) دراسة فً جؽرافٌة المخططات االساسٌة 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2الزراعة(/ مروة حسٌن علً هادي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة/ زراعة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة البشرٌة) العراق(   أ0

 

 

505 

32,40655000 

 26ع

 
 ود أبراهٌمعلً عبد محم

مدٌنة بهرز: دراسة فً جؽرافٌة المدن/ علً عبد محمود 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2أبراهٌم

0205 

 سم02صح 030

 رسالة ماجستٌر فً الؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -العراق) دٌالى(   أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

500 

32,45 

 6,0س

 
 عبد هللا حنتوش جبر السودانً، علٌاء

النمو العمرانً لضواحً مدٌنة كربالء واتجاهاته المكانٌة/ علٌاء 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2عبد هللا حنتوش جبر السودانً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر أداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة السكان    أ -ـ العراق0

 

 
502 

32,45 

 2,6ش

 
 الشمري، فراس صالح صالل

كبار السن فً محافظة واسط )دراسة فً جؽرافٌة السكان(/ فراس 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2صالح صالل الشمري

0205 

 سم02ص: اٌض؛ ,05ق، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة السكان   أ -ـ العراق )محافظة واسط(0

 

 

506 



32,45 

 000ع

 
 العمابً، أٌة هانً موسى

الوظٌفة السكنٌة لمدٌنة الحً )دراسة فً جؽرافٌة المدن(/ أٌة 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2هانً موسى العمابً

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 جؽرافٌا السكان  -واسط -0جؽرافٌا السكان    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

502 

32,45 

 ,32م

 
 دمحم سجاد عبد محسن

 -2التركٌب التعلٌمً لسكان لضاء المدٌنة/ دمحم سجاد عبد محسن
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر أداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -التعلٌم    أ -0جؽرافٌة السكان    -ـ العراق0

 

 

500 

32,45 

 62,م

 
 مرٌم خٌر هللا خلؾ

الوظٌفة السكنٌة للمراكز الحضرٌة فً لضاء المدٌنة/ مرٌم خٌر 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2هللا خلؾ

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 036

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة السكان   أ -ـ العراق )لضاء المدٌنة(0

 

 

500 

325403 

 260ع

 
 علٌاء عبد الرضا عباس

دور مإسسات التنشئة االجتماعٌة فً تنمٌة الذوق الفنً للطفل: 

بؽداد:  -2دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ علٌاء عبد الرضا عباس

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 320

 فرع االجتماع(اطروحة دكتوراه فلسفة  اداب فً علم االجتماع ) 

 العنوان -علم االجتماع   أ -ـ االطفال0

 

  

503 

3254,0 

 650س

 
 سوزان دمحم فرج

العمل االجتماعً واالمن االنسانً للمراة فً كوردستان: دراسة 

بؽداد: جامعة  -2مٌدانٌة فً مدٌنة السلٌمانٌة/ سوزان دمحم فرج

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,0ط، -أ

 وراه اداب فلسفة فً علم االجتماع )خدمة أجتماعٌة(أطروحة دكت

 -ـ النساء   أ0احوال أجتماعٌة       -ـ العراق )مدٌنة السلٌمانٌة(0

 العنوان
 

 

50, 

3254,0 

 605هـ

 
 هوازن أٌاد عبد الهادي

دور الرجل فً تمكٌن المراة المٌادٌة: دراسة أجتماعٌة مٌدانٌة 
بؽداد/ هوازن أٌاد عبد لمإسسات التعلٌم الجامعً فً مدٌنة 

 

505 



 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الهادي

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 العنوان -ـ المراة فً المجتمع) مدٌنة بؽداد(   أ0

 

3254,0 

 56و

 
 وسن عبد الحسٌن شرٌجً

: دراسة 0223 المراة والتحوالت االجتماعٌة فً العراق بعد عام

بؽداد:  -2مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ وسن عبد الحسٌن شرٌجً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 062

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 االحوال االجتماعٌة -المراة -0ـ المراة فً المجتمع   0

 أـ العنوان
 

 

505 

325 

 566ح

 
 حسٌن خلٌل ابراهٌم

مرجعٌات الضبط االجتماعً فً مجتمع محلً: دراسة 

بؽداد: الجامعة  -2أنثروبولوجٌة فً بؽداد/ حسٌن خلٌل أبراهٌم

 0205كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم02ص: أٌض؛ 062م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة

 وانمحافظة بؽداد(  أـ العن -ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة )العراق0

 

500 

325 

 065ر

 
 الربٌعً، حسٌن لاسم حسن

العنؾ الرمزي فً الثمافة العرالٌة )دراسة أنثروبولوجٌة(/ حسٌن 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لاسم حسن الربٌعً

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع م فرع االنثروبولوجٌا
 العنوان -)العراق(   أـ االنثروبولوجٌا الثمافٌة 0

 

502 

325 

 562ر

 
 رسول جبار جبر دهش

السود فً العراق: دراسة أنثروبولوجٌة فً مدٌنة الصدر/ رسول 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جبار جبر دهش

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا

 العنوان -ـ االنثروبولوجٌا االجتاعٌة   أ0

 

506 

325 

 ,60ز

 
 زٌاد كاظم حاتم

االستفتاء الدٌنً فً مجتمع محلً: دراسة أنثروبولوجٌة فً 

بؽداد: الجامعة  -2مدٌنة الصدر أنموذجا/ زٌاد كاظم حاتم

 0205لسم االنثروبولوجٌا،  -كلٌة االداب -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا

 العنوان -أ  العراق  -ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة0

 

532 



 

325 

 5,6س

 
 سعدون محسن ضمد

الصورة النمطٌة للرجل فً المرثٌات: دراسة انثروبولوجٌا للشعر 

بؽداد: جامعة  -2الرثائً فً جنوب العراق/ سعدون محسن ضمد

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 000م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علم االنثروبولوجٌا
الشعر العربً )الرثاء(    -0مافٌة )العراق(   ـ االنثروبولوجٌا الث0

 العنوان -أ
 

 

530 

325 

 003ص

 
 صباح صدام جوٌعد

التطٌر فً الموروث الثمافً العرالً: دراسة أنثروبولوجٌا/ صباح 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صدام جوٌعد

 سم02ص؛ 023

 ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا

 العنوان -الثمافٌة   أـ االنثروبولوجٌا 0

 

 

530 

325 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي، حمٌد صبار سعٌد

التؽٌر الثمافً فً لرٌة الحامضٌة: دراسة أنثروبولوجٌة/ حمٌد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صبار سعٌد الفهداوي

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر اداب فً علم االجتماع

 عنوانال -لرٌة االلحامضٌة   أ -ـ الثمافة0

 

 

533 

325 

 06,ن

 
 الكربولً، خالد مخلؾ حسٌن علً

التحاسد واالٌثار فً المجتمع الرٌفً: دراسة أنثروبولوجٌة فً 

بؽداد: جامعة  -2رٌؾ الرمادي/ خالد مخلؾ حسٌن علً الكربولً

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فً علم االجتماع

 العراق) رٌؾ الرمادي( -ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة0

 أـ العنوان
 

 

53, 

325 

 ,32م

 
 دمحم حنون جبر

رموز ودالالت المرلد الحسٌنٌن دراسة انثروبولوجٌة/ دمحم حنون 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جبر

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة   أ0

 

 

535 

325 

 052ي

 
 ٌاسمٌن أسام عبد الوهاب

ثمافة المعلم بٌن التملٌد والحداثة: دراسة انثروبولوجٌة فً منطمة 

بؽداد: جامعة  -2مدٌنة بؽداد/ ٌاسمٌن اسام عبد الوهاب -االعظمٌة

 

535 



 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 التملٌد والحداثة   أـ العنوان -0ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة   0

 

325420 

 502هـ

 
 هشام فاروق توفٌك

 -2فلسفة االعالم فً التفكٌر العربً المعاصر/ هشام فاروق توفٌك
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة
 العنوان -فلسفة    أ -اـ االعالم

 

 

530 

32543 

 066ط

 
 الطائً، أرٌج عبد الحسن أبراهٌم

سوق االسترابادي فً الكاظمٌة: دراسة أنثروبولوجٌة/ أرٌج عبد 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الحسن ابراهٌم الطائً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة

 -فً الكاظمٌة    أ االسترابادي -0ـ االنثروبولوجٌا االلتصادٌة    0

 العنوان
 

 

532 

3254,3 

 600هـ

 
 هناء كمال طلعت

المشكالت االجتماعٌة والبٌئٌة لمدارس تؤهٌل االحداث الجانحٌن: 

بؽداد: جامعة  -2دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ هناء كمال طلعت

 0205كلٌة االدابن  -بؽداد

 سم02ص؛ 302

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االداب

 العنوان -مدٌنة بؽداد(   أ -االجتماع التربوي) العراقـ 0

 

 

536 

3254,50 

 606ح

 
 حنان محمود ذنون

االبعاد الثمافٌة لالمراض العملٌة) دراسة أنثروبولوجٌة فً مدٌنة 

كلٌة االداب  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بؽداد(/ حنان محمود ذنون 

 0205لسم االجتماع، 

 سم02ص؛ 030

 علم االجتماعماجستٌر اداب فً 

 االمراض العملٌة    أـ العنوان -0ـ االنثروبولوجٌا الطبٌة   0

 

 

5,2 

3254,50 

 033ر

 
 الراجحً، علً كاظم حمزة محسن

الطب الروحانً فً المجتمع العرالً) ىدراسة انثروبولوجٌة فً 

بؽداد: جامعة  -2محافظة بابل(/ علً كاظم حمزة محسن الراجحً

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,02

 أطروحة دكتوراه فلسفة أداب فً علم االجتماع

 

5,0 



 محافظة بابل( -ـ االنثروبولوجٌا االجتماعٌة) الطرق0

 العنوان -ـ الطب الروحانً   أ0

 

325420 

 656م

 
 الموسوي، مٌسة عبد داود

زواج الماصرات أسبابه واثاره االجتماعٌة وسبل معالجته: دراسة 

بؽداد:  -2بؽداد/ مٌسة عبد داود الموسوي مٌدانٌة فً مدٌنة

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 العنوان -العراق    أ -ـ الزواج0

 

 

5,0 

325425 

 6,0ن

 
 نوره عٌسى علوان

النوع االجتماعً والتنشئة االسرٌة لالبناء: دراسة مٌدانٌة فً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكوت/ نوره عٌسى علوان مدٌنة

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 الكوت(  -التنشئة االجتماعٌة ) العراق -0ـ االجتماع، علم   0

 العنوان -أ
 

 

5,3 

325420 

 660أ

 
 أنوار مجٌد هادي

بالمطع العاطفً/ العنؾ االسري والنكوص المجتمعً وعاللتهما 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2أنوار مجٌد هادي

0205 

 سم02ص؛ 052ل، -ب

 أطروحة دكتوراه فً االرشاد  النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -0ـ العنؾ   0

 

 

5,, 

325420 

 0,0غ

 
 ؼفران سمٌر لفته

العنؾ االسري: دراسة  دور الشرطة المجتمعٌة فً مناهضة

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ ؼفران سمٌر لفته

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً

 العنوان -الشرطة المجتمعٌة   أ -0ـ العنؾ العائلً    0

 

 

5,5 

32040, 

 ,00ص

 
 صابرٌن عمار شمخً

والتنمٌة االجتماعٌة فً العراق: دراسة مٌدانٌة فً التعلٌم االهلً 
كلٌا الجامعات االهلٌة فً جامعات الفرات االوسط/ صلبرٌن عمار 

 0205المادسٌة: جامعة المادسٌة،  -2شمخً

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -الجامعات االهلٌة     أ -0ـ تنمٌة المجتمع   0

 

 

5,5 



32040526550 

 262ع

 
 العكٌلً، هالل عبد السادة حٌدر

الزعامة الدٌنٌة والسلطة فً المجتمع العرالً: دراسة 

بؽداد: جامعة  -2انثروبولوجٌة/ هالل عبد السادة حٌدر العكٌلً

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 020

 أطروحة دكتوراه فً علم االجتماع

 العنوان -ـ المجتمع العرالً   أ0

 

 

5,0 

32040526550 

 ,66م

 
 مإٌد فاهم محسن

ثمافة التسامح والعصبٌة فً المجتمع العرالً: دراسة 

 -2أنثروبولوجٌة فً منطمة الفرات االوسط/ مإٌد فاهم محسن
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,2

 أطروحة دكتوراه فً علم االجتماع

 العنوان -ـ المجتمع العرالً   أ0

 

 

5,2 

320405265500 

 020س

 
 سامان محً الدٌن دمحم لطٌؾ

الحركات االجتماعٌة ودورها فً تؽٌٌر المجتمع: دراسة مٌدانٌة 

بؽداد: جامعة  -2فً أللٌم كردستان/ سامان محً الدٌن دمحم لطٌؾ

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 العنوان -)أللٌم كردستان(   أـ المجتمع العرالً 0

 

 

5,6 

3204052655000 

 03,س

 
 السراجً، دمحم عبد علً شمً

االستبعاد االجتماعً للؽجر: دراسة مٌدانٌة فً بؽداد/ دمحم عبد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً شمً السراجً

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع

 العنوان -لعرالً )مدٌنة بؽداد(    أـ المجتمع ا0

 

 

552 

302 

 320أ

 
 أحالم حنش كاطع

ممارنة دوال كثافة الطٌؾ للسالسل الزمنٌة ؼٌر المستمرة لحجوم 

بؽداد:  -2عٌنات ؼٌر متساوٌة مع تطبٌك عملً/ أحالم حنش كاطع

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 005

 علوم فً االحصاء أطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان -ـ االحصاء    أ0

 

 

550 

302 

 6,2ب

 
 البٌرمانً، فاطمة عبد الحمٌد جواد

ممارنة بٌن الخوارزمٌة الجٌنٌة والشبكات العصبٌة فً تمدٌر 
مولع الوسٌط لنماذج االنحدار متعدد المتؽٌرات الالمعلمً/ فاطمة 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الحمٌد جواد البٌرمانً

 

550 



 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 006ط: اٌض، -أ

 أطروحة دكتوراه فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء     أ0

 

302 

 206ح

 
 الحلفً، لمٌاء عبد الجبار داود

 lambdaممارنة طرائك تمدٌر المعلمات ودالة المعولٌة لتوزٌع 

ذو االربع معلمات مع تطبٌؾ علمً/ لمٌاء عبد الجبار داود 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحلفً

 سم02ص: اٌض؛ 23

 رسالة ماجستٌر فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء     أ0

 

 

553 

302 

 003خ

 
 الخفاجً، علً دمحم علً جٌجان

تملٌدٌة شبع المعلمٌة لتمدٌر ممدرات طرٌمة بٌز وبعض الطرائك ال
دالة االنحدار اللوجستً فً ظل البٌانات المفمودة/ علً دمحم علً 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جٌجان الخفاجً

0205 

 سم02ص؛ 05ج: اٌض، -أ

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

55, 

302 

 6,6ز

 
 الزٌدي، كوثر خضر ناصر

الطرائك التملٌدٌة والطرائك البدٌلة الختبار جذر الوحدة 
الستمرارٌة السلسلة الزمنٌة: دراسة ممارنة/ كوثر خضر ناصر 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الزٌدي

0205 

 سم02ص؛ 023

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

555 

302 

 06,س

 
 السراي، حامد حران بلعوط

ممارنة مدررات االنتروبً العظمى وممدرات لٌوفٌن مع  بعض 
الممدرات االخرى آلنموذج االنحدار الخطً بوجود مشكلة التعدد 

 -2الخطً شبه التام مع تطبٌك عملً/ حامد حران بلعوط السراي
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 66

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

555 



302 

 266س

 
 سكٌنة شامل جاسم

ممارنة بعض طرائك تمدٌر المعلمة التمهٌدٌة لدوال اللب متعدد 
المتؽٌرات وتوظٌفها فً الدوال التمٌٌزٌة مع تطبٌك عملً/ سكٌنة 

 0205كلٌة االدارة ، -بؽداد: جامعة بؽداد -2شامل جاسم

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

550 

302 

 360م

 
 محً الدٌن خلؾ أٌوب

ممارنة بعض خوارزمٌات التحلٌل العنمودي فً تنمٌب البٌانات 

(data miningفً والع تطبٌمً/ محً الدٌن خلؾ أٌوب )2- 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ ,05هـ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

552 

302 

 66,م

 
 مروة احسان عبد هللا حسن

نماذج االستبدال لالنظمة المابلة للتصلٌح وؼٌر المابلة للتصلٌح 

البصرة:  -2بؤستخدام نظرٌة التجدٌد/ مروة أحسان عبد هللا حسن

 0205االدارة وااللتصاد، كلٌة  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 22

 رسالة ماجستٌر فً علوم االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

556 

302 

 562ن

 
 النعٌمً، لٌث فاضل سٌد حسٌن

ممارنة بعض طرائك تمدٌر المعولٌة الضبابٌة/ لٌث فاضل سٌد 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن النعٌمً

0205 

 سم02ص؛ 62

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

 

 

552 

302 

 062و

 
 الوائلً، عالء هادي صادق

الطرق المعلمٌة واالمعلمٌة ألختبارات عدم تجانس التباٌن مع 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2تطبٌك عملً/ عالء هادي صادق الوائلً

 0205كلٌة االدارة وااللتصادن 

 سم02ص؛ 65

 رسالة ماجستٌر فً االحصاء

 العنوان -ـ االحصاء   أ0

  

 

550 



30240 

 ,50ع

 
 العطار، حٌدر أبراهٌم دمحم

فاعلٌة برنامج محوسب بمادة االحصاء التربوي فً تنمٌة مهارات 

 -2التفكٌر المنطمً لدى طلبة الجامعة/ حٌدر أبراهٌم دمحم العطار
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: أٌض؛ 022ق، -ب

 أطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات    أ -طلبة الجامعات -ـ االحصاء0

 

 

550 

302 

 266آ

 
 آمنة داخل مسلم
دراسة ممارنة مابٌن دولة جنوب أفرٌمٌا  -العدالة االنتمالٌة

 كلٌة العلوم -بؽداد: جامعة بؽداد -2والعراق/ آمنة داخل مسلم

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 050ث، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم السٌاسٌة

 العنوانجنوب أفرٌمٌا والعراق    أـ  -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

553 

 
 

302 

 566ح

 
 حسٌن عباس عبود

النظام السٌاسً العرالً والعاللة بٌن السلطات على وفك دستور 

النجؾ االشرؾ: معهد  -2عبود الدائم/ حسٌن عباس 0225

 0205المعلمٌن والدارسٌن العلٌا، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً لسم العلوم السٌاسٌة

 دستور    أـ العنوان -العراق -0أحوال سٌاسٌة    -ـ العراق0

 

 

55, 

302 

 062ن

 
 نبٌل حمٌد نواؾ

التطورات السٌاسٌة فً العراق وأثرها على وسائل االعالم 

 -بٌروت: جامعة بٌروت -2(/ نبٌل حمٌد نواؾ0200 -0223)

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص: أٌض؛ 305ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

(   0200 -0223تارٌخ حدٌث  ) -العراق -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 العنوان -أ
 

 

555 

302420 

 202أ

 
ٌوسؾ بن دمحم الجوٌنً امام الحرمٌن، عبد الملن بن عبد هللا بن 

 هـ(02, -06,)

االفكار السٌاسٌة آلبً المعالً الجوٌنً/ عبد الملن بن عبد هللا بن 

بؽداد:  -2ٌوسؾ بن دمحم الجوٌنً، تمدٌم الطالب حسن هادي رشٌد

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 ًرسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع الفكر السٌاس

 العنوان -ـ الفكر السٌاسً   أ0

 

 

555 

302420   



 البهادلً، حسٌن ابراهٌم حسٌن ,60ب
الفكر السٌاسً عند مرتضى مطهري/ حسٌن ابراهٌم حسٌن 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البهادلً

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

مرتضى مطهري )مفكر اسالمً(     -0  ـ الفكر السٌاسً )اٌران( 0

 العنوان -أ
 

550 

302420 

 600ب

 
 البٌاتً، زٌاد جهاد حمد

الدٌممراطٌة فً الفكر السٌاسً العربً المعاصر/ زٌاد جهاد حمد 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌاتً

 سم02ص؛ 035

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان -ـ الفكر السٌاسً   أ0

 

 

552 

302420 

 356ت

 
 تحسٌن علً محسن

نمد الفكر السٌاسً العربً عند دمحم صادق الصدر/ تحسٌن علً 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محسن

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

الدٌنً دمحم صادق الصدر )المرجع  -0ـ الفكر السٌاسً   0

 العنوان -الشٌعً(    أ
 

 

556 

302420 

 566ح

 
 حسٌن عباس حسٌن

التحوالت الفكرٌة السٌاسٌة عند الحركات االسالمٌة العربٌة 

بؽداد:  -2المعاصرة بٌن الحكم والمعارضة/ حسٌن عباس حسٌن

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 السٌاسٌة/ فرع الفكر السٌاسًدكتوراه فلسفة فً العلوم 

 الحركات االسالمٌة العربٌة -0ـ الفكر السٌاسً   0

 العنوان -ـ الحكم والمعارضة    أ3

 

 

502 

302420 

 066ر

 
 راوٌة عادل حمٌد

االبعاد الفكرٌة لحركات التؽٌٌر فً المنطمة العربٌة/ راوٌة عادل 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حمٌد

 سم02ص؛ 062

 فرع الفكر السٌاسً  -رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 أـ العنوان

 

 

500 

302420 

 605ر

 
 رٌاض ٌاسر كطان

نمد الفكر السٌاسً الؽربً المعاصر )مدرسة فرانكفورت 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2انموذجا(/ رٌاض ٌاسر كطان

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسالة 

 

500 



 العنوان -مدرسة فرانكفورت   أ -0ـ الفكر السٌاسً الؽربً   0

 

302420 

 660ز

 
 زٌن العابدٌن أنور فلٌح

فلسفة السٌاسة عند حنة آرنت من نمد الشمولٌة الى استعادة الفعل 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السٌاسً/ زٌن العابدٌن انور فلٌح

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,05ج، -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة

 حنة آرنت )فٌلسوفة المانٌة( -0فلسفة    -ـ السٌاسة0

 أـ العنوان
 

 

503 

302420 

 660ز

 
 زٌنب احمد حكمت شاكر

 -2التربٌة السٌاسٌة لدى الماوردي/ زٌنب أحمد حكمت شاكر
 0205كلٌة التربٌة أبن رشد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,6

 أصول التربٌة -ماجستٌر فً العلوم التربوٌة

 -,35الماوردي، علً بن دمحم بن حبٌب ) -0ـ الفكر السٌاسً   0

 هـ(    أـ العنوان 52,

 

 

50, 

302420 

 660ز

 
 زٌنة عبد مطشر

بؽداد:  -2الفلسفة السٌاسٌة عند تروتسكً/ زٌنة عبد مطشر

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052د، -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة

 العنوان -تروتسكً )فٌلسوؾ(   أ -0فلسفة    -ـ السٌاسة0

 

 

505 

302420 

 ,00ص

 
 صابرٌن ستار جبار

بؽداد:  -2العمالنٌة فً الفكر السٌاسً الحدٌث/ صابرٌن ستار جبار

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 السٌاسٌة/ فرع الفكر السٌاسًرسالة ماجستٌر فً العلوم 

 العنوان -ـ الفكر السٌاسً   أ0

 

 

505 

302420 

 0,2ع

 
 عادل حسن علً

جدلٌة االخالق والسٌاسة فً الفكر السٌاسً الؽربً المعاصر/ 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عادل حسن علً

0205 

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -السٌاسً    أـ الفكر 0

 

 

500 

302420 

 ,02ع

 
 عامر دمحم مهدي

نظرٌتً الحاكمة ووالٌة الفمٌه فً الفكر السٌاسً االسالمً 

 

502 



 -بؽداد: جامعة بؽداد -2المعاصر )دراسة ممارنة(/ عامر دمحم مهدي

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -نظرٌات   أ -السٌاسة -0السٌاسً   ـ الفكر 0

 

302420 

 ,0,ن

 
 كرار عماد مرزون سلمان

االطروحات السٌاسٌة عند علً شرٌعتً/ كرار عماد مرزون 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سلمان

 سم02ص؛ ,06هـن -أ

 السٌاسًرسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع الفكر 

 شرٌعتً، علً دمحم تمً )مفكر( -0ـ الفكر السٌاسً   0

 أـ العنوان
 

 

506 

302420 

 62,ن

 
 كرٌمة عبد لطٌؾ عبد هللا

بناء الدولة فً فكر االحزاب والموى السٌاسٌة العرالٌة بعد عام 

بؽداد:  -2الممومات والمعولات/ كرٌمة لطٌؾ عبد هللا 0223

 0205السٌاسٌة، كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 036

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ الفكر السٌاسً    أ0

 

 

522 

302420 

 550م

 
 مصطفى خلٌل خضر

بؽداد:  -2أطروحات التجدٌد عند زكً مٌالد/ مصطفى خلٌل خضٌر

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 لعلوم السٌاسٌة/ فرع الفكر السٌاسًرسالة ماجستٌر فً ا
 المٌالد، زكً عبد هللا احمد )مفكر( -0ـ الفكر السٌاسً   0

 أـ العنوان
 

 
 

520 

302420 

 ,,6م

 
 منذر علً صلبوخ

بؽداد:  -2الفكر السٌاسً عند أمانوٌل كانت/ منذر علً صلبوخ

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 063

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسالة 

 أمانوٌل كانت )مفكر سٌاسً( -0ـ الفكر السٌاسً )اوربا(   0

 أـ العنوان
 

 

520 

302420 

 ,32أ

 
 احمد صدام أٌدام

االستمرار السٌاسً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً الوالع... 
والمستمبل )المملكة العربٌة السعودٌة أنموذجا(/ أحمد صدام 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد بؽداد: -2أٌدام

 سم02ص؛ 065

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 

523 



 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

302420 

 ,32أ

 
 أحمد علً مخٌلؾ

الموالؾ/ أحمد  -البرامج -النشؤة -حزب الحرٌة والعدالة المصري

 0205العلوم السٌاسٌة، كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً مخٌلؾ

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان -الحرٌة والعدالة    أ -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

52, 

302420 

 502أ

 
 أسامة دمحم صاحب

تجربة ادارة االللٌم فً النظام االتحادي العرالً )منظور تنموي(/ 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2أسامة دمحم صاحب

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ النظم السٌاسٌة

 ادارة   أـ العنوان -االللٌم -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

525 

 

302420 

 206أ

 
 أمانً هاشم لطٌؾ

االحزاب السٌاسٌة واالنتماءات التملٌدٌة فً دول المشرق العربً 

 -2/ أمانً هاشم لطٌؾ0662عد عام دراسة حالة العراق ولبنان ب
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 0,2

ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة لسم النظم السٌاسٌة والسٌاسات 
 العامة

 ـ النظم السٌاسٌة    أـ ىالعنوان0

 

 

525 

3024200 

 6,,ب

 
 البدري، أحمد حسٌن والً

أثر البنٌة االلتصادٌة فً الثمافة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2/ أحمد حسٌن والً البدري0223

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,,0

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

 

520 

3024200 

 ,,6ح

 
 الحٌدري، رعد حسن صادق

دور المجلس االعلى االسالمً العرالً فً الحٌاة السٌاسٌة  

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العرالٌة/ رعد حسن صادق الحٌدري

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة     أ0

 

 

522 

3024200  
 الدلٌمً، شمس ضاري كامل

 



دور الحوكمٌة فً االصالح السٌاسً )دبً انموذجا(/ شمس  262د

كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2ضاري كامل الدلٌمً

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً النظم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة    أ0

 

526 

3024200 

 ,06ر

 
 رائد ربٌع فاضل عبد الرزاق

السٌاسٌة ودورها فً تعزٌز الوحدة الوطنٌة  -االجتماعٌةالتنشئة 

 0205العراق انموذجا/ رائد ربٌع فاضل عبد الرزاق، 

 سم02ص؛ 006

 ماجسٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -الوحدة الوطنٌة   أ -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

562 

3024200 

 605ر

 
 رٌاض ؼازي فارس

لعراق دراسة فً االنتخابات سوسٌولوجٌة السلون االنتخابً فً ا

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ رٌاض ؼازي فارس,020النٌابٌة 

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 055

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة/ فرع النظم السٌاسٌة

 العنوان -االنتخابات النٌابٌة   أ -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

560 

3024200 

 203س

 
 سماح سهٌل بهنان

التنمٌة البشرٌة المستدامة وضع السٌاسة العامة دراسة ممارنة 

(/ 0203 -0223بٌن العراق ودولة االمارات العربٌة المتحدة )

 0205سماح سهٌل بهنان، 

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر علوم سٌاسٌة / لسم النظم السٌاسٌة والسٌاسة العامة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة    أ0

 

 

560 

3024200 

 660س

 
 سٌناء علً محمود

م/ 0223آلٌات تعزٌز عمل النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سٌناء علً محمود

0205 

 سم02صح ,30

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة    أ0

 

 

563 

3024200 

 ,02ع

 
 العامري، لٌصر مجٌد عاٌد

أشكالٌة العاللة بٌن المإسسات االتحادٌة والمإسسات المحلٌة فً 

بؽداد:  -2/ لٌصر مجٌد عاٌد العامري0225العراق وفك دستور 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,3

 

56, 



رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة لسم النظم السٌاسٌة 
 ات العامةوالسٌاس

 العنوان -الدستور   أ -العراق -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

3024200 

 ,06ع

 
 عبٌر عبد الحسٌن دمحم جاسم

/ عبٌر 0223دور المبٌلة فً الحٌاة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2عبد الحسٌن جاسم

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

 

565 

3024200 

 3,ؾ

 
 فرح كرٌم ماذي بدن

دور االحزاب فً التنمٌة السٌاسٌة المؽرب أنموذجا/ فرح كرٌم 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2ماذي بدن

0205 

 سم02ص؛ 023

 وم السٌاسٌةرسالة ماجستٌر فً العل

 االحزاب السٌاسٌة    أـ العنوان -المؽرب -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

565 

3024200 

 20ؾ

 
 فلة حامد عباس

رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً دراسة سٌاسٌة ممارنة العراق 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2انموذجا/ فلة حامد عباس 0223بعد عام 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة     أ0

 

 

560 

3024200 

 026ل

 
 الالمً، أحمد رسول عبد عجٌل

دور الموى ؼٌر الرسمٌة فً صنع السٌاسات العامة فً العراق 

بؽداد: الجامعة  -2/ احمد رسول عبد عجٌل الالم0203ً -0223

 0205وم السٌاسٌة، كلٌة العل -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

 

562 

3024200 

 60,م

 
 مروة حسام دمحم ناجً

الثمافة السٌاسٌة والتحول الدٌممراطً فً الوطن العربً مصر 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2انموذجا/ مروة حسام دمحم ناجً

 5 20 0العلوم السٌاسٌة، كلٌة 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

566 



 

3024200 

 556م

 
 المسعودي، خلود عبد الكرٌم خلؾ

السٌاسٌة ودورها فً تكوٌن االتجاه السٌاسً  -التنشئة االجتماعٌة

: الجامعة بؽداد -2فً تونس/ خلود عبد الكرٌم خلؾ المسعودي

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 االحوال السٌاسٌة    أـ العنوان -تونس -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

522 

3024200 

 526م

 
 المعموري، علً عبد الهادي المعموري

الهادي / علً عبد 0223سٌاسة االمن الوطنً فً العراق بعد 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2المعموري

 سم02ص؛ 023

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -االمن الوطنً    أ -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

520 

3024200 

 320ن

 
 نجالء سامً راضً

مجلس محافظة بؽداد  0225الحكم المحلً فً العراق بعد عام 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2انموذجا/ نجالء سامً راضً

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

 

520 

3024200 

 0,هـ

 
 هدى عبد الحسٌن فٌاض ناصر

دور االحزاب الكردٌة فً العملٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

بؽداد: الجامعة  -2/ هدى عبد الحسٌن فٌاض ناصر0223

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة   أ0

 

 

523 

3024200 

 ,6هـ

 
 هند لاسم دمحم

حك التظاهر السلمً فً العراق دراسة فً العوامل المإثرة/ هند 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم لاسم

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -التظاهر السلمً    أ -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

52, 

302420, 

 ,32أ

 
 أحمد عبد الكاظم عودة

االسالٌب الدعائٌة لمولع وزارة الخارجٌة االسرائٌلٌة االلكترونٌة 
الناطك باللؽة العربٌة: دراسة تحلٌلٌة فً المماالت الصحفٌة للمدة 

 

525 



بؽداد:  -2/ أحمد عبد الكاظم عودة,020/,/6الى  ,0/0/020من 

 0205لسم الصحافة،  -كلٌة االهالم -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 50

 دبلوم عالً فً االعالم

 العنوان -المماالت الصحفٌة   أ -0ـ الدعاٌة السٌاسٌة   0

 

3024206 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، علً طارق جاسم

دور وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة فً المرار السٌاسً الخارجً مابعد 

 -2الحرب الباردة العراق انموذجا/  علً طارق جاسم الزبٌدي
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,30

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -لسٌاسة )اتخاذ المرار(   أـ ا0

 

 

525 

3024260 

 ,60ج

 
 جواد كاظم محسن

بؽداد:  -2الطروحات الفكرٌة عند حسن حنفً/ جواد كاظم محسن

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 350

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الفكر السٌاسً

 العنوان -)مفكر(   أحسن حنفً  -0تارٌخ    -ـ الفكر السٌاس0ً

 

 

520 

3024260 

 ,32م

 
 دمحم ٌحٌى دحام

 -2الطروحات الفكرٌة السٌاسٌة عند موسى الصدر/دمحم ٌحٌى دحام
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 ً(موسى الصدر )مفكر اسالم -0تارٌخ    -ـ الفكر السٌاس0ً

 أـ العنوان
 

 

522 

30242650 

 ,32أ

 
 أحمد عبد الجبار عبد هللا

وآفاق  0220الصٌن والتوازن االستراتٌجً العالمً بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2المستمبل/ أحمد عبد الجبار عبد هللا

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 السٌاسة الدولٌة -رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -االحوال السٌاسٌة    أ -الصٌنـ 0

 

 

526 

302426550 

 ,32ا

 
 أحمد مشعان نجم

مكانة تركٌا الدولٌة: دراسة فً التوازنات االللٌمٌة والدولٌة/ احمد 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مشعان نجم

 سم02ص؛ ,36

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أحوال سٌاسٌة    أ -كٌاـ تر0

 

 

502 



30240 

 026س

 
 سامً خٌون حافظ

النظام السٌاسً فً المملكة العربٌة السعودٌة/ سامً خٌون 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حافظ

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ النظم السٌاسٌة )السعودٌة(    أ0

 

 

500 

302 

 ,66ع

 
 عهود عبد الحسٌن مطلن

معولات بناء الدولة فً افرٌمٌا: التجربة اللٌبٌة/ عهود عبد 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحسٌن مطلن

0205 

 سم02ص؛ 063

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -احوال سٌاسٌة )لٌبٌا(     أ -ـ افرٌمٌا0

 

 

500 

302400 

 026ل

 
 الالمً، دمحم عامر رسن

الممومات الجؽرافٌة المإثرة فً لوة اٌران االللٌمٌة: دراسة 

بؽداد: الجامعة  -2جٌوبولتٌكٌة/ دمحم عامر رسن الالمً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً الجؽرافٌة

 العنوان -)أٌران(     أـ الجؽرافٌة السٌاسٌة 0

 

 

503 

30245 

 0,0ر

 
 رؼدة نبٌل فوزي نصر هللا

مجلس النواب العرالً واالمة الكوٌتً: دراسة ممارنة فً 

بؽداد:  -2الصالحٌات وألٌات العمل/ رؼدة نبٌل فوزي نصر هللا

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: أٌض؛ 066

 العلومرسالة ماجستٌر فً 

مجلس االمة  -3مجلس النواب العرالً    -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 العنوان -الكوٌتً    أ
 

 

50, 

30245 

 5,6س

 
 سعدي أبراهٌم حسٌن

: دراسة فً ,020 -0652النخبة السٌاسٌة الحاكمة فً العراق 

بؽداد: جامعة  -2التوجهات واالهداؾ/ سعدي أبراهٌم حسٌن

 0205ٌاسٌة، كلٌة العلوم الس -النهرٌن

 سم02ص؛ 330د، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -(   أ,020 -0652العراق ) -ـ النظم السٌاسٌة0

 

 

505 

30245 

 6,6ن

 
 الكندي، سعد دمحم حسن دمحم

المجموعات االثنٌة والمشاركة السٌاسٌة فً المشرق العربً 

بؽداد: جامعة  -2الكندي)نماذج مختارة(/ سعد دمحم حسن دمحم 

 

505 



 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -المشرق العربً    أ -ـ النظم السٌاسٌة0

 

30245 

 62,هـ

 
 هدٌل ناصر جاسم

ظاهرة الفساد فً العراق بعد التؽٌٌر السٌاسً دراسة فً اثر عدم 
بؽداد: الجامعة  -2سٌاسً/ هدٌل ناصر جاسماالستمرار ال

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -الفساد السٌاسً   أ -0ـ النظم السٌاسٌة )العراق(   0

 

 

500 

3024526550 

 ,6هـ

 
 هند محمود حمٌد

السٌاسٌة فً العراق بعد عام النظام الدٌممراطً وأشكالٌة الثمافة 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ هند محمود حمٌد0223

 0205السٌاسٌة، 

 سم02صح 056

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -نظام الحكم     أ -العراق -0ـ النظم السٌاسٌة   0

 

 

502 

3024530 

 5,6س

 
 السعدي، بدٌع ناٌؾ داود

الحزب الشٌوعً العرالً من المضاٌا العربٌة والدولٌة مولؾ 

 -2)دراسة تارٌخٌة(/ بدٌع ناٌؾ داود السعدي 0653 -06,5
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020ت، -أ

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ الحدٌث
ث تارٌخ حدٌ -العراق -0ـ االحزاب الشٌوعٌة )العرالٌة(   0

 العنوان -(    أ0653 -06,5)

 

 

506 

3024530 

 062و

 
 الوائلً، صباح جاٌد جاسم عرمان

( دراسة 0652 -0635نشاط الحزب الشٌوعً فً جنوب العراق )

البصرة: جامعة  -2تارٌخٌة/ صباح جاٌد جاسم عرمان الوائلً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌةن  -البصرة

 سم02ص؛ 0,0

 فً التارٌخ المعاصررسالة ماجستٌر 

 (0652 -0635ـ االحزاب الشٌوعٌة فً العراق )0

 العنوان -االحزاب السٌاسٌة    أ -0

 

 

502 

302455 

 036ر

 
 راجً نصٌر دوارة

خطاب المرجعٌة الدٌنٌة فً النجؾ االشرؾ وأثره فً الرأي العام  

النجؾ:  معهد  -2/ راجً نصٌر دوارة0223العرالً بعد عام 

 0205للدراسات العلٌا، المعلمٌن 

 

500 



 سم02ص: اٌض؛ 323ن، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -النجؾ االشرؾ(   أ -ـ السٌاسة )العراق0

 

3024550 

 566ح

 
 حسٌن عباس عبود

النظام السٌاسً العرالً والعاللة بٌن السلطات على وفك دستور 

شرؾ: معهد النجؾ اال -2الدائم/ حسٌن عباس عبود 0225

 0205المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 0225دستور  -العراق -0اجوال سٌاسٌة    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

500 

30242 

 203ن

 
 كل فخار فالح جهاد

صنع السٌاسات العامة الداخلٌة فً العراق: دور الحكومات 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2فخار فالح جهاد المحلٌة فً اعدادها/ كل

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌةن 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -احوال سٌاسٌة    أ -ـ العراق0

 

 

503 

30246 

 ,00ج

 
 الجابري، وجدي حمٌد جوٌعد

الموالؾ االللٌمٌة والدولٌة من االزمة السورٌة دراسة فً 

ذي لار:  -2السٌاسٌة/ وجدي حمٌد جوٌعد الجابريالجؽرافٌة 

 0205كلٌة االدابن  -جامعة ذي لار

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة )سورٌا(   أ0

 

 

50, 

30246 

 505خ

 
 الخزاعً، أحمد رعد رمضان

 ممومات الموة الصٌنٌة والتوازن االللٌمً فً أسٌا/ أحمد رعد

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2رمضان الخزاعً

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة )الصٌن(   أ0

 

 

505 

30246 

 2,6ش

 
 الشمري، ضمٌاء حسٌن صالح

ضمٌاء  المجال الحٌوي الجؽرافً للعراق وتطبٌماته الجٌوبولتٌكٌة/

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2حسٌن صالح الشمري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 

505 



 العنوان -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة )العراق(    أ0

 

30246 

 603م

 
 المٌاحً، نور رعد تموز

فً العراق مماومات الموة الجؽرافٌة للملب الحٌوي الجنوبً 

ذي  -2)دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة(/ نور رعد تموز المٌاحً

 0205كلٌة االداب،  -لار: جامعة ذي لار

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ ىالجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

 

500 

30246 

 06,ن

 
 النداوي، هاجر مهدي خاطر خضٌر

ودوره السٌاسً والفكري فً العراق ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ )فهد( 

بؽداد:  -2/ هاجر مهدي خاطر خضٌر النداوي06,6 -0620

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ  -0تارٌخ    -ـ الفكر السٌاسً )العراق(0

 العنوان -)فهد( مفكر سٌاسً عرالً   أ
 

 

502 

302462553 

 020ن

 
 الكاكائً، وحٌد انعام ؼالم

المولع الجٌوستراتٌجً لتركٌا واهمٌته لالتحاد االوربً/ وحٌد 

كلٌة العلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2أنعام ؼالم الكاكائً

0205 

 سم02ص؛ 325

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة

 العنوان -تركٌا   أ -ـ جؽرافٌة سٌاسٌة0

 

 

506 

30246550 

 00,ص

 
 الصراؾ، صالح حسن

الوالع  0223االعالم والتحول الدٌممراطً فً العراق بعد عام 

النجؾ: معهد المعلمٌن  -2والمستمبل/ صالح حسن الصراؾ

 0205للدراسات العلٌا، 

 سم02ص: أٌض؛ 306ل، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أحوال سٌاسٌة    أ -ـ العراق0

 

 

532 

3004203 

 ,26ح

 
 الحمود، علً طاهر

شٌعة العراق وبناء الدولة واالمة دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة/ علً 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طاهر الحمود

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 العنوان -شٌعة    أ -العراق -0حكومات    -ـ الدولة0

 

 

530 

30042 

 56ح

 
 حسن زهٌر هاشم

الدٌممراطٌة والٌاتها فً فكر وسلون االحزاب والموى السٌاسٌة 

 

530 



/ حسن زهٌر 0223االسالمٌة الشٌعٌة فً العراق بعد عام 

 0205معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -2هاشم

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 انالعنو -ـ الدٌممراطٌة )العراق(    أ0

 

300422,0 

 ,,6ح

 
 حٌدر عبد جساس

صالحٌات رئٌس الدولة فً النظام السٌاسً المختلط دراسة 

بؽداد:  -2روسٌا االتحادٌة(/ حٌدر عبد جساس -ممارنة )فرنسا

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

روسٌا  -3رئٌس دولة    -فرنسا -0ـ النظم السٌاسٌة    0

 العنوان -رئٌس دولة    أ -االتحادٌة
 

 

533 

3004226550 

 ,36آل 

 
 آل حٌدر، حٌدر عبد االمٌر علً

 -2الدٌممراطٌة التوافمٌة فً العراق/ حٌدرعبد االمٌر علً آل حٌدر
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -العراق    أ -ـ الدٌممراطٌة0

 

 

53,  

3004226550 

 05,ؾ

 
 فراس كوركٌس عزٌز

/ 0223التعزٌز المإسسً للمٌم الدٌممراطٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فراس كوركٌس عزٌز

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 26,

 دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -العراق    أ -ـ الدٌممراطٌة0

 

 

535 

30340 

 600ن

 
 كوئا أنور دمحم

 -2حك االللٌة فً أستخدام اللؽة االم دراسة ممارنة/ كوئا أنور دمحم
 0205كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة،  -كركون: جامعة كركون

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً المانون العلن

 العنوان -دستورٌة الموانٌن   أ -0العراق    -ـ االللٌات0

 

 

535 

30343, 

 620أ

 
 أٌمان شرٌؾ علً

دراسة  0223الحموق والحرٌات السٌاسٌة للمرأة العرالٌة بعد 

النجؾ االشرؾ: معهد المعلمٌن  -2ممارنة/ اٌمان شرٌؾ علً

 0205للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -السٌاسة   أ -0ـ حموق المرأة )العراق(   0

 

 

530 



3034350 

 2,6ش

 
 الشمري، لصً علً عباس

المسإولٌة الجنائٌة عن عملٌات اطفال االنابٌب: دراسة ممارنة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2لصً علً عباس الشمري

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ ,03و، -أ

 اطروحة دكتوراه فً الحموق

 العراق -اطفال االنابٌب -0العراق    -ـ حموق االطفال0

 وانأـ العن
 

 

532 

3034, 

 025ج

 
 الجامعً، علً حسن محسن

مسإولٌة الدولة المدنٌة عن انتهان حموق االنسان دراسة ممارنة/ 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2علً حسن محسن الجامعً

 0205الفنون، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -المانون الخاص   أ -0ـ حموق االنسان   0

 

 

536 

3034, 

 ,05س

 
 الساعدي، أشواق عبد الحسن عبد

حموق الطفل فً مجتمع محلً: دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر/ 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2أشواق عبد الحسن الساعدي

0205 

 سم02ص؛ 3,0

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 عنوانال -العراق    أ -ـ حموق االطفال0

 

 

5,2 

3034, 

 6,,ن

 
 الكردي، زٌن العابدٌن عواد كاظم

الحكم الجزائً واثره فً الحموق السٌاسٌة: دراسة ممارنة/ زٌن 

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2العابدٌن عواد كاظم الكردي

0205 

 سم02ص؛ ,,0

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -ـ الحموق السٌاسٌة   أ0

 

 

5,0 

3034,, 

 6,0ح

 
 حوراء حٌدر دمحم اسماعٌل

الحموق عن الحرٌة وعاللته بالتفاخر االستعالئً والشخصٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السادٌة/ حوراء حٌدر دمحم اسماعٌل

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 002

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس

 العنوان -ـ الحرٌة الشخصٌة   أ0

 

 

5,0 

30345 

 06ب

 
 بان صاحب عبد المنعم

مبدأ المواطنة وضمانات تطبٌمه فً العراق/ بان صاحب عبد 

 

5,3 



 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2المنعم

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -ـ المواطنة0

 

30345 

 262د

 
 الدلٌمً، فرحان نوار ناٌل

المواطنة فً الفكر االسالمً والفكر الؽربً: دراسة ممارنة/ 
كلٌة  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -2فرحان نوار ناٌل الدلٌمً

 0205االمام االعظم، 

 سم02ص؛ 062ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الفكر االسالمً

 العنوان -الفكر االسالمً   أ – 0ـ المواطنة   0

 

 

5,, 

3034000 

 0,6ن

 
 حمٌد حلبوسًنارٌمان 

فاعلٌة برنامج ممترح لتدرٌس مادة حموق االنسان والدٌممراطٌة 
على وفك معاٌٌر الجودة الشاملة فً تحصٌل طلبة جامعة بؽداد/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2نارٌمان حمٌد حلبوسً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 أطروحة دكتوراه ىفلسفة فً العلوم

 أـ العنوان     التعلٌم المجانً -طرق التدرٌس -االنسانـ حموق 0

 

 

5,5 

30340 

 666ح

 
 حنٌن عبد االمٌر جالب

العدالة والعدالة االجتماعٌة فً فكر االحزاب السٌاسٌة العرالٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2المعاصرة/ حنٌن عبد االمٌر جالب

 5 020العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 050

النظم السٌاسٌة والسٌاسات  -ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسالة 
 العامة

 العنوان -العدالة    أ -0االحزاب السٌاسٌة    -ـ العراق0

 

 

5,5 

30,40 

 002و

 
 الوائلً، عمر عدنان حرٌن أحمد

مفهوم التنمٌة عند االحزاب والموى السٌاسٌة العرالٌة المعاصرة 

بؽداد: جامعة  -2ائلً/ عمر عدنان حرٌن احمد الو0223بعد 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -االحزاب السٌاسٌة   أ -ـ العراق0

 

 

5,0 

30,406, 

 202ن

 
 كمال حسٌن أدهم

بؽداد: جامعة  -2النظام الحزبً فً أسترالٌا/ كمال حسٌن ادهم

 0205السٌاسٌة، كلٌة العلوم  -بؽداد

 سم02ص؛ 060

 

5,2 



 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة/ فرع النظم السٌاسٌة

 العنوان -االحزاب السٌاسٌة    أ -ـ أسترالٌا0

 

30,45 

 656م

 
 الموسوي، صفاء ابراهٌم جاسم

أثر الرلابة الدولٌة على االنتخابات التشرٌعٌة العرالٌة لسنة 

النجؾ:  -2ابراهٌم جاسم الموسوي: دراسة ممارنة/ صفاء ,020

 0205معهد المعلمٌن للدراسات العلٌان 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً الدراسات الدولٌة

 العراق -االنتخابات -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ االنتخابات0

 أـ العنوان 
 

 

5,6 

30,400 

 ,0,ن

 
 كرار ذٌاب عبد جودة

ات الدولٌة: االزمة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وادارة االزم

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2السورٌة نموذجا/ كرار ذٌاب عبد جودة

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

أحوال  -سورٌا -0الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة    -ـ االستراتٌجٌة0

 العنوان -سٌاسٌة   أ
 

 

552 

30,400 

 600م

 
 نزار أحمدمناؾ 

مكانة أوراسٌا فً االستراتٌجٌة الشاملة للوالٌات المتحدة 

بؽداد: جامعة  -2االمرٌكٌة  وافاق المستمبل/ مناؾ نزار أحمد

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 نوانالع -أحوال   أ -اوراسٌا -0ـ االستراتٌجٌة االمرٌكٌة   0

 

 

550 

30,400 

 656م

 
 الموسوي، بشٌر حمٌد فاضل

 -0222مكافحة االرهاب فً االستراتٌجٌة الروسٌة للمدة من 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2/ بشٌر حمٌد فاضل الموسوي,020

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ   ,020 -0222ـ االستراتٌجٌة )الروسٌة( من 0

 

 

550 

30,400202550 

 00هـ

 
 هبة نصٌر عبد الرزاق

عمٌدة خصخصة الحرب فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد عام 

بؽداد: جامعة  -2العراق أنموذجا/ هبة نصٌر عبد الرزاق 0220

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 002

 الدراسات الدولٌة رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/

 

553 



 أحوال سٌاسٌة -العراق -0ـ االستراتٌجٌة االمرٌكٌة   0

 أـ العنوان
 

3054026550 

 620ش

 
 شٌماء هادي جعفر حسٌن

الحماٌة المانونٌة الدولٌة للنازحٌن وتطبٌماتها فً العراق/ شٌماء 

كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2هادي جعفر حسٌن

0205 

 ماجستٌر فً المانون العامرسالة 

 العنوان -أ           العراق   -ـ الهجرة الداخلٌة0

 

 

55, 

300 

 660أ

 
 انوار سعدون نجم

(/ أنوار 0605 -0652السورٌة ) -العاللات السٌاسٌة اللبنانٌة

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سعدون نجم

 سم02ص: اٌض؛ 6,,ل، -ب

 اه فً التارٌخ الحدٌثأطروحة دكتور

 سورٌا -العاللات الخارجٌة  -لبنان -0ـ العاللات الخارجٌة   0

 العنوان -لبنان   أ -العاللات الخارجٌة -ـ سورٌا0

 

 

555 

30040 

 ,56أ

 
 االزٌرجاوي، عبد الحسٌن مالن مجهول

لطر  0200السٌاسة الخارجٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجً بعد 

بؽداد: جامعة  -2مالن مجهول االزٌرجاوي انموذجا/ عبد الحسٌن

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر  فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

555 

30040 

 200ا

 
 االء طالب خلؾ

التوظٌؾ السٌاسً لعاللة مجلس االمن بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ودان/ االء طالب خلؾدراسة حالة الس

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 االجوال السٌاسٌة    -السودان -0ـ السٌاسة الدولٌة    0

 العنوان -أ
 

 

550 

30040 

 206أ

 
 االء دمحم جوهر

 -2جوهر/ االء دمحم 0223تحدٌات االمن االسرائٌلً بعد العام 
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,02

 دراسات دولٌة -ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -االمن االسرائٌلً   أ -0ـ السٌاسة الدولٌة    0

 

 

552 

30040 

 650أ

 
 أنصاؾ طالب دمحم عبد

 

556 



السلون السٌاسً الخارجً الروسً تجاه أسٌا الوسطى بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2/ أنصاؾ طالب دمحم عبد0222

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

30040 

 620أ

 
 أنمار موسى جواد

الحرب فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة بعد الحرب الباردة/ أنمار 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2جوادموسى 

0205 

 سم02ص؛ 005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

552 

30040 

 660إ

 
 إٌناس جاسم دمحم

السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه اٌران فً عهد ادارة الرئٌس 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2اوباما/ إٌناس جاسم دمحم

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ العلوم الدولٌة   أ0

 

 

550 

30040 

 ,60ب

 
 البهادلً، علً هاشم عبد هللا

/ 0220دور تركٌا االللٌمً فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد عام 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ًعلً هاشم عبد هللا البهادل

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 350

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 امرٌكا -العاللات الدولٌة -تركٌا -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 أـ العنوان
 

 

550 

30040 

 262ت

 
 التمٌمً، مها سعد عبد الكرٌم

العربً بعد عام دور مجلس التعاون الخلٌجً فً النظام االللٌمً 

بؽداد: الجامعة  -2/ مها سعد عبد الكرٌم التمٌم0223ً

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,0

العاللا الدولٌة والسٌاسة  -رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 الخارجٌة

 العاللات الدولٌة -الخلٌج العربً -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 أـ العنوان
 

 

553 

30040 

 560ح

 
 الحسناوي، دمحم االله ططر

دور االمم المتحدة فً االزمة السورٌة: دراسة فً دور االمٌن 

 

55, 



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العام/ دمحم عبد االله ططر الحسناوي

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -سورٌة   أاالزمة ال -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 

30040 

 ,,6ح

 
 حٌدر ابراهٌم حسٌن

توظٌؾ الفوضى الخاللة فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة بعد 

بؽداد:  -2الحرب الباردة: العراق انموذجا/ حٌدر ابراهٌم حسٌن

 0205معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 احوال سٌاسٌة -العراق -0العاللات الخارجٌة    -أمرٌكاـ 0

 العنوان -ـ الحرب الباردة   أ3

 

 

555 

30040 

 ,2خ

 
 خالد عدنان صاحب

/ خالد عدنان 0223التنافس االٌرانً التركً فً العراق بعد

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2صاحب

 سم02ص؛ 060

 العلوم السٌاسٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

555 

30040 

 660د

 
 دٌنا عباس مضروب

/ دٌنا 0200الصراع الدولً على المٌاه حوض النٌل أنموذجا بعد 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن-2عباس مضروب

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -النٌل   أ -0الدولٌة    ـ السٌاسة0

 

 

550 

30040 

 6,0ز

 
 زهراء ؼازي فتح هللا رستم

االزمة السورٌة وانعكاساتها على العاللات االللٌمٌة اٌران 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2انموذجا/ زهراء ؼازي فتح هللا رستم

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 023

 السٌاسٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم 

 العنوان -أٌران   أ -ـ السٌاسة الدولٌة0

 

 

552 

30040 

 605ز

 
 الزوبعً، دمحم هاشم عبد هللا

/ دمحم هاشم عبد هللا 0220تركٌا وااللضٌة الفلسطٌنٌة منذ 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة النهرٌن -2الزوبعً

 فلسطٌن -عاللات خارجٌة -تركٌا -0   -ـ السٌاسة الدولٌة0

 أـ العنوان

 

556 



 

30040 

 0,6س

 
 الساري، ٌوسؾ راضً كاظم

البعد االسالمً للسٌاسة الخارجٌة االٌرانٌة فً عهد الثورة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2االسالمٌة/ ٌوسؾ راضً كاظم الساري

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان -الثورة االسالمٌة   أ -0الدولٌة   ـ السٌاسة 0

 

 

502 

30040 

 260س

 
 سلوى صكبان ابراهٌم

/ سلمى 0223دور حلؾ الناتو فً أمن الخلٌج العربً بعد عام 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد -2صكبان ابراهٌم

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العاللات الخارجٌة -الخلٌج العربً -0 ـ السٌاسة الدولٌة  0

 أـ العنوان
 

 

500 

30040 

 023ص

 
 صالح ؼانم حسٌن شذر

موالؾ الدول العربٌة من المتؽٌرات السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2/ صالح ؼانم حسٌن شذر0223

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 053

 العلوم السٌاسٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -السٌاسة     أ -0العاللات الخارجٌة    -ـ العراق0

 

 

500 

30040 

 ,26ع

 
 العمٌري، باسل محسن مهنا

السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه جمهورٌات أسٌا الوسطى بعد 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحرب الباردة/ باسل محسن مهنا العمٌري

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 352

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ    -ـ السٌاسة الدولٌة0

 

 

503 

30040 

 650ع

 
 العٌساوي، صدام حسٌن خلؾ درباش

االستراتٌجٌة االمرٌكٌة حٌال دول مجلس التعاون الخلٌجً بعد 

بؽداد: جامعة  -2/ صدام حسٌن خلؾ درباش العٌساوي0220

 0205علوم السٌاسٌة، كلٌة ال -النهرٌن

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة االستراٌجٌة

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

50, 

30040 

 020ؾ

 
 الفتالوي، علً دمحم لفته حسٌن

أستراتٌجٌة االمن الوطنً العرالً ازاء التحدٌات الخارجٌة بعد 

 

505 



كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ علً دمحم لفته حسٌن الفتالوي0223

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ فرع الدراسات الدولٌة

التحدٌات  -3العراق    -االمن  الوطنً -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 العنوان -الخارجٌة   أ
 

30040 

 0,ال

 
 الرا حسن عبد هللا

اسة الخارجٌة الٌابانٌة تجاه دول أثر متؽٌر الطالة على السٌ

بؽداد:  -2الخلٌج العربً بعد الحرب الباردة/ الرا حسن عبد هللا

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 002د، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ الدراسات الدولٌة

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

505 

30040 

 606ل

 
 سعد عبد الرضالإي 

مستمبل الدولة الٌمنٌة: دراسة فً مشكلة الجنوب/ لإي سعد عبد 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرضا

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العاللات الخارجٌة -الٌمن -0االحوال السٌاسٌة    -ـ الٌمن0

 أـ العنوان
 

 
 

500 

30040 

 ,32م

 
 دمحم معزز أسكندر جمٌل

الدور الروسً فً الصراعات الدولٌة الجدٌدة/ دمحم معزز اسكندر 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2جمٌل

0205 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -عاللات دولٌة   أ -روسٌا -0ـ السٌاسة الدولٌة   0 

 

 

502 

30040 

 ,32م

 
 دمحم جودت عامر

: 0222متؽٌر الطالة فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2النفط انموذجا/ دمحم جودت عامر

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 (0222احوال سٌاسٌة ) -أمرٌكا -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 أـ العنوان
 

 

506 

30040 

 556م

 
 المسعودي، علً رسول حسٌن

مكانة الٌابان فً النظام السٌاسً الدولً: الوالع والمستمبل/ علً 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رسول حسٌن المسعودي

 

522 



 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 350

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أحوال   أ -الٌابان -0الدولٌة   ـ السٌاسة 0

 

30040 

 526م

 
 المعموري، ناظم خلٌل حسن عبد

 -06,5مولؾ برٌطانٌا من التطورات السٌاسٌة فً الٌونان 

المادسٌة: جامعة  -2/ ناظم خلٌل حسن عبد المعموري0605

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02صح ,32

 لتارٌخ الحدٌثاطروحة دكتوراه فلسفة فً ا

 الٌونان -عاللات خارجٌة -برٌطانٌا -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 العنوان -برٌطانٌا   أ -عاللات خارجٌة -ـ الٌونان3

 

 

520 

30040 

 0,3م

 
 المفرجً، زٌنب نعمة دٌوان ساجت

تؤثٌر االهمٌة الجٌوبولتكٌة للبحر االسود فً االستراتٌجٌات 

بؽداد:  -2دٌوان ساجت المفرجًواالفاق المستمبلٌة/ زٌنب نعمة 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -االفاق المستمبلٌة   أ -0ـ العلوم الدولٌة   0

 

 

520 

30040 

 ,,6م

 
 المنذري، عالء عبد الوهاب عبد العزٌز

للتؽٌٌر فً الدول العربٌة وتاثٌره  االبعاد السٌاسٌة وااللتصادٌة
على االسمرار السٌاسً وااللتصادي: مصر انموذجا/ عالء عبد 

كلٌة  -بؽداد: جامعة  النهرٌن -2الوهاب عبد العزٌز المنذري

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 325

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة/ العاللات

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 
 

523 

30040 

 ,66م

 
 مهند خلٌل خلؾ

أثر العامل االلتصادي فً عاللات روسٌا الدولٌة: الخلٌج العربً 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2انموذجا/ مهند خلٌل خلؾ

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ فرع الدراسا الدولٌة

 ة   أـ العنوانـ السٌاسة الدول0ٌ

 

 

52, 

30040 

 206م

 
 مإمن طارق صالح

الموة الناعمة والسٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة فً عهد الرئٌس 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2باران اوباما/ مإمن طارق صالح

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 

525 



 سم02ص؛ ,05و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 باران اوباما )رئٌس أمرٌكً(  -0العاللات الخارجٌة    -ـ أمرٌكا0

 أـ العنوان
 

30040 

 ,52ي

 
 ٌعمر ابراهٌم حسن

االمن الجماعً بٌن مٌثاق االمم المتحدة والتطبٌك العملً: العراق 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2انموذجا/ ٌعمر ابراهٌم حسن

 0205العلوم، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسالة 

 العنوان -ـ السٌاسة الدولٌة   أ0

 

 

525 

3004020 

 00ج

 
 الجاؾ، منارعزالدٌن محمود حسٌن

االداء السٌاسً الخارجً للرئٌس جورد ودكر بوش والرئٌس 
باران اوباما دراسة ممارنة وفك المنهج السلوكً/ منار عز الدٌن 

كلٌة العلوم  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -2محمود حسن الجاؾ

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعاللات الدولٌة

 العنوان -ـ العاللات الدولٌة   أ0

 

 

520 

3004020 

 ,26ح

 
 حمٌد نعمة عٌدان جلود

دور المبادرات السلمٌة فً أدارة العاللات الدولٌة: روسٌا 

بؽداد: الجامعة  -2دان جلوداالتحادٌة انموذجا/ حمٌد نعمة عٌ

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 032

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعاللات الدولٌة والسٌاسة 
 الخارجٌة

 العنوان -أ    المبادرات السلمٌة  -0ـ العاللات الدولٌة   0

 

 

522 

3004020 

 500د

 
 دعاء عبد الحسٌن رسن سوادي

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لالزمات الدولٌة: الحرب على ادارة 

دعاء عبد  -2االرهاب انموذجا/ دعاء عبد الحسٌن رسن سوادي

بؽداد: الجامعة المستنصرٌة : كلٌة  -2الحسٌن رسن سوادي

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 050ج، -أ

 ٌةالعاللات الدولٌة والسٌاس -رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ      االرهاب  -0ـ العاللات الدولٌة   0

 

 

526 

3004020 

 ,56ر

 
 الرشٌد، مهند عبد هللا عبد الرحمن علً

السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه كورٌا الشمالٌة بعد الحرب 

بؽداد: الجامعة  -2الباردة/ مهند عبد هللا عبد الرحمن علً الرشٌد

 0205السٌاسٌة، كلٌة العلوم  -المستنصرٌة

 

562 



 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -الحرب الباردة   أ -0ـ العاللات الدولٌة   0

 

3004020 

 6,2ش

 
 الشٌخلً، فرح هشام عمر عبد الرحمن

السٌاسة الروسٌة اتجاه دول مجلس التعاون الخلٌجً/ فرح هشام 

كلٌة  -الجامعة المستنصرٌةبؽداد:  -2عمر عبد الرحمن الشٌخلً

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 مجلس التعاون   أـ العنوان -0ـ العاللات الدولٌة   0

 

 

560 

3004020 

 2,6ع

 
 عبد الكرٌم كاظم عجٌل

دور المتؽٌرات الخارجٌة فً اعادة تشكٌل النظام االللٌمً العربً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الكرٌم كاظم عجٌل/ 0202بعد 

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ    النظام االللٌمً العربً  -0ـ العاللات الدولٌة   0

 

 

560 

3004020 

 320م

 
 دمحم مضحً عبد علً

لارة افرٌمٌا بعد الحرب السٌاسة الخارجٌة االٌرانٌة واتجاه 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الباردة/ دمحم مضحً عبد علً

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ    ـ العاللا الدولٌة  0

 

 

563 

300400 

 260آ

 
 آمنة رسول عبد الزهرة

الدولٌة فاعلو الشبكة انموذجا/ آمنة الفاعلون الجدد فً السٌاسة 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2رسول عبد الزهرة

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 032هـ، -د

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -شبكات المعلومات   أ -0ـ السٌاسة الدولٌة   0

 

 

56, 

30040, 

 ,32م

 
 دمحم خٌري هاتؾ
االمنٌة فً النشرات االخبارٌة الرئٌسٌة لمناتً صورة الموات 

/ دمحم ,00/0/020الى  ,020/ 5/0السومرٌة والتؽٌٌر للمدة من 

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خٌري هاتؾ

 سم02ص؛ 35

 دبلوم عالً فً الدعاٌة والحرب النفسٌة

 العنوان -الحرب النفسٌة   أ -0ـ الدعاٌة )العراق(   0

 

565 



 

3004055352, 

 ,,ب

 
 بدر عواد برؼش

العاللات بٌن مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً واالتحاد االوربً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2وافالها المستمبلٌة/ بدر عواد برؼش

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,05ل، -أ

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة
 االتحاد االوربً -ت الخارجٌةالعاللا -ـ الخلٌج العرب0ً

 

 

565 

300400 

 502ح

 
 حسام ممدوح خٌرو

مستمبل التعاون الدولً فً ضوء تحوالت الصراع بعد الحرب 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الباردة/ حسام ممدوح خٌرو

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 003

 رسالة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -الحرب الباردة   أ -0ـ التعاون الدولً   0

 

 

560 

300436,32556 

 003خ

 
 الخفاجً، زمن ناصر عزٌز

/ زمن 0620 -0602المولؾ السوري من المضٌة الفلسطٌنٌة 

كلٌة التربٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2ناصر عزٌز الخفاجً

 0205للعلوم ، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 فلسطٌن -لات الخارجٌةالعال -ـ سورٌا0

 سورٌا -العاللات الخارجٌة -ـ فلسطٌن0

 العنوان -أ      ( 0620 -0602تارٌخ حدٌث ) -ـ فلسطٌن3

 

 

562 

3004,0255 

 ,60ز

 
 الزناد، هدى جاسم منصور

/ هدى جاسم منصور 0600 -0650االٌرانٌة  -العاللات البرٌطانٌة

 0205االداب، كلٌة  -االنبار: جامعة االنبار -2الزناد

 سم02ص؛ 050

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 أٌران -العاللات الخارجٌة -ـ برٌطانٌا0

 العنوان -برٌطانٌا   أ -العاللات الخارجٌة -ـ أٌران0

 

 

566 

3004,02556 

 5,6أ

 
 االسدي، سعد علً نعٌم

/ 0602 -0650مولؾ برٌطانٌا من الصراع العربً االسرائٌلً 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2سعد علً نعٌم االسدي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 أسرائٌل -العاللات الخارجٌة -ـ برٌطانٌا0

 برٌطانٌا -العاللات الخارجٌة -ـ أسرائٌل0

 

022 



 العنوان -(    أ0602 -0650تارٌخ حدٌث ) -ـ فلسطٌن3

 

3004,0203 

 262د

 
 الدلٌمً، فاطمة مشعل خلٌفة

 -0620االمرٌكٌة  -التنافس الدولً وأثره على العاللات البرٌطانٌة

كلٌة  -االنبار: جامعة االنبار -2/ فاطمة مشعل خلٌفة الدلٌم0626ً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 تارٌخ حدٌث -برٌطانٌا -0رٌكا   أم -العاللات الدولٌة -ـ برٌطانٌا0

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -أمرٌكا -3(   0626 -0620)

 

 

020 

3004,02,05 

 65,ق

 
 المرٌشً، ٌوسؾ طه حسٌن

 -0636برٌطانبا وأٌرلندا الحرة دراسة فً العاللات السٌاسٌة 

 -البصرة: جامعة البصرة -2/ ٌوسؾ طه حسٌن المرٌش06,5ً

 0205االنسانٌة، كلٌة العلوم 

 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -أٌرلندا    أ -العاللات الخارجٌة -ـ برٌطانٌا0

 

 

020 

3204,02,522, 

 0,0ص

 
 صادق صكبان دوشان

/ صادق صكبان 0265 -0225سٌاسة برٌطانٌا تجاه أٌطالٌا 

 0205تربٌة، كلٌة ال -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2دوشان

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -اٌطالٌا   أ -عاللات خارجٌة -ـ برٌطانٌا0

 

 

023 

3004,0255,52, 

 ,06ج

 
 الجبوري، علً كاظم حمزة

/ علً كاظم حمزة ,060 -0652السٌاسة البرٌطانٌة تجاه لبرص 

 0205التربٌة، كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الجبوري

 سم02ص؛ 003

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 لبرص   أـ العنوان -عاللات خارجٌة -ـ برٌطانٌا0

 

 

02, 

3004,0250 

 060ص

 
 الصائػ، صادق جعفر عودة

(/ صادق جعفر 0635 -0220السٌاسة البرٌطانٌة تجاه مصر)

ٌة للعلوم كلٌة الترب -كربالء: جامعة كربالء -2عودة الصائػ

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان -مصر   أ –عاللات خارجٌة  -ـ برٌطانٌا0

 

 

025 

3004,32,0 

 ,32م

 
 دمحم أحمد زٌدان خلؾ

 

025 



/ دمحم 0600 -0600السوفٌتٌة بٌن عامً   -العاللات االلمانٌة

التربٌة للعلوم  كلٌة -دٌالى: جامعة دٌالة -2أحمد زٌدان خلؾ

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

عاللات  -روسٌا -0روسٌا     -عاللات خارجٌة -ـ المانٌا0

 (0600 -0600تارٌخ حدٌث ) -المانٌا -3المانٌا    -خارجٌة

 أـ العنوان
 

3004,,2555 

 ,06ج

 
 الجبوري، كرٌم عباس حسون

(/ كرٌم ,060 -0252الفرنسً فً متصرفٌة جبل لبنان ) النشاط

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2عباس حسون الجبوري

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 322هـ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

العاللات  -لبنان -0لبنان    -العاللات الخارجٌة -ـ فرنسا0

 (,060 -0252ٌث )تارٌخ حد -لبنان -3فرنسا    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

020 

3004,52 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، كاظم هادي جلو

 -هـ20, -032العاللات الدبلوماسٌة االندلسٌة الخارجٌة )

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/كاظم هادي جلو المرٌش0226ً

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 6,,

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

 -032تارٌخ ) -االندلس -0العاللات الخارجٌة    -ـ االندلس0

 العنوان -م(   أ0226 -055 -هـ20,

 

 

022 

3004,0 

 02,ص

 
 صدام حسٌن لاسم

ممومات الموة فً استراتٌجٌة روسٌا االتحادٌة الشاملة وتؤثٌرها 

بؽداد:  -2/ صدام حسٌن لاسم0223فً مكانته الدولٌة بعد عام 

 0205السٌاسٌة، كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 025د، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -العاللات الخارجٌة   أ -ـ روسٌا0

 

 

026 

3004,0250 

 ,32أ

 
 أحمد عبد الحسن أبراهٌم

المتؽٌر االلتصادي فً العاللات الروسٌة الصٌنٌة بعد عام 

داد: بؽ -2وافالها المستمبلٌة/ احمد عبد الحسن ابراهٌم0222

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 025

العاللات  -الصٌن -0الصٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ روسٌا0

 العنوان -احوال التصادٌة   أ -3روسٌا    -الخارجٌة

 

 

002 

 



3004,0250 

 052هـ

 
 الهاشم، عائدة سامً دمحم

 -,,06 مولؾ االتحاد السوفٌتً من الحرب االهلٌة الصٌنٌة

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2/ عائدة سامً دمحم هاشم0650

 0205االدابن 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 الصٌن -العاللات الخارجٌة -ـ االتحاد السوفٌت0ً

 االتحاد السوفٌتً -العاللات الخارجٌة -ـ الصٌن0

 العنوان -أ   0652 -,,06تارٌخ حدٌث  -ـ الصٌن3

 

 

000 

3004,025, 

 0,س

 
 سرى ثامر هادي دمحم

الهندٌة الوالع واالفاق المستمبلٌة/ سرى ثامر  -العاللات الروسٌة

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2هادي دمحم

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 033هـ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 الهند -العاللات الخارجٌة -روسٌا -0ـ العاللات الدولٌة    0

 العنوان -روسٌا   أ -العاللات الخارجٌة -الهند -3

 

 

000 

3004,0255 

 0,,ب

 
 البدراوي، هادي صاحب عٌدان

/ 0600 -0625المولؾ الروسً من الثورة الدستورٌة االٌرانٌة 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -2هادي صاحب عٌدان البدراوي

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

العاللات  -أٌران -0روسٌا    -العاللات الخارجٌة -ـ روسٌا0

 0600 -0625تارٌخ حدٌث  -اٌران -3روسٌا    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

003 

3004,02556 

 ,32أ

 
 أحمد حسٌن شحٌل

/ احمد حسن 0203 -0660االسرائٌلٌة  -العاللات الروسٌة

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شحٌل

 سم02ص؛ 05,

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

العاللات  -أسرائٌل -0أسرائٌل    -العاللات الخارجٌة -ـ روسٌا0

  0203 -0660تارٌخ حدٌث  -روسٌا -3ىروسٌا    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

00, 

3004,66255 

 ,02ص

 
 سٌن محمودالصامري، ساهرة ح

/ ساهرة ,060، 0202المسؤلة البلؽارٌة فً الدول العثمانٌة 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2حسٌن محمود الصامري

0205 

 سم02ص؛ 02,

 

005 



 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ

 االمبراطورٌة العثمانٌة  -العاللات الخارجٌة -ـ بلؽارٌا0

 بلؽارٌا -العاللات الخارجٌة -االمبراطورٌة العثمانٌة -0

 ,060 -0202تارٌخ حدٌث  -ـ االمبراطورٌة العثمانٌة3

 أـ العنوان
 

3004502,0 

 022م

 
 المالكً، علً جودة صبٌح

/ علً جودة صبٌح 0605 -0252الروسٌة  -العاللات الٌابانٌة

 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2المالكً

 سم02ص؛ 032

 كتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصرأطروحة د

 روسٌا -العاللات الخارجٌة -ـ الٌابان0

 العنوان -الٌابان   أ -العاللات الخارجٌة -ـ روسٌا0

 

 

005 

300450250 

 0,0أ

 
 افراح دمحم علً

السٌاسة الخارجٌة للٌابان تجاه الصٌن وكورٌا فً عهد 

كلٌة  -جامعة بؽدادبؽداد:  -2/ افراح دمحم عل0600ً -0252مٌجً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 362

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

العاللات  -الٌابان -0الصٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ الٌابان0

 العنوان -الخارجٌة   أ
 

 

000 

30045,250 

 ,05ي

 
 الٌاسري، دمحم ٌونس عبد هللا

عبد هللا / دمحم ٌونس 0605 -,065الصٌنٌة  -العاللات الهندٌة

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2الٌاسري

 سم02ص؛ 056

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 -عاللات خارجٌة -الصٌن -0الصٌن    -عاللات خارجٌة -ـ الهند0

 العنوان -الهند    أ
 

 

002 

30045,602520 

 ,6هـ

 
 هند علً حسن

دراسة تارٌخٌة/  0606 -06,0االفؽانٌة  -العاللات الباكستانٌة

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2هند علً حسن

0205 

 سم02ص؛ 366

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 -افؽانستان -0افؽانستان    -العاللات الخارجٌة -ـ باكستان0ـ 0

 العنوان -باكستان   أ -العاللات الخارجٌة
 

 

006 

3004552530 

 ,26ح

 
 حمٌداوي، والء عبد جالًال

الٌمنٌة بعد الحرب الباردة/ والء عبد جالً  -العاللات االٌرانٌة

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الحمٌداوي

 

002 



0205 

 سم02ص؛ 000

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسً/ العاللات الدولٌة والسٌاسة 
 الخارجٌة

العاللات  -الٌمن -0الٌمن    -الخارجٌةالعاللات  -ـ اٌران0

 العنوان -اٌران      أ -الخارجٌة
 

3004552556 

 262ت

 
 التمٌمً، ضحى سلٌم حسٌن ٌاسٌن

االسرائٌلٌة والمضٌة  -مولؾ االمام الخمٌنً من العاللات االٌرانٌة

 -2/ ضحى سلٌم حسٌن ٌاسٌن التمٌم0620ً -0650الفلسطٌنٌة 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -رةالبصرة: جامعة البص

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 -عاللات دولٌة -أسرائٌل -0اسرائٌل    -عاللات دولٌة -ـ اٌران0

 العنوان -الخمٌنً، روح هللا مصطفى   أ -3اٌران   

 

 
000 

3004552556 

 06,س

 
 السراي، وسام شاكر مطشر

الصراع االٌرانً الصهٌونً وأثره على المشرق والع ومستمبل 

بؽداد: الجامعة  -2العربً/ وسام شاكر مطشر السراي

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ العاللات الدولٌة والسٌاسة 
 الخارجٌة

العاللات  -لاسرائٌ -0اسرائٌل    -العاللات الخارجٌة -ـ اٌران0

 العنوان -اٌران     أ -الخارجٌة
 

 

000 

30045520 

 ,32أ

 
 أحمد عبد الكاظم موسى

/ 0223مكانة أٌران االللٌمٌة فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد عام 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2أحمد عبد الكاظم موسى

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص: أٌض؛ 305

 علوم السٌاسٌةأطروحة دكتوراه فً ال

العاللات  -امرٌكا -0أمرٌكا    -العاللات الخارجٌة -ـ أٌران0

 العنوان -أٌران    أ -الخارجٌة
 

 

003 

3004552353 

 20,ب

 
 البركات، باسم كسار كاظم وادي

دراسة تارٌخٌة/ 0525 -0505النمساوٌة  -العاللات العثمانٌة

كلٌة  -المثنىالمثنى: جامعة  -2باسم كسار كاظم وادي البركات

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والنعاصر

 النمسا -العاللات الخارجٌة -ـ االمبراطورٌة العثمانٌة0

 االمبراطورٌة العثمانٌة -العاللات الخارجٌة -ـ النمسا0

 أـ العنوان

 

00, 



 

3004550205535 

 606ح

 
 ود ؼزٌلالحٌانً، سالم دا

العاللات بٌن تركٌا ودول مجلس التعاون الخلٌجً العربٌة بعد 
الحرب الباردة وافالها المستمبلٌة لطر انموذجا/ سالم داود ؼزٌل 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحٌانً

 سم02ص: أٌض؛ 050ي، -أ

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 الخلٌج العربً -الخارجٌة العاللات -ـ تركٌا0

 الحرب الباردة -3تركٌا    -العاللات الخارجٌة -الخلٌج العربً -0

 أـ العنوان
 

 

005 

3004550203 

 ,,6ح

 
 الحٌدري، حٌدر عبد الرزاق خلؾ

مكانة تركٌا فً المدرن االستراتٌجً االمرٌكً دراسة مستمبلٌة/ 

كلٌة  -هرٌنبؽداد: جامعة الن -2حٌدر عبد الرزاق خلؾ الحٌدري

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 3,2

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً العلوم السٌاسٌة

 -العاللات الدولٌة -أمرٌكا -0أمرٌكا    -العاللات الدولٌة -ـ تركٌا0

 العنوان -تركٌا    أ
 

 

005 

30045552556 

 2,6ش

 
 الشمري، عباس احمد فرحان

 -0655الفلسطٌنٌة المولؾ المصري من العاللات اللبنانٌة 

 -ذي لار: جامعة ذي لار -2/ عباس أحمد فرحان الشمري0605

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 052ث، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

العاللات  -فلسطٌن -0فلسطٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ لبنان0

 0605 -0655تارٌخ حدٌث  -مصر -3لبنان    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

000 

30045502535 

 565م

 
 المكوطر، عمار أحمد اسماعٌل

الوالع والوالع   0223االماراتٌة بعد عام  -العاللات العرالٌة

النجؾ االشرؾ:  -2والمستمبل/ عمار احمد اسماعٌل المكوطر

 0205معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 االمارات -العاللات الخارجٌة -العراق -0لدولٌة    ـ العاللات ا0

 العراق   أـ العنوان -العاللات الخارجٌة -ـ االمارات3

 

 
  002   

30045502532 

 606ت

 
 التوبً، حاكم هٌال جاسم

مٌناء مبارن الكوٌتً وتؤثٌراته على العراق دراسة فً الجؽرافٌة 

 -جامعة البصرةالبصرة:  -2السٌاسٌة/ حاكم هٌال جاسم التوبً

 0205كلٌة االداب، 

 

006 



 سم02ص: اٌض؛ 005ط، -أ

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة السٌاسٌة

عاللات  -الكوٌت -0الكوٌت    -عاللات خارجٌة -ـ العراق0

 موانئ )مٌناء مبارن الكوٌتً( -الكوٌت -3العراق    -خارجٌة

 أـ العنوان
 

3004550255 

    362و

 
 حسٌن شذرالوحٌلً، دمحم 

دراسة فً المتؽٌرٌن  0223االٌرانٌة بعد عام  -العاللات العرالٌة

بؽداد: جامعة  -2السٌاسً وااللتصادي/ دمحم حسٌن شذر الوحٌلً

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع الدراسات الدولٌة

العاللات  -أٌران -0أٌران    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 العنوان -العراق   أ -الخارجٌة
 

 

032 

30045502550 

 662س

 
 السهٌل،دالٌا فاتن أحمد

دراسة فً البعد  0223العاللات العرالٌة التركٌة بعد عام 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2االستراتٌجً/ دالٌا فاتن احمد السهٌل

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02أٌض؛  ص:030ث، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 تركٌا -العاللات الخارجٌة -العراق -0ـ العاللات الدولٌة   0

 العنوان -العراق   أ -العاللات الخارجٌة -ـ تركٌا3

 

 

030 

30045502556 

 006أ

 
 أبتهال فرحان خلٌفة سالم

مولؾ الحوزة العلمٌة فً النجؾ االشرؾ من المضٌة الفلسطٌنٌة 

البصرة: جامعة  -2(/ ابتهال فرحان خلٌفة سالم0603 -06,2)

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

ت العاللا -فلسطٌن -0فلسطٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

تارٌخ حدٌث  -العراق  )النجؾ االشرؾ( -3العراق    -الخارجٌة

 العنوان -(   أ0603 -06,2)

 

 
 

030 

 

30045502556 

 6,0ز

 
 زهراء عبد العزٌز سعٌد

/ زهراء عبد العزٌز 0606 -0652العراق والمضة الفلسطٌنٌة 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سعٌد

 سم02ص؛ 052ذ، -ب

 دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصرأطروحة 

العاللات  -فلسطٌن -0فلسطٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 0606 -0652تارٌخ حدٌث  -العراق -3العراق    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

033 

30045502520   



 الشمري، جنان مهدي جاسم 2,6ش

ٌة/ جنان دراسة تارٌخ 0652 -0600االفؽانٌة  -العاللات العرالٌة

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2مهدي جاسم الشمري

 0205التربٌة، 

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 -افؽانستان -0افؽانستان    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

   0652 -0600تارٌخ حدٌث  -العراق   العراق -العاللات الخارجٌة

 العنوان -أ
 

03, 

30045502560 

 506ن

 
 الكعبً، هدى صباح بدن

(/ هدى 0652 -0652مولؾ العراق من المضٌة الفٌتنامٌة )

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2صباح بدن الكعبً

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث 

العاللات  -فٌتنام -0فٌتنام    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 (0652 -0652تارٌخ حدٌث ) -العراق -3العراق    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

035 

3004550250 

 50,ن

 
 الكرعاوي، انوار حسٌن مشٌر

مولؾ العراق الرسمً والشعبً من التطورات السٌاسٌة فً مصر 

المادسٌة: جامعة  -2/ انوار حسٌن مشٌر الكرعاوي0650 -0650

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص؛ ,05هـ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الدراسات التارٌخٌة

العاللات  -مصر -0مصر    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 0650 -0650تارٌخ حدٌث  -مصر -3العراق    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

035 

300455020 

 662ش

 
 الشوٌلً، جودت جاسم دمحم

العرلً فً أتفاق مهارات واستراتٌجٌات التفاوض لدى المفاوض 
االطار االستراتٌجً لعاللة صدالة وتعاون بٌن جمهورٌة العراق 

بؽداد:  -2والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة/ جودت جاسم دمحم الشوٌلً

 0205كلٌة االعال.م،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً االعالم

عاللات ال -أمرٌكا -0امرٌكا    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 العنوان -المفاوضات   أ -3العراق       -الخارجٌة

 

 

530 

300455020 

 0,0غ

 
 ؼفران حبٌب ظاهر

االمرٌكٌة دراسة فً االبعاد السٌاسٌة  -العاللات العرالٌة

 -2/ ؼفران حبٌب ظاهر0203 -0223وااللتصادٌة للمدة من 
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 053

 

532 



 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

العاللات  -امرٌكا -0امرٌكا    -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 0203 -0223تارٌخ  -العراق -3العراق    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

3004550203 

 502ب

 
 بسام شبٌب دمحم

العاللات العسكرٌة بٌن العراق والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ بسام شبٌب دمحم0652 -06,5

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 022

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -العاللات الخارجٌة -ـ العراق0

 العراق -العاللات الخارجٌة -ـ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة0

 أـ العنوان
 

 

536 

30045522556 

 20خ

 
 خلؾ لطٌؾ علً
االسرائٌلٌة واثرها على المضٌة الفلسطٌنٌة  -العاللات االردنٌة

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ خلؾ لطٌؾ علً,020 -,066

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 030

العاللات  -اسرائٌل -0اسرائٌل    -العاللات الخارجٌة -ـ االردن0

 العنوان -لسطٌنٌة   أالمضٌة الف -3االردن    -الخارجٌة

 

 

0,2 

30045522556 

 262د

 
 الدلٌمً، دحام فرحان عبد الحمد شالل

/ دحام فرحان 0622 -,060مولؾ االردن من المضٌة الفلسطٌنٌة 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الحمد شالل الدلٌمً

0205 

 سم02ص؛ 306

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

العاللات  -فلسطٌن -0فلسطٌن    -عاللات الخارجٌةال -ـ االردن0

 0622 -,060تارٌخ حدٌث  -فلسطٌن -3االردن    -الخارجٌة

 أـ العنوان
 

 

0,0 

300455625, 

 006أ

 
 ابتهال مالن جلٌل دمحم

الهندٌة على االمن المومً الباكستانً/  -أثر العاللات االسرائٌلٌة

كلٌة العلوم  -النهرٌنبؽداد: جامعة  -2ابتهال مالن جلٌل دمحم

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ االستراتٌجٌة

احوال  -باكستان -0الهند    -العاللات الخارجٌة -ـ اسرائٌل0

 العنوان -سٌاسٌة   أ
 

 

0,0 

300450025, 

 052ؾ

 
 فاطمة حسن رسول عبد االمٌر كنبر

 

0,3 



/ فاطمة حسن ,062 -0656ؽربٌة الم -العاللات السٌاسٌة اللٌبٌة

كلٌة التربٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2رسول عبد االمٌر كنبر

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

العاللات  -المؽرب -0المؽرب    -العاللات الخارجٌة -ـ لٌبٌا0

 العنوان -لٌبٌا   أ -الخارجٌة
 

3004502,60 

 2,6ش

 
 الشمري، رواء عباس برهً خلٌل

/ رواء عباس 0602 -0650الٌوؼسالفٌة  -العاللات المصرٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -2برهً خلٌل الشمري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 -ٌوؼسالفٌا -0ٌوؼسالفٌا     -العاللات الخارجٌة -ـ مصر0

     0602 -0650تارٌخ حدٌث  -مصر -3مصر    -العاللات الخارجٌة

 العنوان -أ
 

 

0,, 

3004006320 

 506ل

 
 لطفً جمٌل دمحم

/ لطفً جمٌل 0652 -0622االمرٌكٌة  -العاللات الدومنٌكانٌة

 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2دمحم

 سم02ص؛ 0,6

 المعاصراطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث 

العاللات  -امرٌكا -0امرٌكا    -العاللات الخارجٌة -ـ الدومنٌكان0

 العنوان -الدومنٌكان   أ -الخارجٌة
 

 

0,5 

3004032,3220 

 56ح

 
 حسن عطٌة عبد هللا

 -0653سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه المانٌا الؽربٌة 

 كلٌة -واسط: جامعة واسط -2/ حسن عطٌة عبد هللا0650

 0205التربٌة، 

 العنوان -المانٌا الؽربٌة   أ -عاللات خارجٌة -ـ امرٌكا0

 

 

0,5 

3004032,30233 

 ,56س

 
 السعٌدي، حنان عباس خٌر هللا

 -06,0سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه تشٌوكسلوفاكٌا 

 -البصرة: جامعة البصرة -2/ حنان عباس خٌر هللا السعٌدي06,2

 0205للعلوم االنسانٌة، كلٌة التربٌة 

 سم02ص؛ 035

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -تشٌكوسلوفاكٌا   أ -عاللات خارجٌة -ـ امرٌكا0

 

 

0,0 

3004032,5 

 600هـ

 
 هٌفاء علً عبد الحسن

/ 0653 -06,5سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه اسبانٌا 

جامعة ذي لار: كلٌة التربٌة  -رذي لا -2هٌفاء علً عبد الحسٌن

 

0,2 



 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -اسٌانٌا    أ -عاللات خارجٌة -ـ أمرٌكا0

 

300403253025 

 260ع

 
 العلوانً، علً ناجح دمحم

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه منطمة الخلٌج العربً 
 -االنبار: جامعة االنبار -2/ علً ناجح دمحم العلوان0653ً -06,0

 سم02ص؛ 0,2كلٌة االداب، 

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -الخلٌج العربً   أ -العاللات الخارجٌة -ـ أمرٌكا0

 

 

0,6 

30040325,2, 

 ,,6ح

 
 حٌدر عبد العالً جبر

/ 0600 -,065االمرٌكٌة تجاه الهند  سٌاسة الوالٌات المتحدة 

كلٌة التربٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2حٌدر عبد العالً جبر

0205 

 سم02ص؛ 52,

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -الهند   أ -العاللات الخارجٌة -ـ أمرٌكا0

 

 

052 

3004032565 

 605هـ

 
 الهٌازعً، كاظم جواد أحمد

 -06,5الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه المالٌو )مالٌزٌا( سٌاسة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ كاظم جواد أحمد الهٌازع0620ً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 العنوان -مالٌزٌا   أ -عاللات خارجٌة –ـ امرٌكا 0

 

 

050 

3004032500 

 506ن

 
 الكعبً، اكرام حسن كامل

/ 0602 -0650وٌلس واثرها فً العاللات االمرٌكٌة اللٌبٌة لاعدة 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2أكرام حسن كامل الكعبً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ

العاللات  -لٌبٌا -0لٌبٌا    -العاللات الخارجٌة -ـ امرٌكا0

 العنوان -أمرٌكا   أ -الخارجٌة
 

 

050 

30042250 

 660ز

 
 زٌنب عبد هللا منكاش

العاللات االمرٌكٌة الصٌنٌة بعد الحرب الباردة وابعادها السٌاسٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2وااللتصادٌة/ زٌنب عبد هللا منكاش

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 355

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

عاللات  -الصٌن -0الصٌن    -اللات الخارجٌةالع -ـ امرٌكا0

 

053 



 العنوان -الحرب الباردة   أ -3أمرٌكا    -خارجٌة

 

300422550 

 05,م

 
 مرتضى مإٌد شكور

/ مرتضى مإٌد 0200 -0220التركٌة  -العاللات االمرٌكٌة

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شكور

 السٌاسٌة/ الدراسات الدولٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم 

العاللات  -تركٌا -0تركٌا    -العاللات الخارجٌة -ـ امرٌكا0

 العنوان -امرٌكا   أ -الخارجٌة
 

 

05, 

302 

 262د

 
 الدلٌمً، زٌنب طالب سلمان أحمد

العملٌة التشرٌعٌة فً النظم البرلمانٌة االتحادٌة )دراسة ممارنة( 

بؽداد: الجامعة  -2احمد الدلٌمًالهند/ زٌنب طالب سلمان  -العراق

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 025

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة/ النظم السٌاسٌة والسٌاسات 
 العامة

 الهند -العاللات الخارجٌة -العراق -0ـ التشرٌع )العراق(   0

 العنوان -العراق    أ -العاللات الخارجٌة -ـ الهند3

 

 

055 

302 

 62س

 
 سٌؾ عباس حسٌن

ظاهرة االستمرار وعدم االستمرار الحكومً فً النظم البرلمانٌة/ 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سٌؾ عباس حسٌن

0205 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً العلوم 

 العنوان -الهٌئات التشرٌعٌة    أ -ـ العراق0

 

 

055 

332 

 ,32م

 
 مهند خلٌفة عبٌدالدمحمي، 

لٌاس الكفاءة النسبٌة لكلٌات جامعة االنبار باستخدام تحلٌل مؽاؾ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌانات/ مهند خلٌفة عبٌد الدمحمي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 005ج، -ت

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -أ   محافظة االنبار( -ـ االلتصاد )العراق0

 

 

050 

332426 

 ,0,ن

 
 كرار ناصر حرٌب

التنظٌم االجتماعً فً سوق شعبً دراسة انثروبولوجٌة أجتماعٌة 
لعملٌات البٌع باالجل فً سوق مرٌدي بمدٌنة الصدر/ كرار ناصر 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حرٌب

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا

 العنوان -سوق مرٌدي   أ -0االنثروبولوجٌا االلتصادٌة    ـ0

 

 

052 



332426 

 632هـ

 
 هٌثم حمٌد مطلن

منهج التحلٌل االلتصادي فً فكر أبن خلدون )نظرٌة العمران 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2والمعاش انموذجا(/ هٌثم حمٌد مطلن

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 002

 فً العلوم االلتصادٌةرسالة ماجستٌر 

 ابن خلدون )مإرخ وعالم اجتماع( -0ـ االلتصاد التحلٌلً   0

 أـ العنوان
 

 

056 

33240 

 ,6,ن

 
 البدٌري، مرتضى حسٌن لفته

 -تحلٌل العاللة بٌن التضخم وعجز الموازنة العامة فً العراق

/ مرتضى حسٌن لفته 0200 -0622دراسة لٌاسٌة للمدة 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة واسطواسط:  -2البدٌري

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة 

 العنوان -ـ االلتصاد التحلٌلً   أ0

 

 

052 

33240 

 03,ؾ

 
 الفراجً، احمد دمحم احمد

تحلٌل التصادي النتاج وتسوٌك بعض محاصٌل الخضر فً 

دمحم احمد / احمد ,020محافظة بؽداد للموسم الزراعً الصٌفً 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الفراجً

 سم02ص؛ 000

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة/ االلتصاد الزراعً 
 والتسوق الزراعً

 العنوان -ـ االلتصاد التحلٌلً   أ0

 

 

050 

3324000 

 266أ

 
 االمٌن، نهى عبد الرحمن عدنان

عراق وكٌفٌة معالجتها فً االلتصاد ظاهرة االرامل واالٌتام فً ال

بؽداد: دٌوان الولؾ  -2االسالمً/ نهى عبد الرحمن عدنان االمٌن

 0205كلٌة االمام االعظم،  -السنً

 سم02ص؛ 020

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة

 العنوان -احوال التصادٌة   أ -العراق -0ـ االسالم وااللتصاد   0

 

 

050 

3324000 

 605ز

 
 الزوبعً، عادل فاضل كواد

الخدمات المصرفٌة فً المصارؾ االسالمٌة دراسة ممارنة/ فاضل 

كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -2عادل كواد الزوبعً

 0205االسالمٌة، 

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الشرٌعة االسالمٌة

 العنوان -ـ االلتصاد االسالمً   أ0

 

 

053 

3324000 

 ,6ز

 
 ٌن سلٌمانزٌد ٌاس

أصدار النمود فً االلتصاد االسالمً والوضعً/ زٌد ٌاسٌن 

 

05, 



 0205كلٌة االمام االعظم،  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -2سلمان

 سم02ص؛ 300ت، -ب

 العنوان -اصدار   أ -النمود -0ـ االلتصاد االسالمً   0

 

3324000 

 066ط

 
 الطائً، ورلاء ٌونس ٌحٌى

والمالٌة فً كتاب صحٌح أبن حٌان توفً الجوانب االلتصادٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هـ/ ورلاء ٌونس ٌحٌى الطائً,35

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,35

 أطروحة دكتوراه فً تارٌخ االلتصاد 

 العنوان -ـ االلتصاد االسالمً   أ0

 

 

055 

3324000 

 56ع

 
 العزي، عمر طالب حسٌن

لتصاد االسالمً/ عمر طالب وسائل معالجة الفساد فً ضوء اال

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن

 سم02ص؛ ,36

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص التصاد اسالمً

 العنوان -ـ االلتصاد االسالمً   أ0

 

 

055 

3324000 

 ,32م

 
 دمحم احمد عجاج

دمحم احمد بعض جوانب االلتصاد االسالمً فً الصحٌحٌن/ 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -2عجاج

 سم02ص؛ 20,

 اطروحة دكتوراه فً االلتصاد االسالمً

 العنوان -ـ االلتصاد االسالمً   أ0

 

 

050 

33246 

 ,06ج

 
 الجبوري، أطٌاؾ عصام حسٌن

لٌاس أثر االرتداد الزمنً فً تؽٌٌر مسار دالة االستهالن فً 

/ أطٌاؾ عصام حسٌن 0200 -0660العراق دراسة تطبٌمٌة للمدة 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بابل: جامعة بابل -2الجبوري

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -االحوال االلتصادٌة   أ -ـ العراق0

 

 

052 

33246 

 5,3خ

 
 الخزرجً، رنٌن ٌوسؾ جاسم

ق الحكومً فً تحمٌك االنمائٌة االلفٌة فً االلتصاد كفاءة االتفا

بؽداد:  -2/ رنٌن ٌوسؾ جاسم الخزرج0223ًالعرالً بعد عام 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ 052م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم االلتصاد

 العنوان -احوال التصادٌة   أ -ـ العراق0

 

 

056 

33246   



 وصال عبد هللا حسٌن 502و
لٌاس وتحلٌل العاللة بٌن توزٌع الموى العاملة ومعدالت النمو 

/ وصال عبد هللا 0202 -0625االلتصادي فً العراق للمدة من 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن

 سم02ص: اٌض؛ 006ش، -أ

 أطروحة دكتوراه فً االلتصاد

 الموى العاملة -العراق -0ال التصادٌة   أحو -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

002 

332462550 

 600ر

 
 رواء عبد العباس خضٌر

 -0222تحلٌل ولٌاس الرفاهٌة االلتصادٌة فً العراق للمدة من 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2/ رواء عبد العباس خضٌر0203

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,5

 العلوم االلتصادٌة/ العلوم المالٌة والنمدٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -احوال التصادٌة   أ -العراق -0ـ االلتصاد   0

 

 

000 

332460 

 560ج

 
 الجعٌفري، دمحم عباس مجٌد

أثر النمل على الصناعة فً محافظة واسط/ دمحم عباس مجٌد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجعٌفري

 سم02ص؛ 026

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )محافظة واسط(   أ -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 

 

000 

332460 

 0,5ع

 
 العارضٌن حازم جواد كاظم

الثروة الحٌوانٌة فً العراق دراسة فً الجؽرافٌة الزراعٌة/ حازم 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2جواد كاظم العارضً

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العراق -الثروة الحٌوانٌة -0الجؽرافٌة الزراعٌة    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

003 

33246000, 

 260ج

 
 الجلٌباوي، هٌثم حسون حطٌمان

التكالٌؾ االجتماعٌة لبرامج االصالح االلتصادي فً بلدان عربٌة 

 -واسط: جامعة واسط -2باويمختارة/ هٌثم حسون حطٌمان الجلٌ

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -االصالح االلتصادي   أ -0االحوال    -ـ الدول النامٌة0

 

 

00, 

33246550 

 ,2,س

 
 سرمد جاسم حمودي ناصر

التنموٌة مٌزان الخدمات فً العراق: رإٌة تموٌمٌة فً االبعاد 

 -2/ سرمد جاسم حمودي ناصر0200 -0662والدولٌة للمدة 

 

005 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -أ   0200 -0662أحوال التصادٌة  -ـ العراق0

 

330 

 066ر

 
 الراوي، علً دمحم احمد

طاع االعمال ودوره فً تنوٌع االلتصاد العرالً/ علً دمحم والع ل
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2احمد الراوي

0205 

 سم02ص؛ 060م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم  االلتصادٌة

 العنوان -احوال التصادٌة   أ -ـ العراق0

 

 

005 

33040 

 5,6أ

 
 االسدي، حٌدر عبد االمٌر جاسم

العمالة الواحدة فً سوق العمل لبلدان مختارة مع أشارة خاصة 

بؽداد:  -2العراق المنافع والكلؾ/ حٌدر عبد االمٌر جاسم االسدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ ,00ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 احوال التصادٌة -راقالع -0ـ العمل والعمال )العراق(   0

 أـ العنوان
 

 

000 

3304030 

 50,خ

 
 الخرسانً، فالح عبد الرضا هداب

ولؽاٌة  0223أثر البطالة على االمن الوطنً فً العراق للمدة من 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ فالح عبد الرضا هداب الخرسان0200ً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 23

 التخطٌط الستراتٌجًدبلوم عالً فً 

 العنوان -التخطٌط االستراتٌجً   أ -0التصادٌات    -ـ البطالة0

 

 

002 

3304, 

 2,6ش

 
 الشمري، زٌنب عبد هللا دمحم

االثار االجتماعٌة لعمالة النساء فً المطاع ؼٌر الحكومً دراسة 

بؽداد:  -2مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ زٌنب عبد هللا دمحم الشمري

 0205كاٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع/ خدمة اجتماعٌة

 العنوان -ـ المرأة العاملة   أ0

 

 

006 

330 

 5,6أ

 
 االسدي، رؼد ضمد جاسم

العاللة بٌن توزٌع الدخل ومعدالت الفمر باستخدام سببٌة جرانجر 

ىبابل:  -2/ رؼد ضمد جاسم االسدي0203 -0223للمدة من 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 005

 

022 



 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والنمدٌة

 العنوان -(   أ0203 -0223احوال ألتصادٌة ) -ـ العراق0

 

330402650 

 5,6أ

 
 االسدي، رسل عبد الواحد عبد المهدي

بنن دور الموائم المالٌة والكشوفا الدورٌة فً تحمٌك رلابة ال
المركزي: دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة/ رسل 

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الواحد عبد المهدي االسدي

 0205العالً للدراسات المحاسبٌة، 

 سم02ص؛ 062

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -العراق   أ -ـ البنون0

 

 

020 

330400 

 ,,6ح

 
 حٌدر عبد الهادي حمٌد

تموٌم اداء المصارؾ التجارٌة العامة فً أستثمار مواردها المتاحة 
بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرافدٌن والرشٌد/ حٌدر عبد الهادي 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حمٌد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 035

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -ـ البنون التجارٌة    أ0

 

 

020 

330400 

 552خ

 
 الخزعلً، زٌنب حمٌد كاطع

دراسة حالة أجراءات مكافحة ؼسٌل االموال فً عٌنة من 
المصارؾ التجارٌة العرالٌة: اطار ممترح/ زٌنب حمٌد كاطع 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: امعة بؽداد -2الخزعلً

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 003

 ؾدبلوم عالً فً المصار

 العنوان -ـ البنون التجارٌة   أ0

 

 

023 

330400 

600 

 
 سناء رشٌد محٌسن

تؤثٌر التدرٌب فً تحسٌن مستوى اداء العاملٌن: دراسة 
استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً عدد من المصارؾ 

 -بؽداد: جامعة بؽداد-2التجارٌة العرالٌة/ سناء رشٌد محٌسن

 0205المحاسبٌة والمالٌة، المعهد العالً للدراسات 

 سم02ص؛ 000

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -العراق    أ -ـ البنون التجارٌة0

 

 

02, 

330400 

 ,00ص

 
 الصفار، عدنان عودة صالح

فائض السٌولة فً المصارؾ التجارٌة وامكانٌات االستثمار مع 

بؽداد:  -2اشارة خاصة للعراق/ عدنان عودة صالح الصفار

 0205 -كلٌة االدارة وااللتصاد -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 000

 

025 



 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ البنون التجارٌة )العراق(   أ0

 

330400 

 605ؾ

 
 الفوازي، دمحم احمد ضاحً

لتمٌٌم االداء المالً للمصارؾ:  GAMISالنظام التملٌدي ونظام 

دراسة ممارنة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة للمدة من 

البصرة: جامعة  -2/ دمحم احمد ضاحً الفوازي0203 -0220

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة

 العنوان -أ    ـ البنون التجارٌة )العراق(0

 

 

025 

330400 

 605م

 
 منتصر علً زٌن الدٌن

المدرة التنافسٌة للمصارؾ التجارٌة واثرها على التموٌل التنموي 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فً العراق/ منتصر علً زٌن الدٌن

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 062ش، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -االلتصاد )العراق(   أ -0البنون التجارٌة    ـ0

 

 

020 

33040000 

 600س

 
 سناء جاسم دمحم

دور المصارؾ االسالمٌة فً تموٌل التنمٌة االلتصادٌة فً العراق 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ سناء جاسم دمحم0200 -0222للمدة 

 0205المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ

 التنمٌة االلتصادٌة   أـ العنوان -العراق -0ـ البنون االسالمٌة   0

 

 

022 

3304003 

 60,م

 
 مروان عبد الرسول حمودي

دور الحكومة المصرفٌة فً تعزٌز االداء المصرفً: دراسة 
تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة/ مروان عبد 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: امعة بؽداد -2حموديالرسول 

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ

 العنوان -ـ البنون الخاصة   أ0

 

 

026 

3304003 

 ,50ز

 
 نزار هٌاس عباس

اثر الشكل التنظٌمً للمصارؾ فً العائد والمخاطرة: دراسة 
المصارؾ العرالٌة الخاصة/ نزار هٌاس تطبٌمٌة فً عٌنة من 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس

 0205والمالٌة، 

 سم02ص، 020

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 

062 



 العنوان -العائد والمخاطرة    أ -0ـ البنون الخاصة   0

 

330405 

 66,ن

 
 الكروي، بالل نوري سعٌد

المخاطرة والسٌولة  والربحٌة وانعكاسها على لٌمة نمط ادارة 
المصرؾ: دراسة لعٌنة من المصارؾ االجنبٌة ومكانٌة تطبٌمها 

بؽداد: جامعة  -2فً المصارؾ العرالٌة/ بالل نوري سعٌد الكروي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 005ط، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً  علوم ادارة االعمال

 العنوان -ادارة االعمال   أ -0ـ البنون االجنبٌة )العراق(   0

 

 

060 

3304050 

 026د

 
 دالٌا عبد المحسن ٌونس

دور صندوق النمد الدولً فً والع السٌاسة النمدٌة للبنن المركزي 

بؽداد:  -2/ دالٌا عبد المحسن ٌونس0203 -,022العرالً للمدة 

 0205ت المحاسبٌة، المعهد العالً للدراسا -جامعة بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 003ر، -أ

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 -,022سٌاسة نمدٌة ) -العراق -0ـ صندوق النمد الدولً   0

 العنوان -(   أ0203

 

060 

3304005 

 000ع

 
 العتابً، حمٌد لفته دمحم

لٌاس كلفة الخدمة المصرفٌة باستخدام تمنٌة التكلفة على اساس 

( دراسة تطبٌمٌة/ حمٌد لفته دمحم TDABC) النشاط الموجه بالولت

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2العتابً

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 036ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة

 العنوان -التكنلوجٌا   أ -0تسوق    -ـ البنون التجارٌة0

 

 

063 

33040050 

 260س

 
 سلوى وحٌد حسون

المتؽٌرات االلتصادٌة فً نمو الودائع المصرفٌة فً تؤثٌر بعض 

بؽداد:  -2/ سلوى وحٌد حسون,020 -0662العراق للمدة  

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ الودائع المصرفٌة   أ0

 

 

06, 

33040053 

 66,ج

 
 جربو، زهراء حسٌن دمحم

تموٌم أجراءات الرلابة الداخلٌة لتحمٌك فاعلٌة المروض الزراعٌة 
بالتطبٌك على المصرؾ الزراعً التعاونً/ زهراء حسٌن دمحم 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جربو

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة 

 العنوان -ـ المروض   أ0

 

065 



 

330400532 

 003خ

 
 الخفاجً، ازهار احمد حسن

دور المروض المشتركة فً التموٌل وتملٌل المخاطر المصرفٌة: 
بحث تطبٌمً فً عٌنه من المصارؾ العرالٌة العامة/ ازهار أحمد 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن الخفاجً

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ ,02

 رؾرسالة دبلوم عالً فً المصا

 العنوان -خدمات مصرفٌة   أ -ـ المروض0

 

 

065 

33040053 

 ,32م

 
 دمحم هادي هاشم

دور التدلٌك الداخلً فً تحدٌد وتمٌٌم مخاطر المرار االئتمانً: 

بؽداد:  -2دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد/ دمحم هادي هاشم

 0205الكلٌة التمنٌة االدارٌة،  -الجامعة التمنٌة الوسطى

 سم02ص؛ 000

 لة ماجستٌر تمنً فً التمنٌة المالٌة والمحاسبٌةرسا

 مصرؾ -الرشٌد -3التدلٌك الداخلً    -0ـ االئتمان المصرفً   0

 أـ العنوان
 

 

060 

33040053 

 60م

 
 منى عباس كاظم

الدور الرلابً للبنن المركزي العرالً فً تحسٌن االئتمان 
 المصرفً بحث تطبٌمً فً عٌنه من المصارؾ العرالٌة/ منى

بؽداد: المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -2عباس كاظم

0205 

 سم02ص؛ 035

 شهادة دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -ـ األتمان المصرفً   أ0

 

 

062 

3304002 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، فرح علً توفٌك

المعاٌٌر الدولٌة لألشراؾ والرلابة المصرفٌة وآثارها فً 
للمطاع المصرفً الخاص فً العراق/ فرح علً االستمرار المالً 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2توفٌك الزبٌدي

0205 

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ المصارؾ الخاصة   أ0

 

 

066 

330430 

 065ر

 
 الربٌعً، فاتن عزٌز حسٌن

أستٌراد المحاصٌل أثر األتمان الزراعً التخصصً فً الحد من 

/ فاتن عزٌز حسٌن 0202 -0662االستراتٌجٌة فً العراق 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الربٌعً

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 050

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -ـ البنون الزراعٌة   أ0

 

222 



 

3304,0 

 206ج

 
 الجلبً، نجلة شمعون شلٌمون

تحلٌل تكالٌؾ التضخم وأثرها على مستوٌات المعٌشة بالعراق 

بؽداد:  -2/ نجلة شمعون شلٌمون الجلب0200ً -0662للمدة من 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -المعٌشة بالعراق   أ -0العراق    -ـ التضخم المال0ً

 

 

220 

3304,0 

 ,05س

 
 الساعدي، زاهد لاسم بدن

التضخم الركودي واالختالالت الهٌكلٌة فً االلتصاد العرالً للمدة 

البصرة: جامعة  -2/ زاهد لاسم بدن الساعدي0203 -0662

 0205كلٌة لالدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -المالً   أـ التضخم 0

 

 

220 

3304,05 

 566ح

 
 حسٌن عطوان مهوس معارج

/ حسٌن 0203 -0662سعر صرؾ الدٌنار مابٌن االحتٌاطات للمدة 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عطوان مهوس معارج

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التصادٌات المال   أ -ـ االستمرار النمدي0

 

 

223 

3304,5 

 506ن

 
 الكعبً، خولة لاسم حمدان

دور االدوات الكمٌة  للسٌاسة النمدٌة فً الحد من ظاهرة التضخم 
فً العراق: دراسة تطبٌمٌة فً اجراءات البنن المركزي للمدة من 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ خولة لاسم حمدان الكعب0203ً -0663

 0205العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، المعهد 

 سم02ص؛ 0,5

 دبلوم عالً فً المصارؾ

 العنوان -التضخم فً العراق   أ -0ـ السٌاسة النمدٌة   0

 

 

22, 

33045 

 ,32أ

 
 أحمد زكً دمحم

أثر المناخ االستثماري فً نشاط المطاع الخاص المحلً فً 

 -2أحمد زكً دمحممحافظة بؽداد انموذجا/  0223العراق بعد عام 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً علوم االلتصاد

 العنوان -العراق   أ -ـ االستثمار0

 

 

225 

33045   



 الربٌعً، ذو الفمار دمحم فلٌح 065ر
الممارنة المرجعٌة للتطبٌمات المحاسبٌة وانعكاسها على جودة 

ٌاس واالفصاح المحاسبً: بحث تطبٌمً على عٌنة من الم
الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة/ ذو الفمار دمحم 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فلٌح الربٌعً

 سم02ص: اٌض؛ 000س، -أ

 شهادة محاسب لانونً معادلة للدكتوراه

 العنوان -أ        ـ االوراق المالٌة )العراق( 0

 

225 

33045 

 562ر

 
 رسول عبد الحسٌن ؼلٌم

دور التكالٌؾ فً لرارات االستثمار: دراسة تطبٌمٌة فً مصفى 

بؽداد: الجامعة التمنٌة  -2الدورة/ رسول عبد الحسٌن ؼلٌم

 0205الكلٌة التمنٌة االدارٌة،  -2الوسطى

 سم02ص؛ 0,0

 والمحاسبٌةرسالة ماجستٌر تمنً فً تمنٌات المالٌة 

 العنوان -التكالٌؾ البٌئٌة    أ -0ـ االستثمار المالً   0

 

 

220 

33045 

 00,ع

 
 العرباوي، نبؤ كاظم هادي

المصارؾ التجارٌة ودورها فً تفعٌل االستثمار الخاص فً 

المادسٌة:  -2/ كاظم هادي العرباوي0203 -0223العراق للمدة 

 0205وااللتصاد، كلٌة االدارة  -جامعة المادسٌة

 سم02ص: اٌض؛ 002و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

   0203-0223أحوال ألتصادٌة  -العراق -0ـ االستثمار)العراق(   0

 العنوان -أ
 

 

222 

33045 

 60م

 
 منى كامل حمد

لٌاس جودة االرباح المحاسبٌة فً ظل تبنً مدخل المٌمة العادلة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الٌة/ منى كامل حمدلتمٌٌم االستثمارات الم

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 005ن، -أ

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة

 العنوان -االرباح   أ -0ـ االستثمار المالً   0

 

 

226 

33045 

 062و

 
 الوائلً، رإى نصٌر كاظم

االلتصاد العرالً/ تحلٌل كفاءة أداإ بنٌة االعمال االستثمارٌة فً 

كلٌة االدارة  -واسط: جامعة واسط -2رإى نصٌر كاظم الوائلً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -االلتصاد العرالً   أ -0ـ االستثمار   0

 

 

202 

330453 

 066ر

 
 راوٌة دمحم زٌدان

العملة العرالٌة فً الجدوى والمتطلبات االلتصادٌة العادة هٌكلة 

 

200 



بؽداد: جامعة  -2ضوء تجارب دول مختارة/ راوٌة دمحم زٌدان

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التصادٌات   أ -0ـ العمالت   0

 

33045,0 

 262ت

 
 التمٌمً، نور حازم دمحم

باستخدام أدوات التحلٌاللمالً فً سوق العراق  االمكانات المستملة

 -واسط: جامعة واسط -2لالوراق المالٌة/ نور حازم دمحم التمٌمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ االسواق المالٌة0

 

 

200 

33045,0 

 0,2ع

 
 عادل منصور فاضل

حلٌل كفاءة االداء المالً للشركات المدرجة فً سوق العراق ت

 -2/ عادل منصور فاضل0200 -0226لالوراق المالٌة للمدة 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ االسواق المالٌة   أ0

 

 

203 

33045,0 

 606هـ

 
 الهٌتً، بالل دمحم أسعد محمود

تحلٌل أثر تطلبات السوق المالٌة على اسعار الصرؾ فً عدد من 

 -2البلدان النامٌة مع أشارة خاصة للعراق/ بالل دمحم أسعد الهٌتً
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ورصات )العراق(   أـ الب0

 

 

20, 

33045,0 

 502و

 
 وسام شفٌك حسن

أدوات التحلٌل الفنً والتفوق على السوق المالٌة: بحث تطبٌمً/ 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2وسام شفٌك حسن

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 025س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 العنوان -المالٌة   أـ االسواق 0

 

 

205 

3304500 

 022س

 
 السالم، أحمد جبر سالم

/ 0203 -0223والع االستثمار فً البنٌة التحتٌة فً العراق للمدة 

كلٌة االدارة  -البصرة: جامعة البصرة -2أحمد جبر سالم

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 055ذ، -أ

 

205 



 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االلتصاد

 العنوان -لعراق(   أـ االستثمار )ا0

 

3304503 

 600هـ

 
 هناء حامد محمود

دور االسةاق المالٌة فً جذب االستثمار االجنبً المباشر: دراسة 
ممارنة فً دول عربٌة مختارة) االمارات، مصر، العراق(/ هناء 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بابل: جامعة بابل -2حامد دمحم

 سم02ص؛ ,,0

 ماجستٌر فً العلوم النمدٌة والمالٌةرسالة 

 العنوان -ـ االستثمار االجنبً   أ0

 

 

200 

333405 

 ,60ب

 
 البهادلً، عالء عبد الحسٌن جبر

تؤثٌر مخلفات حنطة الخبز مع جرع منخفضة من مبٌد الزفالن فً 
نمو وانتاجٌة محصول الماش واالردؼال المرافمة/ عالء عبد 

كلٌة الزراعة،  -د: جامعة بؽدادبؽدا -2الحسٌن جبر البهادلً

0205 

 سم02ص؛ 000خ، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -ـ االدؼال   أ0

 

 

202 

333405 

 066ط

 
 الطائً، حٌدر علً حسٌن

تؤثٌر فوهة الرش وضؽط التشؽٌل والمبٌد فً مكافحة االدؼال 

بؽداد:  -2المرافمة لمحصول الحنطة/ حٌدر علً حسن الطائً

 0205كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة

 العنوان -ـ االدؼال   أ0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

206 

33540 

 506ج

 
 الجزائري، همسة عامر عبد جواد

ر بحث تطبٌمً تحلٌل والع جباٌة الضرائب المباشرة وأفاق التطوٌ

 -2فً الهٌئة العامة للضرائب/ همسة عامر عبد جواد الجزائري
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

0205 

 سم02ص؛ ,00

 دبلوم  عالً فً الضرائب

 العنوان -ـ الضرائب   أ0

 

 

202 

33540, 

 22أ

 
 أمل جبر ناصر

منازعات الضرائب المباشرة: لواعد المرافعات واالثبات فً 

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2دراسة ممارنة/ أمل جبر ناصر

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 000ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون

 العنوان -ـ ضرٌبة الدخل   أ0

 

200 



 

33543 

 052ب

 
 باسم عبد الهادي حسن

/باسم عبد 0223االثار النمدٌة للسٌاسة المالٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الهادي حسن

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 060

 دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -السٌاسة المالٌة   أ -ـ العراق0

 

 

200 

33543 

 2,6ب

 
 ٌنالبكري، صفاء علً حس

لٌاس وتحلٌل استجابات السٌاسة المالٌة لصدمات معدل التبادل 

(/ صفاء علً 0200 -0662التجاري فً دول مختارة للمدة )

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن البكري

0205 

 سم02ص: اٌض؛ ,02ن، -أ

 أطروحة دكتوراه فً العلوم  االلتصادٌة

 العنوان -ـ السٌاسة المالٌة   أ0

 

 

203 

33543 

 65,ق

 
 المرٌشً، دمحم جاسم شهٌد

أثر السٌاسة المالٌة فً مإشرات اداء سوق االوراق المالٌة فً 

(/ دمحم جاسم شهٌد ,020 -,022العراق واالمارات للمدة )

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بابل: جامعة بابل -2المرٌشً

 سم02ص؛ ,,0

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والنمدٌة 

 العنوان -ـ السٌاسة المالٌة    أ0

 

 

20, 

33543 

 ,32أ

 
 أحمد عامر نجؾ

تمٌٌم سٌاسات االنفاق العام للحكومات المركزٌة والمحلٌة فً دول 

 -2/ احمد عامر نجؾ0223مختارة مع أشارة خاصة للعراق بعد 
 0205الدارة وااللتصاد، كلٌة ا -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ االنفاق العام   أ0

 

 

205 

335455020 

 562ع

 
 العظٌمً، أنور مزهر حمد هللا

دراسة تحلٌلٌة لدور أٌرادات النفط فً الموازنة العامة للعراق 

واسط:  -2العظٌمً(/ أنور مزهر حمد هللا 0200 -0662للمدة )

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة واسط

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ المٌزانٌة0

 

 

205 

53040   



 الفٌاض، مإٌد عبد الواحد جابر حسن 605ؾ
العاللة بٌن درجة حرارة المحٌط ونسبة الرطوبة وبعض المعاٌٌر 

لفسلجٌة وانتاج الحلٌب ومكوناته فً االبمار المضربة/ مإٌد عبد ا

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2الواحد جابر حسن الفٌاض

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 023دن -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -ـ اللبن   أ0

 

200 

332422653 

 660ز

 
 زٌنب علً فهد

فً المرون الثالثة االولى من الصناعات والحرؾ فً مصر 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الهجرة/ زٌنب علً فهد

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -مصر  أ -الصناعات -0تارٌخ االسالمً    -ـ الصناعات0

 

 

202 

332426 

 5,0أ

 
 اسراء دمحم نذٌر ٌونس

لٌاس لتمدٌر وتحلٌل معدالت استؽالل الطالات بناء انموذج 
االنتاجٌة فً صناعة االسمنت فً العراق/ أسراء دمحم نذٌر 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2ٌونس

0205 

 سم02ص؛ 020ن، -ب

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -أالصناعات االنتاجٌة    -0ـ التنمٌة الصناعٌة   0

 

 

206 

332426550 

 265أل

 
 آل موسى، أٌالؾ محسن علً

 -0223أمكانا وعوائك بناء ألتصاد المصرؾ فً العراق للمدة  

 -البصرة: جامعة البصرة -2/ أٌالؾ محسن علً آل موسى0203

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 033

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -االلتصادٌة   أ -التنمٌة -ـ العراق0

 

 

232 

33246550 

 6,0ب

 
 بٌداء جبار شوٌطً

دور التجارة الخارجٌة فً التنمٌة االلتصادٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2/ بٌداء جبار شوٌط0223ً

 0205االدارة وااللتصاد،

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً علوم االلتصاد

 العنوان -التجارة الخارجٌة   أ -0العراق    -التنمٌة االلتصادٌةـ 0

 

 

230 

332426550 

 ,,0ج

 
 الجادري، وفاء أبراهٌم عسكر خضٌر

أختٌار فرضٌة كالدور للعاللة بٌن االنتاج الصناعً والنمو 

 

230 



/ وفاء أبراهٌم عسكر ,020 -0622االلتصادي فً العراق للمدة 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -اسطواسط: جامعة و -2خضٌر الجادري

0205 

 سم02ص؛ 005ر، -أ

 العنوان -التنمٌة االلتصادٌة    أ -ـ العراق0

 

332426550 

 566ح

 
 حسٌن شرٌؾ نعٌم

دور مإسسات التموٌل الخاصة فً تعزٌز المدرة التنافسٌة 
للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة فً العراق/ حسٌن 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -2شرٌؾ نعٌم

 سم02صح 0,6

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 المشروعات الصناعٌة -0التنمٌة االلتصادٌة    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

233 

332426550 

 ,26ح

 
 الحمٌري، وسام حاتم سلمان

دور التنمٌة المستدامة فً مواجهة التحدٌات االلتصادٌة فً 

 -تكرٌت: جامعة تكرٌت -2العراق/ وسام حاتم سلمان الحمٌري

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم  االلتصادٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ التنمٌة االلتصادٌة0

 

 

23, 

332426550 

 5,6س

 
 سعدون منخً عبد

ى الزراعة فً االثار االلتصادٌة للتلوث البٌئً وانعكاساته عل

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2العراق وسبل المعالجة/ سعدون منخً عبد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 060

 دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التلوث   أ -0التنمٌة االلتصادٌة    -ـ العراق0

 

 

235 

332426550 

 066ط

 
 الطائً، عمٌل عبد الحسٌن عودة

دور المإسسات فً التنمٌة االلتصادٌة لبلدان مختارة مع أشارة 

البصرة: جامعة  -2الى العراق/ عمٌل عبد الحسٌن عودة الطائً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 050

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التنمٌة االلتصادٌة   أ -ـ العراق0

 

 

235 

332,09567 

 36,ن

 
 الكرخً، ضٌاء حسٌن سعود

دور مصادر التموٌل فً تطوٌر مشارٌع البنى التحتٌة لدول 

 -2مختارة مع أشارة الى العراق/ ضٌاء حسٌن سعود الكرخً
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، -بؽداد: جامعة بؽداد

 

230 



 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -لتصادٌة   أالتنمٌة اال -ـ العراق0

 

332426550 

 660أ

 
 اٌوب أنور حمد سماله لً

التنمٌة المستدامة فً أللٌم كردستان العراق والع ورإٌة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2أستشرالٌة/ أٌوب أنور حمد سمالة لً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,00

 االلتصادٌةأطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم 

 العنوان -العراق )اللٌم كوردستان(   أ -ـ التنمٌة االلتصادٌة0

 

 

232 

33240 

 300أ

 
 االحبابً، نصٌؾ جاسم دمحم

تحلٌل أثر السٌاسة السعرٌة فً أنتاج الممح فً العراق باستعمال 
مصفوفة تحلٌل السٌاسة )محافظات نٌنوى وصالح الدٌن وكربالء 

بؽداد: جامعة  -2دمحم االحبابً أنموذج تطبٌمً(/ نصٌؾ جاسم

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 050ذ، -أ

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة/ االلتصاد الزراعً/ 
 سٌاسة زراعٌة

 العنوان -التصادٌات   أ -ـ الزراعة0

 

 

236 

33240 

 526أ

 
 أسكندر حسٌن علً

االلتصادي لمزارع لٌاس الكفاءة االلتصادٌة وتحدٌد الحجم 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محافظة دٌالى/ أسكندر حسٌن علً

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االلتصاد العرالً

 العنوان -التصادٌات   أ -ـ الزراعة0

 

 

2,2 

33240 

 260آ

 
 آمنة طارق عبد المجٌد محمود

تمدٌر دوال الطلب على اللحوم الحمراء والبٌضاء الرئٌسٌة فً 

(/ بؤستخدام نموذج التمرٌب الخطً 0200 -0662العراق للمدة )

/ آمنة طارق عبد المجٌد AIDSلنظام الطلب االلرب لالمثلٌة 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محمود

 سم02ص؛ 022ش، -أ

لعلوم الزراعٌة/ االلتصاد الزراعً أطروحة دكتوراه فلسفة فً ا
 )ألتصادٌات االنتاج الزراعً(

 العنوان -العراق   أ -التصادٌات -ـ الزراعة0

 

 

2,0 

33240 

 ,00ج

 
 جبار سعدون دراج

أثر سٌاسة دعم االسعار على بعض المنتجات الزراعٌة فً العراق 

بؽداد: جامعة  -2(/ جبار سعدون دراج0203 -0663للمدة )

 0205لٌة االدارة وااللتصاد، ك -بؽداد

 

2,0 



 سم02ص؛ 0,3ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -العراق   أ -التصادٌات -ـ الزراعة0

 

33240 

 566ح

 
 حسٌن عباس باسم

التصادٌات تسوٌك بعض محاصٌل الفاكهة فً محافظة بؽداد 

بؽداد:  -2/ حسٌن عباس باسم0205 -,020للموسم الزراعً 

 0205كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -محاصٌل   أ -الفاكهة -0ألتصادٌات    -ـ الزراعة0

 

 

2,3 

33240 

 500د

 
 دعاء عماد احمد

تحدٌد أهم العوامل المإثرة فً عرض اللحوم الحمراء فً العراق 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد-2اد أحمد/ دعاء عم0203 -0662للمدة 

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة

 العنوان -اللحوم الحمراء   أ -0العراق    -التصادٌات -ـ الزراعة0

 

 

2,, 

33240 

 ,02س

 
 السامرائً، مروان زهٌر رجب عبد هللا

)محافظة  لٌاس كفاءة االنتاج لمزارع الممح فً المنطمة الدٌمٌة
السلٌمانٌة انموذج تطبٌمً(/ مروان زهٌر رجب عبد هللا 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السامرائً

 سم02ص: اٌض؛ 025ح، -أ

 أطروحة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة االلتصاد المنزلً

 العنوان -ألتصادٌات العراق )محافظة السلٌمانٌة(   أ -ـ الزراعة0

 

 

2,5 

332,0 

 66س

 
 السهو، نور عامر علً

تحوٌل التصادي للطلب على استٌرادات العراق من لحوم الدجاج 

بؽداد: جامعة  -2/ نور عامر علً السهو0203 -0625للمدة 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة

 العنوان -العراق   أ -ألتصادٌات -ـ الزراعة0

 

 

2,5 

33240 

 052ؾ

 
 فاطمة مصحب لفته

مشكلة التصحر وتداعٌاتها على المطاع الزراعً فً العراق رإٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2استراتٌجٌة/ فاطمة مصحب لفته

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 020

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ألتصادٌات العراق   أ -ـ الزراعة0

 

 

2,0 



33240 

 506ن

 
 الكعبً، حٌدر حمٌد بالد

التنبإ بالفجوة الؽذائٌة امحصولً الممح والرز فً العراق 
باستخدام انموذجً بوكس جنكنز والشبكات العصبٌة االصطناعٌة 

بؽداد: جامعة  -2/ حٌدر حمٌد بالد الكعب0200ً -,020للمدة 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 050

 فلسفة فً العلوم الزراعٌةرسالة دكتوراه 

 العنوان -ألتصادٌات   أ -ـ الزراعة0

 

 

2,2 

33240 

 0,هـ

 
 هدى عبد الرضا علً

التنمٌة الرٌفٌة المستدٌمة فً العراق بٌن سٌاسة التؽٌٌر وتحدٌات 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2االستجابة/ هدى عبد الرضا علً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 002

 دكوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -سٌاسة   أ -التؽٌٌر -0العراق    -ـ التنمٌة الزراعٌة0

 

 

2,6 

332402550 

 56ح

 
 الحسن، سعد عزٌز ناصر

تحلٌل ألتصادي النتاجٌة محصول الممح فً االراضً المستحصلة 
وؼٌر المستحصلة فً ظل المخاطرة والالٌمٌن فً العراق 

(/ سعد ,020واسط انموذج تطبٌمً للموسم الزراعً )محافظة 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عزٌز ناصر الحسن

 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -العراق )محافظة واسط(   أ -ألتصادٌات -ـ الزراعة0

 

 

252 

332402550 

 56ق

 
 لصً نزٌه مطلن

ي للعوامل المحددة االستثمار المحلً واالجنبً حلٌل ألتصاد

/ لصً نزٌه 0200 -0222المباشر فً الزراعة العرالٌة للمدة 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مطلن

 سم02ص؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة

 االستثمار المحلً  -0العراق    –ألتصادٌات  -ـ الزراعة0

 العنوان -أ
 

 

250 

332402550 

 026ل

 
 الالمً، سامر صبري نجم

خصوصٌة دراسات الجدوى االلتصادٌة للمشروعات الزراعٌة 
دراسة تطبٌمٌة لمشروع ممترح لمنظومات الري الحدٌثة فً 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2العراق/ سامر صبري نجم الالمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,03

 ٌر فً العلوم االلتصادٌةرسالة ماجست

 العنوان -العراق   أ -ـ الزراعة ألتصادٌات0

 

 

250 



332402550 

 ,32م

 
 دمحم عبد الجبار دمحم

التصادٌات أنتاج وتسوٌك الحلٌب الخام فً محافظة بؽداد للموسم 

بؽداد: جامعة  -2/ دمحم عبد الجبار احمد0205 -,020االنتاجً 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 006 ض،-ا

 االلتصاد الزراعً -رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة

الحلٌب  -0العراق )محافظة بؽداد(    -التصادٌات -ـ الزراعة0

 العنوان -الخام   أ
 

 

253 

332406 

 030ر

 
 الربحاوي، اسراء سلٌم كاطع

لٌاس وتحلٌل دالة الطلب على الواردات الزراعٌة فً العراق للمدة 

بؽداد: جامعة  -2اسراء سلٌم كاطع الربحاوي/ 0202 -0622

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 032ط، -أ

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -(   أ0202 -0622العراق ) -التصادٌات -ـ الزراعة0

 

 
 

25, 

332405 

 022ز

 
 الزاملً، والء نمر حسٌن

االجور وأثرها على النتاج فً لطاع التؽٌرات فً مستوٌات 
الصناعة التحوٌلٌة فً االلتصاد العرالً دراسة لٌاسٌة باستخدام 

/ والء نمر 0200 -0622منهجٌة التكامل المشترن للمدة 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -واسط: جامعة واسط -2حسٌن

 سم02ص؛ 0,5

 العنوان -أ  مستوٌات  -االجور -0العراق    -ـ االنتاج الصناع0ً

 

 

255 

332400020 

 652ؾ

 
 فٌصل خاثر حسن

/ 0203 -0226التمٌٌم المالً للعمود النفطٌة فً العراق للمدة 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فٌصل خاثر حسن

0205 

 سم02ص، ,05

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التصادٌات   أ -ـ النفط0

 

 

255 

3324, 

 526م

 
 المعموري، رٌاض جواد كاظم حمد

متطلبات النهوض بالصناعة التحوٌلٌة فً ظل التحوالت 
االلتصادٌة )تجارب دول مع أشارة خاصة للعراق(/ رٌاض جواد 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2كاظم حمد المعموري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,00

 ادٌةأطروحة دكتوراه فً العلوم االلتص

 العنوان -ـ الصناعات التحوٌلٌة )العراق(   أ0

 

 

250 

3324,  
 الموسوٌن شٌماء خطاب عبٌد

 



 -0602تحلٌل والع لطاع الصناعات التحوٌلٌة فً العراق للمدة  656م

 -واسط: جامعة واسط -2/ شٌماء خطاب عبٌد الموسوي 0200

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 055

 العلوم االلتصادٌةماجستٌر فً 

 العنوان -العراق   أ -ـ الصناعات التحوٌلٌة0

 

252 

3324,060 

 562أ

 
 أصٌل جمٌل ساجت

أثر العاللة المتبادلة بٌن السٌاحة والبنى التحتٌة مع التطبٌك على 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2العراق/ اصٌل جمٌل ساجت

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر علوم فً السٌاحة والفندلة

 العنوان -التصادٌات   أ -ـ السٌاحة0

 

 

256 

3324,060 

 ,02س

 
 السامرائً، مها عبد الستار عبد الجبار

رأس المال الفكري فً ظل اختصاص المعرفة وأثرهما فً رسم 
السٌاسة االلتصادٌة السٌاحٌة دراسة تحلٌلٌة للمطاع السٌاحً 

بؽداد: الجامعة  -2ستار عبد الجبار السامرائًالعرالً/ مها عبد ال

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق

 العنوان -ألتصادٌات   أ -ـ السٌاحة0

 

 

252 

33246 

 506ن

 
 الكعبً، تؽرٌد لاسم رحمة

البشرٌة المستدامة فً العراق بعد دور تمكٌن الشبابفً التنمٌة 

بؽداد: الجامعة  -2/ تؽرٌد لاسم رحمة الكعب0223ًعام 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,5ت، -ب

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -تنمٌة بشرٌة   أ -ـ االلتصاد0

 

 

250 

33246226550 

 020ؾ

 
 الحسٌن كرٌمالفتالوي، مٌنه عبد 

لٌاس وتحلٌل اتجاهات النمو االلتصادي فً دول عربٌة مختارة 

/ مٌنة عبد الحسٌن 0203 -0222مع التركٌز على العراق للمدة 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بابل: جامعة بابل -2كرٌم الفتالوي

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

التنمٌة  -العراق -0ة االلتصادٌة   التنمٌ -ـ الوطن العرب0ً

 العنوان -االلتصادٌة   أ
 

 

250 

332460 

 ,32أ

 
 أحمد فإاد حسن

 

253 



الدوافع السٌاسٌة وااللتصادٌة لهجرة الكفاءات العربٌة بعد عام 

بؽداد: جامعة  -2العراق انموذجا/ أحمد فإاد حسن  -0662

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة رسالة

 العنوان -ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة   أ0

 

332460 

 520أ

 
 اسماعٌل حمادي مجبل

توظٌؾ الموارد المالٌة الحكومٌة فً تحمٌك التنمٌة البشرٌة 
المستدامة تجارب دول مختارة مع اشارة الى العراق للمدة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ أسماعٌل حمادي مجبل0200 -0223

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التنمٌة البشرٌة    أ -0تنمٌة    -ـ االلتصاد الدول0ً

 

 

25, 

332460 

 520ب

 
 بسمة ماجد حمزة

أستراتٌجٌات التنافس العالمً على مصادر الطالة )النفط والؽاز 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2جا(/ بسمة ماجد حمزةانموذ

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 055ح، -أ

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة/ لسم العاللات 
 االلتصادٌة الدولٌة

 العنوان -ـ النفط والؽاز    أ0أـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة  

 

 

255 

332460 

 ,06ج

 
 حمٌد جابرالجبوري، زٌد 

التنافس السٌاسً وااللتصادي االٌرانً االسرائٌلً فً اسٌا 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2الوسطى/ زٌد حمٌد جابر الجبوري

 0205العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 25,

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة   أ0

 

 

255 

332460 

 ,06ج

 
 مروة عالوي ناجً  الجبوري،

 -الخٌارات االلتصادٌة والتجارٌة للعراق مابعد الفصل السابع

المادسٌة:  -2دراسة أستشرالٌة/ مروة عالوي ناجً الجبوري

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة   أ0

 

 

250 

332460 

 003خ

 
 الخفاجً، حٌدر عبد الجبار حسونً

االٌرانً وانعكاساته  -التنافس السٌاسً وااللتصادي التركً

بؽداد: جامعة  -2االللٌمٌة/ حٌدر عبد الجبار حسونً الخفاجً

 

252 



 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 365

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -عاللا ت االلتصادٌة الدولٌة   أـ ال0

 

332460 

 ,66ز

 
 الزهٌري، ستار شدهان شٌاع

 0223االصالحات السٌاسٌة وااللصادٌة فً العراق بعد عام 

بؽداد: جامعة  -2وافالها المستمبلٌة/ ستار شدهان شٌاع الزهٌري

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 032ا_ج، 

العاللا االلتصادٌة  -دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌةرسالة 
 الدولٌة

 العنوان -ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة   ا0

 

 

256 

332460 

 ,05س

 
 الساعدي، وجدان فالح حسن

آلٌات التفاعل بٌن االلطاب رالمإثرة فً النظام الدولً/ وجدان 

علوم كلٌة ال -بؽداد: جامعة النهرٌن -2فالح حسن الساعدي

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 302

 دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -النظام الدولً   أ -0ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة    0

 

 

202 

332460 

 ,20ع

 
 عمار بهاء الدٌن شمس الدٌن

التنافس االلتصادي والسٌاسً الروسً االمرٌكً فً منطمة 

وافاله المستمبلٌة/ عمار  ,020 -0660الشرق االوسط للمدة 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2بهاء الدٌن شمس الدٌن

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ اللعاللات االلتصادٌة الدولٌة   أ0

 

 

200 

332460 

 00,م

 
 المختارن شفك نجم عبد الوهاب
روسً االسرائٌلً على كازاخستان التنافس االلتصادي االمرٌكً ال

بؽداد:  -2/ شفك نجم عبد الوهاب المختار0200 -0660للمدة 

 0205كاٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة النهرٌن

 سم02صح 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 عاللات التصادٌة -امرٌكا -0ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة   0

 أـ العنوان
 

 

200 

332460 

 5,6ن

 
 نسرٌن رٌاض شنشول

سٌاسة االصالح الضرٌبً للمإسسات الدولٌة واثرها فً تحمٌك 

انموذجا/ نسرٌن رٌاض  0223العدالة االجتماعٌة العراق بعد عام 

 

203 



 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2شنشول

 سم02ص؛ 366

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة 

 العدالة االجتماعٌة  -0االلتصادٌة الدولٌة    ـ العاللات0

 أـ العنوان
 

33640 

 052هـ

 
 الهاشمٌن بٌداء جواد كاظم

دور المطاع الزراعً فً تنوٌع مصادر الدخل المومً للمدة 

واسط: جامعة  -2/ بٌداء جواد كاظم الهاشم0203ً -0222

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -واسط

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌةرسالة 

 العنوان -تنوٌع   أ -ـ الدخل الموم0ً

 

 

20,  

3364,0 

 262ج

 
 جلٌل أبراهٌم محمود

ابعاد ومجاالت حماٌة المستهلن فً العراق: دراسة ألتصادٌة 
تحلٌلٌة لعٌنة من طلبة كلٌتً االدارة وااللتصاد والمانون 

كركون:  -2ودوالسٌاسة فً جامعة كركون/ جلٌل ابراهٌم محم

 0205جامعة سانت كلٌمنتس العالمٌة، 

 سم02ص؛ 060

 أطروحة دكتوراه فً تخصص فلسفة االلتصاد العام

 العنوان -العراق   أ -ـ حماٌة المستهلن0

  

 

205 

3,2426550 

 503أ

 
 االعاجٌبً، باسل هلٌل دحام خضر

التنظٌم المانونً للمساءلة التؤدٌبٌة/ باسل هلٌل دحام خضر 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2االعاجٌبً

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -المانون -0العراق     -ـ المانون العام0

  

 

205 

3,2426550 

 600ب

 
 البناء، سعد الدٌن هاشم مهدي

هاشم مهدي التنظٌم المانونً للعتبة الحسٌنٌة الممدسة/ سعد الدٌن 

 0205كلٌة المانون،  -كربالءن جامعة كربالء -2البناء

 سم02ص؛ 302

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -المانون العام -0العراق    -ـ المانون العام0

 

 

200 

3,24005 

 65,ح

 
 الحرٌشاوي، علً عبد هللا عفرٌت

عبد هللا عفرٌت الفراغ فً المانون: دراسة ممارنة/ علً 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2الحرٌشاوي

 سم02ص؛ 360ؾ، -ب

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -ـ االجتماع المانونً، علم   أ0

 

 

202 



3,246 

 62س

 
 سٌؾ حسن حسٌن

طبٌعة المانون االجنبً الواجب التطبٌك أمام المضاء الوطنً: 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2سٌؾ حسن حسٌن دراسة ممارنة/

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 المضاء الدولً -0العراق    -ـ المانون الدولً الخاص0

 أـ العنوان
 

 

206 

3,246 

 203ص

 
 صالح مهدي ساجت

المانون الواجب التطبٌك على خطاب الضمان المصرفً: دراسة 

كربالء:  -2المانون الدولً الخاص/ صالح مهدي ساجتفً 

 0205كلٌة المانون،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 0,0و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الدولً الخاص    أ0

 

 

222 

3,0 

 560أ

 
 أبو صٌبع، عبد الرسول كرٌم

كرٌم أبو المواعد العرفٌة فً المانون الدولً/ عبد الرسول 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2صٌبع

 سم02ص؛ 060ج، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً العام   أ0

 

 

220 

3,0 

 60ر

 
 رنا سالم أمانة

مبدأ اعدم آلعادة المسرٌة لالجئٌن فً المانون الدولً/ رنا سالم 

 0205كلٌة الحموق،  -جامعة النهرٌنبؽداد:  -2أمانة

 سم02ص؛ 022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -االجئٌن   أ -0ـ المانون الدولً   0

 

 

220 

3,0 

 626ز

 
 زنكنة، عبد الرزاق حسن صالح

توزٌع االختصاصات السٌادٌة فً الدولة االتحادٌة وأثره على 

بؽداد: جامعة سانت  -2زنكنةالسٌادة/ عبد الرزاق حسن صالح 

 0205كلٌمنتس العالمٌة، 

 سم02ص؛ ,05س، -أ

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -الدولة االتحادٌة   أ -0ـ المانون الدولً   0

 

 

223 

3,0 

 00,س

 
 سراب ثامر احمد

الهجمات على شبكات الحاسوب فً المانون الدولً االنسانً/ 

 0205كلٌة الحموق،  -اد: امعة النهرٌنبؽد -2سراب ثامر احمد

 سم02ص؛ 302ن، -ب

 

22, 



 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 شبكات الحاسبات االلكترونٌة -0ـ المانون الدولً العام   0

 أـ العنوان
 

3,0 

 006ع

 
 العتبً، حسٌن رحٌم دمحم

دور االرادة المنفردة للدولة فً المانون الدولً/ حسٌن رحٌم 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 العنوان -ـ المانون الدولً    أ0

 

 

225 

3,0 

 0,0ن

 
 نبراس ابراهٌم مسلم

المسإولٌة عن الحماٌة فً المانون الدولً/ نبراس ابراهٌم 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2مسلم

 سم02 ص؛326

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً   أ0

 

 

225 

3,0 

 00هـ

 
 هبة ضٌاء صالح الدٌن

 -2لاعدة االؼالق فً المانون الدولً/ هبة ضٌاء صالح الدٌن
 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 العنوان -الدولً   أـ المانون 0

 

 

220 

3,040 

 60,ص

 
 الصرٌفٌن جواد كاظم طراد

دراسة  -الجرائم ضد االنسانٌة فً ضوء أحكام المانون الدولً

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ جواد كاظم طراد الصرٌفً

 0205المانون للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -المانون الدولًـ 0

 

 

222 

3,04200 

 65,ن

 
 الكرٌطً، حٌدر حسٌن علً

التوفٌك بٌن أحكام  التجربة والعماب وثواب احكام االسالم دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ حٌدر حسٌن علً الكرٌطً

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 352

 دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -الجنائً الدولً   أ ـ المانون0

 

 

226 

3,0435 

 566ح

 
 الحسٌناوي، حال مزهر جاٌد

دراسة تارٌخٌة/  ,060 -,005المنصلٌة البرٌطانٌة فً البصرة 

 

262 



كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2حال مزهر جاٌد الحسناوي

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 055ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

ارٌخ  -العراق -0المنصلٌة البرٌطانٌة    –ـ العراق )البصرة( 0

 العنوان -أ    ,060 -,005حدٌث 

 

3,04,5 

 200أ

 
 أالء عبد الواحد موسى

حماٌة البٌئة البحرٌة أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة/ االء عبد 

 0205كلٌة المانون،  -البصرة" جامعة البصرة -2الواحد موسى

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً البحري   أ0

 

 

260 

3,04,20 

 262ت

 
 التمٌمً، دمحم لحطان فرحان

النظام المانونً لمإسسات حموق االنسان الوطنٌة دراسة فً 

 -2المانون الدولً وكالة فً العراق/ دمحم لحطان فرحان التمٌمً
 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ ,,5م، -ب

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -ـ حموق االنسان )لانون دولً(0

 

 

260 

3,04,20 

 065ر

 
 الربٌعً، لاسم ماضً حمزة

التنظٌم المانونً للمساعدات االنسانٌة فً النزاعات المسلحة/ 

كلٌة المانون،  -بابلبابل: جامعة  -2لاسم ماضً حمزة الربٌعً

0205 

 سم02ص؛ 036

 ماجستٌر فً المانون العام

 النزاعات المسلحة -0لانون دولً    -ـ حموق االنسان0

 أ العنوان
 

 

263 

3,04,20 

 006ن

 
 الكفائً، والء كاظم محسن

تعوٌض ضحاٌا انتهان المانون الدولً االنسانً/ والء كاظم محسن 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2الكفائً

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العوان -ضحاٌا   أ -0لانون دولً    -ـ حموق االنسان0

 

 

26, 

3,04,202 

 ,60ط

 
 الطٌار، روافد دمحم علً 

 -2الحموق السٌاسٌة لمتعددي الجنسٌة/ روافد دمحم علً الطٌار
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 002

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 

265 



 العنوان -لانون دولً   أ -ـ الجنسٌة0

 

3,04,2, 

 620س

 
 السهالنً، زهراء لدري منهً

الحماٌة المانونٌة للمهاجرٌن بموجب المانون الدولً العام/ زهراء 

كلٌة الحمولن  -النهرٌن: جامعة النهرٌن -2لدري منهً السهالنً

0205 

 سم02ة ص؛,00

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -لانون دولً    أ -ـ الهجرة0

 

 

265 

3,045 

 5,6أ

 
 االسدي، سهاد حسن

المنازعات المانونٌة بٌن العراق والكوٌت دراسة فً أطار المانون 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدولً/ سهاد حسن االسدي

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 المانون الدولً  -0ـ تنازع الموانٌن )العراق والكوٌت(   0

 العنوان -أ
 

 

260 

3,045 

 60,م

 
 مروة أبراهٌم دمحم

مبدأ الضرورة المكرٌة فً المانون الدولً االنسانً/ مروة ابراهٌم 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم

 سم02ص؛ 055ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 العنوان -ـ الضرورة )لانون دولً(   أ0

 

 

262 

3,045330 

 ,32أ

 
 أحمد كاظم محٌسن

حماٌة االستثمار االجنبً فً المانون الدولً العام/ أحمد كاظم 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2محٌبس

 سم02ص؛ 000

 المانون العامأطروحة دكتوراه فلسفة فً 

 العنوان -ـ االستثمارات االجنبٌة )لانون دولً(   أ0

 

 

266 

3,045330 

 ,26ح

 
 الحمٌداوي، منتهى جبار زوري

( 03حوافز المستثمر االجنبً وفما لمانون االستثمار العرالً رلم )

بؽداد:  -2وتعدٌالته/ منتهى جبار زوري الحمٌداوي 0225لسنة 

 0205المانون، كلٌة  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ االستثمارات االجنبٌة )لانون دولً(   أ0

 

 

622 

3,040 

 052هـ

 
 الهاشمً، صالح مهدي سمٌن

بداٌة ونهاٌة االمتٌازات المالٌة للبعثا الدبلوماسٌة والمنصلٌة/ 

 

620 



كلٌة  -النهرٌنبؽداد: جامعة  -2صالح مهدي سمٌن الهاشمً

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -االمتٌازات  المالٌة   أ -0ـ البعثات الدبلوماسٌة   0

 

3,04033 

 003خ

 
 الخفاجً، زٌنب رٌاض جبر

مبادئ الحماٌة المانونٌة الدولٌة لضحاٌا النزاعات المسلحة/ زٌنب 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2رٌاض جبر الخفاجً

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً العام    أ0

 

 

620 

3,04050 

 ,06ج

 
 الجبوري، فراس نعٌم جاسم

الحماٌة الدولٌة النهار العراق من التلوث البٌئً/ فراس نعٌم جاسم 

 0205لٌة المانون، ك -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجبوري

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 العنوان -لانون دولً   أ -ـ حماٌة البٌئة0

 

 

623 

3,0400 

 ,02خ

 
 الخالدي، عمار منصور عبد المادر

جرٌمة تهرٌب النفط فً التشرٌع العرالً دراسة ممارنة/ عمار 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2منصور عبد المادر الخالدي

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -تهرٌب   أ -النفط -0ـ المانون الجنائً الدولً   0

 

 

62, 

3,0400 

 026ش

 
 الشبلً، حٌدر ٌحٌى ثامر

مبدأ الشرعٌة الجزائٌة فً المانون الدولً الجنائً/ حٌدر ٌحٌى 

 0205كلٌة الحمولن  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ثامر الشبلً

 سم02ص؛ 035

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً الجنائً   أ0

 

 

625 

3,0400 

 066ط

 
 الطائً، مهدي صالح كرٌم

التنصت على المكالمات الهاتفٌة كؤجراء من أجراءات التحمٌك 

كربالء:  -2الجنائً دراسة ممارنة/ مهدي صالح كرٌم الطائً

 0205كلٌة المانون،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 026ط، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 المكالمات الهاتفٌة -0دراسات    -ـ المانون الجنائً الدول0ً

 أـ العنوان
 

 
 

625 



3,0400 

 056م

 
 مازن خلؾ ناصر

الحماٌة الجنائٌة لالشخاص من االختفاء المسري دراسة ممارنة/ 

0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2خلؾ ناصرمازن   

سم02ص؛ 330  

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

العنوان -االختفاء المسري   أ -0ـ المانون الدولً الجنائً   0  

 

 

620  

3,0400 

 ,32م

 
 دمحم موسى جاسم

الحماٌة الجزائٌة للسلم االجتماعً دراسة ممارنة/ دمحم موسى 

 0205كلٌة المانونن  -بابل: جامعة بابل -2جاسم

 سم02ص؛ 000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الدولً الجنائً   أ0

 

 

622 

3,0400 

 550م

 
 مصطفى عماد دمحم

جرٌمة العدوان وفك تعدٌالت المإتمر االستعراضً للمحكمة 

كلٌة  -جامعة بابلبابل:  -2الجنائٌة الدولٌة/ مصطفى عماد دمحم

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون الجنائً الدولً   أ0

 

 

626 

3,040023 

 6,6ز

 
 الزٌدي، فاطمة فاضل حلٌحل

جرٌمة تموٌل االرهاب فً التشرٌع العرالً والتشرٌع الممارن/ 

كلٌة  -ذي لارذي لار: جامعة  -2فاطمة فاضل حلٌحل الزٌدي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -التشرٌع العرالً   أ -0ـ االرهاب الدولً   0

 

 

602 

30, 

 5,6ب

 
 البصري، دمحم عارؾ

العاللات الخارجٌة للوحدات الفٌدرالٌة دراسة فً ضوء النصوص 

بؽداد:  -2البصريالدستورٌة والممارسة الدولٌة/ دمحم عارؾ 

 0205كلٌة الحموق،  -جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

600 

3,0 

 ,06ج

 
 الجبٌر، عدنان علً ماجد جبٌر

الضمانات الدستورٌة لحك االنسان فً تولً الوظائؾ العامة فً 

النجؾ االشرؾ: معهد  -2الجبٌرالعراق/ عدنان علً ماجد جبٌر 

 0205المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 035

 

600 



 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -الدستور   أ -ـ العراق0

 

3,0 

 566ح

 
 الحسٌنً، علً حسٌن فلٌح

مخالفة المانون الموضوعٌة للدستور دراسة ممارنة/ علً حسٌن 

 0205كلٌة الحموق،  -النهرٌن بؽداد: جامعة -2فلٌح الحسٌنً

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ دستورٌة الموانٌن    أ0

 

 

603 

3,0 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، محمود عبد علً حمٌد

النظام المانونً ألنمضاء الدعوى االدارٌة من دون الحكم 

 -2بالموضوع دراسة ممارنة/ محمود عبد علً حمٌد الزبٌدي
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 325ل، -ب

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

60, 

3,0 

 600ض

 
 ضٌاء هانً جودة

المواعد المانونٌة المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسٌة والبعثات 

ٌة كل -بؽداد: جامعة النهرٌن -2الخاصة/ ضٌاء هانً جودة

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ 050ن أـ 

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام )العراق(   أ0

 

 

605 

3,0 

 ,00ع

 
 العبادي، االء ودٌع عبد السادة

المسإولٌة الجزائٌة المتناع رئٌس الجمهورٌة على مصادلة احكام 

كلٌة  -جامعة بابلبابل:  -2االعدام/ االء ودٌع عبد السادة العبادي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

605 

3,0 

 50,ع

 
 عبد الرزاق حسٌن كاظم

المسإولٌة الجزائٌة لشركات الهاتؾ النمال دراسة ممارنة/ عبد 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2الرزاق حسٌن كاظم

 سم02ص؛ 062ح، -أ

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

600 

3,0 

 506ع

 
 العزاوي، ألبال ناجً سعٌد

النظام المانونً للهٌئات المستملة فً العراق دراسة ممارنة/ ألبال 

 

602 



 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ناجً سعٌد

 سم02ص؛ 026

 اه فً المانون العامرسالة دكتور

 العنوان -ـ المانون العام )دراسات(    أ0

 

3,0 

 020ؾ

 
 الفتالوي، عماد عبد العباس عٌسى

سلطة الماضً االداري العرالً فً تمدٌر عٌوب المرار االداري 
النجؾ: معهد  -2دراسة ممارنة/ عماد عبد العباس عٌسى الفتالوي

 0205المعلمٌن للدراسا العلٌا، 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

606 

3,0 

 556م

 
 المسعودي، علً كاظم زٌدان

المسإولٌة الجزائٌة لعضو االدعاء العام عن أخالله بواجباته 
الوظٌفٌة فً المانون العرالً دراسة ممارنة/ علً كاظم زٌدان 

 0205كلٌة المانون،  -كربالءكربالء: جامعة  -2المسعودي

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   أ0

 

 

602 

3,0 

 ,05ي

 
 الٌاسري، ٌاسٌن طاهر حسن ٌاسر

الطبٌعة المانونٌة لعاللة مجلس االمن بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ٌاسٌن طاهر حسن ٌاسر الٌاسري

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ ,03

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -ـ المانون العام   ـ0

 

 

600 

3,04220 

 003خ

 
 الخفاجً، أحمد علً عبود

لحكم الصادر بعدم الدستورٌة دراسة ممارنة/ أحمد علً أثار ا

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2عبود الخفاجً

 سم02ص؛ 300

 دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الدستوري0

 

 

600 

3,0422655 

 ,66ز

 
 الزهٌري، أزهار هاشم أحمد

االنظمة والمرارات االدارٌة فً ظل دستور الرلابة على دستورٌة 

دراسة ممارنة/ أزهار هاشم أحمد  0205جمهورٌة العراق لسنة 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الزهٌري

 سم02ص؛ 320

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -المرارات االدارٌة   أ -0العراق    -ـ المانون الدستوري0

 

 

603 



3,04226550 

 5,6س

 
 السعدي، أٌات سلمان شهٌب

/ أٌات سلمان 0225دور االللٌات فً حكم العراق وفما لدستور 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2شهٌب السعدي

 سم02ص؛ 050

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -العراق    أ -االللٌات -0العراق    -ـ المانون الدستوري0

 

 

60, 

3,04226550 

 006ش

 
 الشبانً، ؼانم عبد دهش العطٌة

تنظٌم االختصاصات الدستورٌة فً نظام الثنائٌة البرلمانٌة دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ ؼانم عبد دهش عطٌة الشبانً

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 302

 دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -الثنائٌة البرلمانٌة   أ -0العراق    -ـ المانون الدستوري0

 

 

605 

3,04226550 

 000ص

 
 صفاء دمحم عبد

 -2تعدٌل الدستور الفٌدرالً دراسة ممارنة/ صفاء دمحم عبد
 0205كلٌة المانون،  -كربالءن جامعة كربالء

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -ـ المانون الدستوري0

 

 

605 

3,04226550 

 00,ع

 
 العرباوي، صالح حسن كرٌم

السلطتان االتحادٌتان التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً ظل دستور 

دراسة ممارنة  ممارنة/ صالح  0225جمهورٌة العراق لسنة 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن كرٌم العرباوي

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -المانون الدستوري ـ0

 

 

600 

3,04226550 

 200ع

 
 عالء ٌاسر حسٌن

جرائم التموٌل واالنفاق فً الدعاٌة االنتخابٌة دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2عالء ٌاسر حسٌن

0205 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 التموٌل واالنفاق    -0العراق    -ـ المانون الدستوري0

 العنوان -ـ الدعاٌة  االنتخابٌة   أ3

 

 

602 

3,04226550 

 656م

 
 مٌسون طه حسٌن

بابل:  -2الدور السٌاسً للمضاء الدستوري/ مٌسون طه حسٌن

 0205كلٌة المانون،  2-جامعة بابل

 

606 



 سم02ص؛ ,05

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -ـ المانون الدستوري0

 

3,0420 

 26ح

 
 الحلو، منجد منصور محمود

مبدأ تمٌٌد سلطة الدولة وضمانات تطبٌمه دراسة ممارنة/ منجد 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2منصور محمود الحلو

 سم02ص؛ 300

 رسالة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -العام   أـ المانون 0

 

 

632 

3,042,0 

 506ن

 
 الكعبً، حٌدر رسول محسن

العاللة بٌن المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اللٌم والسلطات االتحادٌة 

النجؾ االشرؾ: معهد  -2فً العراق/ حٌدر رسول محسن الكعبً

 0205المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -المانون العام )العراق(   أـ 0

 

 

630 

3,0425 

 26ع

 
 علً خضر عبد الزهرة حسون

المصور التشرٌعً فً مواجهة جرائم الفساد المالً واالداري فً 

النجؾ: معهد المعلمٌن  -2العراق/ علً خضر عبد الزهرة حسون

 0205للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 056ث، -أ

 العنوان -أ   ـ المانون العام )العراق( 0

 

 

630 

3,0425 

 262ت

 
 التمٌمً، اسماعٌل علوان عبد

اختصاصات االلالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اللٌم المتعلمة 

بؽداد: جامعة  -2بالنفط والؽاز/ اسماعٌل علوان عبود التمٌمً

 0205كلٌة الحموق،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -المانون االداري   أـ 0

 

 

633 

3,0425 

 560ح

 
 الحسناوي، مٌسون علً عبد الهادي

التنظٌم المانونً للمحكمة االدارٌة العلٌا فً العراق دراسة ممارنة/ 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2مٌسون علً عبد الهادي الحسناوي

 0205كلٌة الحموق، 

 سم02ص؛ 030

 دكتوراه فلسفة فً المانون

 العنوان -المانون االداري   أـ 0

 

 

63, 

3,0425   



 الدباغ، مروان حسٌن احمد 000د
الحماٌة الجنائٌة للمنشىت النفطٌة دراسة ممارنة/ مروان حسٌن 

كلٌة المانون والعلوم  -كركون: جامعة كركون -2احمد الصباغ

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

لوانٌن وتشرٌعات  -البترول -0العام )العراق(   ـ المانون 0

 العنوان -)العراق(   أ
 

635 

3,0425 

 ,02ع

 
 العامري، علً حسن عبد االمٌر

النظام المانونً للرلابة االدارٌة الخارجٌة دراسة ممارنة/ علً 

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2حسن عبد االمٌر العامري

0205 

 سم02ص؛ 302

 توراه فً المانون العامرسالة دك

 الرلابة االدارٌة )العراق( -0ـ المانون العام )العراق(   0

 أـ العنوان
 

 

635 

3,0425 

 ,60ز

 
 زٌاد خلؾ عودة

التزام االدارة بتنفٌذ احكام المضاء االداري دراسة ممارنة/ زٌاد 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2خلؾ عودة

 سم02ص؛ 0,2

 فً المانون العام دكتوراه

 العنوان -احكام   أ -المضاء -0ـ المانون االداري   0

 

 

630 

3,0425 

 2,6ش

 
 الشمري، ماهر عباس ذبٌان

وسائل االثبات فً الدعوى االدارٌة دراسة ممارنة/ ماهر عباس 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ذبٌان الشمري

 سم02ص؛ 050

 المانون العامرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -العراق   أ -ـ المانون االداري0

 

 

632 

3,04255, 

 5,6أ

 
 االسدي، زهراء عماد رحٌم علً

االختصاص التمٌٌزي للمحكمة االدارٌة العلٌا فً العراق/ زهراء 

النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات  -2عماد رحٌم علً االسدي

 0205العلٌا، 

 سم02ص؛ 000

 المانون العام رسالة ماجستٌر فً

 العنوان -العراق(   أ –ـ المانون العام )المحكمة االدارٌة العلٌا 0

 

 

636 

3,04255, 

 022ظ

 
 الظالمً، حٌدر عبد الرضا عبد علً

اختصاص المحكمة االتحادٌة العلٌا بالبت فً المنازعات بٌن 
الحكومة االتحادٌة والحكومات المحلٌة فً العراق دراسة ممارنة/  

بؽداد: معهد المعلمٌن  -2عبد الرضا عبد علً الظالمًحٌدر 

 

6,2 



 0205للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 035ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ المحاكم االدارٌة )العراق(   أ0

 

3,04252 

 262ت

 
 التمٌمً، شاكر عثمان داود

العام المسإولٌة الجزائٌة للموظؾ عن جرٌمة االضرار بالمال 
 -بابل: جامعة بابل -2دراسة ممارنة/ شاكر عثمان داود التمٌمً

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

الجرائم المضرة بالمصلحة  -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ الموظفون0

 العنوان -العامة   أ
 

 

6,0 

3,04252 

 26ع

 
 علً عبد عمران حسٌن

فً التحمٌك بمضاٌا الفساد دراسة ممارنة فً ضمانات الموظؾ 

كربالء: جامعة  -2ضوء التشرٌع العرالً/ علً عبد عمران حسٌن

 0205كلٌة المانون،  -كربالء

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 لوانٌن وتشرٌعات -الفساد -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ الموظفون0

 أـ العنوان
 

 

6,0 

3,0422 

 6,0ج

 
 لجورانً، اٌمان محمود محٌبسا

واجب االدارة فً منع االتجار بالبشر ومكافحته فً المانون 

بؽداد:  -2العرالً دراسة ممارنة/ اٌمان محمود محٌبس الجورانً

 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 066

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -بالبشر   أاالتجار  -0ـ المانون العام )العراق(   0

 

 

6,3 

3,04220 

 003ص

 
 صباح حسن عزٌز

 -2جرٌمة التهجٌر المسري دراسة ممارنة/ صباح حسن عزٌز
 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ التهجٌر0

 

 

6,, 

6,04223 

 065ر

 
 الربٌعً، عباس كاظم خطاب

الحماٌة الجنائٌة لحموق المواطنة السٌاسٌة دراسة ممارنة/ عباس 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2كاظم خطاب الربٌعً

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 

6,5 



 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ المواطنة0

 

3,04253 

 ,,6ح

 
 حسن عبد هللاحٌدر دمحم 

حماٌة حرٌة الرأي فً مواجهة التشرٌع دراسة ممارنة/ حٌدر دمحم 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2حسن عبد هللا

 سم02ص؛ 330

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام
 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ حرٌة الرأي0

 

 

6,5 

3,042253 

 56ع

 
 حسنالعزي، رإى أبراهٌم خالد 

الحماٌة المانونٌة للصحفٌٌن أثناء النزاعات المسلحة دراسة فً 
ضوء الموانٌن الداخلً والدولً/ رإى ابراهٌم خالد حسن 

كلٌة المانون والعلوم  –كركون: جامعة كركون  -2العزي

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,02

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -فٌٌن )العراق(    أالصح -0ـ المانون العام )العراق(   0

 

 

6,0 

3,0426550 

 006ص

 
 الصافً، اٌمان لاسم هانً

التنظٌم المانونً لمجلس الوزراء فً دستور جمهورٌة العراق 

بؽداد:  -2دراسو ممارنة/ اٌمان لاسم هانً الطائً 0225لسنة 

 0205كلٌة الحموق،  -جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 300

 لعامدكتوراه فلسفة فً المانون ا

 العنوان -مجلس الوزراء   أ -0الدستور    -ـ العراق0

 

 

6,2 

3,0426550 

 ,26ع

 
 العمٌدي، مٌثم منفً كاظم

أهمٌة السلطة التشرٌعٌة فً بعض االنظمة الدستورٌة دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ مٌثم منفً كاظم العمٌدي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 052

 المانون العامأطروحة دكتوراه فً 

 العنوان -دستور   أ -ـ العراق0

 

 

6,6 

3,0426550 

 ,32م

 
 دمحم عبد الكاظم عونً

مسإولٌة الحكومة السٌاسٌة فً دستور جمهورٌة العراق لسنة 

بؽداد: جامعة  -2دراسة ممارنة/ دمحم عبد الكاظم عونً 0225

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد

 سم02ص؛ 005ذ، -أ

 المانون العامرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -الدستور   أ -ـ العراق0

 

 

652 

3,040  
 الشمري، أسماعٌل فاضل حلواص ادم

 



الطبٌعة المانونٌة لمرارات مجلس النواب  العرالً دراسة ممارنة/  2,6ش

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2اسماعٌل فاضل حلواص ادم الشمري

 0205كلٌة الحموق، 

 سم02ص؛ 060

 ً المانون العامأطروحة دكتوراه ف

 العنوان -دستور   أ -ـ العراق0

 

650 

3,046550 

 262ت

 
 التمٌمً، بتول عبد الجبار حسٌن

الضمانات الدستورٌة لحك التعلٌم فً العراق دراسة ممارنة/ بتول 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2عبد الجبار حسٌن التمٌمً

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ 023

 المانون العامأطروحة دكتوراه فً 

 العنوان -العراق   أ -الدستور -المانون -0الدستور    -ـ العراق0

 

 

650 

3,046550 

 066ع

 
 العانً، عمار طارق

الضمانات الدستورٌة لحك التعلٌم فً العراق دراسة ممارنة/ عمار 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2طارق العانً

 سم02ص؛ 023

 فً المانون العامأطروحة دكتوراه 

 العنوان -العراق   أ -المانون الدستوري -0الدستور    -ـ العراق0

 

 

653 

3,046550 

 603م

 
 المٌاحً، هدٌل دمحم حسن

العدول فً احكام المضاء الدستوري فً العراق دراسة ممارنة/ 

كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2هدٌل دمحم حسن المٌاحً

0205 

 سم02ص؛ 066

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -الدستور   أ -ـ العراق0

 

 

65, 

3,3423 

 203ؾ

 
 فالح حسن عطٌة

االختصاص المالً للمحافظة ؼٌر المنتظمة فً اللٌم فً المانون 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2العرالً/ فالح حسن عطٌة

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 000

 مماجستٌر فً المانون العا

 العنوان -ـ المالٌة العامة   أ0

 

 

655 

3,34235 

 ,6,ب

 
 البدٌري، صفاء جبار عبد

جرٌمة الكسب ؼٌر المشروع فً التشرٌع العرالً دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2صفاء جبار عبد البدٌري

0205 

 سم02ص؛ 020

 

655 



 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لانون    أ -المشروعـ الكسب ؼٌر 0

 

3,342, 

 5,0ب

 
 البؽدادي، علً ؼانم شاكر

نظم المعلومات ودورها فً تعزٌز االٌرادات الضرٌبٌة بحث 

 -2تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ علً ؼانم شاكر البؽدادي
 0205بؽداد: جامعة بؽداد، 

 سم02ص؛ أٌض؛ 022ر، -أ

 شهادة معادلة للماجستٌردبلوم عالً فً الضرائب 

 الهٌئة العامة للضرائب( -ـ الضرائب االٌرادات )العراق0

 أـ العنوان
 

 

650 

3,342, 

 506ع

 
 العزاوي، فٌصل سرحان عبود

دور عدالة توزٌع االعباء الضرٌبٌة على المكلفٌن فً الحد من 
ظاهرة التهرب الضرٌبً بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ 

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ن عبود العزاويفٌصل سرحا

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً الحموق واالمتٌازات 

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ الضرائب0

 

 

652 

3,342, 

 ,66ع

 
 العوٌدي، عباس جلٌل حسن

فً العراق/ عباس جلٌل نحو آلٌات وادوات جدٌدة لتفعٌل الضرٌبة 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2حسن العوٌدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ أٌض؛ 032ش، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الضرائب0

 

 

656 

3,34200 

 2,6ش

 
 الشمري، صفاء حسٌن خضٌر

العراق دراسة ممارنة/ سلطة االدارة فً حماٌة المستهلن فً 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صفاء حسٌن خضٌر الشمري

0205 

 سم02ص؛ 005

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام الفرع االدبً

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ حماٌة المستهلن0

 

 

652 

3,342000 

 300ر

 
 رجاء حسٌن عبد االمٌر

الزٌتً للسفن والمانون الواجب التطبٌك منازعات التلوث بالولود 

 -كربالء: جامعة كربالء -2دراسة ممارنة/ رجاء حسٌن عبد االمٌر

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ 063

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -التلوث   أ -0لوانٌن وتشرٌعات     -ـ زٌت البترول0

 

650 



 

3,,42,00 

 566ح

 
 نعمة الحسٌنً، نسرٌن محسن

الحماٌة الجنائٌة لالطباء دراسة ممارنة/ نسرٌن محسن نعمة 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2الحسٌنً

 سم02ص؛ 335

 اطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ االطباء0

 

 

650 

3,,42,5 

 052ب

 
 باسم دمحم حسٌن محسن
فً المانون العرالً/ باسم دمحم حسٌن  الحماٌة االدارٌة للبٌئة

 0205بؽداد: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -2محسن

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات    أ -ـ حماٌة البٌئة0

 

 

653 

3,,42,5 

 052ؾ

 
 الفاضلً، سجى دمحم عباس

ل المدن دراسة ممارنة/ دور الضبط االداري البٌئً فً حماٌة جما

كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2سجى دمحم عباس الفاضلً

0205 

 سم02ص؛ 055

 رسالة دكتوراه فً المانون العام

 الضبط االداري  -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ الحماٌة البٌئٌة0

 أـ العنوان
 

 

65, 

3,,425 

 262ت

 
 التمٌمً، شفاء عبد حسٌن

اجراءات التعالد فً عمد االشؽال العامة/ شفاء عبد الرلابة على 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2حسٌن التمٌمً

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ االشؽال العامة0

 

 

655 

3,5 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، دالل لطٌؾ مطشر

االعتدال بالنٌة فً لانون العموبات: دراسة ممارنة/ دالل لطٌؾ 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2مطشر الزبٌدي

 سم02ص؛ 055ز، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -ـ لانون العموبات   أ0

 

 

655 

3,5 

 26ع

 
 علً اعذافة دمحم

 -البصرة: جامعة البصرة -2دمحم الوساطة الجنائٌة/ علً اعذافة

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 

650 



 العنوان -ـ المانون الجنائً العرالً   أ0

 

3,54220 

 ,06ج

 
 الجبوري، حاكم فٌصل بر سمٌج

الحماٌة الجنائٌة للجنٌن جراء استخدام التمنٌات الحدٌثة/ حاكم 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فٌصل جبر سمٌج

 سم02ص؛ 303

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

652 

3,54220 

 ,26ح

 
 الحمٌداوي، أحمد عبد الزهرة حسن

التنظٌم المانونً للتشرٌح الجنائً فً المانون العرالً دراسة 

كربالء: جامعة  -2حسن الحمٌداوي ممارنة/ أحمد عبد الزهرة

 0205كلٌة المانون،  -كربالء

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

656 

3,54220 

 ,05س

 
 الساعدي، أسراء سعٌد عاصً

اشكاالت التنفٌذ فً احكام المحاكم الجزائٌة/ أسراء سعٌد عاصً 

 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -2الساعدي

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -المحاكم الجزائٌة   أ -0دراسات    -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

602 

3,54220 

 005ع

 
 عباس برٌسم حبٌب

الحماٌة الجنائٌة للمحمٌات الطبٌعٌة دراسة ممارنة/ عباس برٌسم 

 0205كلٌة المانون والسٌاسة،  -البصرةالبصرة: جامعة  -2حبٌب

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

600 

3,54220 

 026ل

 
 الالمً، نور حسٌن عباس

الحماٌة الجنائٌة من التلوث باالشعاع النووي دراسة ممارنة/ نور 

كلٌة المانون  -لبصرةالبصرة: جامعة ا -2حسٌن عباس الالمً

 0205والسٌاسة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -التلوث باالشعاع   أ -0دراسات    -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

600 

3,54220 

 ,32م

 
 دمحم جٌاد زٌدان

 -2الحماٌة الجنائٌة ألسرار الدفاع  دراسة ممارنة/ دمحم جٌاد زٌدان
 0205كلٌة الحموق،  -النهرٌنبؽداد: جامعة 

 

603 



 سم02ص؛ 052

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ت المانون الجنائ0ً

 

3,54220 

 ,5,م

 
 المرشدي، منى عبد العالً موسى

الحماٌة الجنائٌة لالموال الضائعة دراسة ممارنة/ منى عبد العالً 

 0205لٌة المانون، ك -بابل: جامعة بابل -2موسى المرشدي

 سم02ص؛ 320

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون العام

 العنوان -االموال الضائعة   أ -0دراسات    -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

60, 

3,54220 

 60م

 
 منى دمحم عبد الرزاق

االحكام الموضوعٌة واالجرائٌة لجرائم الوسٌط المالً : دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2الرزاقتحلٌلٌة ممارنة/ منى دمحم عبد 

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 322

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

605 

3,54220 

 052هـ

 
 الهاشمً، حسن فالح حسن

حك التصدي فً الدعوى الجزائٌة فً التشرٌع العرالً/ حسن 

كلٌة المانون  -عة البصرةالبصرة: جام -2فالح حسن الهاشمً

 0205والسٌاسة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

605 

3,54220 

 502و

 
 وسام بشار عبد فرج

جرائم الكراهٌة دراسة ممارنة فً الموانٌن الوطنٌة والدولٌة/ 

 0205كلٌة المانون،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2وسام بشار عبد فرج

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

600 

3,5420 

 600ج

 
 الجنابً، زٌنب عبد السالم عبد الحمٌد

أسالٌب الضبط االداري لمكافحة االرهاب الفكري/ زٌنب عبد 

كلٌة المانون،  -جامعة بابلبابل:  -2السالم عبد الحمٌد الجنابً

0205 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ االرهاب0

 

 

602 

3,5420  
 رنا صباح محسن

 



جرٌمة التعذٌب فً النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة/ رنا صباح  60ر

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2محسن

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 التعذٌب فً النزاعات  -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ الجرائم0

 أـ العنوان
 

606 

3,5420 

 506ع

 
 العزاوي، اٌمان عبد هللا احمد

 -2تعدد الجرائمواثره فً االجراءات الجزائٌة/ أٌمان عبد هللا احمد
 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جاعة النهرٌن

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -ـ الجرائم )المانون الجنائً(   أ0

 

 
622 

3,5420 

 302ؾ

 
 الفحام، ماجد حمودي علً

سلون الجانً فً الجرٌمة االرهابٌة: دراسة ممارنة/ ماجد حمودي 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2علً الفحام

 سم02ص؛ 052

 فً المانون العام رسالة ماجستٌر

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ االرهاب0

 

 

620 

3,5420 

 656ق

 
 المٌسً، شفاء عزمً أحمد

االحكام الموضوعٌة للجرائم العابرة للحدود عبر الوطنٌة/ شفاء 

كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2عزمً أحمد المٌسً

0205 

 سم02ص؛ ,00و، -أ

 المانون العامرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -ـ الجرائم )المانون الجنائً(   أ0

 

 

620 

3,54205 

 656م

 
 الموسوي، نورس أحمد كاظم

تحرٌم االتجار الطبً بالبشر: دراسة ممارنة/ نورس أحمد كاظم 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2الموسوي

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -االتجار الطبً   أ -االشخاصـ جرائم ضد 0

 

 

623 

3,542053 

 506ع

 
 العزاوي، عباس طالب رزولً علوان

جرٌمة تزوٌر البطالة االئتمانٌة: دراسة ممارنة/ عباس طالب 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2رزولً علوان العزاوي

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -البطالة االئتمانٌة   أ -0لوانٌن وتشرٌعات    -التزوٌرـ 0

 

 

62, 



3,5420052 

 ,55أ

 
 أسعد رشٌد سكر

الجرائم الماسة بااللتصاد الوطنً والثمة المالٌة للدولة: دراسة 

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ سعد رشٌد سكر

0205 

 سم02ص؛ ,02

 العامرسالة ماجستٌر فً المانون 

 الثمة المالٌة -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ الجرائم االلتصادٌة0

 العنوان -أ
 

 

625 

3,542, 

 300ع

 
 عبد الجبار ضاحً عواد

االرادة االثمة وأثرها فً تحدٌد المسإولٌة الجنائٌة/ عبد الجبار 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ضاحً عواد

 سم02ص؛ 032

 نون العامدكتوراه فً الما

 العنوان -المسإولٌة   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

625 

3,542500 

 2,0ح

 
 الحمدانً، نادٌة مصطفى حسٌن

التولٌؾ التعسفً واالثار المترتبة علٌه: دراسة ممارنة/ نادٌة 

كلٌة المانون  -كركون: جامعة كركون -2مصطفى حسٌن الحمدانً

 0205والعلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً المانون العامرسالة 

 العنوان -لانون جنائً   أ -ـ الحبس االحتٌاط0ً

 

 

620 

3,542500 

 0,6هـ

 
 هادي دمحم ظاهر

النجؾ  -2المبض على المتهم وضماناته المانونٌة/ هادي دمحم ظاهر

 0205االشرؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون

 العنوان -االجراءات الجنائٌة )العراق(   أ ـ لانون0

 

 

622 

3,54200 

 050ر

 
 رفعت سالم حمٌد

ذي لار: جامعة  -2رد االعتبار: دراسة ممارنة/ رفعت سالم حمٌد

 0205كلٌة المانون،  -ذي لار

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لانون جنائً   أ -ـ رد االعتبار0

 

 

626 

3,540 

 052هـ

 
 الهاشمً، سعد طاهر عبد

الجرائم الناشئة عن تمنٌات التكاثر البشري: دراسة فً المانون 

بؽداد:  -2الجنائً والتشرٌع االسالمً/ سعد طاهر عبد الهاشمً

 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 

662 



 سم02ص؛ 352

 أطروحة دكتوراه فً المانون الجنائً

 العنوان -التشرٌع االسالمً   أ -0 دراسات   -ـ المانون الجنائ0ً

 

3,54022 

 052ب

 
 باسم دمحم عبد االمام

استمالل جهاز االدعاء العام فً ضوء أحكام نظام روما االساسً/ 

كلٌة المانون  -ةالبصرة: جامعة البصرة -2باسم دمحم عبد السالم

 0205والسٌاسة، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -دراسات   أ -الجنائًـ المانون 0

 

 

660 

3,546550 

 052ج

 
 جاسم دمحم سلمان

بؽداد:  -2الدفوع الشكلٌة فً الدعوى الجنائٌة/ جاسم دمحم سلمان

 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000ط،  -هـ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -العراق   أ -ـ المانون الجنائ0ً

 

 

660 

3,5 

 65,ن

 
 كرٌشاوي، علً عبد هللا عفرٌت

الفراغ فً المانون: دراسة ممارنة/ علً عبد هللا عفرٌت 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2الحرٌشاوي

 سم02ص؛ 360

 العنوان -رسالة دكتوراه المانون الخاص )العراق(   أ
 

 

663 

3,5 

 6,0س

 
 السودانً، علً جمعة عبد

االلتزام بالتمادم: دراسة ممارنة/ علً جمعة عبد مدى انمضاء 
 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السودانً

 سم02صح 025

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

66, 

3,54220 

 5,0أ

 
 اشراق حسن عذٌب

بابل: جامعة  -2الدخل الدائم: دراسة ممارنة/ أشراق حسن عذٌب

 0205كلٌة المانون،  -بابل

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجسٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون0

 

 

665 

3,54220 

 5,0أ

 
 أشراق صباح صاحب

التنظٌم المانونً لعمد المشاركة الزمنٌة: دراسة ممارنة/ أشراق 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2صباح صاحب

 

665 



 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فً المانون

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

3,54220 

 2,2أ

 
 أكرم تحسٌن دمحم حسن

 -2النظام المانونً فً التوثٌك االلكترونً/ أكرم تحسٌن دمحم حسن
 0205كلٌة المانون،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 0,6

 الخاصماجستٌر فً المانون 

 العنوان -التوثٌك االلكترونً   أ -0دراسة    -ـ المانون الخاص0

 

 

660 

3,54220 

 600أ

 
 االنباري، حسٌن عباس حسٌن

االختصاص التشرٌعً فً تسوٌة المنازعات منظمة التجارة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2العالمٌة/ حسٌن عباس حسٌن االنباري

 0205المانون، 

 سم02صح 000

 جستٌر فً المانون الخاصرسالة ما

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

662 

3,54220 

 0,6ج

 
 الجاروش، عبد الخالك ؼالً مهدي

التنظٌم المانونً للتدلٌك المصرفً : دراسة ممارنة/ عبد الخالك 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2ؼالً مهدي الجاروش

 سم02ص؛ 060

 المانون الخاص رسالة ماجستٌر فً

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

666 

3,54220 

 ,,6ح

 
 حٌدر فهمً حاتم

تعسؾ الخصوم فً استعمال االجراءات المضائٌة: دراسة ممارنة/ 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2حٌدر فهمً حاتم

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

0222 

3,54220 

 5,6س

 
 السعدي، أحمد صبري كاظم عبد

خٌار المستهلن فً العدول عن العمد االلكترونً: دراسة ممارنة/ 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2أحمد صبري كاظم عبد السعدي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً المانون

 العنوان -العمد االلكترونً   أ -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

0220 

3,54220 

 020ؾ

 
 الفتالوي، حسام عباس كاظم عبد السادة

الحماٌة المدنٌة للمصنفات الجماعٌة: دراسة ممارنة/ حسام عباس 

 

0220 



كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2كاظم عبد السادة الفتالوي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 030

 لمانون الخاصرسالة ماجستٌر فً ا

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

3,54220 

 ,6,ؾ

 
 فرٌد حنٌن جاسم

الحماٌة المدنٌة من االعالن التجاري المضلل: دراسة ممارنة/ 

 0205كلٌة المانون،  -البصرة: جامعة البصرة -2فرٌد حنٌن جاسم

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -االعالن التجاري   أ -0دراسات    -الخاصـ المانون 0

 

 

0223 

3,54220 

 060ق

 
 لتٌبة مهدي صالح

حك الرجوع على الشرٌن فً المال الشائع: دراسة ممارنة/ لتٌبة 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مهدي صالح

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -المال الشائع   أ -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

022, 

3,54220 

 60م

 
 مها نصٌؾ جاسم

بؽداد:  -2التضامن السلبً دراسة ممارنة/ مها نصٌؾ جاسم

 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

0225 

3,54220 

 620م

 
 المولى، طه كاظم حسن

تطوٌع لواعد االسناد فً عمود التجارة االلكترونٌة: دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2تحلٌلٌة/ طه كاظم حسن المولى

 0205المانون، 

 سم02ص، 000

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -التجارة االلكترونٌة   أ -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

0225 

3,54200 

 262ع

 
 العكٌلً، دمحم جابر ؼافل

المسإولٌة المدنٌة لمنظم المسابمات الرٌاضٌة: دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2دمحم جابر ؼافل العكٌلً

0205 

 سم02ص؛ 050ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 ةمنظم المسابمات الرٌاضٌ -0ـ المانون الخاص )االشخاص(   0

 أـ العنوان

 

0220 



 

3,54203 

 566ح

 
 الحسنً، بشار محً هاشم

المركز المانونً للحافظ االمٌن فً سوق االوراق المالٌة: دراسة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ بشار محً هاشم الحسنً

 0205المانون، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ0

 

 

0222 

3,542055 

 ,50م

 
 المظفر، ؼسان ضٌاء دمحم رضا

المسائل الخالفٌة فً دعاوي الخالؾ والتفرٌك: دراسة ممارنة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ؼسان ضٌاء دمحم رضا المظفر

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -ألوانٌن وتشرٌعات )العراق(    -ـ الطالق0

 

 

0226 

3,5420 

 602ر

 
 رٌام عباس علً 

المانون الواجب التطبٌك فً عمود التراخٌص النفطٌة: دراسة 

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ رٌام عباس علً

0205 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -البترول    أ -0ـ المانون الخاص )العمود(   0

 

 

0202 

3,5420 

 666ز

 
 زٌنة مظهر نعمة

التنفٌذ العٌنً فً العمود االدارٌة فً المانون العرالً: دراسة 
كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ممارنة/ زٌنة مظهر نعمة

0205 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ العمود االدارٌة0

 

 

0200 

305420 

 0,0س

 
 سارة حسن علوان

 -2عمد المساعدة الفنٌة: دراسة ممارنة/ سارة حسن علوان
 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )العمود(   أ0

 

 

0200 

3,5420 

 0,س

 
 سرى دمحم هوبً مهدي

بؽداد:  -2عمد المشاركة المنتهٌة بالتملن/ سرى دمحم هوبً مهدي

 

0203 



 0205كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص 

 العنوان -ـ المانون الخاص )العمود(   أ0

 

3,5420 

 005ع

 
 عباس عبٌد شعواط

ة ممارنة/ عباس النظام المانونً لعمد االبواء المعلوماتً: دراس
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2عبٌد شعواط

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -العمود   أ -0ـ المانون الخاص   0

 

 

020, 

3,5420 

 005ع

 
 عباس فاضل حسٌن ٌصػ

النظام المانونً لعمد احتراؾ العب كرة المدم: دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن ٌصػ عباس فاضل

0205 

 سم02ص؛ 000ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -عمود العمل   أ -0ـ المانون الخاص   0

 

 

0205 

3,5420 

 0,2ن

 
 نارمان جمٌل نعمة

الفسخ فً عمود نمل التكنلوجٌا: دراسة ممارنة/ نارمان جمٌل 

 0205كلٌة المانون،  -عة كربالءكربالء: جام -2نعمة

 سم02ص؛ 006

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون

 العنوان -ـ المانون الخاص )العمود(    أ0

 

 

0205 

3,5420 

 ,05ي

 
 ٌاسر احمد عبد دمحم

 -بابل: جامعة بابل -2عمد النشر االلكترونً/ ٌاسر احمد عبد دمحم

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص 

 العنوان -ـ المانون الخاص )العمود(   أ0

 

 

0200 

3,5420550 

 562أ

 
 أسٌل حسن رضا

دور االرادة المنفردة فً تعدٌل العمد: دراسة ممارنة/ أسٌل حسن 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رضا 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً المانون 

 االرادة المنفردة -0العراق    -العمود )المانون الخاص(ـ 0

 أـ العنوان
 

 

0202 

3,54206550  
 الزٌادي، نبراس ظاهر جبر

 



حموق الؽٌر الممترنة بالعمد: دراسة ممارنة/ نبراس ظاهر جبر  ,60ز

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2الزٌدي

 سم02ص؛ 306

 الخاصرسالة دكتوراه فً المانون 

 العنوان -العراق   أ -ـ العمود )المانون الخاص(0

 

0206 

3,54206550 

 05,ؾ

 
 فراس دمحم حبٌب

كربالء: جامعة  -2التنفٌذ على نفمة المماول/ فراس دمحم حبٌب

 0205كلٌة المانون،  -كربالء

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -العراق    أ -ـ العمود )المانون الخاص(0

 

 

0202 

3,54206550 

 ,32م

 
 دمحم عامر شنجار

بؽداد:  -2تسوٌة المنازعات عند عمود االستثمار/ دمحم عامر شنجار

 0205كلٌة الحموق،  -جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 022

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -االستثمار   أ -0العراق    -ـ العمود )المانون الخاص(0

 

 

0200 

3,5423 

 202أ

 
 آمال أحمد ناجً احمد

الؽش وأثره فً المسإولٌة العمٌدة )دراسة ممارنة(/ آمال احمد 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ناجً احمد

 سم02ص؛ ,02

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )الؽش(   أ0

 

 

0200 

3,5423 

 660ر

 
 رإى عبد الستار صالح

المسإولٌة المادٌة للمنتج عن فعل سلعته المعٌبة: دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رإى عبد الستار صالح

0205 

 سم02ص؛ 020

 رسالة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )االضرار(   أ0

 

 

0203 

3,542,3 

 506ق

 
 المطان، عبٌر نوري دمحم

ملكٌة العمارات المنزوعة دون حك: دراسة ممارنة/ عبٌر  استرداد

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2نوري عبد المطان

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ ملكٌة العمارات0

 

 

020, 

3,542,30   



 دمحم كاظم دمحم ,32م

 -2على الخرٌطة: دراسة ممارنة/ دمحم كاظم دمحمعمد بٌع العمار 
 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ 006

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )العمار(   أ0

 

0205 

3,542,2 

 ,32م

 
 دمحم سمٌر صالح

ممارنة/  تؤثٌر البٌئة الرلمٌة على حموق الملكٌة الفكرٌة: دراسة

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2دمحم سمٌر صالح

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ الملكٌة الفكرٌة0

 

 

0205 

3,5425,25 

 005ع

 
 عباس علً صاحب

فكرة الصورٌة فً التصرفات العمارٌة: دراسة ممارنة/ عباس 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2علً صاحب

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -العمارات )العراق(   أ -0ـ المانون الخاص )العراق(   0

 

 

0200 

3,5425 

 620ش

 
 شٌماء سعد مجٌد

المسإولٌة المدنٌة للمإسسات االعالمٌة: دراسة ممارنة/ شٌماء 

 0205كلٌة المانون،  -: جامعة كربالءكربالء -2سعد مجٌد

 سم02ص؛ 052ج، -أ

 العنوان -المانون المدنً    أ -0ـ المانون الخاص   0

 

 

0202 

3,54255 

 ,05ي

 
 الٌاسري، أسماء أبراهٌم علً

الوضع المانونً للشركات االمنٌة الخاصة فً المانون الدولً 

 -2علًاالنسانً: دراسة تطبٌمٌة فً العراق/ أسماء أبراهٌم 
 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً العام

 العراق )الشركات االمنٌة الخاصة( -ـ المانون الدولً الخاص0

 أـ العنوان
 

 

0206 

3,54255 

 603م

 
 المٌاحً، نبٌل عبد شعٌبث

ممارنة/ نبٌل عبد المسإولٌة المدنٌة للشركات االمنٌة : دراسة 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2شعٌبث المٌاحً

 سم02ص؛ 025

 رسالة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )الشركات االمنٌة(   أ0

 

 

0232 



3,542550 

 600ب

 
 البٌاتً، رنا دمحم راضً

دور االدارة فً منح االجازة االستثمارٌة والؽائها: دراسة لانونٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ممارنة/ رنا دمحم راضً البٌاتً

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة دكتوراه فً المانون

 العنوان -االدارة   أ -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ االستثمار0

 

 

0230 

3,5420 

 000ر

 
 ن كشكولرباب حسٌ

النظام المانونً لبٌع االوراق المالٌة فً سوق االوراق المالٌة/ 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رباب حسٌن كشكول

 سم02ص؛ 062

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 ىسوق االوراق المالٌة -0ـ المانون الخاص )المانون التجاري(   0

 أـ العنوان
 

 

0230 

3,5420 

 06,ز

 
 الزرفً، عمار محسن كزار

التعارض بٌن أدلة االثبات فً الدعوة المدنٌة: دراسة لانونٌة 

كربالء:  -2ممارنة بالفمة االسالمً/ عمار محسن كزار الزرفً

 0205كلٌة المانون،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 025

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -المدنٌة    أالدعوى  -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

0233 

3,5420 

 ,56س

 
 السعٌدي، باسم دمحم خضر آل جحٌل

أعادة التوازن العمدي بالوسائل االنفالٌة فً عمود التجارة الدولٌة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2باسم دمحم خضر آل جحٌل السعٌدي

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فلسفة فً المانون الخاص

 العنوان -التوازن العمدي   أ -0دراسة    -المانون التجاريـ 0

 

 

023, 

3,5420 

 066ط

 
 الطائً، سهام سوادي طعمة

االلتزام باالفصاح فً المسائل التجارٌة/ سهام سوادي طعمة 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطائً

 سم02ص؛ 050

 فرع التجاري(أطروحة دكتوراه فلسفة فً المانون الخاص )ال

 العنوان -ـ المانون التجاري     أ0

 

 

0235 

3,5420 

 062غ

 
 الؽانمً، خضٌر مخٌؾ فارس

النظام المانونً للتحوٌل االلكترونً للنمود )دراسة ممارنة(/ 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2خضٌر مخٌؾ فارس الؽانمً

 0205المانون، 

 

0235 



 سم02ص؛ 000ن، -أ

 الخاص رسالة ماجستٌر فً المانون

 العنوان -المانون التجاري   أ -0ـ المانون الخاص   0

 

3,5420 

 ,60ؾ

 
 الفوادي، نور الهدى عبد الكاظم راضً

المنافسة التجارٌة وأثرها على عمد التوزٌع الحصري/ نور الهدى 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الكاظم راضً الفوادي

0205 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص 

 العنوان -ـ المانون التجاري    أ0

 

 

0230 

3,5420 

 026ل

 
 الالمً، زٌنب ستار جبار

المسإولٌة المدنٌة الناشئة عند االعالنات التجارٌة عبر االنترنت/ 

كلٌة المانون  -البصرة: جامعة البصرة -2زٌنب ستار جبار الالمً

 0205والسٌاسة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -المانون التجاري    أ -0ـ المانون الخاص   0

 

 

0232 

3,5420 

 656م

 
 الموسوي، أسماء دمحم موسى

مسإولٌة النالل البحري عن نمل البضائع الخطرة/ أسماء دمحم 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2موسى الموسوي

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -ـ المانون الخاص )العراق(   أ0

 

 

0236 

3,54202 

 600ج

 
 الجنابً، عهود طه ٌاسٌن شخٌر 

 -2جرائم االفالس دراسة ممارنة/ عهود طه ٌاسٌن شخٌر الجنابً
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ االفالس0

 

 

02,2 

3,54220 

 6,2ب

 
 البٌرمانً، هدى دمحم ناجً

النظام المانونً لضمان الودائع المصرفٌة/ هدى دمحم ناجً 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2البٌرمانً

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -)الودائع المصرفٌة(   أـ المانون الخاص 0

 

 

02,0 

3,54220 

 003خ

 
 الخفاجً، أهداء باسم داود

عمد التورٌك المصرفً: دراسة لانونٌة ممارنة/ إهداء باسم داود 

 

02,0 



 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2الخفاجً

 سم02ص؛ 052ذ، -ب

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -تشرٌعات   ألوانٌن و -ـ البنون0

 

3,54225 

 ,6,ب

 
 البدٌري، علً كاظم حمزة

التؤمٌن على المشروع االستثماري: دراسة ممارنة/ علً كاظم 
 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2حمزة البدٌري

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -االستثمار   أ -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ التؤمٌن0

 

 

02,3 

3,54225 

 200ع

 
 العالق، تحسٌن حسن طالب راضً

التؤمٌن على الموالع االلكترونٌة: دراسة ممارنة/ تحسٌن حسن 

كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2طالب راضً العالق

0205 

 سم02ص؛ ,02

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -االلكترونٌة   أالموالع  -0لانون خاص    -ـ التؤمٌن0

 

 

02,, 

3,5422 

 ,05ي

 
 ٌاسر عمار عباس

المتؽٌرات الوظٌفٌة وتؤثٌرها فً عناصر تكنولوجٌا المعلومات 
والخٌار االستراتٌجً التسوٌمً: بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن 

بؽداد: المعهد العالً للدراسات  -2الوطنٌة/ ٌاسر عمار عباس

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 005

 دبلوم عالً فً التؤمٌن

 العنوان -شركة التؤمٌن الوطنٌة   أ -العراق -ـ التؤمٌن0

 

 

02,5 

3,54260 

 ,32م

 
 دمحم لاسم عبد الحمٌد

الضمان الطولً فً نطاق المسإولٌة التمصٌرٌة: دراسة ممارنة 

 -2فً الموانٌن المدنٌة والفمه االسالمً/ دمحم لاسم عبد الحمٌد
 0205كلٌة المانون،  -جامعة بابلبابل: 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 الفمه االسالمً -0ـ الضمانات )لوانٌن وتشرٌعات(   0

 أـ العنوان
 

 

02,5 

3,540 

 002خ

 
 ختام عبد الحسن شنان كرٌم

تسوٌة منازعات التجارة االلكترونٌة عبر االتصال الحاسوبً 

 -كربالء: جامعة كربالء -2ن شنان كرٌمالمباشر/ ختام عبد الحس

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ 050

 دكتوراه فلسفة فً المانون الخاص

 

02,0 



 التجارة االلكترونٌة -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 أـ العنوان
 

3,540 

 003خ

 
 الخفاجً، أحمد خضٌر عباس

التنظٌم المانونً لالٌداع المركزي لالوراق المالٌة: دراسة ممارنة/ 

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2أحمد خضٌر عباس الخفاجً

0205 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -االوراق المالٌة   أ -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

02,2 

3,540 

 005د

 
 وسن كاظم زرزورالدفاعً، 

االخالل المتولع وأثره فً تنفٌذ العمد: دراسة ممارنة/ وسن كاظم 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2زرزور الدفاعً

 سم02ص؛ 005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

02,6 

3,540 

 600ز

 
 زٌنب ثامر حمٌدي

تنازع الموانٌن فً عمد االستهالن: دراسة ممارنة/ زٌنب ثامر 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حمٌدي

 سم02ص، 032هـ، -ا

 رسالة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -عمد   أ -االستهالن -0دراسات    -ـ المانون الخاص0

 

 

0252 

3,540 

 0,2ع

 
 عادل عجٌل عاشور

االختصاص فً لانون المرافعات المدنٌة: دراسة  الدفع بعدم

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ عادل عجٌل عاشور

0205 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

0250 

3,540 

 325م

 
 المجمعً، حسام حامد عبٌد
اوي المدنٌة: دراسة ممارنة/ حسام الدفع بعدم المبول فً الدع

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حامد عبٌد المجمعً

 سم02ص؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص0

 

 

0250 

3,0420, 

 26ع

 
 علً عبد الحسٌن منصور

المدنٌة: دراسة ممارنة/ فكرة الحكم المنعدم فً لانون المرافعات 

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2علً عبد الحسٌن منصور

 

0253 



 0205المانون والسٌاسة، 

 سم02ص؛ 0,0ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -لانون المرافعات    أ -0ـ الحكم المضائً   0

  

3,0420 

 2,6ح

 
 حمدٌة حمٌد حسن

سوسٌولوجٌا التنظٌمات المضائٌة: دراسة مٌدانٌة فً محاكم 
بؽداد:  -2االحوال الشخصٌة فً مدٌنة بؽداد/ حمدٌة حمٌد حسن

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً علم االجتماع

 العنوان -ـ محاكم االحوال الشخصٌة   أ0

 

 

025, 

3,0420 

 656ق

 
 المٌسً، مإٌد سعد شعٌب

دور العمل االجتماعً فً محاكم االحوال الشخصٌة العرالٌة: 
دراسة مٌدانٌة فً محاكم محافظة دٌالى/ مإٌد سعد شعٌب 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المٌسً

 سم02ص؛ 300

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع )خدمة اجتماعٌة(

 العنوان -الشخصٌة   أـ محاكم االحوال 0

 

 

0255 

3,0426 

 ,06ع

 
 العبٌدي، حسٌن عمران جرمط

التوفٌك فً عمد االنشاء )دراسة ممارنة(/ حسٌن عمران جرمط 

 0205كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -2العبٌدي

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً المانون الخاص

 دراسات -المانون الخاص -0لوانٌن وتشرٌعات    -ـ التوفٌك0

 أـ العنوان
 

 

0255 

3,2 

 505خ

 
 الخزاعً، حٌدر حمٌد صبري

صٌاؼة الحكم الجزائً: دراسة ممارنة/ حٌدر حمٌد صبري 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2الخزاعً

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ االحكام )لانون المرافعات(   أ0

 

 

0250 

3,246550 

 ,50ب

 
 بشار جاهم عجمً

مسإولٌة الدولة عن االضرار الناجمة عن االخطاء المضائٌة/ 

 0205كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بشار جاهم عجمً

 سم02ص؛ ,02

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -ـ المضاء0

 

 

0252 

3,6406550   



 أسعاؾ مهدي سلطان 550إ
مسإولٌة االدارة عن التسجٌل العماري الباطلفً المانون العرالً/ 

 -النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا -2إسعاؾ مهدي سلطان

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 023

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 الشهر العماري )العراق(    -0العراق    -ـ المانون العام0

 أـ العنوان
 

0256 

,36406550 

 ,32م

 
 دمحم فلسطٌن حمزة

انهاء الرابطة الوظٌفٌة أثر صدور حكم جنائً فً المانون 

النجؾ: معهد  -2العرالً: دراسة ممارنة/ دمحم فلسطٌن حمزة

 0205المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -الجنائٌة   أاالحكام  -0لانون    -ـ العمران0

 

 

0252 

350 

 ,02ع

 
 العامري، عالء الدٌن برع جواد

عوامل التمكٌن االداري وتؤثٌرها فً اداء المنظمات بحث تحلٌلً 
الراء عٌنة من الضباط العاملٌن فً مدٌرٌة المرور العامة/ عالء 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدٌن برع جواد العامري

 0205 وااللتصاد،

 م02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة العامة

 العنوان -ـ االدارة العامة )مدٌرٌة المرور العامة(   أ0

 

 

0250 

35040 

 6,0ز

 
 زهراء ؼانم مرجاج

المهارات المٌادٌة ودورها فً تعزٌز الثمة التنظٌمٌة/ زهراء ؼانم 

 0205وااللتصاد، كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مرجاج

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجتٌر فً علوم االدارة العامة

 ـ العنوان0ـ التنظٌم االداري )العراق(   0

 

 

0250 

35040, 

 ,6,ق

 
 لدٌر احمد عبد حسٌن

تشخٌص وتحلٌل أباب تلكإ المشارٌع الخدمٌة بؤستعمال أدوات 
 الجودة: دائرة حالة فً مدٌرٌة بلدٌة الهندٌة/ لدٌر احمد عبد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن

 سم02ص؛ 0,0

 ماجتٌر فً ادارة البلدٌات

 العنوان -كربالء الممدسة )مدٌرٌة بلدٌة الهندٌة(   أ -ـ البلدٌات0

 

 

0253 

35040 

 ,06ج

 
 الجبوري، دمحم ٌوسؾ عباس

التكنلوجً التؤثٌر التداإبً لمكونات رأس المال الفكري فً االٌداع 
بحث أستطالعً فً شركة االستكشافات النفطٌة/ دمحم ٌوسؾ 

 

025, 



كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس الجبوري

0205 

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة العامة 

 االٌداع التكنلوجً -3رأس المال الفكري    -0ـ تنظٌم االدارة    0

 أـ العنوان
 

35040 

 6,0ج

 
 الجورانً، رحمن مخٌلؾ جحٌو عبود

/ رحمن مخٌلؾ جحٌو 0653 -0652النظام االداري فً العراق 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2عبود الجورانً

 سم02ص؛ 330

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 -0652التارٌخ الحدٌث ) -0ـ التنظٌم االداري )العراق(   0

 العنوان -(   أ0653

 

 

0255 

30540 

 660ز

 
 زٌنب سعدي سلمان

دور الدعم التنظٌمً المدرن فً تحدٌد مجاالت التؽٌٌر المالئم: 
بحث مٌدانً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ زٌنب سعدي 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سلمان

 سم02ص؛ 053

 فً علوم االدارة العامة رسالة ماجستٌر

 العنوان -التؽٌٌر المالئم   أ -0ـ تنظٌم االدارة   0

 

 

0255 

35040 

 50,ن

 
 الكرعاوي، مرتضى عبد الحسٌن علً

دور ممارسات التوجه التنظٌمً نحو الخدمة وأثره فً تعزٌز أداء 
العاملٌن بحث مٌدانً فً أمانة بؽداد/ مرتضى عبد الحسٌن علً 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكرعاوي

 سم02ص؛ 002

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات

 العنوان -ـ التنظٌم االداري   أ0

 

 

0250 

350433 

 ,66م

 
 مهند عواد عبٌد

أثر الذكاء االستراتٌجً فً أسالٌب اتخاذ المرار: بحث تحلٌلً فً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2وزارة االعمار واالسكان/ مهند عواد عبٌد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة

 الذكاء االستراتٌجً -0ادارة عامة    -ـ اتخاذ المرارات0

 أـ العنوان
 

 

0252 

350435 

 65أ

 
 أنس عبد اللطٌؾ طه حسٌن

عبد / أنس 0652 -0630وظٌفة التفتٌش االداري فً العراق 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2اللطٌؾ طه حسٌن

 

0256 



 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العراق    -الرلابة االدارٌة -0العراق    -ـ التفتٌش االداري0

 أـ العنوان
 

350435 

 03,د

 
 الدراجً، سالم سعد سرٌع

العدالة التنظٌمٌة والرضا الوظٌفً وانعكاساتها فً العاللة بٌن 
تعزٌز سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة: بحث تطبٌمً فً مكاتب 

بؽداد: جامعة  -2المفتشٌن العامٌن/ سالم سعد سرٌع الدراجً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 050

 دبلوم عالً )المعادل للماجستٌر( فً الرلابة والتفتٌش

 العنوان -الرلابة االدارٌة   أ -0ـ التفتٌش االداري   0

 

 

0202 

350435 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، مصطفى عماد دمحم

تمٌٌم برامج الرلابة والتدلٌك للعمود الحكومٌة فً بعض مكاتب 

بؽداد: جامعة  -2المفتشٌٌن العامٌن/ مصطفى عماد دمحم الزبٌدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02 ص؛,05

 دبلوم عالً فً الرلابة والتفتٌش

 العمود االدارٌة -3الرلابة والتدلٌك    -0ـ التفتٌش االداري   0

 أـ العنوان
 

 

0200 

350435 

 5,6س

 
 سعدٌة شدهان جٌاد

تمٌٌم الهٌاكل التنظٌمٌة وتطوٌر انموذج موحد لمكاتب المفتشٌٌن 

 -جامعة بؽدادبؽداد:  -2العامٌن فً العراق/ سعدٌة شدهان جٌاد

 0205كلٌة االدارة  وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 006

 دبلوم عالً فً الرلابة والتفتٌش

 العنوان -ـ التفتٌش االداري   أ0

 

 

0200 

350435 

 ,05ي

 
 ٌاسر سعد عبد االمٌر

ضؽوط العمل التنظٌمٌة وانعكاساتها على جودة التدلٌك: بحث 
ٌاسر سعد عبد مٌدانً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادٌة/ 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االمٌر

 سم02ص؛ 050

 دبلوم عالً فً الرلابة والتفتٌش

 العنوان -الرلابة االدارٌة   أ -0ـ التفتٌش االداري   0

 

 

0203 

3504,3 

 566ح

 
 حسنٌن مشتاق عالوي

المترتبة فً التزام المصارؾ العرالٌة بالسرٌة المصرفٌة واالثار 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2حالة الكشؾ عنها/ حسنٌن مشتاق عالوي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 

020, 



 سم02ص؛ 052

 دبلوم عالً فً الرلابة والتفتٌش

 العنوان -المصارؾ العرالٌة   أ -0ـ الرلابة المالٌة   0

 

3504,3 

 ,,6ح

 
 حٌدر صباح حسن

( فً EFQMاالوربٌة ألدارة الجودة )استخدام أنموذج المإسسة 

تموٌم أجهزة الرلابة المالٌة العلٌا وانعكاسه على جودة التدلٌك: 
بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي/ حٌدر صباح 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 055ن، -ب

 لانونٌةدكتوراه محاسبة 

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة    أ0

 

 

0205 

3504,3 

 03,د

 
 الدراجً، نور حمزة حسٌن

الرلابة المالٌة االتحادٌة على أعمال المحافظات ؼٌر المنتظمة فً 

بؽداد: جامعة  -2اللٌم العراق انموذجا/ نور حمزة حسٌن الدراجً

 0205كلٌة الحموق،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 003

 ه فً المانون العامرسالة دكتورا

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة   أ0

 

 

0205 

3504,3 

 526د

 
 الدعمً، حامد جسوم حمزة عطٌة

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً حماٌة المال العام: دراسة 

 -بابل: جامعة بابل -2ممارنة/ حامد جسوم حمزة عطٌة الدعمً

 0205كلٌة المانون، 

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً المانون العامرسالة 

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة   أ0

 

 

0200 

3504,3 

 ,20ع

 
 الدعمً، حامد جسوم حمزة عطٌة

تؤثٌر أستراتٌجٌات ومستوٌات التعلم التنظٌمً فً جودة 
العماللتدلٌمً بحث أستطالعً ألراء عٌنة من المدراء العامٌن فً 

بؽداد: جامعة  -2لٌس صادقدٌوان الرلابة المالٌة االتحادي/ عمار 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر فً الرلابة والتفتٌش 

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة    أ0

 

 

0202 

3504,3 

 562ؾ

 
 فضٌلة شمخً كاطع

فً الحد من بعض الظواهر  GAOدور معاٌٌر الرلابة الحكومٌة 

السلبٌة على وفك أستراتٌجٌة مكافحة الفساد حالة دراسٌة فً 
مكتب المفتش العام لوزارة االعمار واالسكان/ فضٌلة شمخً 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2كاطع

 

0206 



 سم02ص؛ 050

 دبلوم عالً فً الرلابة والتفتٌش 

 العنوان 2مكافحة   أ -الفساد -0ـ الرلابة المالٌة   0

 

3504,3 

 ,32م

 
 دمحم جاسم علً

تطبٌك اسلوب التحسٌن المستمر )كاٌزن( فً تحسٌن عملٌة 
التدلٌك: بحث تطبٌمٌفً عٌنة من الهٌئات الرلابٌة فً دٌوان 

بؽداد: المعهد العالً  -2الرلابة المالٌة االتحادي/ دمحم جاسم علً

 0205مالٌة، للدراسات المحاسبٌة وال

 سم02ص؛ 005

 دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة   أ0

 

 

0222 

3504,3 

 0,6ن

 
 نادٌة طارق احمد

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تموٌم اداء المصارؾ 

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العامة/ نادٌة طارق احمد

 0205المحاسبٌة والمالٌة، للدراسات 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ

 العنوان -ـ الرلابة المالٌة   أ0

 

 

0220 

3504,2 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، شٌماء فاضل 

االفاق المستمبلٌة لموازنة العراق االتحادٌة فً ظل تنوٌع مصادر 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدخل/ شٌماء فاضل دمحم الزبٌدي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 025ز، -ب

 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ

 العنوان -العراق   أ -ـ الموازنة0

 

 

0220 

350453 

 ,60هـ

 
 هنادي فوزي حسٌن

رلابة االدارة فً مرحلة تنفٌذ العمد االداري/ هنادي فوزي 

 0205كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2حسٌن

 سم02ص؛ 006

 دكتوراه فً المانون العامأطروحة 

 العنوان -العراق   أ -ـ العمود االدارٌة0

 

 

0223   

3534,5 

 022ز

 
 الزاملً، دمحم كاظم علن

أثر الفساد االداري والمالً فً مبدأ مساواة المواطنٌن فً تولً 

النجؾ:  -2الوظائؾ العامة: دراسة ممارنة/ دمحم كاظم علن الزاملً

 0205العلٌا، معهد المعلمٌن  للدراسات 

 سم02ص؛ 002و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -المانون العام    أ -0ـ الفساد االداري   0

 

 

022, 



3534,5 

 05,ؾ

 
 فراس صادق جعفر صالح عالوي

استراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد  فً وزارة البلدٌات واالشؽال 
ٌة/ فراس صادق جعفر العامة وأثرها فً تحسٌن الخدمات البلد

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صالح عالوي

0205 

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً ادارة البلدٌات 

 العنوان -الخدمات البلدٌة    أ -0العراق    -ـ الفساد االداري0

 

 

0225 

3534,520 

 566ح

 
 حسٌن معن ابراهٌم

علٌهم فً جرائم الفساد/ حسٌن معن استرداد المتهمٌن والمحكوم 

 0205كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -2أبراهٌم

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ الفساد0

 

 

0225 

35,45 

 ,06ج

 
 الجبوري، هدى طارق حسن

تؤثٌر تنمٌة الموارد البشرٌة فً االهداؾ االستراتٌجٌة لتحسٌن 
العملٌات االنتاجٌة دراسة ولارنة بٌن عٌنة من معامل انتاج االلبان 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2فً العراق/ هدى طارق حسن الجبوري

 0205االدارة وااللتصاد، 

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة

 ـ الصناعة )معامل أنتاج االلبان فً العراق(0

 العنوان -محافظة بابل(   أ -تنظٌم وادارة )العراق -ـ المصانع0

 

 

0220 

35,45 

 065ر

 
 الربٌعً، حنان صفاء علً

العوامل المحددة آلستراتٌجٌات تسعٌر المنتج الصناعً فً سوق 
االعمال العرالٌة: بحث تحلٌلً فً عدد من الشركات المطاع 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الصناعً/ حنان صفاء علً الربٌعً

 0205 االدارة وااللتصاد،

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة

تنظٌم  -المصانع -0ـ الصناعة )شركات المطاع الصناعً(   0

 العنوان -وادارة )العراق(   أ
 

 

0222 

35,45 

 526م 

 
 المعموري، لاسم حاجم

دور ممارسات أدارة الجودة الشاملة فً تعزٌز تنافسٌة الشركات 
فً الشركة العامة لصناعة السمنت  الصناعٌة: دراسة تطبٌمٌة

بابل:  -2معمل أسمنت كربالء/ لاسم حاجم المعموري -الجنوبٌة

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة

تنظٌم وادارة  -المصانع -0ـ الصناعة )معمل أسمنت كربالء(   0

 العنوان -الء الممدسة(   أمحافظة كرب -)العراق

 

0226 



 

35,403 

 263ج

 
 الجلٌحاوي، أنتصار حمزة عبد عذاب

أثر تطوٌر الخدمات السٌاحٌة فً نمو الطلب السٌاحً/ أنتصار 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حمزة عبد عذاب الجلٌحاوي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 032

 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ السٌاحة0

  

 

0262 

35,403 

 5,6س

 
 السعدي، دمحم عبد زٌد عبد عون

التفكٌر السٌاحً وثمافة جودة الخدمة واثرها فً سعادة الضٌؾ 
دراسة تطبٌمٌة فً االلسام التشؽٌلٌة فً فنادق المطاع المختلط فً 

بؽداد: الجامعة  -2بؽداد/ دمحم عبد زٌد عبد عون السعدي

 0205وااللتصاد، كلٌة االدارة  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 006

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة

 العنوان -سعادة   أ -الضٌؾ -0ادارة عامة    -ـ السٌاحة0

 

 

0260 

35,403 

 023ص

 
 الصالحً، مروة عبد الحمٌد رشٌد عباس

أستراتٌجٌات التعلم التنظٌمً وأثرها فً تحمٌك الفاعلٌة 
السٌاحة فً بؽداد وكربالء/ مروة  التنظٌمٌة: دراسة تطبٌمٌة لكلٌة

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2عبد الحمٌد رشٌد عباس الصالحً

 0205كلٌة العلوم السٌاحٌة، 

 سم02صح ,00

 ماجستٌر فً علوم السٌاحة والفندلة

 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ السٌاحة0

 

 

0260 

35,403 

 203ص

 
 صالح مهدي أكعفور

السٌاحٌة وأثرهما فً التنمٌة االجتماعٌة  تخطٌط وتنمٌة المشارٌع
لسكان المناطك المحٌطة بالمشروع: دراسة مٌدانٌة للمناطك 

بؽداد:  -2المحٌطة بجزٌرة بؽداد السٌاحٌة/ صالح مهدي أكعفور

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر فً علوم السٌاحة

 العنوان -ة     أادارة عام -ـ السٌاحة0

 

 

0263  

35,403 

 6,6م

 
 مهدي علً عباس

اثر االلتدار المعرفً فً تخطٌط المسار الوظٌفً للموارد البشرٌة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2مهدي علً عباس

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 العتوان -ادارة عامة    أ -ـ السٌاحة0

 

 

026, 

35,403  
 المٌاحً، ناموس حمٌد عبد

 



التخطٌط المكانً للنمط المركزي لفعالٌات وخدمات السٌاحة الدٌنٌة  603م
وأثرها فً نمو الجذب السٌاحً للمشهد الكاظمً: دراسة ممترحة 

بؽداد:  -2آلنشاء مجمع سٌاحً دٌنً/ ناموس حمٌد عبد المٌاحً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 تٌر علوم فً السٌاحة وادارة الفنادقماجس

 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ السٌاحة0

 

0265 

3554, 

 262ت

 
 التمٌمً، تؽرٌد صفاء مهدي

أفرٌمٌا فً المدرن االستراتٌجً الصٌنً المرن االفرٌمً انموذجا/ 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2تؽرٌد صفاء مهدي التمٌمً

 0205االستراتٌجٌة، 

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة لسم االستراتٌجٌة

 العنوان -ـ االستراتٌجٌة العسكرٌة    أ0

 

 

0265 

3554, 

 500د

 
 دعاء عبد المنعم خفً

: دراسة فً 0223االستراتٌجٌة االمرٌكٌة والنفط العرالً بعد عام 

بؽداد: جامعة  -2االدران والتوظٌؾ/ دعاء عبد المنعم خفً

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ االستراتٌجٌة العسكرٌة   أ0

 

 

0260 

3554, 

 60ر

 
 رنا أحمد رجب

/ رنا احمد 0220الدور الروسً فً ادارة النظام الدولً بعد عام 

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2رجب

 سم02ص؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة االستراتٌجٌة

 العنوان -ـ االستراتٌجٌة العسكرٌة    أ0

 

 

0262 

355’, 

 ,06ع 

 
 العبٌدي، نورعبد االله عجرش

: التؽٌٌر فً 0220دور تركٌا فً منطمة الشرؾ االول بعد عام 

د: بؽدا -2الدول العربٌة انموذجا/ نور عبد االله عجرش العبٌدي

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة النهرٌن

 سم02ص؛ 302ز، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم

 العنوان -ـ االستراتٌجٌة العسكرٌة   أ0

 

 

0266 

3554, 

 ,32م

 
 دمحم مٌسر فتحً محمود

االستراتٌجٌة الشاملة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومستمبل 

 -2العالمٌة/ دمحم مٌسر فتحً محمودالتوازنات الجٌواستراٌجٌة 
 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن

 

0022 



 سم02ص؛ 20,

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ االستراتٌجٌة العسكرٌة     أ0

 

3554205006 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، آٌات دمحم مسعود

ٌة فً اطار المانون مدى مشروعٌة استخدام االسلحة النوو

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدولً/ آٌات دمحم مسعود

0205 

 سم02ص؛ ,02

 رسالة ماجستٌر فً المانون الدولً

 العنوان -المانون الدولً   أ -0ـ االسلحة الذرٌة   0

 

 

0020 

350 

 ,66ع

 
 عهود عبد الرزاق سلمان

الطلبة الجامعٌٌن: دراسة الوعً بحموق االنسان االجتماعٌة لدى 
مٌدانٌة فً بعض كلٌات جامعتً النهرٌن وبؽداد/ عهود عبد 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرزاق سلمان

 سم02ص؛ 025س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 جامعتً بؽداد والنهرٌن( -ـ الخدمة االجتماعٌة )العراق0

 أـ العنوان
 

 

0020 

3504550 

 052ؾ

 
 فاطمة رزولً شهاب

المشكالت االجتماعٌة التً تواجه الرجل المٌادي فً المجالس 

 -2المحلٌة: دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ فاطمة رزولً شهاب
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 العنوان -العراق )بؽداد(    أ -االجتماعٌةـ الخدمة 0

 

 

0023 

350425 

 562ن

 
 نعٌم عبد الرضا حسن

شبكة الحماٌة االجتماعٌة اآلنعكاسات االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 -2دراسة مٌدانٌة فً محافظة مٌسان/ نعٌم عبد الرضا حسن
 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 056

 تٌر فً علم االجتماعرسالة ماجس

 العنوان -اصالح    أ -ـ الرعاٌة االجتماعٌة0

  

 

002, 

35040 

 ,32م

 
 دمحم حمٌد علوان

الرٌاضة والتضامن االجتماعً فً مجتمع محلً: دراسة مٌدانٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فً مدٌنة بؽداد/ دمحم حمٌد علوان

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 025

 علم االجتماعرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -ـ الخدمة االجتماعٌة الخاصة   أ0

 

0025 



 

350 

 262ج

 
 الجمٌلً، تٌسٌر دمحم خلؾ

تنمٌة ثمافٌة الحوار والتسامح فً المإسسة الجامعٌة: دراسة 
مجمع الجادرٌة/ تٌسٌر دمحم خلؾ  -مٌدانٌة فً جامعة بؽداد

 0205 كلٌة التربٌة للبنات، -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجمٌلً

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 الحوار والتسامح -3الثمافة    -0ـ الخدمة االجتماعٌة   0

 أـ العنوان
 

 

0025 

350 

 606ح

 
 حنان راؼب شاكر

 -2االسس االخاللٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة/ حنان راؼب شاكر
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 العنوان -ـ الخدمة االجتماعٌة   أ0

 

 

0020 

350 

 662د

 
 الدهٌمً، مروج مظهر عباس

دور الخدمة االجتماعٌة فً مجتمع متؽٌر: دراسة أجتماعٌة 

بؽداد:  -2مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ مروج مظهر عباس الدهٌمً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 3,0

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع

 العنوان -مدٌنة بؽداد   أ -ـ الخدمة االجتماعٌة0

 

 

0022 

350 

 3,0و

 
 وجدان علً محمود

الدمج االجتماعً لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة: دراسة مٌدانٌة فً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مدٌنة بؽداد/ وجدان علً محمود

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -مدٌنة بؽداد   أ -ـ الخدمة االجتماعٌة0

 

 

0026 

350400 

 000و

 
 وفاء حسٌن عباس

عملٌة التوثٌك للمعلومات وسبل معالجة االخطاء التً تتضمنها: 

 -2حالة دراسٌة فً مستشفى بؽداد التعلٌمً/ وفاء حسٌن عباس
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽدادبؽداد: جامعة 

 سم02ص؛ 63

 الدبلوم العالً فً ادارة المستشفٌات

 العنوان -المعلومات   أ -3التوثٌك    -0أدارة    -ـ المستشفٌات0

 

 

0002 

3504003252 

 065ر

 
 الربٌعً، دمحم ظاهر مهدي

نحو تطوٌر منظومة أتالؾ اكٌاس الدم: دراسة حالة فً مصرؾ 

 

0000 



بؽداد: جامعة  -2واسط/ دمحم ظاهر مهدي الربٌعً -سًالدم الرئٌ

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 50ن، -أ

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات

 العنوان -محافظة واسط(   أ -أدارة )العراق -ـ المستشفٌات0

 

3504003252 

 03,د

 
 الدراجً، عذراء لاسم حسن

المالكات الطبٌة وانعكاساته على الرضا الوظٌفً: العنؾ ضد 
دراسة حالة فً مستشفٌات دائرة صحة بؽداد/ الكرخ/ عذراء 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لاسم حسن الدراجً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 020

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات

 عراقال -المستشفٌات -0ادارة وتنظٌم    -ـ المستشفٌات0

 العنوان -ـ العنؾ   أ3

 

 

0000 

3504003252 

 ,00ع

 
 العابدي، عمار جلٌل سباهً

بناء سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة ودورها فً تحسٌن الخدمة 
الكرخ/ عمار  -الطبٌة: بحث تطبٌمً فً مستشفٌات صحة بؽداد

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جلٌل سباهً العابدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,2

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات

 العنوان -أدارة )دائرة صحة بؽداد/ الكرخ(   أ -ـ المستشفٌات0

 

 

0003 

3504003252 

 60,ؾ

 
 فرهاد ستار دمحم شوائً

عناصر أستراتٌجٌة الخدمة الصحٌة على وفك تحلٌل لرارات 
 أستراتٌجٌة العملٌات: بحث مٌدانً فً دائرة صحة كركون/ فرهاد

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ستار دمحم شوائً

0205 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض

 العنوان -دائرة صحة كركون(   أ -ـ التمرٌض )العراق0

 

 

000, 

3504655000 

 366ب

 
 بثٌنة محمود علً

التكٌؾ االجتماعً لألسر المهجرة لسراً : دراسة أجتماعٌة 
انموذجا/ بثٌنة محمود  -ٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد منطمة حً العمداءم

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة

 العنوان -العراق )مدٌنة بؽداد(   أ -ـ الخدمة االجتماعٌة0

 

 

0005 

35340, 

 262د

 
 الدلٌمً، رائدة ٌاسٌن خضر دمحم

سلطة الضبط االداري فً حماٌة السكٌنة العامة من الضوضاء: 

 

0005 



كركون: جامعة  -2دراسة ممارنة/ رائدة ٌاسٌن خضر دمحم الدلٌمً

 0205كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة،  -كركون

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -العراق   أ -تلوث البٌئة -0ـ الضوضاء   0

 

35,40 

 6,6ز

 
 الزٌدي، لحطان ٌاسٌن عطٌة

االتجار بالنساء على الصعٌدٌن الدولً والداخلً/ لحطان ٌاسٌن 

كلٌة المانون والعلوم  -كركون: جامعة كركون -2عطٌة الزٌدي

 0205السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -الجرائم التجارٌة   أ -0ـ المرأة والجرٌمة   0

 

 

0000 

35,4030 

 56ح

 
 حسن كاظم عبٌد

االبعاد االجتماعٌة للطائفٌة فً العراق: دراسة سوسٌولوجٌة/ 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن كاظم عبٌد

 العنوان -ـ الطائفٌة فً العراق   أ0

 

 

0002 

35,405, 

 20ح

 
 حال محمود حمٌد

االتصال الحدٌثة: دراسة جرٌمة االخبار الكاذب عبر وسائل 

كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2ممارنة/ حال محمود حمٌد

0205 

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ الجرائم االلكترونٌة   أ0

 

 

0006 

35,4052 

 50,ع

 
 عبد الرزاق عبد هللا سعٌد

ئم االلكترونٌة: دور منظمات المجتمع المدنً فً التبصٌر بالجرا

 -2دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد/ عبد الرزاق عبد هللا سعٌد
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 320

 أطروحة دكتوراه فً علم االجتماع

 العنوان -المجتمع المدنً   أ -0ـ جرائم الحاسبات االلكترونٌة   0

 

 

0002 

35,4052 

 656م

 
 سلمان الموسوي، عودة ٌوسؾ

جرٌمة استهداؾ أثارة الحرب االهلٌة عبر االعالم: دراسة ممارنة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عودة ٌوسؾ سلمان الموسوي

 0205الحموق، 

 سم02ص؛ 302

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام

 العنوان -الحرب االهلٌة   أ -0ـ الجرائم االلكترونٌة   0

 

 

0000 



35,4052 

 0,هـ

 
 عبد الواحد جاسم حمٌديهدى 

الجرائم الماسة باالخالق واالداب العامة عبر الوسائل االلكترونٌة 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -2الحدٌثة/ هدى عبد الواحد جاسم حمٌدي

 0205كلٌة الحموق، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -ـ الجرائم االلكترونٌة   ـ0

 

 

0000 

35242255 

 000ل

 
 لماء مٌري حبٌب

دور التجارة االلكترونٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة فً شركات 
التؤمٌن: دراسة استطالعٌة فً شركة التؤمٌن الوطنٌة العامة/ لماء 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مٌري حبٌب

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02سم؛ 002

 التؤمٌنرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -التجارة االلكترونٌة   أ -0ـ شركات التؤمٌن   0

 

 

0003 

35242255 

 ,6ن

 
 نور علً سلمان كرٌم

إطار ممترح لحوكمة الشركات لتحمٌك فاعلٌة االشراؾ والرلابة 

بؽداد: جامعة  -2على شركات التؤمٌن/ نور علً سلمان كرٌم

 0205لمالٌة، المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة وا -بؽداد

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن

 العنوان -االشراؾ والرلابة    أ -0ـ شركات التؤمٌن   0

    

 

000, 

3524000 

 022س

 
 سالم مهدي حمادي

دور وثٌمة التؤمٌن الزراعً فً تعزٌز بعض مإثرات المطاع 

بؽداد:  -2الزراعً: دراة تحلٌلٌة فً العراق/ سالم مهدي حمادي

 0205المعهد العالً للدراسات ىالمحابٌة والمالٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,6

 الدبلوم العالً فً التؤمٌن

 العنوان -ـ التؤمٌن على المحاصٌل الزراعٌة   أ0

 

 

0005 

3564, 

 ,00ع

 
 العبادي، هبة احمد عبد الجبار

دور وائل االعالم فً تنمٌة الوعً الجماهٌري للحركة الكشفٌة فً 

بؽداد:  -2/ هبة اؼحمد عبد الجبار العبادي3الكرخ -محافظة بؽداد

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 م02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فلفة فً التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان -العراق )محافظة بؽداد(   أ -ـ الكشافة0

 

 

0005 

302 

 6,5س

 
 سندس صباح محمود

رشد وتطبٌماتها التربوٌة/ سندس صباح  العدالة فً فكر أبن

 

0000 



كلٌة النربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محمود

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة )اصول التربٌة(

 العنوان -أبن رشد )مفكر وفٌلسوؾ(   أ -0ـ التعلٌم   0

 

30240 

 ,2ب

 
 بكر حسٌن فاضل

االبداعً ودافعٌة االبتكار والمرونة المعرفٌة لدى الطلبة الوعً 
المبدعٌن وؼٌر المبدعٌن فً المرحلة االعدادٌة: دراسة ممارنة/ 

كلٌة التربٌة أبن رشد  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بكر حسٌن فاضل

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -طلبة المدارس االعدادٌة   أ -0نفس التربوي   ـ علم ال0

 

 

0002 

30240 

 200ر

 
 الركابً، محسن منصور والً

نحو فلسفة تربوٌة للنظام التعلٌمً فً العراق فً ضوء االصالة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2والمعاصرة/ محسن منصور والً الركابً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 026

 رسالة دكتوراه فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 العنوان -ـ التعلٌم )العراق(   أ0

 

 

0006 

30240 

 ,26س

 
 سمٌر لطؾ هللا عبد هللا

فلسفة برتراند رسل التحلٌلٌة وتطبٌماتها التربوٌة/ سمٌر لطؾ هللا 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد هللا

0205 

 سم02ص؛ 025 ل،-ب

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة

 العنوان -ـ التعلٌم   أ0

 

 

0032 

302400 

 000ع

 
 العتابً، فرح محسن محارب

تحلٌل مساهمة التعلٌم فً تعزٌز التنمٌة البشرٌة فً البلدان 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -2النامٌة/ فرح محسن محارب العتابً

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 022

 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ألتصادٌات   أ -ـ التعلٌم0ـ 0

 

 

0030 

3024003 

 065ر

 
 الربٌعً، دمحم جمٌل خلٌفة

مستوى اداء مدرسً المرحلة الثانوٌة وعاللته بالمناخ التربوي 
السائد من وجهة نظر المشرفٌن االختصاص/ دمحم جمٌل خلٌفة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -معة بؽدادبؽداد: جا -2الربٌعً

 

0030 



0205 

 سم02ص؛ 003ؾ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً أصول التربٌة

 العنوان -ـ التعلٌم   أ0

  

302405 

 320أ

 
 أحالم كاظم عبد الحسٌن

اللهو واالنتماء وعاللتهما باألهتمام االجتماعً/ أحالم كاظم عبد 
 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -2الحسٌن

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد التفسً والتوجٌه الربوي

 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0033 

302405 

 ,32أ

 
 االحمدي، بثٌنة كاظم شهاب أحمد

ذوي  اثر برنامج أرشادي جمعٌة فً تنمٌة الكفاءة الذاتٌة لمعلمات

البصرة:  -2االحتٌاجات الخاصة/ بثٌنة كاظم شهاب االحمدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر أداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -الكفاءة الذاتٌة   أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

003, 

302405 

 ,23أ

 
 أمجاد ٌونس عبد
المصاحب لحل المشكلة فً ضوء مستوٌات العبء المعرفً 

صعوبة المهمة وتجهٌز المعلومات لدى طلبة الجامعة العرالٌة/ 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2أمجاد ٌونس عبد

 سم02ص؛ 022

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة 

 نوانالع -التعلٌم )الجامعة العرالٌة(   أ -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0035 

302405 

 ,65أ

 
 أٌسر مجٌد حمٌد

التفكٌر االجتماعً وعاللته بملك المستمبل لدى طلبة المرحلة 

كلٌة التربٌة  –دٌالى: جامعة دٌالى  -2االعدادٌة/ أٌسر مجٌد حمٌد

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 ـ علم النفس التربوي0

 

 

0035 

302405 

 503ب

 
 البعاج، رإى مهدي جابر

انماط االستشارة الفائمة وعاللتها بؤستراتٌجٌات تنظٌم الذات 

 -2وأتخاذ المرار لدى طلبة الجامعة/ رإى مهدي جابر البعاج
 0205كلٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم النفس

 العنوان -لنفس التربوي   أـ علم ا0

  

 

0030 



302405 

 202ب

 
 بالل طارق حسٌن علوان

الستعمال أنموذج راش لألحتمال اللوؼارتمً فً تطوٌر اختبار 
االستعداد المكانً على الطلبة خرٌجً المرحلة االعدادٌة/ بالل 

كلٌة التربٌة )أبن  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طارق حسٌن علوان

 0205رشد(، 

 سم02ص؛ 022ن، -ب

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0032 

302405 

 6,2ب

 
 البٌرمانً, أٌام وهاب رزاق

التصور البصري المكانً الثنائً والثالثً والمدمج االبعاد 
للمجسمات على وفك النماذج الثالثٌة للتمثٌل العملً للمعلومات 

بابل:  -2لخامس االعدادي/ أٌام وهاب رزاق البٌرمانًلدى طلبة ا

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 035

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس الربوي   أ0

 

 

0036 

302405 

 262ت

 
 التمٌمً، تمٌم حسٌن عباس

التخٌل االبداعً وكفاءة الذات المدركة وعاللتهما بنمطً 

لدى طلبة المرحلة االعدادٌة/ تمٌم حسٌن عباس  A-Bالشخصٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2التمٌمً

0205 

 سم02ص؛ 032

 دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -أالذات المدركة    -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

00,2 

302405 

 262ت

 
 التمٌمً، عمار عبد مظلوم

تطوٌر أختبار المدرة على االستدالل المجرد لبول نٌوتن على 
طلبةالمرحلة االعدادٌة بؤستعمال أنموذج أحادي المعلم وفما 

بؽداد:  -2لنظرٌة االستجابة للمفردة/ عمار عبد مظلوم التمٌمً

 0205ىكلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,0 

302405 

 560ج

 
 الجعٌفري، لمى كاظم فٌاض

االهمال المدرسً وعاللته بدافع االنجاز لدى طلبة المرحلة 

 -واسط: جامعة واسط -2االعدادٌة/ لمى كاظم فٌاض الجعٌفري

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ ,05س، -ز

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,0 



3024052 

 560ح

 
 حسٌن زؼٌر محٌسن

التنمر المدرسً وعاللته باالساءة الوالدٌة لدى طلبة لدى طلبة 

واسط: كلٌة التربٌة،  -2المرحلة المتوسطة/ حسٌن زؼٌر محٌسن

0205 

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,3 

302405 

 566ح

 
 الحصونة، زٌنب شنان رهٌؾ

فاعلٌة برنامج تدرٌبً للمثابرة لذوات السعة العملٌة المختلفة فً 
توجٌه توجهات أهداؾ االنجاز لدى طالبات المرحلة االعدادٌة/ 

كلٌة  -بؽداد: ةجامعة بؽداد -2الحصونةزٌنب شنمان رهٌؾ 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم02ص؛ ,,3

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,, 

302405 

 206ح

 
 الحلفً، حنان حسٌن علً

المعرفة االجرائٌة وعاللتها بتحمل الفوضى لدى تدرٌسً الجامعة/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -2نان حٌن علً الحلفًح

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,5 

302405 

 ,,6ح

 
 حٌدر كاظم مولى

االنفتاح على الخبرة وعاللته بالشخصٌة االتماللٌة لدى طلبة 

 -كربالء: جامعة كربالء -2االعدادٌة/ حٌدر كاظم مولىالمرحلة 

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 050هـ، -ج

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النؾ التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,5 

302405 

 003خ

 
 الخفاجً، عبٌر عبد المنعم أحمد

التواصل تؤثٌر برنامج عمالنً انفعالً لوكً فً خفض مخاوؾ 
الشفهً لدى طالبات المرحلة المتوسطة/ عبٌر عبد المنعم أحمد 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الخفاجً

 م02ص؛ 0,5

 دكتوراه فلفة فً علم النؾ التربوي

 العنوان -التواصل الشفهً   أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

00,0 

 302405 

 ,06ز

 
 د الزهرة عبٌدالزبٌدي، سارة عب

عادات العمل وعاللتها بؤسلوب التفكٌر التحرٌري لدى مدرسً 

 

00,2 



كربالء:  -2المرحلة االعدادٌة/ سارة عبد الزهرة عبٌد الزبٌدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

  

302405 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، نورس كرٌم عبٌد

المدرات العملٌة وفك االنموذج الرباعً المعلوماتً وعاللتها 
بصعوبات الكتابة الٌدوٌة وصعوبات تعلم الرٌاضٌات لدى طلبة 

بابل: جامعة  -2الصؾ الثانً المتوسط/ نورس كرٌم عبٌد الزبٌدي

 0205كلٌة التربٌة،  -بابل

 سم02ص؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم النفس

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

00,6 

302405 

 660ز

 
 زٌنب سمٌر عبد الرزاق

االستمالل عن المجال االدراكً وعاللته بدافع االنجاز  -االعتماد

 -2الدراسً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة/ زٌنب سمٌر عبد الرزاق
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ ,06ؾ، -ج

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0052 

302405 

 660ز

 
 زٌنب علً هادي

المهارات السمعٌة والبصرٌة والحركٌة لألطفال ذوي أضطراب 

بابل:  -2طٌؾ التوحد وذوي متالزمة دوان/ زٌنب علً هادي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 032

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0050 

302405 

 250س

 
 السلطانً، علً محسن راضً

التعاطؾ االجتماعً وعاللته بما بعد االنفعال لدى طلبة المرحلة 

بؽداد: الجامعة  -2السلطانً االعدادٌة/ علً محسن راضً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً التربٌة علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0050 

302405 

 005ش

 
 الشافعً، بسمة برهان رشٌد نوري

الشخصٌة التفاوضٌة وعاللتها بالتفكٌر المزدوج واتخاذ المرار 

 -2رإساء االلسام/ بسمة برهان رشٌد نوري الشافعًلدى 
 0205كلٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 

0053 



 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

302405 

 2,6ش

 
 الشمري، دمحم علً ذٌاب

مابعد المعرفة واالسلوب المعرفً عاللة حل المشكالت بمهارات 
التروي( لدى طالب المدارس الثانوٌة للمتمٌزٌن/ دمحم  -)االندفاع

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2علً ذٌاب الشمري

0205 

 سم02ص؛ 022

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

005, 

302405 

 2,6ش

 
 الشمري، مدٌن نوري طالن

اضطرابات اللؽة اللفظٌة واالنتماء االجتماعً لدى تالمذة صفوؾ 
التربٌة الخاصة من ذوي االسر الممتدة وألرانهم من ذوي االسر 

بابل:  -2النووٌة: دراسة ممارنة/ مدٌن نوري طالن الشمري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ ,02

 دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي    أ0

 

 

0055 

302405 

 600ش

 
 الشهابً، سلوى فائك عبد

فاعلٌة برنامج رٌسن للمهارات الحٌاتٌة فً تعلٌم التفكٌر النالد 

بؽداد: الجامعة  -2لدى طلبة الجامعة/ سلوى فائك عبد الشهابً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 035

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

  

 

0055 

 302405 

 ,6ش

 
 شهد طارق مهدي

دراسة ممارنة فً سمات الشخصٌة لدى الطلبة المتفولٌن فً 
مدارس المتمٌزٌن وألرانهم المتفولٌن فً المدارس االعدادٌة 

كلٌة  -بؽدادن جامعة بؽداد -2طارق مهدياالعتٌادٌة/ شهد 

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 025

 علم النفس التربوي -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -ـ علم النفس التربوي     أ0

 

 

0050 

302405 

 ,00ع

 
 العابدي، اركان دمحم علً

المٌم التربوٌة فً أفالم الرسوم المتحركة لألطفال/ اركان دمحم علً 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2العابدي

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 

0052 



 العنوان -الرسوم المتحركة   أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

302405 

 ,02ع

 
 عامرة سعٌد حمد

تحكم الوالد وعاللته بمفهوم الذات ومستوى الطموح عند الطلبة 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رة سعٌد حمداالعدادٌة/ عام

 0205التربوٌة والنفسٌة، 

 سم02ص؛ 005

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -الذات   أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

0056 

302405 

 ,00ع

 
 العبادي، هدى عباس فٌصل

االعدادٌة مصادر ومظاهر الضؽوط التعلٌمٌة لدى طلبة المرحلة 
من ذوي السلون التفككً والرانهم العادٌٌن/ هدى عباس فٌصل 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -2العبادي

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 التعلٌم االعدادي -السلون التفككً -0ـ علم النفس التربوي   0

 أـ العنوان
 

 

0052 

302405 

 630ع

 
 العٌثاوي، رواء رشٌد حمٌد

السلون االستكشافً وعاللته بالتنظٌم الذاتً لدى طلبة المرحلة 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2الثانوٌة/ رواء رشٌد حمٌد العٌثاوي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -التربوي    أـ علم النفس 0

 

 

0050 

302405 

 650ع

 
 العٌساوي، علً حسون عبٌد

البنٌة المعرفٌة وعاللتها بؤسالٌب االحتواء والتعامل مع االزمات 
لدى أبناء ضحاٌا االرهاب فً المرحلة االعدادٌة/ علً حسون 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -2عبٌد العٌساوي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 
0050 

302405 

 65,ق

 
 المرٌشً، حسنٌن أبراهٌم جوي

أسالٌب معالجة المعلومات وعاللتها بالتفكٌر النالد لدى طلبة 

واسط: جامعة  -2جامعة واسط/ حسنٌن أبراهٌم جوي المرٌشً

 0205الربٌة لسم العلوم النفسٌة والتربوٌة، كلٌة  -واسط

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -التفكٌر النالد    أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

0053 



302405 

 656ق

 
 المٌسً، جهان عبد حداد

الذكاء االجتماعً وعاللته بالسلون الموضوعً عند المحرومٌن 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد حداد المٌسً من االب وؼٌرهم/ جهان

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

005, 

302405 

 ,32م

 
 دمحم جواد جمٌل

لوة الشخصٌة وعاللتها بؤضطراب مابعد الضؽوط الصدمٌة لدى 

 -2شهداء االرهاب/ دمحم جواد جمٌلطلبة الجامعة من ذوي 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص: اٌض؛ 005ؾ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 دراسات -التعلٌم الجامعً -0ـ علم النفس التربوي   0

 أـ العنوان
   

 

0055 

302405 

 ,32م

 
 دمحم حسن جابر

االساسٌة ألسالٌب التعلم لدى طلبة الجامعة/ دمحم حسن المكونات 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جابر

 سم02ص: اٌض؛ 300ث، -أ

 أطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات    أ -التعلٌم الجامعً -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0055 

302405 

 ,32م

 
 دمحم حمٌد سرحان

أختٌار تحصٌلً لمادة الرٌاضٌات للصفوؾ الثالثة المتمدمة بناء 
فً المدارس االبتدائٌة وفما لنظرٌة السمات الكامنة/ دمحم حمٌد 

 0205أبن رشد،  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2سرحان

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0050 

302405 

 ,32م

 
 دمحم زهٌر حسٌن جنجون

الوعً الذاتً وعاللته  بتجهٌز المعلومات لدى الطلبة المتمٌزٌن 
والرانهم العادٌٌن فً المرحلة االعدادٌة/ دمحم زهٌر حسٌن 

 0205كلٌة التربٌة،  -بابل: جامعة بابل -2جنجون

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -النفس التربوي   أـ علم 0

 

 

0052 

302405 

 556م

 
 المسعودي، مرٌم عاد داخل

االنهان النفً وعاللته باالداء االجتماعً والرضا عند الحٌاة لدى 
أمهات االطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة/ مرٌم عاد داخل 

 

0056 



كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء -2المعودي

0205 

 سم02ص؛ 056

 ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 االطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة -0ـ علم النفس التربوي   0

 أـ العنوان
 

302405 

 6,0م

 
 المهداوي، زٌاد عبد الجبار جواد

السلون االستكشافً والتسهٌل االجتماعً وعاللتهما باالبداع لدى 

 -2الجبار جواد المهداويتالمذة  المرحلة االبتدائٌة/ زٌاد عبد 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 032

 دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -التسهٌل االجتماعً   أ -0ـ علم النفس التربوي   0

 

 

0002 

302405 

 656م

 
 الموسوي، زٌنب اسماعٌل رإوؾ
تولعات النجاح والفشل لدى طلبة المعتمدات الالعمالنٌة وعاللتها ب

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الجامعة/ زٌنب اسماعٌل رإوؾ

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02صح 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الجامعً -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0000  

302405 

 656م

 
 الموسوي، لٌس فاضل عبا

التلمائٌة والمخططات المعرفٌة وعاللتهما بمتالزمة الشعب  االفكار

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المزمن/ لٌس فاضل عباس الموسوي

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ ,,0

 دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً

التعب  -3المخططات المعرفٌة    -0ـ علم النفس التربوي   0

 العنوان -المزمن   أ
 

 

0000 

302,05 

 656م

 
 الموسوي، دمحم عبد العباس عبد الكاظم

الذكاء الروحً وعاللته بؤنماط الشخصٌة لدى طلبة المرحلة 

كربالء:  -2االعدادٌة/ دمحم عبد العباس عبد الكاظم الموسوي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس

 العنوان -التربوي   أـ علم النفس 0
 

 

0003 

302405 

 650م

 
 مٌعاد ؼافل حمودي

فاعلٌة برنامج لٌبمان لفلسفة االطفال فً تعلٌم التفكٌر عند تالمٌذ 

بؽداد: الجامعة  -2المرحلة االبتدائٌة/ مٌعاد ؼافل حمادي

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 

000, 



 سم02ص: اٌض؛ 022س، -ب

 أطروحة دكتوراه فلسفة تربٌة 

 العنوان -ـ علم النفس  التربوي   أ0

    

302405 

 ,05ن

 
 ناصر حسٌن ناصر

المعتمدات المعرفٌة والدافعٌة وعاللتهما بالتعلم المنظم ذاتٌا لدى 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2طلبة الجامعة/ ناصر حسٌن ناصر

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 فً علم النفس التربويرسالة دكتوراه فلسفة 

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 

0005 

302405 

 060ن

 
 النبهان، فائزة دمحم جاسم

االدران االجتماعً وعاللته بتطور الهوٌة لدى طلبة المرحلة 

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2االعدادٌة/ فائزة دمحم جاسم النبهان

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر اداب فً علم النفس التربويرسالة 

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

 
 

0005 

302405 

 300ن

 
 نجاة دمحم مطر

الكفاءة التواصلٌة وعاللتها بالتركٌب الهرمً للمدرات المعرفٌة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2لدى طلبة الجامعة/ نجاة دمحم مطر

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 050 غ،-ب

 أطروحة دكتوراه فً علم النؾ التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

    

 

0000  

302405 

 00,ن

 
 نداء عباس مطٌر

عسر المراءة وعاللته بالصمت االختٌاري لدى تالمٌذ ذوي 

بؽداد:  -2صعوبات التعلم فً المرحلة االبتدائٌة/ نداء عباس مطٌر

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المتنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ ,05ع، -ب

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة

دراسة وتدرٌس    -التعلٌم االبتدائً -0ـ علم النفس التربوي   0

 العنوان -أ
 

 

0002 

302405 

 650ي

 
 الٌوسفً، علً عباس علً

االستشارات الفائمة على وفك العملٌات المصرفٌة المرتبطة 
ة المتمٌزٌن والعادٌٌن فً المرحلة االعدادٌة/ باالبداع لدى الطلب

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2علً عباس علً الٌوسفً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 022ع، -ت

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 

0006 



 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

 

30240520 

 0,0أ

 
 افراح دمحم جعفر

باالبداع وعاللته بالدافعٌة العملٌة ومداخل الدراسة لدى  الوعً

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2طلبة المرحلة االعدادٌة/ أفراح دمحم جعفر

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 0,3

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0022 

30240520 

 526أ

 
 أسمهان عباس ٌونس

الٌمظة العملٌة وعاللتها بؤسالٌب التعلم لدى طلبة المرحلة 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -2االعدادٌة/ أسمهان عباس ٌونس

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0020 

30240520 

 562أ

 
 اسٌل لبٌل كودي حسٌن

عاللة ماوراء االستٌعاب بالكفاءة الذاتٌة المرائٌة لدى طلبة كلٌة 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2اللؽات/ أسٌل لبٌل كودي حسٌن

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 002غ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الجامعً -التربويـ علم النفس 0

 

 

0020 

30240520 

 262ت

 
 التمٌمً، أسعد عبد حسن جعٌفص

المهارات الحٌاتٌة وعاللتها بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة لدى طلبة 

بؽداد:  -2المرحلة االعدادٌة/ أسعد عبد حسن جعٌفص التمٌمً

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0023 

 

30240520 

 66,س

 
 سروه كرٌم سعٌد

( لدى طلبة A,Bالمرالبة الذاتٌة وعاللتها بؤنماط الشخصٌة )ِ

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجامعة/ سروه ر كرٌم سعٌد

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص: اٌض؛ 036س، -ب

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الجامعً -ـ علم النفس التربوي0

 

 

002, 

30240520   



 سمر أدٌب نعمان ,2س
الملك االخاللً وعاللته برتب الهوٌة عند طلبة المرحلة الثانوٌة/ 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2نعمانسمر أدٌب 

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 050ش، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الثانوي -ـ علم النفس التربوي0

 

0025 

30240520 

 662س

 
 السهٌلً، نوار طارق عباس

الكبرى للشخصٌة لدى العجز المتعلم وعاللته بالعوامل الخمسة 

بؽداد:  -2طلبة المرحلة االعدادٌة/ نور طارق عباس السهٌلً

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ ,03ي، -أ

 أطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

  

 

0025 

30240520 

 320ش

 
 الشحمانً، نزار راهً خصاؾ

كفاءة التمثٌل المصرفً للمعلومات وعاللتها باالسلوب المعرفً 
االستمبالً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة/ نزار راهً  –االستٌعابً 

كلٌة التربٌة للدراسات  -واسط: جامعة واسط -2خصاؾ الشحمانً

 0205العلٌا، 

 سم02ص؛ 056

 بويرسالة ماجستٌر فً علم النفس التر

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0020 

30240520 

 26ع

 
 علً جواد حبٌب دمحم

العجز المتعلم وعاللته بالسعة العملٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً جواد حبٌب دمحم

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة 

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الثانوي -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0022 

30240520 

 060ل

 
 لبنى عبد االله خضٌر حسٌن

العادات الدراسٌة وعاللتها بعبادات العمل لدى طلبة المرحلة 

البصرة: جامعة  -2االعدادٌة/ لبنى عبد االله خضٌر حسٌن

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم االعدادي -ـ علم النفس التربوي0

  

 

0026 

30240520 

 3,م

 
 مرح محمود علً ابراهٌم

المدرة على حل المشكالت ذات المتطلبات العالٌة وعاللتها 
باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة/ مرح محمود علً 

 

0062 



 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ابراهٌم

 سم02سم: اٌض؛ 002ط، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -دراسات   أ -التعلٌم الجامعً -ـ علم النفس التربوي0

 

3024052000 

 ,05س

 
 الساعدي، شٌرٌن علً رحٌم

فاعلٌة برنامج ممترح فً تحصٌل مادة علم النفس التربوي وتنمٌة 
مهارات التفكٌر النالد لدى طلبة كلٌة التربٌة فً ضوءمعاٌٌر 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجودة/ شٌرٌن علً رحٌم الساعدي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص، 25

 فة فً العلوم التربوٌةرسالة دكتوراه فلس

 التعلٌم الجامعً -طرق تدرٌس -ـ علم النفس التربوي0

 أـ العنوان
 

 

0060 

3024052000 

 006ع

 
 العتبً، مٌادة جمعة حسن

فاعلٌة الذات االكادٌمً وعاللتها بالتعلٌم المنظم ذاتٌا لدى طلبة 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -2الجامعة/ العتبً، مٌادة جمعة حسن

 0205التربٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 0,2ع، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 التعلٌم الجامعً -طرق التدرٌس -ـ علم النفس التربوي0

 أـ العنوان
 

 

0060 

3004025 

 603م

 
 المٌاحً، اصٌل جابر عناد

مهمات مدٌري المدارس فً ضوء نظام المدارس الثانوٌة فً 

 -2ن/ أصٌل جابر عناد المٌاحًالعراق من وجهة نظر المدرسٌ
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق(   أ0

 

 

0063 

30040 

 56,ب

 
 البرزنجً، زهراء حمزة عباس حسن

الثمافة التنظٌمٌة السائدة فً مدٌرٌات التربٌة من وجهة نظر 
مدٌري المدارس االبتدائٌة/ زهراء حمزة عباس حسن 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2البرزنجً

0205 

 سم02سم، ,00

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

006, 

30040 

 ,06ج 

 
 الجبوري، شهالء حمزة صادق

الهندسة االدارٌة وعاللتها باالداء الوظٌفً لدى عمداء الكلٌات 
االهلٌة فً محافظة بؽداد من وجهة نظر رإساءااللسام 

 

0065 



بؽداد: جامعة  -2والتدرٌسٌٌن/ شهالء حمزة صادق الجبوري

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 050

 فً التربٌة أطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان -محافظة بؽداد   أ –ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق( 0

 

30040 

 022ز

 
 الزاملً، حسٌن حاتم شنان

االداء الوظٌفً وعاللته باالنماط المٌادٌة لدى مدٌرٌة المدارس 

بؽداد:  -2االعدادٌة فً محافظة ذي لار/ حسٌن حاتم شنان الزاملً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر اداب فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

0065 

30040 

 ,05س

 
 الساعدي، صفاء نعمة حاتم

بناء برنامج تدرٌبً لمدراء المدارس االبتدائٌة فً ضوء مهامهم 

بؽداد: الجامعة  -2الساعدياالدارٌة/ صفاء نعمة حاتم 

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 035ظ،  -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة االدارٌة والتربوٌة

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

0060 

30040 

 0,س

 
 سرى احمد عبد الستار

الثمافة التنظٌمٌة وعاللتها بالسلون المٌادي فً ضوءنظرٌة 

(X,Yلدى مد ) /ٌري المدارس المانونٌة من وجهة نظر معاونٌهم

كلٌة التربٌة ابن  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سرى احمد عبد الستار

 0205رشد، 

 سم02ص؛ 066

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 المدارس الثانوٌة -3السلون المٌادي    -0ـ االدارة التربوٌة   0

 أـ العنوان
 

 

0062 

30040 

 ,5س

 
 سعد طعٌم جبر

المعولات االدارٌة والفنٌة التً تواجه مدٌري المدارس الثانوٌة 

بؽداد:  -2)االهلٌة والحكومٌة( فً محافظة ذي لار/ سعد طعٌم جبر

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ 006ع، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان -محافظة ذي لار(   أ -ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق0

 

 

0066 

30040 

 620س

 
 سٌماء خالد ابراهٌم

عاللة ادارة االداء باالتصال االداري لدى مدٌري المدارس 

بؽداد:  -2المتوسطة من وجهة نظر مدرسٌهم/ سٌماء خالد ابراهٌم

 

0022 



 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )االدارة التربوٌة(

 العنوان -االدارة التعلٌمٌة    أـ 0

 

30040 

 2,6ش

 
 الشمري، نادٌة كامل جالب

السمات المٌادٌة وعاللتها بادارة االزمات لدى مدٌري المدارس 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االعدادٌة/ نادٌة كامل جالب الشمري

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

0020 

30040 

 066ط

 
 الطائً، عمر أزهر علً

المشكالت االدارٌة التً تواجه رإساء االلسام العلمٌة فً كلٌات 
جامعتً بؽداد والمستنصرٌة وممترحات معالجتها/ عمر ازهر علً 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطائً

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -بؽداد(    أ -ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق0

 

 

0020 

30040 

 26ع

 
 علً ثامر دنان

االبداع االداري وعاللته بالتمكن االداري لدى مدٌري المدارس 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2االعدادٌة/ علً ثامر دنان

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 065

 ماجستٌر فً التربٌة )االدارة التربوٌة(

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

0023 

30040 

 26ع

 
 علً حمٌد رحٌم عبد جعفر

السلون المٌادي لمدٌري المدارس المتوسطة وعاللته بااللتزام 

 -2التنظٌمً لدى الهٌئة التدرٌسٌة/ علً حمٌد رحٌم عبد جعفر
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة

 ـ االدارة التربوٌة    أ العنوان0

 

 

002, 

30040 

 ,20ع

 
 عمار اكرم ؼاٌب موسى

المٌادة التحوٌلٌة لمدٌري االمدارس المتوسطة وعاللتها بمستوى 

بؽدتد:  -2موسىالتحصٌل الدراسً للطلبة/ عمار اكرم ؼاٌب 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة 

 

0025 



 العنوان -ـ االدارة التعلٌمٌة   أ0

 

30040 

 60,م

 
 مروة ٌاس ٌاسر

المعولات االدارٌة والفنٌة التً تواجه عمل المشرفٌن التربوٌٌن 

كلٌة  -جامعة بؽداد -بؽداد -2مروة ٌاس ٌاسرفً محافظة ذي لار/ 

 0205التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة

 العنوان -محافظة بؽداد(   أ -ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق0

 

 

0025 

30040 

 ,00و

 
 ولار ٌوسؾ عبد الخالك

تنظٌمٌة لمدٌري مدارس التعلٌم ادارة االداء وعاللتها بالفاعلٌة ال

 -2الثانوي من وجهة نظر معاونٌهم/ ولار ٌوسؾ عبد الخالك
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 005هـ، -ب

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة االدارة التربوٌة

 العنوان -ـ االدارة التربوٌة   أ0

 

 

0020 

30040200 

 ,06ج

 
 الجبوري، دمحم سمٌر دمحم

عاللة ادارة المعرفة باالنماط المٌادٌة لدى مدٌري المدارس 

بؽداد:  -2االعدادٌة فً محافظة بؽداد/ دمحم سمٌر دمحم الجبوري

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة )االدارة التربوٌة(

 العنوان -محافظة بؽداد(   أ -ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق0

 

 

0022 

3004002 

 602ح

 
 الحٌالً، وفاء دمحم جاسم

مهارة االستمطاب لدى معلمات الرٌاض وعاللتها بالبصٌرة 

بؽداد:  -2االجتماعٌة والوالء التنظٌمً/ وفاء دمحم جاسم الحٌالً

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 025

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

 

0026 

30043 

 262ت

 
 التمٌمً، أسماء فوزي حسٌن

برنامج تدرٌبً وفما لستراتٌجٌات الدافعٌة العملٌة لمعلمات 
الرٌاضٌات وأثره فً الرٌاضٌات العملٌة عندهن والتحصٌل 

بؽداد: جامعة  -2فوزي حسن التمٌمًالرٌاضً لتالمٌذهن/ أسماء 

 0205أبن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -بؽداد

 سم02صح ,05

 رسالة دكتوراه فً تدرٌس الرٌاضٌات

 العنوان -معهد اعداد المعلمات   أ -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 

 

0002 



30043 

 ,06ع

 
 العبودي، زمن كرٌم طاهر خلٌؾ

وعاللتها بالتفكٌر النالد لدى اعضاء هٌئة الكفاٌات المهنٌة 

 -2التدرٌس فً جامعة البصرة/ زمن كرٌم طاهر خلٌؾ العبودي
 0205كلٌة التربٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص: اٌض؛ 025ر، -أ

 رسالة ماجستٌر فً مناهج وطرق التدرٌس

 العنوان -مناهج   أ -ـ التعلٌم0

 

 

0000 

300433 

 605م

 
  حسنمٌاسم موفك دمحم

دور المسرح فً تنمٌة شخصٌة ذوي صعوبات التعلم نحو التمبل 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2االجتماعً/ مٌاسم موفك دمحم حسن

 0205الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص: اٌض؛ 003خ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة المسرحٌة

 العنوان -ـ المسرح التعلٌمً   أ0

 

 

0000 

3004,0 

 ,32أ

 
 عطوان برٌسمأحمد 

تؤثٌر االرشاد الجشطالتً فً تنمٌة الوعً الذاتً لدى طالب 

بؽداد: الجامعة  -2المرحلة االعدادٌة/ أحمد عطوان برٌسم

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -أ  الوعً الذاتً  -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0003 

3004,0 

 ,32أ

 
 أحمد عودة خلؾ داود

المسإولٌة الشخصٌة والممامة النفسٌة وعاللتها بتوكٌد الذات 

بؽداد:  -2لدى المرشدٌٌن التربوٌٌن/ أحمد عودة خلؾ داود

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 025

 النفسًرسالة دكتوراه فلسفة فً االرشاد 

 العنوان -الوعً الذاتً   أ -0ـ االإشاد النفسً   0

 

 

000, 

3004,0 

 560أ

 
 أزهار رٌسان موسى

تفسٌرات الذات وعاللتها باالطمئنان النفسً/ أزهار رٌسان 

لسم االرشاد  -كلٌة التربٌة -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2موسى

 0205النفسً والتوجٌه التربوٌن 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسًرسالة 

 العنوان -الذات   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0005 

3004,0 

 ,26أ

 
 أمٌر حسٌن احمد

أثر االرشاد الوالعً عند رجال سر فً خفض اضطراب الشخصٌة 

 -2االعتمادٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة/ امٌر حسٌن أحمد

 

0005 



 0205ة االساسٌة، كلٌة التربٌ -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً التربوي

 العنوان -الشخصٌة االعتمادٌة   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

3004,0 

 6,,ب

 
 البدري، محمود سعدي لفته

تؤثٌر أسلوبٌن ارشادٌٌن )العالج العمالنً والعالجالمعرفً( فً 
لدى طالب المرحلة االعدادٌة اللذٌن تعدٌل المعتمدات الالعمالنٌة 

 -2ٌعانون من الضؽوط مابعد الصدمة/ محمود سعدي لفته البدري
كلٌة التربٌة لسم االرشاد النفسً  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 0205والنوجٌه التربوي، 

 سم02ص؛ 050

 دكتوراه فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

0000 

3004,0 

 600ب

 
 البٌاتً، نجاح حاتم حسون

التنظٌم العاطفً والهوٌة االخاللٌة وعاللتها بالتفكٌر النفعً لدى 

بؽداد: جامعة  -2معلمات المرحلة االبتدائٌة/ نجاح حاتم حسون

 0205كلٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة

 العنوان -التفكٌر النفعً   أ -0االرشاد النفسً   ـ 0

 

 

0002 

3004,0 

 056ت

 
 تاضٌة عبد الرزاق جاسم

تؤثٌر أسلوبٌن عند االرشاد السلوكً المعرفً فً تنمٌة الذكاء 
االجتماعً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة/ تاضٌة عبد الرزاق 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2جاسم

 سم02ص؛ 005

 دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً

 الذكاء االجتماعً -3السلون المعرفً    -0ـ االرشاد النفسً   0

 أـ العنوان
 

 

0006 

3004,0 

 262ت

 
 التمٌمً، فاطمة هادي احمد

أثر مهارات االتصال فً تحسٌن سوء التوافمالزواجً لدى معلمات 

البصرة: جامعة  -2احمد التمٌمًالمدارس االبتدائٌة/ فاطمة هادي 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -التوافك الزواجً   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0002 

3004,0 

 302ح

 
 الحجامً، سجى سالم منسً

ؼوب فٌها نحو أثر برنامج أرشادي فً تعدٌل السلوكٌات ؼٌر المر
البٌئة المدرسٌة لدى طالبات المرحلة المتوسطة/ سجى سالم 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2منسً الحجامً

 
 

0000 



 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052م، -ب

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

3004,0 

 65,ح

 
 عادل مزعلالحرٌشاوي، نادٌة 

اثر أسلوب االلناع الجدلً التعلٌمً فً خفض للك التصور 
المعرفً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة/ نادٌة عادل مزعل 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2الحرٌشاوي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 025س، -ب

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد

 لعنوانا -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 
 

0000 

3004,0 

 506ح

 
 الحسانً، أمجد جعفر ابراهٌم

الذات المهنٌة وعاللتها باالستمرار المهنً عند المرشدٌن 

البصرة: جامعة  -2التربوٌٌن/ امجد جعفر ابراهٌم الحسانً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً

 العنوان -االستمرار المهنً   ا -0االرشاد النفسً   ـ 0

 

 

0003 

3004,0 

 566ح

 
 حسٌن حسٌن زٌدان

تؤثٌر اسلوبٌن من االرشاد المعرفً فً تنمٌة الشخصٌة الناضجة 

دٌالى:  -2لدى طالب المرحلة المتوسطة/ حسٌن حسٌن زٌدان

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 026

 فلسفة فً االرشاد النفسً دكتوراه

 العنوان -الشخصٌة الناضجة   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

000, 

3004,0 

 566ح

 
 الحصونة، أسراء نزار موسى

تؤثٌر فنٌة السلون االختٌاري فً خفض عناد التحدي لدى طالبات 

بؽداد:  -2المرحلة المتوسطة/ اسراء نزار موسى الحصونة

 0205التربٌة االساسٌة،  كلٌة -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً

 عناد -التحدي -3السلون االختٌاري    -0ـ االرشاد النفسً   0

 أـ العنوان
 

 

0005 

3004,0 

 5,3خ

 
 الخزرجً، عبٌر احسان نافع

تؤثٌر اسلوبً التعلٌم الملطؾ واللعب فً خفض تشتت االنتباه لدى 

بؽداد:  -2االبتدائٌة/ عبٌر احسان نافع الخزرجً تالمٌذ المرحلة

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 

0005 



 سم02ص؛ 026ؾ، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ التوجٌه التربوي    أ0

 

3004,0 

 003خ

 
 الخفاجً، أدهم رجب محمود

تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى ضحاٌا اثر برنامج ارشادي فً 

بؽداد: الجامعة  -2التنمر المدرسً/ أدهم رجب محمود الخفاجً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,5ي، -ب

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -المهارات االجتماعٌة   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0000 

3004,0 

 003خ

 
 الخفاجً، زٌنب حٌاوي بدٌوي

الكدر الزواجً وعاللته بكل من البالدة الوجدانٌة والكمالٌة 

 -2العصاٌبة عند المتزوجٌن/ زٌنب حٌاوي بدٌوي الخفاجً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 060

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً

 العنوان -الكدر الزواجً   أ -3الزواج    -0االرشاد النفسً   ـ 0

 

 

0002 

3004,0 

 003خ

 
 الخفاجً، منتظر سلمان كطفان

الشخصٌة االبداعٌة وعاللتها بالرفاه العاطفً/ منتظر سلمان 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2كطفان الخفاجً

0205 

 سم02ص؛ 030

 فً االرشاد النفسًرسالة ماجستٌر اداب 

 العنوان -ـ االرشاد النفسً    أ0

 

 

0006 

3004,0 

 500د

 
 دعاءاحمد مطشر

السمات االبتكارٌة وعاللتها باالداء الوظٌفً لدى المرشدٌن 

 -2التربوٌٌن من وجهة نظر مدراء المدارس/ دعاء احمد مطشر
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -االداء الوظٌفً    أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0032 

3004,0 

 065ر

 
 الربٌعً، مرٌم دمحم كرٌم

تؤثٌر اسلوب العالج النسائً فً خفض االخفاق المعرفً لدى 

بؽداد:  -2طالبات المرحلة المتوسطة/ مرٌم دمحم كرٌم الربٌعً

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 االخفاق المعرفً -3العالج النسائً    -0ـ االرشاد النفسً   0

 

0030 



 أـ العنوان
 

3004,0 

 ,60ر

 
 رواد عدنان محًٌ

 أثر برنامج أرشادي فً تنمٌة الحاجة للحب لدى فلمدي االب من

دٌالى: جامعة  -2طالب المرحلة المتوسطة/ رواد عدنان محًٌ

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02صح 025

رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي(

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

0030 

3004,0 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، حٌدر دمحم لطٌؾ علً

االرشاد السلوكً المعرفً عند مٌكنٌوم لتنمٌة المعتمد الصحً  اثر
لدى طالب المرحلة االعدادٌة فً محافظة صالح الدٌن/ حٌدر دمحم 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2لطٌؾ علً الزبٌدي

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -االرشاد السلوكً   أ -0االرشاد النفسً   

 

 

0033 

3004,0 

 220س

 
 سلمى حسٌن كامل

تؤثٌر أسلوبٌن من االرشاد المعرفً فً تحسٌن ادارة الؽضب لدى 

دٌالى: جامعة  -2طالبات المرحلة المتوسطة/ سلمى حسٌن كامل

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 0,6

 رشاد النفسًدكتوراه فلسفة فً التربٌة واال

 العنوان -المراهمٌن االٌتام   أ -0ـ االرشاد النفسً    0

 

 

003, 

3004,0 

 260س

 
 سمٌة دمحم صالح لادر

تحمٌك الهوٌة وعاللتها بالحاجة الى التجاوز لدى المراهمٌن 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2االٌتام/ سمٌة دمحم صالح لادر

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -المراهمٌن االٌتام    أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0035 

3004,0 

 ,6ش

 
 شهد سعد طاهر

بناءبرنامج ارشادي ممترح بؤسلوب تملٌل الحساسٌة التدرٌجً فً 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2تخفٌؾ للك الوالدة/ شهد سعد طاهر

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

0035 



3004,0 

 600ض

 
 ضٌاء فٌصل حرجان

تؤثٌر اسلوبً )التصوٌر المرئً الموجه( و )اعادة الصٌاؼة( 

 -2االرشادٌٌن فً خفض احالم الٌمظة/ ضٌاءفٌصل حرجان
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى:جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان-ا     ـ االرشاد النفس0ً

 

 

0030 

3004,0 

 066ط

 
 الطائً، نور باسل خضر

 -2تنافس االشماء وعاللته بالتوافك االسري/ نور باسل خضر
لسم االرشاد النفسً،  -كلٌة التربٌة -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

0205 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً    أ0

  

 

0032 

3004,0 

 ,02ع

 
 عامر كنعان مهدي علً

تؤثٌر اسلوب ضبط الذات فً تنمٌة اتساق الذات لدى طلبة المرحلة 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2االعدادٌة/ عامر كنعان مهدي علً

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً

 العنوان -الذات   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

  

 

0036 

3004,0 

 506ع

 
 العزاوي، نضال نجٌب عارؾ

توكٌد الذات وعاللته بالنزعة نحو الكمال والواعً باالبداع لدى 

بؽداد:  -2العزاويطلبة معاهد الفنون الجمٌلة/ نضال نجٌب عارؾ 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة واالرشاد النفسً

 العنوان -الوعً باالبداع   أ -3الذات    -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

00,2 

3004,0 

 262ع

 
 العكٌلً، علً دحام دعثور

المعرفٌة وعاللتها بالٌؤس لدى الضعؾ المعرفً والتشوهات 

بؽداد:  -2المصابٌن بمرض السكري/ علً دهام دعثورالعكٌلً

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 052

أطروحة دكتوراه فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي والصحة 
 النفسٌة

 مرض السكري -3التشوهات    -0ـ االرشاد النفسً   0

 أـ العنوان
   

 

00,0 

3004,0  
 المرٌشً، مالن فضٌل عبد هللا

 

00,0 



االعتماد بالمدرات االرشادٌة واالستمرار المهنً وعاللتهما  65,ق
باالنتاجٌة لدى المرشدٌن التربوٌٌن/ مالن فضٌل عبد هللا 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المرٌشً

0205 

 سم02ص؛ 026

 فلسفة فً العلوم النفسٌةأطروحة دكتوراه 

 العنوان -االستمرار المهنً   ا -0ـ االرشاد النفسً   0

 

3004,0 

 36,ن

 
 الكرخً، خنساء خلؾ نوري رحٌم

تؤثٌر اسلوبً )العالج بالوالع( و )الحدٌث الذاتً( االرشادٌٌن 
المعرفٌٌن فً تنمٌة الشعور الوجدانً/ خنساءخلؾ نوري رحٌم 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالىدٌالىن  -2الكرخً

 سم02ص؛ 025

 دكتوراه فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 ىالعنوان -ـ االرشاد النفسً   ا0

 

 

00,3 

3004,0 

 506ن

 
 الكعبً، أحمد جاسم محسن

اسالٌب التنشئة االسرٌة وعاللتها بالتدفك لدى طلبة المرحلة 

بؽداد: الجامعة  -2الكعبًاالعدادٌة/ احمد جاسم محسن 

 0205كلٌة التربٌة لسم االرشاد النفسً،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا0

  

 

00,, 

3004,0 

 ,32م

 
 دمحم احمد ٌوسؾ

 فاعلٌة االسلوبٌٌن االرشادٌٌن )العالج باالفاضة( و )تملٌل
الحساسٌة التدرٌجً( فً خفض الملك من االمتحان لدى تالمٌذ 

بؽداد: الجامعة  -2المرحلة االبتدائٌة/ دمحم احمد ٌوسؾ

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

00,5 

3004,0 

 605م

 
 منتظر عبد هللا مؽامس

أثر اسلوب المصد المعاكس فً خفض الملك الوجودي لدى عٌنه 

 -2من المسنٌن الممٌمٌن فً دور الدولة/ منتظر عبد هللا مؽامس
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 052ن، -ب

 لتربويرسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه ا

 العنوان -الملك الوجودي   أ -0ـ االرشاد التربوي   0

 

 

00,5 

3004,0 

 362ن

 
 النجٌماوي، زٌن العابدٌن علً حمود

العفو عن االخرٌن وعاللته بالوعً بالذات واالنفتاح على االخر 
لدى طلبة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي/ زٌن العابدٌن علً 

 

00,0 



 0205ة للعلوم االنسانٌة، البصرة: كلٌة التربٌ -2حمود

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

3004,0 

 ,5ن

 
 نصرة عبد الحسٌن علوان

تؤثٌر اسلوبٌن ارشادٌٌن )دحض االفكار واعادة الصٌاؼة فً 
المتفولات دراسٌا/ خفض الثمة المفرطة بالنفس لدى الطالبات 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2نصرة عبد الحسٌن علوان

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -الثمة المفرطة   ا -0ـ االرشاد التربوي   0

 

 

00,2 

3004,0 

 ,56ن

 
 النصٌري، لصً صباح حسٌن جاسم

ٌستند على التحكم المعرفً فً خفض فاعلٌة برنامج ارشادي 
االخفالات المعرفٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة/ لصً صباح 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حسٌن جاسم النصٌري

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ ,02ق، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا0

 

 

00,6 

300,,0 

 562ن

 
 النعٌمً، عباسٌة موسى خلٌل

الحب الوجودي وعاللته بمعنى الحٌاة وتمدٌر الذات لدى االزواج/ 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2عباسٌة موسى خلٌل النعٌمً

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 052

 أطروحة دكتوراه فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 نوانالع -ـ االرشاد النفسً    أ0

 

 

0052 

3004,0 

 00هـ

 
 هبة عبد الرضا حسٌن

منظومة اختبارات لمٌاس الخصائص الشخصٌة للمرشدٌن 

البصرة:  -2بناء وتطبٌك/ هبة عبد الرضا حسٌن -التربوٌٌن

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص: اٌض؛ 0,0ث، -أ

 التربوي رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا0

 

 

0050 

3004,0 

 00هـ

 
 هبة معٌن حمٌد

أثر اسلوب ارشادي اعادة البنٌة المعرفٌة  فً تمبل التؽٌرات 

دٌالى:  -2البٌولوجٌة لدى الطالبات فالدات االم/ هبة معٌن حمٌد

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

 

0050 



 سم02ص؛ 025س، -ب

 ماجستٌر فً التربٌة واالرشاد النفسًرسالة 

 العنوان -التؽٌرات البٌولوجٌة   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

  

3004,0 

 ,6هـ

 
 هند دؼٌش علوان

الجمود الفكري وعاللته بتصنٌؾ الذات لدى المرشدٌن التربوٌٌن/  

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2هند دؼٌش علوان

0205 

 سم02ص؛ 020ن، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي(

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

0053 

3004,0 

 062و 

 
 الوائلً، جعفر صادق عبد

( فً تعدٌل التصورات الخاطئة حول Raimyتؤثٌر اسلوب )

 -2االرشاد النفسً لدى طلبة المرحلة المتوسطة/ جعفر صادق عبد
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 063

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي 

 العنوان -التصورات الخاطئة   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

005, 

3004,0 

 ,26و

 
 ولٌد عبد المنعم خفً

المرشدٌن الجهد االنفعالً وعاللته بالبٌئة االرشادٌة لدى 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2التربوٌٌن/ ولٌد عبد المنعم خفً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة/ االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا0

 

 

0055 

3004,0 

 5,0ي

 
 ٌسرى موسى جعفر

بؽداد:  -2الؽٌرة والكدر الزوجً/ ٌسرى موسى جعفرالعاللة بٌن 

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -الؽٌرة   ا -3الزواج    -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0055 

3004,00 

 ,00ع

 
 العبادي، سعد فٌاض عبد هللا

الثمافٌة والوعً الثمافً وعاللتهما بفاعلٌة الذات لدى الكفاٌة 

بؽداد: جامعة  -2المرشدٌن التربوٌٌن/ سعد فٌاض عبد هللا العبادي

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 002ع، -أ

 أطروحة دكتوراه فً العلوم النفسٌة

 العنوان -ـ التوجٌه التربوي   ا0

 

0050 



 

30045 

 506ع

 
 بٌداء صبٌح صادقالعزاوي، 

الصورة البصرٌة بٌن الحداثة ونظرٌات التربٌة الفنٌة المعاصرة/ 

كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بٌداء صبٌح صادق

0205 

 سم02ص؛ 052

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الفنٌة
 العنوان -البصرٌات   أ -0ـ التربٌة الفنٌة   0

 

 

0052 

3004502, 

 0,ش

 
 ضا عبد المجٌدشذى ر

العاللات بٌن الصٌن واالتحاد االوربً بعد انتهاء الحرب الباردة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2وافالها المستمبلٌة/ شذى رضا عبد المجٌد

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة، 

 سم02ص؛ 000و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةم دراسات دولٌة

 تحاد االوربًاال -العرلات الخارجٌة -ـ الصٌن0

الحرب  -3الصٌن    -العاللات الخارجٌة -ـ االتحاد االورب0ً

 العنوان -الباردة   أ
 

 

0056 

300450 

 625هـ

 
 الهٌمص، لٌنا احمد مالن

مستوى تحصٌل تالمذة الصؾ السادس االبتدائً فً مادة لواعد 
اللؽة العربٌة فً المدارس الحكومٌة واالهلٌة واتجاهاتهم نحو 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2لٌنا احمد مالن الهٌمص المادة/

 0205كلٌة التربٌة االساسٌةن 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم االبتدائً  ا -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

  

 

0052 

300400 

 ,36ش

 
 الشجٌري، داود حمزة حسن

سٌة لدى مدرسً محافظة التمكٌن النفسً وعاللته بالصحة النف

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2بابل/ داود حمزة حسن الشجٌري

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02صح 055

 ماجستٌر تربٌة فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ الصحة النفسٌة   ا0

 

 

0050 

30046 

 ,06ج

 
 الجبوري، حسنٌن خزعل منصور

دافعٌة االنجاز الدراسً المنخفض فاعلٌة برنامج تدرٌبً لرفع 

 -2لدى الطالب المتفولٌن دراسٌا/ حسنٌن خزعل منصور الجبوري
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 363ق، -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة

 العنوان -ـ التعلٌم الخاص   أ0

 

 

0050 



300465 

 ,6س

 
 عبد الحسٌنسهر زهوان هادي 

الخصائص االجتماعٌة لطلبة مدارس المتمٌزٌن فً العراق دراسة 

 -2مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة/ سهى زهوان هادي عبد الحسٌن
 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -أ مدٌنة الدٌوانٌة(  2العراق  -ـ الطلبة الموهوبٌن0

 

 

0053 

300450 

 502هـ

 
 هشام رعد طعان

برنامج تعلٌمً فً رسوم االطفال واثره فً تنمٌة التعبٌر الفنً 

دٌالى: جامعة  -2لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة/ هشام رعد طعان

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 020ن، -ب

 الفنٌة رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس التربٌة

 العنوان -التعبٌر الفنً  أ -0طرق التدرٌس االبتدائً   -ـ الرسم0

 

 

005, 

3004002 

 62ش

 
 الشون، انوار فاضل عبد الوهاب

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة المهارات االبداعٌة فً ظل 
المشكالت البٌئٌة لدى طفل الروضة/ انوار فاضل عبد الوهاب 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الشون

 سم02ص: اٌض؛ 0,5ق، -أ

 أطروحة دكتوراه فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

 

0055 

300406 

 ,6ش

 
 الشٌخ، ؼادة شرٌؾ عبد الحمزة شرٌؾ

بناء برنامج تدرٌبً وفك االستراتٌجٌات التعلٌم البصري للطلبة 
ً ادائهم التدرٌسً المعلمٌن فً لسم العلوم العامة واثره ف

والتفكٌر البصري لتالمذتهم/ ؼادة شرٌؾ عبد الحمزة شرٌؾ 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الشٌخ

 سم2ص؛ 062ط، -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 التفكٌر البصري -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم االبتدائ0ً

 أـ العنوان
 

 

0055 

300406 

 ,6,غ

 
 الؽرٌري، حٌدر علً عبد الرضا

تموٌم واداء معلم الرٌاضٌات فً ضوء عودة مارزانو/ حٌدر علً 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2عبد الرضا الؽرٌري

 سم02ص؛ 022

 ماجستٌر فً التربٌة مناهج التدرٌس

 العنوان -طرق التدرٌس   ا -ـ التعلٌم االبتدائ0ً

 

 

0050 

3004002 

 503ب

 
 البعاج، هدٌل صالح

بناء منهج لائم على مدخل تكامل العلم والتكنلوجٌا والمجتمع 

 

0052 



(STS لرٌاض االطفال وفاعلٌته فً تنمٌة بعض المهارات )

بؽداد: جامعة  -2الحٌاتٌة والذكاء االخاللً/ هدٌل صالح البعاج

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,5ظ، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الذكاء االخاللً -3المهارات الحٌاتٌة    -0ـ رٌاض االطفال   0

 أـ العنوان
 

3004002 

 ,06ج

 
 الجبوري، وفاء خلؾ رجه طالب

أثر التعزٌز التفاضلً للسلون النمٌض فً خفض الحساسٌة 
/ وفاء خلؾ رجة طالب االنفعالٌة لدى االطفال المعالٌن سمعٌا

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد-2الجبوري

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال

 الذكاء االخاللً -3المهارات الحٌاتٌة    -0ـ رٌاض االطفال  0

 أـ العنوان
 

 

0056 

3004002 

 6,6د

 
 الدوري، اٌالؾ هاشم خضٌر

لتنمٌة مهارات اتخاذ المرار لطالبات لسم أثر برنامج تعلٌمً 

بؽداد: الجامعة  -2رٌاض االطفال/ اٌالؾ هاشم خضٌر الدوري

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

 رٌاض االطفال -رسالة ماجستٌر التربٌة االساسٌة

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

 

0002 

3004002 

 5,6س

 
 سعدٌة موهً ورٌوش

أثر برنامج تعلٌمً مستند الى فضائل الذكاء االخاللً تنمٌة 

بؽداد:  -2المواطنة لدى اطفال الروضة/ سعدٌة موهً ورٌوش

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر تربٌة )رٌاض االطفال(

 العنوان -الذكاء االخاللً   أ -0ـ رٌاض االطفال   0

 

 

0000 

3004002 

 600ش

 
 الشهاب، سماح ثائر خٌري

أثر برنامج تعلٌمً فً تنمٌة عادات العمل لدى اطفال الروضة/ 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2سماح ثائر خٌري الشهاب

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر تربٌة رٌاض االطفال

 العنوان 2العمل   أ -0ـ رٌاض االطفال   0

 

 

0000 

3004002 

 506ط

 
 الطعان، سإدد محسن علً

هدٌة االنا االٌدٌولوجٌة واالجتماعٌة وعاللتهما بمعتمدات الكفاٌة 
العامة لدى طالبات لسم رٌاض االطفال/ سإدد محسن علً 

 

0003 



 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطعان

 سم02ص؛ ,00

 اطروحة دكتوراه فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

3004002 

 ,06ع

 
 العبٌدي، زهراء زٌد شفٌك

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة الذكاء الموسٌمً لدى اطفال 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الروضة/ زهراء زٌد شفٌك العبٌدي

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 352ؾ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

 

000, 

3004002 

 20ع

 
 عال حسٌن علوان

برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التمكن البٌئً لمعلمات رٌاض االطفال/ 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد-2عال حسٌن علوان

 سم02ص؛ 052

 رسالة دكتوراه فلسفة فً تربٌة رٌاض االطفال

 العنوان -التمكن البٌئً   أ -0ـ رٌاض االطفال   0

 

 

0005 

3004002 

 236ن

 
 كلثوم عبد عون ردام

أدارة المعرفة والتؽٌٌر لدى مدٌرات رٌاض االطفال وعاللتهما 

بؽداد:  -2بالبٌئة التعلٌمٌة لطفل الروضة/ كلثوم عبد عون ردام

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً رٌاض االطفال 

 العنوان -المعرفة والتؽٌٌر   ا -0ـ رٌاض االطفال   0

 

 

0005 

3004002 

 026ل

 
 المً، هناء ؼازي دحام

التمبل االجتماعً لدى اطفال الرٌاض وعاللته بااللوان المفضلة/ 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هناء ؼازي دحام الالمً

 0205 للبنات،

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

  

 

0000 

300 ،002 

 660ل

 
 لٌنا عمٌل خدادا دمحم

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة السٌطرة الكبحٌة لدى اطفال 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرٌاض/ لٌنا عمٌل خدادا دمحم

 0205للبنات، 

 سم02ص: اٌض؛ 050ر، -أ

 أطروحة دكتوراه فً رٌاض االطفال

 العنوان -، رٌاض االطفال   أ0

 

0002 



 

3004002 

 256م

 
 المكصوصً، فرح عبد الرزاق جلوب

اثر استخدام برنامج الوسائط المتعددة فً تنمٌة الحس الجمالً 
بالبٌئة لدى اطفال الروضة/ فرح عبد الرزاق جلوب 

كلٌة التربٌة  -الجامعة المستنصرٌةبؽداد:  -2المكصوصً

 0205االساسٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 005ص، -ج

 رسالة ماجستٌر فً رٌاض االطفال

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ0

 

 

0006 

3004002 

 362و

 
 الوحٌلً، هدٌل حسن خلؾ

أثر برنامج تدرٌبً على نظرٌة برونر فً تنمٌة المهارات الحٌاتٌة 

بؽداد: الجامعة  -2حسن خلؾ الوحٌلًلدى اطفال الروضة/ هدٌل 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )رٌاض االطفال(

 العنوان -المهارات الحٌاتٌة   أ -0ـ رٌاض االطفال   0

 

 

0022 

300435 

 26ج

 
 الجمل، زٌنب كاظم عبد الرضا

فً التحصٌل والمٌل نحو مادة أثر استعمال الرسوم الكارٌكاتٌرٌة 
العلوم لدى تلمٌذات الصؾ الخامس/ زٌنب كاظم عبد الرضا 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الوحٌلً

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس العلوم العامة 

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 

 

0020 

300435 

 065ر

 
 الربٌعً، حال عصام دمحم

( والعروض التمدٌمٌة فً أكتساب المفاهٌم kudأثر استراتٌجٌة )

العلمٌة عند تلمٌذات الصؾ الرابع االبتدائً فً مادة العلوم/ حال 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عصام دمحم الربٌعً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 وطرائك التدرٌسماجستٌر فً مناهج 

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 

 

0020 

300435 

 ,06ع

 
 العبٌدي، زٌنب دمحم خلٌل

أثر التدرٌس بؤنشطة تعلٌم التفكٌر فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ 
الخامس االبتدائً لمادة العلوم وعملٌات العلم االساسٌة/ زٌنب 

 0205دمحم خلٌل العبٌدي، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس العلوم(

 التفكٌر المعرفً -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 أـ العنوان
 

 

0023 



300435 

 26ع

 
 علً رضا عبد

أثر استراتٌجٌة لٌد فً التحصٌل والتفكٌر المعرفً لدى تالمٌذ 

واسط:  -2الصؾ الخامس االبتدائً بمادة العلوم/ علً رضا عبد

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة واسط

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً تربٌة المناهج وطرائك التدرٌس

 التفكٌر المعرفً -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 أـ العنوان
 

 

002, 

300435 

 06,غ

 
 الؽراوي، حبٌب جاسب خشن

( فً اكتساب المفاهٌم MARTORELLAأثر استخدام أنموذج) 

المٌذ الصؾ الخامس االبتدائً واتجاهاتهم نحو مادة العلمٌة لدى ت

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2العلوم/ حبٌب جاسب خشن

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ طرق تدرٌس العلوم

 العلوم -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 

 

0025 

300435 

 062و

 
 باسم عزٌز دمحم الوائلً،

اثر استراتٌجٌة التصور الذهنً فً الفهم المرانً لمادة العلوم 
والتفكٌر االبداعً لدى تالمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً/ باسم 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2عزٌز دمحم الوائلً

 سم02ص؛ 022

 ماجستٌر فً التربٌة

 التفكٌر االبداعً -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 أـ العنوان
 

 

0025 

3004, 

 ,06ج

 
 الجبوري، حامد رضا عبٌد

فاعلٌة توسعة مجال االدران فً االستٌعاب المرانً واالداء 
التعبٌري لدى تالمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً فً مادة المراءة/ 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2حامد رضا عبٌد الجبوري

 0205االساسٌة، 

 سم02ص، اٌض؛ ,06ط، -ب

 رسالة ماجستٌر طرق تدرٌس اللؽة العربٌة 
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0020 

3004, 

 2,6ش

 
 الشمري، رلٌة علً حمزة

مستوى ممروئٌة كتب المراءة العربٌة للمرحلة االبتدائٌة فً 

كلٌة  -د: جامعة بؽدادبؽدا -2العراق/ رلٌة علً حمزة الشمري

 0205التربٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ ,05ض، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0022 



3004, 

 0,2ع

 
 عادل ٌونس لرمز

بناء برنامج لائم على االسلوب المصصً فً تصحٌح االخطاء 

 -2تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة/ عادل ٌونس لرمزالمرانٌة لدى 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ المراءة0

 

 

0026 

3004, 

 062ع

 
 عمٌل عبد الرضا صادق
ضوء التراكٌب اللؽوٌة لدى تالمٌذ المرحلة  تموٌم كتب المراءة فً

بؽداد: الجامعة  -2االبتدائٌة/ عمٌل عبد الرضا صادق

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055ن، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -االبتدائً   ا -طرق التدرٌس -ـ المراءة0

 

 

0062 

3004, 

 223ق

 
 عدي راشد دمحمالملمجً، 

فاعلٌة برنامج تعلٌمً لائم على مهارات االستماع فً تنمٌة 
التعبٌر الشفوي لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة/ عدي راشد دمحم 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الملمجً

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 025ص؛ -ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -العربٌةـ اللؽة 0

 

 

0060 

3004,50 

 06,ن

 
 النداوي، حوراء حمٌد عبد

أثر التمطٌع السٌمٌائً فً تنمٌة مهارات المراءة الجهرٌة عند 

بؽداد:  -2تالمذة الصؾ االول ابتدائً/ حوراء حمٌد عبد النداوي

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 060هـ، -ب

رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس )طرائك تدرٌس اللؽة 
 العربٌة(

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ المراءة الجهرٌة0

 

 

0060 

30045 

0,6 

 
 تؽرٌد عبد الهادي عبد االمٌر

تنمٌة التفكٌر االبداعً لتالمذة المرحلة االبتدائٌة على وفك 

بؽداد:  -2ؽرٌد عبد الهادي عبد االمٌراستراتٌجٌات فورست/ ت

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص، 005

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 التفكٌر االبداعً -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -ـ التربٌة الفنٌة0

 أـ العنوان
 

 

0063 

30045   



 دمحم عبد هللا ؼٌدان ,32م
تنمٌة االدران الفنً فً مادة التكنلوجٌا الصورٌة ودورها فً 

كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المنظور/ دمحم عبد هللا ؼٌدان

 0205الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 350

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة

 العنوان -االدران الفنً   ا -0ـ التربٌة الفنٌة  0

 

006, 

30045 

 026هـ

 
 هالة محجن نعمان
ستكشاؾ فً تنمٌة المهارات الفنٌة لدى تالمذة فاعلٌة طرٌمة اال

 -2المرحلة االبتدائٌة فً مادة االشؽال الٌدوٌة/ هالة محجن نعمان
 0205بؽداد: كلٌة االكادٌمٌة العلٌا للدراسات العلمٌة واالنسانٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 0,0ل، -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ التربٌة الفنٌة0

 

 

0065 

300450 

 66أ

 
 أٌة عباس ابراهٌم

تموٌم برامج االطفال التلفزٌونٌة اتعلٌم الرسم على وفك تصمٌم 

دٌالى: جامعة  -2الدروس التعلٌمٌة التلفزٌونٌة/ أٌة عباس ابراهٌم

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة

 العنوان -تعلٌم   أ -الرسمـ 0

 

 

0065 

300450 

 ,63ن

 
 كوثر ٌحٌى خلؾ

انماط تنظٌم لضاء لوحة الرسم وعاللتها بالتصورات الذهنٌة 

بؽداد: جامعة  -2لتالمذة المرحلة االبتدائٌة/ كوثر ٌحٌى خلؾ

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة

 التصورات الذهنٌة -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -الرسمـ 0

 أـ العنوان
 

 

0060 

300450 

 022م

 
 المالكً، عبد الكرٌم خلؾ ساجت

أثر االرشاد بالرسم فً حفظ المخاوؾ لدى تالمذة مرحلة الدراسة 

البصرة: جامعة  -2االبتدائٌة/ عبد الكرٌم خلؾ ساجت المالكً

 0205االنسانٌة، كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة

 سم02ص؛ 0,2

 دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً

 العنوان -الرسم   أ -0ـ االرشاد النفسً   0

 

 

0062 

30045 

 62,هـ

 
 هدٌل ؼازي لفته

تموٌم دلٌل كتاب لراءتً للصؾ االول ابتدائً من وجهة نظر 

بؽداد: الجامعة  -2معلمً المادة ومشرفٌها/ هدٌل ؼازي لفته

  

0066 



 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,03

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ المراءة0

 

300450 

 556م

 
 المسعودي، ضحى عبد الجبار دمحم

أثر برنامج لائم على المصة التعلٌمٌة الممطعة فً تنمٌة التراكٌب 
والتحصٌل بمادة المواعد لدى تالمذة الرابع االبتدائً/ اللؽوٌة 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2ضحى عبد الجبار دمحم المسعودي

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 335

 أطروحة دكتوراه فً طرق التدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ لوعد اللؽة العربٌة0

 

 

0322 

300450 

 6,2م

 
 المندالوي، عالء عبد الخالك حسٌن

تموٌم كتب اللؽة العربٌة للصؾ السادس االبتدائً فً العراق فً 
ضوء اعاد التنمٌة التربوٌة المستدامة/ عالء عبد الخالك حسٌن 

 -كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2المندالوي

 0205أبن رشد، 

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فلسفة فً التربٌة وعلم النفس

التنمٌة  -0االبتدائً    -طرق التدرٌس -ـ لواعد اللؽة العربٌة0

 العنوان -التربوي   أ
 

 

0320 

30040 

 ,06ع

 
 العبٌدي، لماء ضٌاء عبد اللطٌؾ جاسم

التدرٌس بؤستراتٌجٌة التعلم البنائً وأثرها فً التحصٌل والتفكٌر 
لصؾ الخامس االبتدائً فً مادة االبتكاري لدى تالمذة ا

بؽداد:  -2الرٌاضٌات/ لماء ضٌاء عبد اللطٌؾ جاسم العبٌدي

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 023

 ماجستٌر فً التربٌة تدرٌس الرٌاضٌات

التفكٌر  -0طرق التدرٌس    -التعلٌم االبتدائً -ـ الرٌاضٌات0

 نالعنوا -االبتكاري   أ
 

 

0320 

30042 

 20ع

 
 عال حمٌد خضٌر نصٌؾ

فاعلٌة استراتٌجٌة الٌد المفكرة فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ 
الخامس االبتدائً فً مادة العلوم واستبماء المعلومات لدٌهن/ عال 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2حمٌد خضٌر نصٌؾ

 سم02ص: اٌض؛ 050ض، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم0

 

 

0323 

30042 

 660د

 
 دٌنا رزولً نجم

فاعلٌة برنامج سكاٌبر التعلٌمً فً تنمٌة المدرات االبداعٌة لدى 

 

032, 



 -دٌالى: جامعة دٌالى -2تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة/ دٌنا رزولً نجم

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -دراسة وتدرٌس االبتدائً   أ -ـ علم النفس التربوي0

 

30042 

 566ن

 
 نشوه ناصر حسٌن

للك االنفصال وعاللته بالذاكرة الكاملة لدى تالمٌذ المرحلة 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االبتدائٌة/ نشوه ناصر حسٌن

0205 

 سم02اٌض؛ ص: 020ض، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -طرق التدرٌس االبتدائً   أ -ـ علم النفس التربوي0

 

 

0325 

30042520 

 56ح

 
 حسن عبد المنعم احمد

الوالع المعرفً الهداؾ درس التربٌة البدنٌة المدرسٌة وعاللته 
االبتدائٌة/ حسن بادارة النشاط الصفً والالصفً لمعلمً المرحلة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2عبد المنعم احمد

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 0,2غ، -ب

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -ـ التربٌة البدنٌة0

 

 

0325 

3004260 

 020ؾ

 
 الفتالوي، تمارة صفاء عبد الجلٌل

ستراتٌجٌة الٌد النشطة فً تحصٌل مادة االجتماعٌات لدى أثر ا

بؽداد:  -2تالمذة الصؾ الخامس االبتدائً/ تمارة صفاء عبد الجلٌل

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 056

رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس/ طرائك تدرٌس 
 الجؽرافٌة

 الٌد النشطة -0س االبتدائً   طرق التدرٌ -ـ الجؽرافٌة0

 أـ العنوان
 

 

0320 

 

003400 

 562أ

 
 أسٌل عبد الوهاب سلٌم

مهارات الحوار التربوي وسٌلة لتعزٌز االتصال لدى مدٌري 
المدارس الثانوٌة من وجهة نظر المدرسٌن/ أسٌل عبد الوهاب 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سلٌم

 سم02اٌض؛ ص: 023س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 مدرسوا المرحلة الثانوٌة -0تنظٌم وادارة    -ـ المدارس الثانوٌة0

 أـ العنوان
 

 

0322 

303400 

 062و

 
 الوائلً، رضا عبد الكرٌم علً

والع ادارة االصالح للتعلٌم الثانوي فً العراق/ رضا عبد الكرٌم 

 

0326 



كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً الوائلً

0205 

 سم02ص؛ 050م، -ب

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة

 تنظٌم وادارة -المدارس -0ـ االدارة التعلٌمٌة )العراق(   0

 أـ العنوان
 

303406 

 266أ

 
 أمنه فرحان فهد

الذكاء المكانً البصري وعاللته بالتحصٌل فً مادة الرٌاضٌات 

بؽداد: جامعة  -2الصؾ االول المتوسط/ أمنة فرحان فهدعند طلبة 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 023

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات  -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -المتوسطة   أ -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

  

 

0302 

303406 

 620ا

 
 أٌمان جواد حسٌن شمٌس

التعلٌمٌة المحوسبة فً تحصٌل طالبات الصؾ االول أثر الحمٌبة 

بابل:  -2المتوسط فً مادة الجؽرافٌة/ أٌمان جواد حسٌن شمٌس

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -المتوسطة   أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

0300 

303406 

 2ب

 
 بن، سجا دمحم علً مصظفى سلٌم

اثر مخططات التعارض المعرفً فً اكتساب المفاهٌم االحٌائٌة 
واستبمائها لدى طالبات الصؾ الخامس العلمً/ سجا دمحم علً 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابلن جامعة بابل -2مصطفى سلٌم بن

0205 

 سم02ص؛ 026س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس العلوم

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 

 

0300 

303406 

 ,60ب

 
 البهادلً، دمحم علوان زؼٌر

اثر استراتٌجٌة دورة التعلٌم فوق المعرفٌة فً اكتساب المفاهٌم 
النحوٌة والتفكٌر التؤملً عند طالب الصؾ الخامس االدبً/ دمحم 

كلٌة التربٌة  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -2علوان زؼٌر البهادلً

 0205االساسٌة، 

 سم02صح 060

 ماجستٌر فً التربٌة تدرٌس اللؽة العربٌة

 التفكٌر التؤملً -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 أـ العنوان
 

 

0303  

303406 

 650ب

 
 البٌضانً، ولٌد خالد عبد

الثالث أثر انموذجً زاهورٌن ودانٌال فً تحصٌل طالب الصؾ 

 

030, 



المتوسط لمادة الفٌزٌاء ودافعٌتهم المعرفٌة/ ولٌد خالد عبد 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌضانً

0205 

 سم02ص؛ 006

 طرق تدرٌس الفٌزٌاء -أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

303406 

 262ت

 
 التمٌمً، حوراء حسن جاسم

اثر استراتٌجٌة التفكٌر التناظري فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً 
المتوسط  فً مادة الجؽرافٌة وتفكٌرهن االبداعً/ حوراء حسن 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2جاسم التمٌمً

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المناهج ) المناهج وطرق التدرٌس(

 العنوان -التفكٌر التناظري   أ -0مناهج    -التعلٌم الثانويـ 0

 

 

0305 

300406 

 262ت

 
 التمٌمً، فاطمة مجٌد دمحم حسٌن

التعبٌر التحرٌري وعاللته بالذكاء اللؽوي والتفكٌر االبداعً عند 

بؽداد:  -2طلبة الصؾ السادس االعدادي/ فاطمة مجٌد دمحم حسٌن

 0205التربٌة االساسٌة، كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 035

 طرق تدرٌس اللؽة العربٌة -ماجستٌر فً التربٌة

 التفكٌر االعدادي -0طرق التدرٌس االعدادي    -ـ اللؽة العربٌة0

 أـ العنوان
 

 

0305 

303406 

 262ت

 
 التمٌمً، هبة عبد حسٌن

أثر استراتٌجٌة تنشٌط المعرفة السابمة فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة 
التجاه نحوها لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ هبة عبد وا

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2حسٌن التمٌمً

0205 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً طرق االجتماعٌات

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االجتماعٌات0

 

 

0300 

303406 

 006ج

 
 حسٌنالجباوي، بان محمود دمحم 

فً تحصٌل طالبات   CASEو  MAT 4اثر انموذجً الفورمات 

الصؾ الرابع العلمً لمادة الفٌزٌاء ودافعٌتهن العملٌة/ بان محمود 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم حسٌن الجباوي

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 035

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة طرق تدرٌس الفٌزٌاء

 العنوان -االعدادي   أ -طرق تدرٌس -اءـ الفٌز0ٌ

 

 

0302 

303406 

 ,06ج

 
 الجبوري، أنسام دمحم ازبار

التموٌم( فً تحصٌل مادة  -االستجابة –أثر استراتٌجٌة )البداٌة 

 

0306 



لواعد اللؽة العربٌة لدى طالبات الصؾ االول المتوسط ودافعٌتهم 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2للتعلم/ انسام دمحم أزبار الجبوري

 0205كلٌة التربٌة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة، 

 سم02سم؛ ,00

 ماجستٌر تربٌة اداب

 العنوان -طرق تدرٌس المتوسط   أ -العربٌةـ لواعد اللؽة 0

 

303406 

 ,06ج

 
 الجبوري، لٌصر جاسم سامً

اثر استراتٌجٌة االنشطة البنائٌة الموجهة فً التحصٌل واالستبماء 

بؽداد:  -2لدى طالب الصؾ الخامس االدبً/ لٌصر جاسم الجبوري

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 لة ماجستٌر تربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(رسا

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

  

 

0302 

303406 

 ,06ج

 
 الجبوري، عبد الكاظم عزٌز مرجون

االمثال والمصص المرانٌة المتضمنة فً كتب التارٌخ للمرحلة 

 -2الثانوٌة فً العراق/ عبد الكاظم عزٌز مرجون الجبوري
 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس التارٌخ(

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم الثانوي0

 

 

0300 

303406 

 ,50ج

 
 جعفر رحٌم علً

أثر استراتٌجٌة ورلة الدلٌمة الواحدة فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة 

بؽداد:  -2االول المتوسط/ جعفر رحٌم علًلدى طالب الصؾ 

 0205ابن رشد للعلوم االنسانٌة،  -كلٌة التربٌة -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس )طرق تدرٌس الجؽرافٌة(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

0300 

303406 

 600ج

 
 السالم عبد الكاظمالجنابً، أٌمان عبد 

أثر المدخل التفاوضً فً االداء التعبٌري لدى طالبات الصؾ 

بابل:  -2الرابع االدبً/ اٌمان عبد السالم عبد الكاظم الجنابً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 000ص؛ -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -التدرٌسطرق  -ـ االداء التعبٌري0

  

 

0303 

303406 

 600ج

 
 الجنابً، ذكرى فاضل محل

أثر انموذجً وودز والندا فً أكتساب المفاهٌم التارٌخٌة والدافعٌة 
نحو المادة لدى طالب الصؾ الثانً المتوسط/ ذكرى فاضل محل 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجنابً

 

030, 



0205 

 سم02ص؛ 050

طرق تدرٌس  -أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس
 التارٌخ

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ التارٌخ0

 

303406 

 600ج

 
 الجنابً، شوق عرٌبً هالل

فاعلٌة انواع االستكشاؾ فً التعبٌر الكتابً والتذوق االدبً لدى 
مادة االدب والنصوص/ شوق طالبات المرحلة االعدادٌة فً 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2عرٌبً هالل الجنابً

0205 

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0305 

303406 

 600ج

 
 الجنابً، علً زهٌر حسن لاسم

االسئلة السابرة فً التحصٌل والمٌل نحو مادة علم أثر استعمال 
االحٌاء لدى طالب الصؾ الثانً المتوسط/ علً زهٌر حسن لاسم 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الجنابً

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً العلوم العامة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ علم االحٌاء0

 

 

0305 

 
 

303406 

 606ج

 
 الجواهري، دمحم عباس حٌدر

أثر ستراتٌجٌات معالجة المعلومات الرٌاضٌة فً تحصٌل طالب 
المرحلة االعدادٌة وتفكٌرهم االستداللً/ دمحم عباس حٌدر 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجواهري

0205 

 سم02ص؛ 002

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات(رسالة ماجستٌر فً التربٌة )

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 

 

0300 

303406 

 302ح

 
 الحجام، رندة ٌاسر حسٌن

فاعلٌة استراتٌجٌة التشبٌهات فً التعبٌر الكتابً لدى طالبات 
الصؾ الثانً المتوسط فً مادة المطالعة والنصوص/ رندة ٌاسر 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابلبابل: جامعة  -2حسٌن الحجام

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً طرق التدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0302 

303406 

 302ح

 
 الحجامً، تحسٌن عمران موسى

وتنشٌط المعرفة السابمة  (PLANأثر استخدام استراتٌجً بالن )

المفاهٌم الفٌزٌائٌة والتنور الفٌزٌائً عند طالب فً اكتساب 

بؽداد:  -2الصؾ الرابع العلمً/ تحسٌن عمران موسى الحجامً

 

0306 



 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 053ذ، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 نوانالع -االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

303406 

 566ح

 
 الحسناوي، مرسال عبد الحمٌد عودة

اثر مهارات استنطاق النص فً التحصٌل والتذوق لدى طالبات 
بابل: جامعة  -2الصؾ الخامس العلمً/ مرسال عبد الحمٌد عودة

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل

 سم02صح ,02

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ االدب والنصوص0

 

 

0332 

303406 

 566ح

 
 الحسنً، أسماء عبد الرحمن حنٌن

أثر استراتٌجٌة التساإل الذاتً فً تحصٌل الرٌاضٌات والتفكٌر 
التؤملً لدى طالبات الصؾ االول المتوسط/ اسماء عبد الرحمن 

التربٌة للعلوم الصرفة،  كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2حنٌن الحسنً

0205 

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً طرق التدرٌس الرٌاضٌات

 التساإل الذاتً -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 أـ العنوان
 

 

0330 

303406 

 2,0ح

 
 الحمداوي، دمحم طعمة كاظم

اثر استراتٌجً المحطات العلمٌة والخرٌطة الداللٌة فً تحصٌل 
وتنمٌة مهارات ماوراء المعرفة لدى طالب الصؾ مادة التارٌخ 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الخامس االدبً/ دمحم طعمة كاظم الحمداوي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 32,

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس

 المحطات العلمٌة -0االعدادي   -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 العنوان -طة الداللٌة  أـ الخر3ٌ

 

 

0330 

303406 

 ,26ح

 
 الحمٌري، رسل صالح حسن

فاعلٌة استعمال المدخل المنظومً فً اكتساب المفاهٌم االحٌائٌة 
لطالبات الصؾ الرابع العلمً ومٌولهن نحو المادة/ رسل صالح 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2حسن الحمٌري

0205 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس العلوم

 العنوان -االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ العلوم العامة0

 

 

0333 

303406 

 606ح

 
 حنان عبد الهادي جحجٌح

اثر استراتٌجٌة التلمذة المعرفٌة فً تحصٌل مادة لواعد اللؽة 

 

033, 



 -2العربٌة عند طالبات الرابع االعدادي/ حنان عبد الهادي جحجٌح
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -عة بؽدادبؽداد: جام

 سم02ص؛ 050ظ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 العنوان -االعدادي    أ -طرق التدرٌس -ـ لواعد اللؽة العربٌة0

 

303406 

 ,,6ح

 
 الحٌدري، مإٌد كاظم رحٌم

الذات تصمٌم تعلٌمً وفما آلنموذج كولب المعدل وأثره فً فاعلٌة 
الرٌاضٌة والتحصٌل عند طالب الرابع العلمً/ مإٌد كاظم رحٌم 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحٌدري

0205 

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة رٌاضٌات

 العنوان -الذات   أ -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 

 

0335 

303406 

 505خ

 
 عً، طه ٌاسٌن مصطفىالخزا

أثر استخدام أستراتٌجٌة جٌكسو فً تعدٌل الفهم الخاظئ لمادة 
الرٌاضٌات لطالب الصؾ الخامس العلمً وذكائهم االجتماعً/ طه 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ٌاسٌن مصطفى الخزاعً

 0205لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة،  -للعلوم الصرفة

 سم02ص؛ ,02

 فً التربٌة طرق تدرٌس الرٌاضٌات  ماجستٌر

 العنوان -االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 

 

0335 

303406 

 5,3خ

 
 الخزرجً، رافع مصلح ٌاس

أثر استراتٌجٌة الشهادات التعلٌمٌة فً تحصٌل طالب الصؾ 

 -2الثانً المتوسط فً مادة الفٌزٌاء/ رافع مصلح ٌاس الخزرجً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االسالمٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0330 

303406 

 560خ

 
 الخطٌب، بسمة أنور عبد االمٌر

أثر التدرٌس وفك التفكٌر الساٌر فً تحصٌل مادة علم االحٌاء 
طالبات الصؾ الخامس العلمً/ ومهارات التفكٌر االساسٌة لدى 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بسمة انور عبد االمٌر الخطٌب

 0205للعلوم الصرفة ، 

 سم02ص؛ 006

 ماجستٌر فً التربٌة

 التفكٌر الساٌر -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0332 

303406 

 003خ

 
 الخفاجً، أرٌج خضر حسن

تصمٌم تعلٌمً لائم على استراتٌجٌة التعلٌم من أجل الفهم فً أثر 

 

0336 



تحصٌل مادة الرٌاضٌات والتفكٌر الجانبً لدى طالبات الصؾ 

بؽداد: جامعة  -2الخامس العلمً/ ارٌج خضر حسن الخفاجً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 022

 اضٌات(أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )تدرٌس الرٌ

 التفكٌر الجانبً -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 أـ العنوان
 

303406 

 003خ

 
 الخفاجً، ؼصون علً حسن

فاعلٌة برنامج ممترح فً تنمٌة مهارات االشعاع التذولً والنالد 

 -2عند طالبات الصؾ الرابع االدبً/ ؼصون علً حسن الخفاجً
 0205التربٌة،  كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 30,

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس )طرق تدرٌس 
 اللؽة العربٌة(

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

03,2 

303406 

 003خ

 
 الخفاجً، دمحم ابراهٌم مهدي

اثر ستراتٌجٌة المندوب المتنمل فً تحصٌل طالب الصؾ الخامس 
مً لمادة الرٌاضٌات ودافعٌة االنجاز لدٌهم/ دمحم ابراهٌم مهدي العل

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الخفاجً

0205 

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً طرق تدرٌس الرٌاضٌات

 المندوب المتنمل -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 أـ العنوان
 

 

03,0 

303406 

 03,د

 
 الدراجً، زمن عالء الدٌن حسٌن علً

( فً تحصٌل طالبات الصؾ 7E,Sاثر استراتٌجٌة آلٌات السبع )

الثانً المتوسط فً مادة المطالعة/ زمن عالء الدٌن حسٌن علً 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالىن جامعة دٌالى -2الدراجً

0205 

 سم02ص؛ 050ع، -أ

 تدرٌس اللؽة العربٌة( رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ المطالعة0

 

 

03,0 

303406 

 500د

 
 دعاء بشٌر حسن علً

أثر استراتٌجٌات التعلم من اجل التفكٌر فً تحصٌل طالبات الصؾ 
الرابع  العلمً لمادة الفٌزٌاء وتفكٌرهن المنظومً/ دعاء بشٌر 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن علً

0205 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 العنوان -التفكٌر   أ -0االعدادي    -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

03,3 



303406 

 262د

 
 الدلوي، زٌنب علً دارا

أثر انموذجً دٌفز وحمدي فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واالتجاه 
المادة لدى طالبات الصؾ الخامس االدبً/ زٌنب علً دارا  نحو

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدلوي

 سم02ص؛ 002

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس )طرق تدرٌس 
 التارٌخ(

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

03,, 

303406 

 262د

 
 طالب امٌنالدلوي، لندا 

تموٌم كتب الحاسوب للمرحلة االعدادٌة فً ضوء معاٌٌر الثمافة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحاسوبٌة/ لندا طالب أمٌن الدلوي

 0205التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً التربٌةم مناهج دراسٌة

 العنوان -أ  الثمافة الحاسوبٌة  -0مناهج    -ـ التعلٌم االعدادي0

 

 

03,5 

303406 

 622د

 
 الدهلكً، زٌنة عبد االمٌر حسن

فاعلٌة برنامج لائم على نصوص ادبٌة لتنمٌة مهارات التعبٌر 
االبداعً لدى طالبات الصؾ االول المتوسط/ زٌنة عبد االمٌر 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حسن الدهلكً

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 355

 طروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(أ

 العنوان -المتوسط    أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

03,5 

303406 

 6,6د

 
 الدوري، لإي حمد خضر عباس

أثر توظٌؾ المنظمات المعرفٌة التخطٌطٌة فً تنمٌة مهارات 
االعدادٌة/ لإي حمد االعراب والتفكٌر العلمً لدى طلبة المرحلة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالىن جامعة دٌالى -2خضر عباس الدوري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 طرق تدرٌس اللؽة العربٌة -ماجستٌر فً التربٌة

 التفكٌر العلمً -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 أـ العنوان
 

 

03,0 

303406 

 660د

 
 دٌنا رٌاض فرٌد

ثر استعمال السنادات التعلٌمٌة والخرائط المعرفٌة فً تحصٌل ا
مادة التارٌخ وتنمٌة الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؾ الرابع 

أبن  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2االدبً/ دٌنا رٌاض فرٌد

 0205رشد، 

 سم02ص؛ 3,0

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس
 

 

03,2 



303406 

 606ذ

 
 الذهبً، أحمد عبد هللا حسون

اثر استخدام استراتٌجٌة مثلث االستماع فً االداء التعبٌري عند 

بؽداد:  -2طالب الصؾ الثانً المتوسط/ أحمد عبد هللا حسون

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ االداء التعبٌري0

 

 

03,6 

303406 

 065ر

 
 الربٌعً، سارة جاسم دمحم

اثر استراتٌجٌات تدرٌسٌة لائمة على الذكاءات المتعددة فً 
التحصٌل والتفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط فً 

كلٌة  -جامعة بابل بابل: -2مادة الكٌمٌاء/ سارة جاسم دمحم الربٌعً

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً طرق تدرٌس العلوم العامة

 التفكٌر العلمً -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0352 

303406 

 065ر

 
 الربٌعً، ضرؼام سامً عبد االمٌر

أثر برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة الذكاء الناجح فً تحصٌل 
وتنمٌة التفكٌر التحلٌلً لدى طالب الصؾ الخامس االدبً فً مادة 

 0205االدب والنصوص/ ضرؼام سامً عبد االمٌر الربٌعً، 

 سم02صح 320ض، -ت

 رسالة دكتوراه فلسفة فً طرائك التدرٌس

الذكاء  -0دي   االعدا -طرق التدرٌس -ـ االدب والنصوص0

 العنوان -التفكٌر التحلٌلً   أ -3الناجح   

 

 

0350 

303406 

 065ر

 
 الربٌعً، ضٌاء زؼٌر خرٌبط

( فً تنمٌة الفهم المرائً لدى طالب PRORأثر أستراتٌجٌة )

الصؾ االول المتوسط فً مادة المطالعة/ ضٌاء زؼٌر خرٌبط 

 0205التربٌة، كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الربٌعً

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ المطالعة0

 

 

0350 

303406 

 200ر

 
 الركابً، بشار سلمان خضٌر

أثر استعمال الرسوم البٌانٌة الخطٌة فً ضبط رسم الهمزة لدى 

 -2بشار سلمان خضٌر الركابً طالب الصؾ الثانً المتوسط/
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة

 العنوان -المتوسط    أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0353 

303406   



 الركابً، فرح شاكر محمود 200ر
ضوء اهداؾ تحلٌل محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة فً 

بؽداد: جامعة  -2تدرٌس المادة/ الركابٌن فرح شاكر محمود

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -2بؽداد

 سم02ص؛ 002

 المناهج الدراسٌة -ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم التوسط0

 

0355 

303406 

 200ر

 
 الركابً، لصً جاسم جابر فلٌح

بالمنظمات التخطٌطٌة وابعاد التعلم فً تحصٌل مادة  أثر التدرٌس
علم االحٌاء وعادات العمل عند طالب الصؾ الرابع العلمً/ لصً 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لاسم جابر فلٌح الركابً

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -أ  االعدادي   -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 

 

0355 

303406 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، احمد دمحم عبد

تصمٌم تعلٌمً وفما النموذج فٌلدار وسٌلفرمان واثره فً 
التحصٌل ومهارات البرهان الرٌاضً عند طالب الصؾ الخامس 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العلمً/ احمد دمحم عبد الزبٌدي

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02صح 025

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -االعدادي   ا -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 

 

0350 

303406 

 6,6ز

 
 الزٌدي، فاطمة عبٌد صنٌول

أثر استعمال انموذج ثٌلٌن فً اكتساب المفاهٌم الفٌزٌائٌة وتنمٌة 
التفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ فاطمة عبٌد 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الزٌديصنٌول 

0205 

 سم02ص؛ 020ن، -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس العلوم العامة

 التفكٌر العلمً -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
  

 

0352 

303406 

 6,6ز

 
 الزٌدي، ورلاء كاظم حرابة

هارات المراءة الصامتة لدى اثر المدخل المصصً فً تنمٌة م

 -2طالبات الصؾ االول المتوسط/ ورلاء كاظم حرابة الزٌدي
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ المراءة الصامتة0

 

 

0356 

303406   



 الساعدي، رملة جبار كاظم ,05س
اثر انموذجً ابلتون وثٌلٌن فً اكتساب المفاهٌم االحٌائٌة 

وعملٌات العلم لدى طالبات الصؾ الخامس العلمً/ رملة جبار 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2كاظم الساعدي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 320س، -ب

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة

 العنوان -الثانوي   ا -طرق التدرٌس -اءـ االح0ٌ

 

0352 

303406 

 ,05س

 
 الساعدي، زٌنب جلوب لاسم

اثر انموذج ثٌلٌن فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء والذكاء االجتماعً 
عند طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ زٌنب جلوب لاسم 

كلٌة التربٌة للعلوم التربوٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الساعدي

 0205 والنفسٌة،

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً طرق تدرٌس الكٌمٌاء

 العنوان -المتوسط   ا -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 

 

0350 

303406 

 0,س

 
 سرى ٌحٌى حسٌن

أثر انموذج جوردن فً أكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها 

بابل:  -2لدى طالبات الصؾ الرابع االدبً/ سرى ٌحٌى حسٌن

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -االعدادي    أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

  

 

0350 

303406 

 ,5س

 
 سعد هللا عبد الكاظم عباس

اثر استراتٌجٌة الخرٌطة الداللٌة فً التحصٌل والتفكٌر االبتكاري 
الدبً فً مادة علم االجتماع/ سعد هللا لدى طالب الصؾ الرابع ا

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2عبد الكاظم عباس

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر فً التربٌة

 التفكٌر االبتكاري -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ االجتماع0

 أـ العنوان
 

 

0353 

303406 

 5,6س

 
 السعدي، ابتهال سهٌل محمود

تعلٌمً على وفك نظرٌة التعلم ذي المعنى فً فاعلٌة برنامج 
تحصٌل مادة الجؽرافٌة والدافعٌة االكادٌمٌة لدى طالبات الصؾ 

بؽداد: جامعة  -2الخامس االدبً/ أبتهال سهٌل محمود السعدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,,3

حة تدرٌس أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس )أطرو
 الجؽرافٌة( 

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

035, 



303406 

 5,6س

 
 السعدي، كرٌم علً شالل

أثر المنشطات العملٌة فً التحصٌل الدراسً والتفكٌر االستداللً 
لدى طالبات الصؾ الرابع االدبً فً مادة التارٌخ/ كرٌم علً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة البصرة: جامعة -2شالل السعدي

 0205االنسانٌة، 

 سم02صح 0,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 التفكٌر االستداللً -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 أـ العنوان
 

 

0355 

303406 

 5,6س

 
 السعدي، وحٌد ؼفوري محسن

ة أثر أنموذجً )بٌركنز وبالٌث( و )أدي وشاٌر( فً اكتساب طلب
الصؾ الرابع العلمً للمفاهٌم الفٌزٌائٌة وتفكٌرهم التؤملً/ وحٌد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ؼفوري محسن السعدي

 0205الصرفة، 

 سم02ص، 000

 طرق تدرٌس الفٌزٌاء –دكتوراه فلسفة فً التربٌة 

 العنوان -الثانوي   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0355 

303406 

 202س

 
 السالمً، انتصار علوان كرٌم خضٌر

( فً اكتساب المفاهٌم 4MATاثر استعمال انموذج الفورمات )

االحٌائٌة واستبمائها لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2كرٌم خضٌر السالمً وانلأنتصارع

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص، 000

 س العلوم العامةرسالة ماجستٌر طرق تدرٌ

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم العامة0

 

 

0350 

303406 

 ,2س

 
 سمر عادل جواد كاظم

دراسة تموٌمٌة لمحتوى كتب الرٌاضٌات للمرحلة المتوسطة فً 

بؽداد:  -2ضوء معاٌٌر الجودة العالمٌة/ سمر عادل جواد كاظم

 0205سٌة، كلٌة التربٌة االسا -الجامعة المستنصرٌة

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الرٌاضٌات(

 الجودة العالمٌة -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

 أـ العنوان
 

 

0352 

303406 

 60س

 
 سنا ممداد عاشور

فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً   R.E.A.Pأثر استراتٌجٌة 

المتوسط فً مادة علم االحٌاء واستٌعابهن المرائً/ سنا ممداد 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عاشور

0205 

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر طرائك تدرٌس علوم الحٌاة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 

0356 



 

303406 

 ,60س

 
 سهاد عبد النبً سلمان صحو

  M.U.R.D.E.Rاثر تصمٌم تعلٌمً لائم على ستراتٌجٌة مٌردر 

المعولة لمساعدات التذكر فً التحصٌل ومهارات معالجة 
المعلومات فً مادة الرٌاضٌات لدى طالبات الصؾ الرابع العلمً/ 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سهاد عبد النبً سلمان صحو

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 002

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )تدرٌس الرٌاضٌات( 

 العنوان -الثانوي   أ -طرق التدرٌس -لرٌاضٌاتـ ا0

 

 

0302 

303406 

 ,66س

 
 السوٌدي، عباس فاضل عباس

اثر استعمال الخرٌطة الداللٌة فً تحصٌل طالب الصؾ الثانً 
المتوسط وتنمٌة المٌل نحو مادة الجؽرافٌة/ عباس فاضل عباس 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2السوٌدي

 سم02صح 005

 ماجستٌر تربٌة طرائك تدرٌس االجتماعٌات

 الخرٌطة الداللٌة -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 أـ العنوان
 

 

0300 

303406 

 620س

 
 السٌالوي، عباس مسلم ماشاء هللا 

أثر توظٌؾ الؽاز ادبٌة فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة واالداء التعبٌري 
االدبً فً مادة المطالعة/ عباس مسلم لدى طالب الصؾ الخامس 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2ماشاء هللا السٌالوي

0205 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ االداء التعبٌري0

 

 

0300 

303406 

 320ش

 
 فور رشٌدالشحمانً، حردان عبد الؽ

أثر استراتٌجٌة وودز فً تحصٌل مادة االحٌاء لدى طالب االول 
المتوسط وعملٌات العلم لدٌهم/ حردان عبد الؽفور رشٌد 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2الشحمانً

 سم02ص؛ 066س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة المناهج

 وانالعن -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 

 

0303 

303406 

 500ش

 
 الشعبان، نادٌة داود سلمان

أثر انموذج )مارزانو( البعاد التعلم فً تدرٌس مادة اللؽة 
االنكلٌزٌة فً التحصٌل والتفكٌر اللفظً لدى طالبات المرحلة 

 0205الثانوٌة/ نادٌة داود سلمان الشعبان، 

 سم02ص؛ ,03

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة

 التفكٌر اللفظً    -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم الثانوي0

 

030, 



 أـ العنوان
 

303406 

 000ش

 
 شفاء زعٌبل جبر

أثر استعمال االنشطة اللؽوٌة فً تنمٌة االداء التعبٌري لدى 

بؽداد:  -2طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ شفاء زعٌبل جبر

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة(

 المتوسط -طرق التدرٌس -ـ االداء التعبٌري0

 العنوان -ـ االنشطة اللؽوٌة      أ0

 

 

0305 

303406 

 2,6ش

 
 الشكري، سارة شٌاع خٌر هللا

فً التحصٌل والتفكٌر العلمً لدى   K.W.L.Hأثر استراتٌجٌة 

ثانً متوسط فً مادة الفٌزٌاء/ سارة شٌاع خٌر طالبات الصؾ ال

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2هللا الشكري

 سم02ص؛ 055ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 التفكٌر العلمً -0المتوسط    -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0305 

303406 

 2,6ش

 
 دمحم علً عباس حسونالشكري، 

اثر استراتٌجً التساإل التباعدي والتاملً فً تحصٌل مادة االدب 
والنصوص لطالب الصؾ الخامس االدبً/ دمحم علً عباس حسون 

كلٌة التربٌة أبن رشد للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الشكري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 065

 ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس –لعربٌة ـ اللؽة ا0

 

 

0300 

 
 
 
 
 
 

303406 

 2,6ش

 
 الشمري، زٌنب حسن علً جواد

فاعلٌة استعمال استراتٌجٌة المكعب فً تنمٌة التفكٌر التركٌبً 
لدى طالبات الصؾ الخامس االعدادي فً مادة الجؽرافٌة/ زٌنب 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2حسٌن علً جواد الشمري

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02صح 006

 رسالة ماجستٌر فً طرق التدرٌس

 العنوان -طرق التدرٌس االعدادي  أ -ـ الجؽرافٌة0

 

 

0302 

303406 

 2,6ش

 
 الشمري، عباس فاضل كاظم

تعلمً وفك استراتٌجٌات العبء المعرفً واثره  -تصمٌم تعلٌمً
البصري لطالب الرابع العلمً/ فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء والتفكٌر 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس فاضل كاظم الشمري

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 003 

 

0306 



 طرق تدرٌس الكٌمٌاء -دكتوراه فً التربٌة

 التفكٌر البصري -0طرق التدرٌس االعدادي    -ـ الكٌمٌاء0

 اـ العنوان
 

303406 

 2,6ش

 
 ابراهٌم عبٌدالشمري، مٌالد 

أثر التدرٌس بؤستراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز فً تحصٌل لواعد اللؽة 
العربٌة لدى طالبات الصؾ الخامس االدبً/ مٌالد ابراهٌم عبٌد 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الشمري

0205 

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً طرق التدرٌس اللؽة العربٌة

استراتٌجٌة  -0طرق التدرٌس االعدادي    -لؽة العربٌةـ لواعد ال0

 العنوان -التعلٌم   أ
 

 

0322 

303406 

 2,6ش

 
 صبر -الشمري، نور علً عبد هللا ال

( فً التفكٌر التؤملً PDEODEفاعلٌة استراتٌجٌة التعلم بدٌودي )

لدى طالبات الصؾ الخامس االدبً ودافعٌتهن لتعلم مادة مبادئ 

 -2صبر الشمري -النفس/ نور علً عبد هللا الالفلسفة وعلم 
 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً المناهج )مناهج وطرق التدرٌس(

 العنوان -مناهج   أ -ـ التعلٌم الثانوي0

 

 

0320 

303406 

 606ش

 
 الشناوة، سارة حٌدر حبٌب عبود

صٌل واالستبماء لدى اثر استراتٌجٌة حوض السمن فً التح
طالبات الصؾ الرابع االدبً فً مادة التارٌخ/ سارة حٌدر حبٌب 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2عبود الشناوة

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

0320 

303406 

 00ص

 
 صبا خالد عبد هللا

أثر التعلم المتمن والكرسً الساخن فً التحصٌل مادة الجؽرافٌة 

بؽداد:  -2عند طالبات الصؾ الثانً المتوسط/ صبا خالد عبد هللا

 0205كلٌة التربٌة لبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 العنوان -س المتوسط   أطرق التدرٌ -ـ الجؽرافٌة0

 

 

0323 

303406 

 203ص

 
 صالح مجٌد كاظم

أثر استراتٌجً المنظمات البصرٌة المحوسبة والتعارض المعرفً 
فً تصحٌح المفاهٌم التارٌخٌة المخطإة وتنمٌة التفكٌر النالد لدى 

بؽداد: جامعة  -2طالب الصؾ الرابع االدبً/ صالح مجٌد كاظم

 

032, 



 0205)ابن رشد(، كلٌة التربٌة  -بؽداد

 سم02ص؛ 3,2و، -ب

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس التارٌخ(

 االعدادي   أـ العنوان -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

303406 

 0,0ط

 
 طارق حسٌن طارش

فاعلٌة برنامج لائم على نظرٌة التلمً فً تنمٌة مهارات المراءة 
طالب الصؾ الرابع االدبً/ طارق االبداعٌة والتذوق االدبً عند 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حسٌن طارش

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 026

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة/ طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0325 

303406 

 066ط

 
 ردام الطائً، ٌحٌى عبٌد

أثر التعلٌم المستند الى الدماغ ومعالجة المعلومات فً تحصٌل 
مادة التارٌخ وتنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً لدى طالب الصؾ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرابع االدبً/ ٌحٌى عبٌد ردام الطائً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 065

 ٌخ دكتوراه فً طرائك تدرٌس التار

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

0325 

303406 

 0,0ع

 
 عارؾ حاتم هادي

أثر استراتٌجٌات معالجة لمعلومات فً تحصٌل مادة لواعد اللؽة 
العربٌة لدى طالب الصؾ الرابع االدبً واالحتفاظ بها/ عارؾ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2حاتم هادي

 0205النسانٌة، ا

 سم02ص، 300

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 االعدادي -طرق التدرٌس -ـ لواعد اللؽة العربٌة0

 العنوان -معالجة   أ -المعلومات -0

 

 

0320 

303406 

 ,02ع

 
 العامري، سلوى محسن حمد

أنماط التفكٌر الرٌاضً وعاللتها بالذكاء البصري الرٌاضً عند 

بؽداد:  -2الرابع/ سلوى محسن حمٌد العامريطالبات الصؾ 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر فً تدرٌس طرائك الرٌاضٌات

 التفكٌر الرٌاضً -0طرق التدرٌس الثانوي    -ـ الرٌاضٌات0

 أـ العنوان
 

 

0322 

303406 

 ,02ع

 
 العامري، مرٌم هادي صالح

أنموذج أٌدٌال فً أكتساب المفاهٌم الكٌمٌائٌة وتنمٌة أثر استخدام 

 

0326 



مرٌم هادي صالح  -2المٌل لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2العامري

 سم02ص؛ 052ص، -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم

 وانالعن -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 

303406 

 ,06ع

 
 العاٌدي، سعاد نجم عبد هللا

أثر انموذج بٌركنز وبالٌث فً تحصٌل طالبات الصؾ الرابع 
االدبً بمادة علم االجتماع وتفكٌرهن االستداللً/ سعاد نجم عبد 

كلٌة العلوم التربوٌة  -واسط: جامعة واسط -2هللا العابدي

 0205والنفسٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 ٌر فً التربٌة )مناهج وطرائك التدرٌس العامة(رسالة ماجست

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 

 

0362 

303406 

 006ع

 
 العباٌجً، منى دمحم حسٌن عبد الؽنً

اثر استعمال أنموذج تراجٌسن فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً 
حسن عبد المتوسط فً مادة الفٌزٌاء ومٌلهن نحو المادة/ منى دمحم 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الؽنً العباٌجً

0205 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر طرائك تدرٌس العلوم

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0360 

303406 

 000ع

 
 العتابً، علً عطٌة عذاب

ة التارٌخ اثر استراتٌجً التجمٌع والتنظٌم الذاتً فً تحصٌل ماد
وتنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً لدى طالب الصؾ الرابع االدبً/ 

كلٌة التربٌة أبن  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً عطٌة عذاب العتابً

 0205رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس

 رٌخًالتفكٌر التا -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 أـ العنوان
 

 

0360 

303406 

 506ع

 
 العطبً، عباس فاٌض لاسم

أثر التدرٌب التبادلً فً تنمٌة التفكٌر النالد لدى طالب الصؾ 

 -2االلثانً متوسط فً مادة التارٌخ/ عباس فاٌض لاسم العطبً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالءن جامعة كربالء

 سم02ص؛ 050

 التربٌة طرق تدرٌس العلوم االجتماعٌةماجستٌر فً 

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

0363 

303406 

 26ع

 
 علً تمً عباس نصار

أثر استراتٌجٌة باٌر فً تحصٌل طالب الصؾ االول المتوسط فً 

 

036, 



 -2مادة الجؽرافٌة العامة واالتجاه نحوها/ علً تمً عباس نصار
 0205التربٌة االساسٌة،  كلٌة -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االجتماعٌات0

 

303406 

 26ع

 
 علً ثاجب خواؾ

تموٌم كتاب تارٌخ الحضارات المدٌمة للصؾ االول المتوسط فً 

 -جامعة بؽداد بؽداد: -2ضوءمعاٌٌر الجودة/ علً ثاجب خواؾ

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 المتوسط  -طرق التدرٌس -ـ تارٌخ الحضارات المدٌمة0

 العنوانأـ 
 

 

0365 

303406 

 26ع

 
 علً عبد الهادي مسلم

أثر انموذج الرحالت المعرفٌة فً تحصٌل مادة االحٌاء والتطور 
الصؾ الثانً المتوسط/ علً عبد الهادي التكنلوجً لطالب 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مسلم

 سم02ص؛ 033

 ماجستٌر تربٌة فً طرق تدرٌس الحٌاة

 الرحالت المعرفٌة -0المتوسط   -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0365 

303406 

 26ع

 
 علً دمحم سعٌد

فً اكتساب المفاهٌم البالؼٌة لدى طالب  أثر انموذج جوردن

 -2الصؾ الخامس االدبً واتجاهاتهم نحو المادة/ علً دمحم سعٌد
لسم العلوم  -كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالىن جامعة دٌالى

 0205التربوٌة والنفسٌة، 

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس االعدادي   أ -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0360 

303406 

 2,0ع

 
 العمرانً، هٌلٌن سرحان محسن

تحلٌل محتوى كتب علم االحٌاء للمرحلة المتوسطة فً ضوء 
التربٌة الجمالٌة ومدى تضمٌن المدرسٌن لها فً تدرٌبهم/ هٌلٌن 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2سرحان محسن العمرانً

 0205سم العلوم التربوٌة والنفسٌة، ل -التربٌة

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً التربٌة االدارة التربوٌة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ علم االحٌاء0

 

 

0362 

303406 

 650ع

 
 العٌساوي، وفاء سوٌدان علً

أثر التدرٌس بمهارات التفكٌر المحورٌة واالستمصاء العمالنً فً 

 

0366 



االحٌاء والتفكٌر االٌجابً عند طالبات الصؾ تحصٌل مادة علم 

بؽداد: جامعة  -2الثالث المتوسط/ وفاء سوٌدان علً العٌساوي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 060و، -ب

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(

 ر االٌجابًالتفكٌ -0المتوسط    -طرق تدرٌس -ـ علم االحٌاء0

 أـ العنوان
 

303406 

 00,غ

 
 الؽرابً، رضا حسن هاشم

بناء برنامج تدرٌبً ممترح لمدرسً اللؽة العربٌة فً المرحلة 
المتوسطة فً ضوء احتٌاجاتهم التدرٌسٌة/ رضا حسن هاشم 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الؽرابً

 سم02ص؛ 056هـ، -ب

 تٌر اداب فً التربٌةرسالة ماجس

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم المتوسط0

 

 

0,22 

303406 

 00,غ

 
 الؽرباوي، خلٌل رحٌمة علً

تحلٌل كتب الكٌمٌاء للمرحلة المتوسطة وفما للمٌم العلمٌة والبٌئٌة/ 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خلٌل رحٌمة علً الؽرباوي

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ ,02

 طرق تدرٌس الكٌمٌاء -ماجستٌر فً التربٌة

 العلمٌة والبٌئٌة -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,20 

303406 

 020ؾ

 
 الفتالوي، دمحم علً حسٌن

أثر انموذج ستٌبانز فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبمائها 

 -2لً حسٌن الفتالويلدى طالب الصؾ االول المتوسط/ دمحم ع
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االجتماعٌات0

 

 

0,20 

303406 

 3,ؾ

 
 فرح عبد االمٌر سلمان

بعض  اثر وحدة تعلٌمٌة آلكتساب طالبات الصؾ الخامس االدبً

دٌالى:  -2مهارات التذوق الفنً التشكٌلٌم فرح عبد االمٌر سلمان

 0205كلٌة التربٌة الفنٌة،  -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر طرق تدرٌس التربٌة الفنٌة

 التذوق الفنً -0طرق التدرٌس الثانوي    -ـ التربٌة الفنٌة0

 اـ العنوان
 

 

0,23 

303406 

 56,ؾ

 
 بناي مناتًالفرطوسً، أمٌرة 

فاعلٌة برنامج ممترح فً تنمٌة مهارات التعبٌر الوظٌفً عند 

 

0,2, 



 -2طالبات الصؾ الخامس االدبً/ أمٌرة بناي مناتً الفرطوسً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 306

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس )طرق تدرٌس 
 (اللؽة العربٌة

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

303406 

 56,ؾ

 
 الفرطوسً، عباس جنجر منشد

أثر الصور الجوٌة فً التحصٌل والمٌل العلمً لطالب الصؾ 
الثانً المتوسط فً مادة جؽرافٌة الوطن العربً/ عباس جنجر 

التربٌة  كلٌة -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2منشد الفرطوسً

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 0,0و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس االجتماعٌات(

 المتوسط -طرق التدرٌس -ـ جؽرافٌة الوطن العرب0ً

 العنوان -ـ الصور الجوٌة   أ0

  

 

0,25 

303406 

 63,ؾ

 
 الفرٌجً، احمد نجم عبد هللا

الصؾ االول أثر انموذج برانسفورد وشتاٌن فً تحصٌل طالب 
 -المتوسط لمادة الفٌزٌاء وتفكٌرهم التؤملً/ بؽداد: جامعة بؽداد

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 003ذ، -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0,25 

303406 

 526ؾ

 
 من محمودالفضلً، العامر عبد الرح

اثر تصمٌم تعلٌمً وفما آلستراتٌجٌة التعلٌم المتمازج فً تحصٌل 
مادة الكٌمٌاء عند طالب الصؾ الخامس العلمً وأتجاهاتهم نحو 

بؽداد:  -2المستحدثات التمنٌة/ العامر عبد الرحمن محمود الفضلً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 003

 ه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الكٌمٌاء(أطروحة دكتورا

 المستحدثات -0الثانوي   -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,20 

303406 

 065ن

 
 الكبٌسً، جمعة فرحان عبد الحمٌد

أثر استراتٌجٌة االستمصاء العمالنً فً تحصٌل طالب الصؾ 
االساسٌة/ الثانً المتوسط لمادة الفٌزٌاء واكتساب عملٌات العلم 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جمعة فرحان عبد الحمٌد الكبٌسً

 0205التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً التربٌة

 االستمصاء العمالنً -0المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,22 



303406 

 50,ن

 
 الكرعاوي، حوراء سالم علً

الفٌزٌاء للمرحلة المتوسطة فً ضوء المعاٌٌر تموٌم كتب 

(NSES ًومدى المام المدرسٌن بها/ حوراء سالم عل )

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الكرعاوي

 سم02ص؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس الفٌزٌاء

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0,26 

303406 

 50,ن

 
 الكرعاوي، فاضل عباس دمحم

تعلمً لادم على أنموذج دن ودن وأثره فً  -تصمٌم تعلٌمً
المرونة العملٌة والتحصٌل عند طالب الثانً المتوسط/ فاضل 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس دمحم الكرعاوي

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فً التربٌة طرق تدرٌس الرٌاضٌات

 المرونة العملٌة -0المتوسط    -طرق تدرٌس -ضٌاتـ الرٌا0

 أـ العنوان
 

 

0,02 

303406 

 506ن

 
 الكعبً، كرار عبد الزهرة عبد الرضا ابو الرٌش

اثر استراتٌجٌة معالجة المعلومات فً تنمٌة الدافعٌة والتحصٌل 
لدى طالب الصؾ الثانً المتوسط فً مادة التارٌخ/ كرار عبد 

 -كربالء: جامعة كبالء -2الرٌش الكعبً الزهرة عبد الرضا ابو

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,00

طرق تدرٌس 2رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 العلوم االجتماعٌة(

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ت التارٌخ0

 

 

0,00 

303406 

 026ل

 
 الالمً، االء علً حسٌن

التعلم البنائً وروثكوؾ فً اكتساب المفاهٌم  أثر انموذجً
الجؽرافٌة واستبمائها لدى طالبات الصؾ االول المتوسط/ االء 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2علً حسٌن الالمً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005ط، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً طرائك التدرٌس
 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

0,00 

303406 

 026ل

 
 الالمً، علً عبد االمٌر صابط

أثر انموذج جٌرالن وأٌلً فً اكتساب المفاهٌم البالؼٌة والدافعٌة 
نحو المادة لدى طلبة الصؾ الخامس االدبً/ علً عبد االمٌر 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2صابط الالمً

 سم02ص؛ 060ط، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0,03 



303406 

 022م

 
 المالكً، عبٌر عباس محسن حسٌن

تموٌم كتب الفٌزٌاء للمرحلة المتوسطة فً ضوء معاٌٌر الجودة 
عباس محسن حسٌن  الشاملة من وجهة نظر المدرسٌن/ عبٌر

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌةن جامعة المادسٌة -2المالكً

 سم02ص؛ ,06

 ماجستٌر فً التربٌة

 الجودة الشاملة -0المتوسطة    -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,0, 

303406 

 ,32م

 
 دمحم محسن جاعد

 اثر انموذج روثكوؾ فً تحصٌل طالب الصؾ الرابع العلمً فً

بؽداد:  -2مادة علم االحٌاء وتفكٌرهم المنطمً/ دمحم محسن جاعد

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(

 العنوان -االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ علم االحٌاء0

 

 

0,05 

303406 

 ,32م

 
 دمحم ٌونس رشٌد

تعلمً( وفما آلستراتٌجٌات التعلم النشط فً  -تصمٌم )تعلٌمً أثر
التحصٌل النوعً لمادة الفٌزٌاء عند طلبة الخامس العلمٌوتفكٌرهم 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الساٌر/ دمحم ٌونس رشٌد

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ ,05ؾ، -ب

 ٌاء(اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )تدرٌس الفٌز

 التعلٌم النشط -0االعدادي    -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,05 

303406 

 326م

 
 محمود خورشٌد باشا

اثر انموذجً المنشور السالٌب الفهم والتعلٌم التولٌدي فً 
الحساب الذهنً وتحصٌل مادة الرٌاضٌات عند طالبات االول 

كلٌة التربٌة  -ة بؽدادبؽداد: جامع -2المتوسط/ دمحم خورشٌد باشا

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 060

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات0

  

 
 

0,00 

303406 

 66,م

 
 مروة عبد الحلٌم صالح جبار

دراسة تحلٌلٌة لكتب التربٌة االسرٌة فً ضوء الحاجات 
المرحلة االعدادٌة واعداد دلٌل البٌولوجٌة والحٌاتٌة لطالبات 

المادسٌة: جامعة  -2لتدرٌسها/ مروة عبد الحلٌم صالح جبار

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر فً تدرٌس علوم الحٌاة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم االعدادي0

 

0,02 



 

303406 

 5,6م

 
 المزروعً، ٌاسر فٌصل جاسم

جٌرالن واٌلً فً تحصٌل الصؾ الرابع االدبً فً اثر أنموذج 
مادة التارٌخ ودافعٌتهم نحو المادة/ ٌاسر فٌصل جاسم 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2المزروعً

0205 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس التارٌخ

 العنوان -الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

0,06 

303406 

 556م

 
 المسعودي، عباس حمزة مجٌد

تموٌم كتاب الكٌمٌاء للصؾ السادس العلمً وفك معاٌٌر الجودة 
الشاملة من وجهة نظر المدرسٌن والمدرسات والمشرفٌن 

 -بابل: جامعة بابل -2االختصاص/ عباس حمزة مجٌد المسعودي

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 052ظ، -ب

 اجستٌر فً طرق تدرٌس العلومرسالة م

 العنوان -االعدادي   أ -ـ طرق التدرٌس0

 

 

0,02 

303406 

 556م

 
 المسعودي، عباس فاضل طالب

( فً محتوى كتب علم االحٌاء للمرحلة الثانوٌة S.T.S.Eلضاٌا )

وامتالن مدرسً االحٌاء لها وعاللتها بالثمافة العلمٌة لطلبتهم/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس فاضل طالب المسعودي

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 022

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )تدرٌس علوم الحٌاة(

 العنوان -طرق التدرٌس الثانوي   ا -ـ العلوم0

 

 

0,00 

303406 

 5,0م

 
 مشرق دمحم مجول

( SQR3شارن( والمراءة الفعالة ) -زواج -اثر استراتٌجٌتً )فكر

ٌم النحوٌة واالحتفاظ بها لدى طالب المرحلة فً اكتساب المفاه

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2المتوسطة/ مشرق محمود مجول

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030ع، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس المتوسط   أ -ـ التارٌخ0

 

 

0,00 

303406 

 ,56م

 
 علً  دمحم المشهدانً، حاتم

( فً تحصٌل طالب الصؾ الثالث SWOMأثر استراتٌجٌة سوم )

المتوسط لمادة الرٌاضٌات والتفكٌر عالً الرتبة لدٌهم/ حاتم علً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم المشهدانً

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 006خ، -أ

 

0,03 



 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الرٌاضٌات(

 العنوان -طرق تدرٌس المتوسط   أ -ـ الرٌاضٌات0

 

303406 

 526م

 
 المعموري، ناٌؾ هادي علً

تموٌم كتاب الفٌزٌاء للصؾ الرابع العلمً وفك معاٌٌر الجودة 
الشاملة من وجهة نظر المدرسٌن والمدرسات والمشرفٌن 

 -بابل: جامعة بابل -2االختصاص/ ناٌؾ هادي علً المعموري

 0205التربٌة االساسٌة، كلٌة 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً تدرٌس العلوم العامة

 العنوان -طرق التدرٌس االعدادي   أ -ـ الفٌزٌاء0

 

 

0,0, 

303406 

 605م

 
 مناضل احمد جعفر

أثر انموذجً بارمان ولورسباش فً اكتساب المفاهٌم البالؼٌة 
احمد  واالداء التعبٌري عند طلبة الصؾ الخامس االدبً/ مناضل

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جعفر

 سم02ص؛ 032

 دكتوراه فً التربٌة وعلم النفس )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -طرق التدرٌس االعدادي   أ -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0,05 

303406 

 ,66م

 
 منٌر دمحم ضاٌع

المتوسطة فً ضوء مهارات  تحلٌل محتوى كتب الفٌزٌاء للمرحلة

 -2التفكٌر التؤملً ومدى اكتساب الطلبة لها/ منٌر دمحم ضاٌع
لسم العلوم التربوٌة  -كلٌة التربٌة -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 0205والنفسٌة، 

 سم02ص، 002

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس الفٌزٌاء

 التؤملًالتفكٌر  -0طرق التدرٌس المتوسط    -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0305 

303406 

 656م

 
 الموسوي، أسعد موسى هاشم

اثر استعمال استراتٌجٌة السماالت التعلٌمٌة فً تحصٌل مادة 
التارٌخ واستبمائها لدى طالب الصؾ االول المتوسط/ اسعد موسى 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2هاشم الموسوي

 سم02ص؛ 052ر، -ب

 تٌر فً المناهج وطرائك التدرٌسرسالة ماجس

 العنوان -طرق تدرٌس المتوسطة   أ -ـ التارٌخ0

 

 

0300 

303406 

 656م

 
 الموسوي، علٌاء كاظم عبد علً

أثر استعمال انموذج فان هٌل فً تحصٌل مادة المواعد اللؽة 
العربٌة عند طالبات الصؾ الرابع االعدادي/ علٌاء كاظم عبد علً 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -2الموسوي

 سم02ص؛ 0,3و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 

0,02 



 العنوان -طرق تدرٌس االعدادي   أ -ـ لواعد اللؽة العربٌة0

 

303406 

 656م

 
 مٌسون كمال جالل

 تموٌم كتاب مبادئ الفلسفة وعلم النفس للصؾ الخامس االدبً من
وجهة نظر التدرٌسٌٌن فً ضوء االهداؾ العلمٌة/ مٌسون كمال 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جالل

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -مناهج   أ -ـ التعلٌم الثانوي0

 

 

0,06 

303406 

 ,05ن

 
 الناصري، كرٌم شمخً جبر

التعبٌري عند طالبات الصؾ أثر حدٌث المتخصص فً االداء 

بؽداد: جامعة  -2الخامس االدبً/ كرٌم شمخً جبر الناصري

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

 العنوان -طرق التدرٌس االعدادي   أ -ـ االداء التعبٌري0

 

 

0,32 

303406 

 062ن

 
 النائلً، علً حسٌن حسان

الثمافة الدوائٌة فً كتب علم االحٌاء للمرحلة المتوسطة ومدى 

 -2تضمٌن الطالب لها فً سلوكها/ علً حسٌن حسان النائلً
 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(

 العنوان -طرق التدرٌس المتوسط   أ -ـ علم االحٌاء0

 

 

0,30 

303406 

 02ن

 
 نؽم فالح خماس ناصر

أثر انموذج ٌاكر البنائً فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة لطالبات 

بؽداد: جامعة  -2الصؾ الثانً المتوسط/ نؽم فالح خماس ناصر

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -طرق التدرٌس المتوسط   أ -ٌخـ التار0

 

 

0,30 

303406 

 6,0ن

 
 نورا صبحً سمٌن

استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً واثرها فً تنمٌة االحكام الجمالٌة 

بؽداد: جامعة  -2لدى طلبة المرحلة الثانوٌة/ نورا صبحً سمٌن

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,6

 التربٌة الفنٌةرسالة ماجستٌر فً 

 االحكام الجمالٌة -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم الثانوي0

 أـ العنوان
 

 

0,33 



303406 

 6,5ن

 
 نورس مالن سطوان

اثر انموذج البنائً التعلٌمً فً االداء التعبٌري وتنمٌة التفكٌر 

 -2االبتكاري لدى طالبات المرحلة االعدادٌة/ نورس مالن سطوان
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(

التفكٌر  -0طرق التدرٌس االعدادي    -ـ االداء التعبٌري0

 العنوان -االبتكاري   أ
 

 

0,3, 

303406 

 0,هـ

 
 هدى احمد منهوش

النحوٌة عند  اثر استعمال أنموذج مكارثً فً اكتساب المفاهٌم

بؽداد:  -2طالب الصؾ الثانً المتوسط/ هدى هاشم احمد منهوش

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -طرق تدرٌس المتوسط   أ -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0,35 

303406 

 62,هـ

 
 هدٌل دمحم موسى

عاد التعلم فً االستٌعاب المرائً والطاللة أثر انموذج مارزانو آلب
التعبٌرٌة لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط فً مادة المطالعة 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2والنصوص/ هدٌل دمحم موسى

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 252

 رسالة ماجستٌر طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة

 العنوان -وسط   أطرق التدرٌس المت -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

0,35 

303406 

 632هـ

 
 هٌثم حنا جورج نازو

اثر حدائك االفكار فً تحصٌل طلبة الصؾ الرابع العلمً لمادة 

بؽداد:  -2الفٌزٌاء وتفكٌرهم االستداللً/ هٌثم حنا جورج نازو

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 تدرٌس الفٌزٌاءماجستٌر فً التربٌة طرق 

 حدائك -االفكار -0طرق التدرٌس االعدادي    -ـ الفٌزٌاء0

 أـ العنوان
 

 

0,30 

303406 

 ,05ي

 
 الٌاسري، نبراس فاضل حسٌن

أثر انموذج بوسنر فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة لدى طالبات الصؾ 

بابل: جامعة  -2الثانً المتوسط/ نبراس فاضل حسٌن الٌاسري

 0205االساسٌة، كلٌة التربٌة  -بابل

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر طرق تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -طرق تدرٌس المتوسط   أ -، الجؽرافٌة0ـ 0

 

 

0,32 

303460   



 الجابري، علً عبد الكرٌم حسٌن ,00ج
اشكالٌة المنحدر المالً فً مكانة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

وااللتصادٌة/ علً عبد الكرٌم العالمٌة دراسة فً االثار السٌاسٌة 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -2حسٌن الجابري

0205 

 سم02ص؛ 032

 دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -أ        ـ العاللات االلتصادٌة الدولٌة 0

 

0,36 

302 

 60,هـ

 
 هدٌة سلمان حمدان

جامعة بؽداد/ هدٌة سلمان الكفاءة الداخلٌة الكمٌة فً كلٌات الطب 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حمدان

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -جامعة بؽداد(   أ -التعلٌم العالً )العراق -ـ الطب0

 

 

0,,2 

3024220 

 656م

 
 مٌسون بالر مهدي

مٌسون بالر  مسٌرته مالمح ظهوره/ -التعلٌم العالً فً العراق

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مهدي

 سم02ص؛ 023

 العنوان -دراسات   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,,0 

302422 

 ,32أ

 
 احمد علً عطوان

االدران االجتماعً واالحكام االخاللٌة وعاللتها بالطمؤنٌنة 

بؽداد: جامعة  -2االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة/ احمد علً عطوان

 0205أبن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة -بؽداد

 سم02ص؛ 060و، -ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )علم النفس التربوي(

 العنوان -العراق   ا -ـ طلبة الجامعة0

 

 

0,,0 

302422 

 ,32أ

 
 أحمد نصر مبارن

أنماط التفكٌر وفك النموذج الشامل للمخ ل )نٌد هٌرمان( وعاللتها 
لذكاءات المتعددة وأسالٌب التعلم لدى طلبة الجامعةم احمد نصر با

ابن رشد للعلوم  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2مبارن

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 056ع، -ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -انماط   أ -التفكٌر -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,,3 

302422 

 560ا

 
 أشواق جبار محمود

االخفالات المصرفٌة وعاللتها بفمدان االمل لدى طلبة الجامعةم 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2أشةاق جبار محمود

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000ح، -ب

 

0,,, 



 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

302422 

 000آ

 
 وفاق باسم علً احسان

التفاعل االجتماعً وعاللته بالحساسٌة االنفعالٌة والملك االخاللً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عند طلبة الجامعة/ وفاق باسم علً احسان

 0205ابن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 سم02ص؛ 055

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 الحساسٌة االنفعالٌة -0العراق    -طلبة الجامعات ـ0

 العنوان -ـ الملك االخاللً   أ3

 

 

0,,5 

302422 

 650أ

 
 أنصاؾ جاسم عمران

التوجه نحو التطرؾ وعاللته بالمعتمدات المعرفٌة لدى طلبة 

كلٌة  -جامعة المادسٌة -المادسٌة -2الجامعة/ انصاؾ جاسم عمران

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,,5 

302422 

 6,,ب

 
 البدري، خمٌس شٌال ٌابر

أسالٌب معالجة المعلومات وحل المشكالت وعاللتهما باالخفالات 

بؽداد:  -2المعرفٌة عند طلبة الجامعة/ خمٌس شٌال ٌابر البدري

 0205للعلوم الصرفة، كلٌة التربٌة  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 026

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً )علم النفس التربوي(

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,,0 

302422 

 6,,ب

 
 البدري، ندى مظلوم رجب

التفكٌر البصري وعاللته بعادات العمل لدى طلبة الجامعة/ ندى 

 0205، كلٌة التربٌة -واسط: جامعة واسط -2مظلوم رجب

 سم02ص؛ 065ض، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,,2 

302422 

 ,20ت

 
 تمارا لطٌؾ هاشم

التوجهات الدافعٌة وعاللتها بحٌوٌة الضمٌر لدى طلبة جامعة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بؽداد/ تمارا لطٌؾ هاشم

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ ,,0

 ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,,6 



302422 

 262ت

 
 التمٌمً، زٌنب جمٌل عبد الجلٌل شنان

الجمود الفكري وعاللته بؤنماط الشخصٌة لدى طلبة جامعة 

البصرة: جامعة  -2البصرة/ زٌنب جمٌل عبد الجلٌل شنان التمٌمً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بصرةال

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,52 

302422 

 262ت

 
 التمٌمً، علً حمود عبد الزهرة

تؤجٌل االشباع وعاللته بالكفاءة الذاتٌة المدركة لدى طلبة 

كربالء:  -2العلٌا/ علً حمود عبد الزهرة التمٌمًالدراسات 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر اداب فً العلوم النفسٌة

 العنوان -الكفاءة الذاتٌة   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,50 

302422 

 262ت

 
 التمٌمً، مها ماجد حسن

البطئ عند طلبة الجامعة/  -س التفكٌر السرٌعبناء وتطبٌك ممٌا

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مها ماجد حسن التمٌمً

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,50 

302422 

 6,0ح

 
 حوراء عباس كرماش

المتكامل للعمل على وفك االنماط االنفعالٌة لدى  االنموذج النمائً

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2طلبة الجامعة/ حوراء عباس كرماش

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -االنماط االنفعالٌة  أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,53 

302422 

 003خ

 
 الخفاجً، ذكرٌات كاظم دعدوش

اثر اسلوب المواجهة التفاعلٌة فً تنمٌة سلون المساعدة لدى 

البصرة: جامعة  -2طلبة الجامعةم ذكرٌات كاظم دعدوش الخفاجً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

  

 

0,5, 

302422 

 050ر

 
 الرازلً، سسعد صالح كاظم

التفكٌر التحلٌلً وعادات العمل وعاللتهما باالٌداع لدى طلبة 
كلٌة التربٌة  -الجامعة/ سعد صالح كاظم الرازلٌدٌالى: جامعة دٌالى

 

0,55 



 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً

 العنوان -العراق   أ -جامعاتـ طلبة ال0

 

302422 

 065ر

 
 الربٌعً، حٌدر ؼانم حسن جبر

تؤثٌر طرائك تصحٌح معامالت ثبات أختبار اٌزنن للشخصٌة فً 
الخصائص المٌاسٌة لدى طلبة المرحلة الجامعٌة وفما لنظرٌة 

بؽداد: جامعة  -2السمات الكامنة/ حٌدر ؼانم حسن جبر الربٌعً

 0205التربٌة، كلٌة  -بؽداد

 سم02ص؛ 026

 ماجستٌر فً العلوم النفسٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

  

 

0,55 

302422 

 065ر

 
 الربٌعً، زهراء عامر عبد زٌد

التدلٌك( وعاللته بالذاكرة العاملة  -االسلوب المعرفً )الفحص
السمعٌة لدى طلبة الجامعة/ زهراء عامر عبد زٌد  -البصرٌة

كلٌة التربٌة للعلوم االساسٌة،  -جامعة كربالء -كربالء -2عًالربٌ

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,50 

302422 

 200ر

 
 الركابً، أنعام مجٌد عبٌد

التكٌفً(  -أتخاذ المرار وعاللته باالسلوب االبداعً )التجدٌدي
السٌطرة المعرفٌة لدى طلبة الجامعة/ انعام مجٌد عبٌد ولوة 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الركابً

 سم02ص؛ 036

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -المعرفٌة   أ -السٌطرة -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,52 

302422 

 60ر

 
 خمٌسرنا طالب ٌاسٌن 

تؤثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات التفكٌر االحصائً لدى طلبة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجامعة/ رنا طالب ٌاسٌن خمٌس

 0205االداب وعلم النفس، 

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة اداب فً علم النفس

 العنوان -التفكٌر االحصائً   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,56 

302422 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، ندى نضال نجم

السرعة االدراكٌة وعاللتها باالنتباه المنمسم لدى طلبة الجامعة/ 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2ندى نضال نجم الزبٌدي

0205 

 

0,52 



 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

302422 

 6,6ز

 
 الزٌدي، زهرة حاشوش حامً

أثر برنامج ارشادي فً خفض التمركز االثنً لدى طالبات المرحلة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجامعٌة/ زهرة حاشوش حامً

 0205ابن رشد،  -التربٌة

 سم02ص؛ 303

 ماجستٌر فً العلوم النفسٌة

 العنوان -العراق       أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 
 

0,50 

302,08 

 0,0س

 
 سارة كرٌم كاظم

البحث عن التفرد وعاللته بؤسالٌب الحٌاة لدى اساتذة الجامعة/ 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سارة كرٌم كاظم

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس

 العنوان -العراق  أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,50 

302422 

 06,س

 
 فاضل دمحمالسراي، صادق 

التفكٌر المنظومً وعاللته بالمدرة على حل المشكالت لدى طلبة 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -2الجامعة/ صادق فاضل دمحم السراي

 0205لسم العلوم،  -التربٌة

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,53 

302422 

 5,6س

 
 السعدي، فاطمة ذٌاب

تؤثٌر استراتٌجٌات التفكٌر الجانبً فً تحسٌن المرونة المعرفٌة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عند طلبة الجامعة/ فاطمة ذٌاب السعدي

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02)د.ت(؛ 

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,5, 

302422 

 220س

 
 السلمانً، عمار عبد الجبار لدوري

تنالص ادان الذات واالكتئاب وعاللتهما بالعوامل الخمسة الكبرى 
للشخصٌة لدى طلبة الجامعة/ عمار عبد الجبار لدوري 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السلمانً

0205 

 سم02ص؛ 022

 راه فً علم النفس التربويأطروحة دكتو

 العنوان -الذات واالكتئاب   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,55 



302422 

 6,0س

 
 السودانً، هدى جواد جاسم

الحساسٌة االنفعالٌة وعاللتها بالذكاء الوجدانً لدى طلبة 

بؽداد: الجامعة  -2الجامعة/ هدى جواد جاسم السودانً

 0205التربٌة، كلٌة  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -الذكاء الوجدانً   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,55 

302422 

 0,ش

 
 شذى خالص عبد الرحمن

التمركز حول الذات وعاللته برتب الهوٌة والتكٌؾ االكادٌمٌلدى 

 -داد: جامعة بؽدادبؽ -2طلبة الجامعة/ شذى خالص عبد الرحمن

 0205ابن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 سم02ص؛ 002

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -الذات   أ -0الؽراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,50 

302422 

 206ش

 
 الشاله، عال فاضل شاكر

تدرٌسًٌ النشوهات المعرفٌة وعاللتها بؤدلرة االنفعاالت لدى 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2الجامعة/ عال فاضل شاكر الشاله

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,52 

302422 

 2,6ش

 
 الشمري، ثناء عبد الودود عبد الحافظ

االنتباهٌة وعاللتهما بالملك االمتحانً التداخل المعرفً والسٌطرة 

بؽداد:  -2لدى طلبة الجامعة/ ثناء عبد الودود عبد الحافظ الشمري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02صح 320

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -السٌطرة االنتباهٌة   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,56 

302422 

 265ش

 
 الشمٌسً، زٌنب عبد الجلٌل علً

التوافك االكادٌمً وعاللته بالتوجه نحو الهدؾ لدى طلبة 

المادسٌة: جامعة  -2الجامعة/ زٌنب عبد الجلٌل علً الشمٌسً

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ا   العراق -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,02 

302422 

 00ص

 
 صبا علً طالل

بناء اختبار ذكاء محوسب على وفك نظرٌة السمات الكامنة لدى 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طلبة الجامعة/ صبا علً طالل

 

0,00 



 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 006ع، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة

 العنوان -العراق   أ -الجامعاتـ طلبة 0

 

302422 

 22ط

 
 طلل ؼالب علوان

الشخصٌة المتصنعة وعاللتها بالتلوث النفسً لدى منخفضً 
 -2ومرتفعً مفهوم الذات عند طلبة الجامعة/ طلل ؼالب علوان

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 النفس التربوي اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

  

 

0,00 

302422 

 ,02ع

 
 العامري، رشا علً حسٌن

دافعٌة االتمان وعاللتها بؤضطرابات النوم لدى طلبة الصؾ 

 -بابل: جامعة بابل -2الخامس االعدادي/ رشا علً حسٌن العامري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ0

  

 

0,03 

302422 

 ,06ع

 
 العبودي، ماجد كرٌم جبر

تؤثٌر برنامج ارشادي فً تنمٌة حضور الوجودي لدى طلبة كلٌة 

بؽداد: الجامعة  -2التربٌة االساسٌة/ ماجد كرٌم جبر العبودي

 0205اسٌة، كلٌة التربٌة االس -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,0, 

302422 

 626ع

 
 العنكوشً، حلٌم صخٌل مالن

التفكٌر الدجماتً والنسمً الملمً لدى طلبة الجامعة من ذوي 
الشٌخوخة النفسٌة وألرانهم العادٌٌن/ حلٌم صخٌل مالن 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -2العنكوشً

0205 

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -الشٌخوخة النفسٌة   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,05 

302422 

 006ؾ

 
 فاتن عبد الواحد جواد

شمولً لدى طلبة التدفك وعاللته بتنظٌم الذات ونمط التفكٌر ال

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الجامعة/ فاتن عبد الواحد جواد

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 030

 

0,05 



 دكتوراه فً علم النفس التربوي

 العنوان -التفكٌر الشمولً   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

302422 

 03,ؾ

 
 الفراجً، سمٌة صبار علٌوي

وعاللتها باالحكام الكمالٌة والتفكٌر المنتج لدى  الدافعٌة االبداعٌة

بؽداد:  -2طلبة معاهد الفنون الجمٌلة/ سمٌة صبار علٌوي الفراجً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 رسالة دكتوراه فً علم النفس التربوي

 نالعنوا -التفكٌر المنتج   أ -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,00 

302422 

 505ق

 
 المزاز، ٌسرى رضا عبد الرزاق

الذكاء المكانً والتذوق الفنً لدى طلبة الجامعة/ ٌسرى رضا عبد 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرزاق المزاز

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,02 

302422 

 606ن

 
 الكنانً، عال عبد االمٌر علً

رتب الهوٌة وعاللتها بالتمكن النفسً لدى طلبة الجامعة/ عال عبد 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2االمٌر علً الكنانً

0205 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً

 العنوان -العراق   ا -ـ طلبة الجامعات0

 

 
 

0,06 

320422 

 ,32م

 
 دمحم عباس دمحم

ادران المحٌط والٌمظة الذهنٌة على وفك السٌطرة الدماؼٌة 

بؽداد:  -2االٌسر( لدى طلبة الجامعةم دمحم عباس دمحم -)االٌمن

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,3

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان -العراق   أ -طلبة الجامعاتـ 0

 

 

0,22 

302422 

 ,56م

 
 المشهدانً، وسام توفٌك لطٌؾ

سعة الذاكرة العاملة والترمٌز المزدوج وعاللتهما بالكفاءة الذاتٌة 

بؽداد: جامعة  -2لدى طلبة الجامعة/ وسام توفٌك لطٌؾ المشهدانً

 0205أبن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة -بؽداد

 سم02ص؛ 023

 طروحة دكتوراه فً علم النفس التربويأ

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,20 

302422  
 منى اٌاد هاشم

 



الحوار الفعال وعاللته ببعض سمات الشخصٌة لدى طلبة جامعة  60م

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد-2بؽداد/ منى اٌاد هاشم

0205 

 سم02ص؛ 000

 فً علم النفس التربويرسالة ماجستٌر 

 العنوان -سمات   أ -الشخصٌة -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

0,20 

302422 

 656م

 
 الموسوي، عالء كاظم جابر

تؤثٌر االعالم فً رفع مسنوى االدران الطلبة لجامعة الخدمات 

البصرة: جامعة  -2االرشاد النفسً/ عالء كاظم جابر الموسوي

 0205للعلوم االسالمٌة، كلٌة التربٌة  -البصرة

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتربوي

االرشاد  -3االعالم التربوي    -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 العنوان -النفسً   أ
 

 

0,23 

302422 

 602ن

 
 نوال دمحم عساؾ

الدافعٌة العملٌة وعاللتها بمهارات ادارة الولت لدى طلبة الجامعة/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2دمحم عساؾنوال 

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

 العنوان -ادارة   أ -الولت -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,2, 

302422 

 6,0ن

 
 نورا كرٌم صالح

لدى طلبة اسلوب الدوجماتٌه وعاللته بفمدان معنى الحٌاة 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2الجامعة/نورا كرٌم صالح

0205 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )علم النفس التربوي(

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0ـ 0

 

 

0,25 

302422 

 6,0ن

 
 نورة ناصر حمٌد

نورة ناصر سلون التدٌن وعاللته بحب الحٌاة لدى طلبة الجامعة/ 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2حمٌد

0205 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد والتوجٌه التربوي

 العنوان -العراق   أ -ـ طلبة الجامعات0

 

 

0,25 

302422 

 062و

 
 الوائلً، اسراء فاضل سهٌم

االنهزامً لدى اثر االرشاد السلوكً المعرفً فً تعدٌل السلون 

بؽداد: الجامعة  -2طالب الجامعة/ اسراء فاضل سهٌم الوائلً

 

0,20 



 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,03غ، -أ

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 السلون االنهزامً  -0العراق    -ـ طلبة الجامعات0ـ 0

 أ_ العنوان
 

302422 

 650ي

 
 الٌوسفً، رشاش نوري دمحم

التمرٌن النفسً وعاللته بمعاٌٌر اختٌار الشرٌن الحٌاة لدى طلبة 

 -البصرة: جامعة البصرة -2الجامعة/ رشاش نوري دمحم الٌوسفً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002س، -ب

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً

 العنوان -أ   العراق -ـ طالب الجامعات0

 

 
 

3024020 

 6,,ب

 
 البدري، حٌدر زٌدان خلٌؾ

تحسٌن التفكٌر االداري فً كلٌات ومعاهد التعلٌم التمنٌبؤستخدام 

 -2تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت/ حٌدر زٌدان خلٌؾ البدري
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 االدارٌةماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان -المعلومات واالتصاالت   أ -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,26 

3024020 

 ,00ج

 
 الجابري، آمال حسٌن حمود

التنمٌة المهنٌة لتدرٌسً جامعة بؽداد فً ضوء مإشرات الجودة 

بؽداد:  -2الشاملة من وجهة نظرهم/ آمال حسٌن حمود الجابري

 0205للبنات،  كلٌة التربٌة -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 20

 ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -الجودة الشاملة   أ -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,62 

3024020 

 066ر

 
 راوٌة منعم داود

من وجهة  -ادارة التمٌز لرإساء االلسام فً كلٌات جامعة بؽداد

بؽداد: الجامعة  -2نظر الهٌئة التدرٌسٌة/ راوٌة منعم داود

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة

 العنوان -ادارة   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,60 

3024020 

 022ز

 
 الزاملً، احمد نعٌم حسن

االتصال الفاعل وعاللته باالٌداع االداري لعمداء كلٌات جامعة 
االلسام والتدرٌسٌٌن/ أحمد نعٌم واسط من وجهة نظر رإساء 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسن الزاملً

 0205االنسانٌة، 

 

0,60 



 سم02ص؛ 002و، -ج

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة ارة تربوٌة

 العنوان -ادارة   ا -ـ التعلٌم العال0ً

 
 

3024020 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، لمٌاء فاضل سحاب

االداري وعاللته بجودة الحٌاة الوظٌفٌة لرإساء االلسام التمكٌن 

 -2العلمٌة فً كلٌات جامعة بؽداد/ لمٌاء فاضل سحاب الزبٌدي
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02صح ,,0

 ماجستٌر فً التربٌة االدارة التربوٌة

 العنوان -ٌة   االحٌاة الوظٌف -0االدارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,63 

3024020 

 660ز

 
 زٌنة حمودي حسٌن

السلون االداري لرإساء االلسام العلمٌة وعاللته بالرضا الوظٌفً 

بؽداد:  -2للتدرٌسٌٌن فً كلٌات جامعة بؽداد/ زٌنة حمودي حسٌن

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 االدارة التربوٌة -رسالة ماجستٌر فً االدارة

 العنوان -الرضا الوظٌفً   أ -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,6, 

3024020 

 506ع

 
 العزاوي، رنا شامل عبد الرحمن

تموٌم مصادر المعرفة فً جامعة بؽداد على وفك االستراتٌجٌة 

 -2الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم العالً/ رنا شامل عبد الرحمن العزاوي
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد بؽداد: جامعة

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً التربٌة

 االستراتٌجٌة الوطنٌة -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

 

0,65 

3024020 

 502غ

 
 الؽزالً، أمل حسن ابراهٌم

التكوٌن المهنً لطلبة التربٌة الفنٌة فً ضوء تكنلوجٌا التعلٌم 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ابراهٌمالحدٌثة/ أمل حسن 

 0205الفنٌة، 

 سم02ص؛ 050

 دكتوراه فً فلسفة التربٌة الفنٌة

 العنوان -التكنلوجٌا الحدٌثة   أ -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,65 

3024020 

 0,0م

 
 المبرلع، رجاء عبد الرحمن ٌونس

مداء كلٌات جامعة ادارة الولت وعاللتها بالوالء التنظٌمً لدى ع

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2كربالء/ رجاء عبد الرحمن ٌونس المبرلع

 0205كلٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة، 

 سم02ص؛ 0,3

 دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة

 

0,60 



 العنوان -ادارة   أ -الولت -0ادارة    -ـ التعلٌم العال0ً

 

3024020 

 5,0ن

 
 النصراوي، فاتن خلؾ

تمانة المعلومات وعاللتها باتخاذ المرار لدى عمداء كلٌات جامعات 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محافظة بؽداد/ فاتن خلؾ النصراوي

 0205العلوم التربوٌة والنفسٌة، 

 سم02ص؛ 025

 دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة

 العنوان -2ادارة   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0,62 

3024020 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، سٌؾ علً حكٌم

رإٌة مستمبلٌة للتطوٌر االداري لكلٌات التربٌة فً جامعة بؽداد 
باستخدام تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت/ سٌؾ علً حكٌم 

 0205ابن الهٌثم،  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2الزبٌدي

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 المعلومات واالتصاالت -0م وادارة   تنظٌ -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

 

0,66 

30240020 

 ,6,ؾ

 
 فرٌد خضر عباس

عاللة ادارة االزمات باالٌداع االداري لدى رإساء االلسام العلمٌة 

بؽداد: الجامعة  -2فً الجامعات العرالٌة/ فرٌد خضر عباس

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 030

 ً التربٌة االدارة التربوٌةرسالة ماجستٌر ف

 العنوان -ادارة   أ -ـ الجامعات والكلٌات0

 

 

0522 

3024000 

 656ع

 
 العنزي، لاسم دمحم مظلوم

فً   Qs- quacquarelli Symondsامكانٌة تطبٌك معٌار 

الجامعات العرالٌة: بحث مٌدانً فً جامعتً بؽداد والكوفة/ لاسم 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دمحم مظلوم العنزي

0205 

 سم02ص؛ 006

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال 

 العنوان -تنظٌم   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 
0520 

3024000 

 326أ

 
 ، كرٌم عبٌسأبو حلٌل

أثر استعمال برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات الخرائط الجؽرافٌة 
فً التحصٌل واالستٌفاء واالتجاه لدى طلبة السام الجؽرافٌة فً 
الجامعات العرالٌة فً مادة الخرائط الجؽرافٌة/ كرٌم عبٌس ابو 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2حلٌل

0205 

 سم02ص؛ 302م، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً طرائك التدرٌس العامة

 

0520 



 الخرائط الجؽرافٌة -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

3024000 

 20,أ

 
 أركان عادل موسى

أثر تمنٌة التعلٌم المصؽر فً تطوٌر مهارات التفاعل الصفً لدى 

 -2الطلبة المطبمٌن فً لسم التربٌة الفنٌة/ اركان عادل موسى
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس التربٌة الفنٌة

 لعنوانا -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

  

 

0523 

3024000 

 63,أ

 
 أرٌج حسٌن علً

تموٌم اداء مطبك طلبةلسم التارٌخ فً ضوء مهاراتهم التدرٌسٌة 

بؽداد:  -2وعاللته باتجاهاتهم نحو التخصص/ أرٌج حسٌن علً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

052, 

3024000 

 5,0أ

 
 أسراء ناجً كاظم خلٌفة

أثر استراتٌجٌة التسرٌع المعرفً فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء 
الصناعٌة العملً والتفكٌر المنطمً لدى طلبة كلٌة التربٌة/ أسراء 

لعلوم كلٌة التربٌة ل -بؽداد: جامعة بؽداد -2ناجً كاظم خلٌفة

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً التربٌة طرق تدرٌس الكٌمٌاء

 العنوان -التفكٌر المنطمً  أ -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0525 

3024000 

 0,0أ

 
 أفراح ٌاسٌن دمحم

بناء برنامج تعلٌمً وفما لمفاهٌم الطالة المتجددة والنانو تكنلوجً 
التكنلوجً والوعً العلمً االخاللً عند طلبة وأثره فً التنور 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لسم الكٌمٌاء/ افراح ٌاسٌن دمحم

 0205التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 000ذ، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 الطالة المتجددة -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

 

0525 

3024000 

 620أ

 
 أٌمان عبد الحسٌن شنبار

أثر انموذجً زاهورٌن واٌدٌال فً تحصٌل مادة مناهج البحث 
والتفكٌر االستداللً لدى طلبة كلٌات التربٌة/ اٌمان عبد الحسٌن 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شنبار

0205 

 سم02ص؛ 300

 

0520 



 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة

 التفكٌر االستداللً -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

3024000 

 ,30ب

 
 البجاري، صباح عبد الصمد محمود

أثر مهارات االتصال التعلٌمً فً التحصٌل واالستبماء لدى طلبة 
فً مادة تمنٌة  -المرحلة الثانٌة انتاج لسم التمنٌات المٌكانٌكٌة

البصرة:  -2صباح عبد الصمد محمود البجارياجزاء المكائن/ 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ ,05ط، -أ

 طرق التدرٌس العامة -رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 التمنٌات المٌكانٌكٌة -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

 

0522 

3024000 

 600ب

 
 حذام خلٌل محمودالبٌاتً، 

أثر اسصتراتٌجٌتً الذكاءات المتعددةوالتدرٌس التبادلً فً تنمٌة 
بعض المخرجات التعلٌمٌة لدى طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً مادة 

 -دٌالى: جامعة دٌالى -2مبادئ االخراج/ حذام خلٌل محمود البٌاتً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 055

 ق تدرٌس الفنونأطروحة دكتوراه فً طر

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0526 

3024000 

 262ج

 
 الجمٌلً، بهاء نوري عٌفان

أثر وحدة تعلٌمٌة لمادة تارٌخ الفن وفك نموذج مٌرل فً تحصٌل 

بؽداد:  -2طلبة لسم التربٌة الفنٌة/ بهاء نوري عٌفان الجمٌلً

 0205الساسٌة، كلٌة التربٌة ا -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 طرق تدرٌس التربٌة الفنٌة -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0502 

3024000 

 2,0ح

 
 الحمرانً، حٌدر خلؾ بنٌان

الخبرات النحوٌة وعاللتها باالتجاه نحو التخصص عند طلبة لسم 
التربٌةواالداب/ حٌدر خلؾ بنٌان اللؽة العربٌة فً كلٌتً 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الحمرانً

0205 

 سم02ص؛ 320

 رسالة دكتوراه فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0500 

3024000 

 6,0ح

 
 حوراء عبد الرزاق حمٌد

المفاهٌم الفنٌة لمادة علم النفس أثر استراتٌجٌة سوم فً اكتساب 
النمو وتنمٌة التفكٌر التباعدي لدى طلبة كلٌات التربٌة/ حوراء 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الرزاق حمٌد

 

0500 



 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 332

 دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة

 العنوان -باعدي  أالتفكٌر الت -0طرق التدرٌس   -ـ التعلٌم العال0ً

 

3024000 

 505خ

 
 الخطاط، سامً حمٌد كاظم

بناء برنامج تعلٌمً لمتوظؾ اٌات االعجاز العلمً فً المران 
الكرٌم واثره فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء الالعضوٌة وتنمٌة التفكٌر 

 -2التؤملً عند طلبة لسم الكٌمٌاء/ سامً حمٌد كاظم الخطاط
 0205جامعة بؽداد،  -بؽداد: كلٌة التربٌة

 سم02ص؛ 005

 أطروحة دكتوراه فً طرق تدرٌس الكٌمٌاء

 العنوان -التفكٌر التؤملً  أ -0طرق التدرٌس   -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0503 

3024000 

 620خ

 
 الخٌالنً، عامر كامل دمحم

بناء برنامج تدرٌبً وفما للثمافة البٌئٌة لمدرسً مختبرات 
لبٌئٌة لدٌهم والوعً الولائً لطلبتهم/ الكٌمٌاء واثره فً المٌم ا

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عامر كامل دمحم الخٌالنً

 0205للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 مختبرات -الكٌمٌاء -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 العنوان -ـ الوعً الولائً   أ3

 

 

050, 

3024000 

 065ر

 
 الربٌعً، هادي سالم صبٌح

تموٌم مستوى تحصٌل طلبة كلٌات التربٌة فً مادة التارٌخ 

بؽداد:  -2االندلسً للمفاهٌم التارٌخٌة/ هادي سالم صبٌح الربٌعً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -رق التدرٌس   أط -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0505 

3024000 

 26,ز

 
 الزركوشً، سروة مالن رسول سلمان

برنامج تدرٌبً آلكساب الطلبة لسم التربٌة الفنٌة مهارات صناعٌة 
واستخدام االلنعة المسرحٌة/ سروة مالن رسول سلمان 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الزركوشً

 سم02ص؛ 0,3س، -آ

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0505 

3024000 

 022س

 
 سالم صدام حواس

أثر مجمع تعلٌمً فً تحصٌل طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً مادة 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2فنون االطفال/ سالم صدام حواس

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 

0500 



 ماجستٌر فً طرائك تدرٌس التربٌة الفنٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

3024000 

 ,50س

 
 سعاد ٌحٌى علً

اثر انموذجً دراٌفر وبوستر فً تصحٌح التصورات البدٌلة فً 
مادة علم النفس التربوي لدى طالب معهد الفنون الجمٌلة/ سعاد 

ابن رشد للعلوم  -كلٌة التربٌة -بؽدادبؽداد: جامعة  -2ٌحٌى علً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة

 التصورات البدٌلة -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 أـ العنوان
 

 

0502 

3024000 

 5,6س

 
 السعدي، ناظم تركً عطٌة

مادة ( والتلمذة المعرفٌة فً تحصٌل PDEDEأثر استراتٌجٌتً )

فسلجة الحٌوان العملً والمهارات العملٌة عند طلبة لسم علوم 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحٌاة/ ناظم تركً عطٌة السعدي

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 065

 طرق تدرٌس علوم الحٌاة -رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 فسٌولوجٌا -الحٌوانات -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 العنوان -ـ المهارات العملٌة   أ3

 

 

0506 

3024000 

 ,56س

 
 السعٌدي، دمحم علً لطٌؾ

اثر المراءة النؽمة فً حفظ النصوص الشعرٌة واستبمائها لدى 

بؽداد:  -2طالب معهد الفنون الجمٌلة/ دمحم علً لطٌؾ السعٌدي

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 022

 طرق تدرٌس اللؽة العربٌة -بٌةماجستٌر فً التر

 العنوان -طرق التدرٌس   ا -ت التعلٌم العال0ً

 

 

0502 

3024000 

 ,60س

 
 سهاد عبد الرحمن كامل رشٌد

فً تطوٌر المفاهٌم الفنٌة لدى  K.W.Lأثر استخدام استراتٌجٌة 

طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً مادة عناصر الفن/ سهاد عبد الرحمن 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌةن  -دٌالىن جامعة دٌالى -2كامل رشٌد

 سم02ص؛ 0,2ظ، -ب

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0500 

3024000 

 0,0ص

 
 صادق مطشر علٌخ

انموذج لتموٌم المناهج الدراسٌة فً السام االرشاد النفسً بناء 
والتوجٌه التربوي فً كلٌات التربٌة االساسٌةم صادق مطشر 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علٌخ

 سم02ص؛ 063

 اطروحة دكتوراه فً مناهج وطرائك التدرٌس

 

0500 



 العنوان -طرق التدرٌس   ا -ـ التعلٌم العال0ً

 

3024000 

 023ص

 
 الصالحً، مٌسم رعد ٌوسؾ

بناء انموذج لتموٌم مادة هندسة البرامجٌات من وجهة نظر 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2التدرٌسٌٌن/ مٌسم رعد ٌوسؾ الصالحً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المناهج الدراسٌة

 العنوان -هندسة   ا -البرامجٌات -0مناهج    -العالًـ التعلٌم 0

 

 

050, 

3024000 

 022ع

 
 عبد هللا حسن دمحم

تموٌم برنامج اعداد المعلم الجامعً فً كلٌات التربٌة االساسٌة فً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2كل من مركز واالللٌم/ عبد هللا حسن دمحم

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 032

 دكتوراه فً العلوم التربوٌة والمناهج وطرائك التدرٌس

 العنوان -المركز واالللٌم   أ -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0505 

3024000 

 500غ

 
 الؽضبان، سالم ناجً بالر

فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً لمادة المٌاس والتموٌم وفما للنظرٌة البنائٌة 
وانتمال أثر التعلم لدى طلبة اللؽة العربٌة فً التحصٌل واالستبماء 

البصرة: جامعة  -2فً كلٌة التربٌة/ سالم ناجً بالر الؽضبان

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 055

 دكتوراه فً العلوم التربوٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   ا -ـ التعلٌم العال0ًـ 0

 

 

0505 

3024000 

 56,ؾ

 
 ً، علً ماجد عذاريالفرطوس

اثر انموذجً جانٌه وكلوزماٌر فً اكتساب المفاهٌم النحوٌة 
واستبمائها لدى طلبة السام اللؽة العربٌة فً كلٌات التربٌة 

البصرة: جامعة  -2االساسٌة/ علً ماجد عذاري الفرطوسً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 025ح، -ا

 سفة فً طرق التدرٌسرسالة دكتوراه فل

 العنوان -طرق التدرٌس   ا -ت التعلٌم العال0ً

 

 

0500 

3024000 

 606ن

 
 زٌنة صدام سادة

تطور االداء التعبٌري واالتجاه نحو التخصص/ زٌنة صدام سادة 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الكنانً

0205 

 سم02ص؛ 002

 اللؽة العربٌةماجستٌر فً طرائك تدرٌس 

 العنوان -االداء التعبٌري   أ -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0502 



3024000 

 660ل

 
 لٌنا فإاد جواد

اثر التعلٌم المدمج والتعلم النشط فً تحصٌل طلبة لس الرٌاضٌات 
فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة آلبن الهٌثمفً مادة المناهج 

بؽداد:  -2لشخصً/ لٌنا فإاد جوادوطرائك التدرٌسوذكائهم ا

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 005و، -أ

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات -اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0506 

3024000 

 ,30ن

 
 النجار، جواد كاظم حنوش

البنائٌة فً تنمٌة مهارات التحلٌل والتركٌب فً توظٌؾ النظرٌة 
مادة االنشاء التصوٌري لطلبة امام الفنون التشكٌلٌة/ جواد كاظم 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالىن جامعة دٌالى -2حنوش النجار

0205 

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فً طرائك تدرٌس الفنون

 نائٌةالنظرٌة الب -0طرق التدرٌس    -ـ التعلٌم العال0ً

 العنوان -ـ االنشاء التصوٌري   أ3

 

 

0532 

3024000 

 32ن

 
 النجم، سبهان ٌونس مجٌد

تصمٌم برنامج تدرٌبً على وفك استراتٌجٌات التعلم النشط وأثره 
فً اكتساب طلبة كلٌة التربٌة ومهارات التدرٌس وتنمٌة عادات 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عملهم المنتج/ سبهان ٌونس مجٌد النجم

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فً العلوم التربوٌة

 العنوان -طرق التدرٌس  أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0530 

3024000 

 052هـ

 
 الهاشمً، احمد عبد السالم عالوي

فً تحصٌل طلبة كلٌة التربٌة  SOWMأثر التدرٌس باستراتٌجٌة 

االساسٌة لمادة التربٌة الصحٌة ووعٌهم الصحً/ أحمد عبد السالم 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2عالوي الهاشمً

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 020

 طرق تدرٌس العلوم -ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0530 

3024000 

 06,هـ

 
 الهداوي، سنابل ثعبان سلمان

اثر استراتٌجٌتً بدٌودي واالحداث المتنالضة فً اكتساب المفاهٌم 
البٌئٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة وتنمٌة اتجاهاتهم نحوها/ سنابل 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2ثعبان سلمان الهداوي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 325ؾ، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 

0533 



 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

3024066 

 065ر

 
 الربٌعً، سجاد عصام هاتؾ

أثر استراتٌجٌة التعلم من اجل التمكن فً تنمٌة مهارات التمثٌل 
لدى طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً مادة مبادئ التمثٌل/ سجاد عصام 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الربٌعًهاتؾ 

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 000ن، -أ

 طرق تدرٌس التربٌة الفنٌة -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -مهارات   أ -التمثٌل -0مناهج    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

053, 

3024066 

 ,02س

 
 السامرائً، ؼٌداء طلعت فاضل

المراد مدرسً الحاسوب فً كلٌات التربٌة فً ضوء تموٌم منهج 

بؽداد:  -2معاٌٌر الجودة الشاملة/ ؼٌداء طلعت فاضل السامرائً

 0205كلٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً المناهج الدراسٌة

 العنوان -الجودة الشاملة   أ -0مناهج    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0535 

3024066 

 ,02ع

 
 العامري، صباح ؼازي داود

تموٌم مناهج االعدادالمهنً للكلٌة التربوٌة الممترحة فً ضوء 
معاٌٌر الجودة من وجهة نظر الطلبة/ صباح ؼازي داود 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2العامري

0205 

 سم02ص؛ 055

 والتدرٌسماجستٌر تربٌة فً المناهج 

 العنوان -معاٌٌر  أ -الجودة -0مناهج    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0535 

3024066 

 606م

 
 منتهى شوكة طعمة دمحم

تموٌم كتاب الحاسوب للصؾ االول المتوسط وفما لمعاٌٌر الجودة 
من وجهة نظر االختصاصٌٌن التربوٌٌن والمدرسٌن/ منتهى شوكة 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طعمة دمحم

0205 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -كتاب  أ -الحاسوب -0المناهج    -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

0530 

32046550 

 60,م

 
 مروة خضٌر سلمان

التجارة الخارجٌة للعراق بٌن ضرورات التنوٌع االلتصادي 

بؽداد:  -2سلمان(/ مروة خضٌر WTOةتحدٌات االنضمام الى )

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التنوٌع االلتصادي   أ -0التجارة الخارجٌة    -ـ العراق0

 

0532 



 

322406550 

 003خ

 
 الخفاجً، حوراء عبد الحسن ناصر
ٌارات وتؽٌٌر استعماالت العاللة المكانٌة بٌن طرق النمل بالس

االرض الحضرٌة فً مدٌنة الخالص/ حوراء عبد الحسن ناصر 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2الخفاجً

0205 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -التنوٌع االلتصادي   أ -0ت التجارة الخارجٌة   0

 

 

0536 

36246550 

 656م

 
 الموسوي، مهتدي رضا عباس

سوسٌولوجٌا التدٌن الشعبً فً العراق دراسة مٌدانٌة لطموس 

 -2عاشوراءفً مدٌنة الدٌوانٌة/ مهتدي رضا عباس الموسوي
 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع

 العنوان -تمالٌد  أعادات و -ـ الطموس الدٌنٌة )عاشوراء(0

 

 

05,2 

3024066 

 63م

 
 الوهج، عمار جبار حسٌن

جمالٌات التعبٌر الفنً للنحت المعاصر ودورها فً تنمٌة التفكٌر 

بؽداد:  -2االبداعً لطلبة التربٌة الفنٌة/ عمار جبار حسٌن الوهج

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 3,0

 ٌة الفنٌةاطروحة دكتوراه فً الترب

 العنوان -مناهج  أ -ـ التعلٌم العال0ً

 

 

05,0 

36245 

 ,00ج

 
 جابر حسٌن جبر دمحم

الموروث الشعبً فً رواٌات شولً كرٌم حسن مظاهره وتجلٌاته/ 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2جابر حسٌن جبر دمحم

 0205للعلوم االنسانٌةن 

 سم02ص؛ 035

 العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة 

 شولً كرٌم حسن )ادٌب( -0ـ المصص الشعبٌة العربٌة   0

 أـ العنوان
 

 

05,0 
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,20 

 052ج 

 
 جاسم دمحم محسن

الشولٌات دراسة فً ضوء لسانٌات لنص / جاسم دمحم محسن 

 0205كلٌة اآلداب  –ذي لار : جامعة ذي لار  –

 سم 02ص ،  056

 رسالى ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 دراسات –مصر  –الشعر العربً  -0علم  –ـ اللؽة 0

 العنوان –أ 
 

05,3 

,20 

 6,0ح 

 
 حوراء جبار علً

حوراء جبار علً  /الدرس اللسانً عند الدكتور منذر عٌاشً

 0205بؽداد : جامعة بؽداد ، كلٌة التربٌة للبنات ،  -.

 سم 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان –أ  منذر عٌاشً ) لؽوي( -0علم  –ـ اللؽة 0

 

05,, 

,20 

 006ع 

 
 العباٌجً ، زهراء احمد خضٌر

المحرر الوجًء فً تفسٌر لكتاب العزٌز دراسة فً ضوء 
بؽداد :  –زهراء احم دخضٌر العباٌجً .  /لسانٌات النص 

 .0205كلٌة اآلداب ،  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  025

 0رسالة دكتوراة فً اللؽة العربٌة وآدابها

 أـ العنوان       تفسٌر –المرآن الكرٌم  -0  علم –ـ اللؽة 
 

05,5 

,20 

 ,6هـ 

 
 هند مدحت حمٌد عبدهللا

 –الدرس المسائً عند نعٌم علوٌة / هند مدحت حمٌد عبدهللا 
 .0205كلٌة التربٌة للبنات ،  –جامعة بؽداد  –بؽداد 

 سم 02ص ،  ,00

05,5 



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ     نعٌم علوٌة ) لؽوي (  -0ـ اللؽة ، علم 0

 

,20 

 262ت 

 
 التمٌمً ، زٌنب عبد الزهرة

المباحث الداللٌة فً تفسٌر من هدى المرآن للمدرسً / زٌنب 
كلٌة التربٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  –عبد الزهرة التمٌمً ز 

 .0205للبنات ، 

 سم 02ص ،  ,05

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

سً ) دمحم تمً المدر -3اللؽة العربٌة  -0ـ الداللة ، علم 0

 العنوان –أ       مرجع شٌعً (
 

05,0 

,25 

 262ت 

 
 التمٌمً ، حسٌن شوٌل مطرود

البنٌة الصرفٌة واثرها فً داللة النص الشعري حجازٌات 
 -الشرٌؾ الرضً انموذجاً / حسٌن شوٌل مطرود التمٌمً .

 0205ذي لار : جامعة ذي لار ، كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  055

 اللؽة العربٌة وآدابها.رسالة الماجستٌر فً 
الشرٌؾ الرضً ، دمحم بن  -0 الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

م ( / شعر  0205 – 602هـ ( )  25, – 356الحسٌن ) 

 العنوان –ا         الطالبٌن
 

05,2 

,2040 

 262ت 

 
 التمٌم ، عبدهللا علً دمحم

الصٌؽة السببٌة فً اللؽة االكدٌة دراسة صرفٌة داللٌة ممارنة 
بؽداد : جامعة  -مع اللؽة العربٌة / عبدهللا علً دمحم التمٌم .

 0205كلٌة اآلداب ن  –بؽداد 

 سم 02ص ،  050

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اآلثار ) الدراسات المسمارٌة (
 دراسات –اللؽة العربٌة  -0  تارٌخ –ـ اللؽة االكدٌة ( 0

 العنوان –أ  
 

05,6 

,02 

 ,32أ 

 
 أحمد كاظم عبدهللا

المباحث اللؽوٌة فً كتاب التهذٌب بمحكم الترتٌب البن شهٌد 
بؽداد : جامعة  -هـ / احمد كاظم عبدهللا . 0,االندلسً ت 

 .0205بؽداد : كلٌة العلوم االسالمٌة 

 سم 02ص ،  005

 اللؽة العربٌةرسالة ماجستٌر فً 
ابن شهٌد االشجعمً احمد بن عبد الملن  -0 ـ اللؽة العربٌة 0

0552 



 العنوان –أ 
 

,02 

 5,6أ 

 
 االسدي ، لحطان رشن دخٌل

المباحث اللؽوٌة فً معجم الطراز االول والكناز لما علٌة من 
هـ / لحطان  0002لؽة العرب المعول البن معصوم المدنً ت 

بؽداد : الجامعة المستنصرٌة : كلٌة  –رشن دخٌل االسدي ز 
 0205اآلداب ، 

 سم 02ص ،  06,

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 – 0250علً بن احمد بن دمحم معصوم )  -0ـ اللؽة العربٌة 0

 هـ ( ، عالم باالدب والشعر والتراجم 0006

 العنوان -ا 
  

0550 

,02 

 0,0ب 

 
 بارق عبد هللا احمد هنود

الموشح  –النص النحوي وشرحه دراسة فً التحلٌل النحوي 
هـ  030على كافٌة ابن الحاجب شمس الدٌن الخبٌصً ) ت : 

دٌالى : جامعة دٌالى  –مثاالً / بارق عبد هللا احمد هنود  –( 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
عثمان بن عمر بن ابً بكر  -0ـ اللؽة العربٌة ، ابن الحاجب 0

 العنوان -أ    هـ ( فمٌه 0,5 – 502) 

 

0550 

,02  

 ,02ح  

 
 حامد بدر عبد الحسٌن

نمد االراء اللؽوٌة فً الخطاب االصولً ) الردود والنمود ( 

بؽداد :  -هـ انموذجاً / حامد بدر عبد الحسٌن . 025للبابرتً 

 0205كلٌة االداب ،  –اد جامعة بؽد

 سم 02ص ،  020ح ،  –ا 

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها.
 ,030هـ ( )  025 – ,00البابرتً )  -0  اللؽة العربٌة -0 

 العنوان –أ     م ( دمحم بن دمحم بن محمود ,032 –

 

0553 

,02  

 566خ 

 
 الحسٌن ، بتول طالب كاظم

منهج النستري فً شرح االلفاظ فً كتابه ) بهج الصباؼة فً 
البصرة :  -شرح نهج البالؼة / بتول طالب كاظم الحسٌن .

 .0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة البصرة 

 سم 02ص ،  032

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

055, 



 العنوان–ـ اللؽة العربٌة وآدابها أ 0

 

,02  

 566ح 

 
 الحسٌنً ، نسرٌن دمحم علً

الموروثات اللؽوٌة المسكوكة ) دراسة لؽوٌة ( / نسرٌن دمحم 
كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً الحسٌنً .

0205 

 سم 02ص ،  300

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

 العنوان –أ       ـ اللؽة العربٌة 0

 

0555 

,02  

 26ح 

 
 الحلو ، حسٌن فاضل عٌسى

جمالٌة المفردة والتركٌب فً مكاتٌب االمامٌن جعفر الصادق 
 -وموسى الكاظم علٌهما السالم / حسٌن فاضل عٌسى الحلو .

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –كربالء ن جامعة كربالء 
0205 

 سم 02ص ،  060

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
هـ (  0,2 -22االمام جعفر الصادق )  -0   اللؽة العربٌة -0

االمام موسى  -3 جعفر بن دمحم البالر بن علً زٌن العابدٌن 

هـ ( موسى بن جعفر الصادق بن دمحم  023 – 002الكاظم ) 

 العنوان –أ        البالر
 

0555 

,02 

  03,د 

 
 الدراجً ، احمد سفٌح صالح

مبحث االوامر فً منهج االصول للسٌد الشهٌد دمحم الصدر ) 
 –لدس ( ، دراسة لؽوٌة / احمد سفٌح صالح الدراجً . 

 0205البصرة : جامعة البصرة . كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  053

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
ع ربٌ 00السٌد دمحم دمحم صادق الصدر )  -0  اللؽة العربٌة -0

 العنوان –أ     هـ ( 0,06 –هـ  0350 –االول 

 

0550 

,02 

 206د 

 
 الدلفً ، رحٌم حسن فرج جمٌل

العزائببٌة فً كتب المنامات / رحٌم حسن فرج جمٌل الدلفً . 
 0205كلٌة التربٌة ،  –واسط : جامعة واسط  –

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان –أ       العجائب والؽرائب - 0   العربٌةـ اللؽة 0

 

0552 



,02 

 6,0ز 

 
 زهراء شهاب احمد

هـ ( والصحاح للجوهري )  365مماٌٌس اللؽة البن فارس ) 

واسط  –ـ ( ) دراسة لؽوٌة ( / زهراء شهاب احمد . ÷ 22,

 0205كلٌة التربٌة ،  –: جامعة واسط 

 سم 02ص ،  0,0د ،  –أ 

 فً اللؽة العربٌة رسالة ماجستٌر
 -هـ  365 – 306احمد بن فارس )  -0   ـ اللؽة العربٌة0

 العنوان -أ    م ( احمد بن فارس بن زكرٌا ,022 – 6,0

 

0556 

,02 

 ,66ز 

 
 الزهٌري ، فالح حسن عوده 

هـ ( / فالح  00 –مروٌات علً بن المبارن اللحٌانً ) ت 

 –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  –حسن عوده الزهٌري . 
 . 0205كلٌة التربٌة 

 سم 02ص ،  0,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
  علً بن مبارن اللحٌانً )لؽوي( -0  ـ اللؽة العربٌة0

 العنوان –أ 
 

0552 

,02 

 66ر 

 
 زٌن العابدٌن حسٌن جاسم

كتاب الكشؾ والتنبٌه على الوصؾ والتشبٌة ( لصالح بن 
هـ ( دراسة تحلٌلٌة ( / زٌن العابدٌن  ,05فدي ) ت آبٌن الص

كلٌة التربٌة للعلوم  –دٌالى : جامعة دٌالى  –حسٌن جاسم ز 
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  3,3

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
صالح الدٌن الصفدي خلٌل بن ابٌن بن  -0ـ اللؽة العربٌة 0 

الوصؾ  -3هـ ( ، ادٌب ومإرخ  ,05 – 565عبدهللا ) 

 العنوان -أ       والتشبٌة
 

0550 

,02 

 ,05س 

 
 الساعدي ، دمحم طه جواد ٌاسٌن

هـ ( دراسة  552كتاب تحفة المادم البن االبار االندلسً ) ت 

فً منهجة وجمالٌات االختبار / دمحم طه جواد ٌاسٌن الساعدي 
لعلوم االنسانٌة ، كلٌة التربٌة ل –دٌالى : جامعة دٌالى  –

0205 

 سم 02ص ن  003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

هـ ( دمحم بن  552 – 565ـ ابن االنبار ) 0ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ      عبدهللا بن ابً بكر ، ادٌب

0550 



 

,02 

 60,ش 

 
 الشرٌفً ، حامد حسٌن حنجن طعمة

المرآئن واثرها فً توجٌة المعنى فً تفسٌر البسٌط للواحدي 
بؽداد : جامعة بؽداد  –/ حامد حسٌن جنجن طعمة الشرٌفً . 

 . 0205كلٌة االداب ،  –

 سم 02ص ،  2,,

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
هـ ( علً بن  52, – 22ـ الواحدي ) 0   ـاللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ        احمد بن دمحم بن علً ، مفسر
 

0553 

,02 

 2,6ش 

 
 الشمري ، حوراء عبد الهادي سلمان

علل التعبٌر المرآنً فً بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائؾ الكتاب 
هـ ( / حوراء عبد الهادي  200العزٌز للفٌروز آبادي ) ت 

كلٌة العلوم  –اد بؽداد : جامعة بؽد –سلمان الشمري . 
 0205االسالمٌة ، 

 سم 02ص ،  0,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
هـ ( دمحم بن  200 – 006ـ الفٌروز أبادي ) 0ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ        ٌعموب بن دمحم بن ابراهٌم
 

055, 

,02 

 2,6ش  

 
 الشمري ، دمحم عبد الحسٌن عباس دمحم

هـ ( / دمحم  360معاٌٌر الموة فً الخصائص البن جنً ) ت 

كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -عبد الحسٌن عباس دمحم الشمري ز
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  053ت ،  –أ 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة. 
هـ ( عثمان بن  360 – 22ـ ابن جنً ) 0   ـ اللؽة العربٌة0

 العنوان -أ      لموصلً ، من ائمة االدب والنحوجنً ا
 

0555 

,02 

 ,6ش 

 
 شهد دمحم محمود احمد

المراءات المرآنٌة عند سٌبوٌه بٌن المدماء والمحدثٌن دراسة 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -معرفٌة / شهد دمحم محمود احمد .

 0205كلٌة العلوم االصالحٌة ، 

 سم 02ص ،  60ح ،  –ب 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
ـ عمر بن عثمان بن لنبر الحارثً سٌبوٌه 0  ـ اللؽة العربٌة0

م ( ، امام النجاة واول من  065 – 055هـ ،  022 – 0,2) 

 العنوان –أ        بسط علم النحو

0555 



 

,02 

 ,00ص 

 
 صابر بن خلؾ مطٌر

هـ  00,المشاكلة فً العربٌة عند عبد الماهر الجرجانً ) ت 

كلٌة  –واسط : جامعة واسط  –( / صابر بن خلؾ مطٌر 
 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ،  006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / اللؽة
عبد الماهر الجرجانً بن عبد  -0 ـ  اللؽة العربٌة وآدابها 0 

 م (  0202 – 22ـ ، ه 00, – 22الرحمن بن دمحم ) 

 العنوان -أ
 

0550 

,02 

 005ع 

 
 عباس علً إسماعٌل

المباحث الصرفٌة والنحوٌة فً كتاب الحماسة ذات الحواشً 
 -هـ ( / عباس علً اسماعٌل . 500لفضل هللا الرواندي ) ت 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –كربالء : جامعة كربالء 
0205 

 سم 02ص ،  303

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽةإطروحة 
هـ ( شاعر  500فضل هللا الرواندي ) ت  -0 ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ      وادٌب
 

0552 

,02 

  26ع 

 
 علً سعد لطٌؾ رشٌد 

كتاب منهج السالن فً كالم على الؽٌبة / بن مالن البن حٌان 
النحوي مع دراسة موازٌة لشرحً / بن عمٌل واالشمونً / 

 –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -علً سعد لطٌؾ رشٌد .
 0205كلٌة التربٌة ، 

 سم 02ص ،  ,00

دمحم  -0ـ اللؽة العربٌة 0رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 0,5 -22 – ,55ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان ) ابن 

 -أ      منهج السالن فً الكالم على الؽٌبة ابن مالن -3هـ ( 

 العنوان
 

0556 

,02 

 26ع 

 
 العلً ، ندى هاشم عبدهللا

 المنحى االجتماعً فً الخصائص البن جنً / ندى 
كلٌة التربٌة /  –بؽداد : جامعة بؽداد  -هاشم عبدهللا العلً .

 0205بن رشد للعلوم االنسانٌة ، ا

 سم 02ص ،  323

 رسالة ماجستٌر آداب اللؽة العربٌة.

0502 



 22ابن جنً ، عثمان بن جنً الموصلً )  -0ـاللؽة العربٌة 0

 العنوان–أ      هـ ( ، من ائمة االدب والنحو 360 –

 

,02 

 06,غ 

 
 الؽراوي ، دمحم جبارا مسلم

المباحث الصوتٌة فً كتاب العمد النضٌد فً شرح المصٌد 
كلٌة االداب ،  –هـ ( / المستنصرٌة  055السمٌن الحلبً ) ت 

0205 

 سم 02ص ،  0,5

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

هـ ( ، احمد بن  055 – 22السمٌن )  -0  ـ اللؽة العربٌة0 

 العنوان –أ        ٌوسؾ بن عبد الداٌم الحلبً
 

0500 

    ,02 

       50غ 

 
 ؼسك جالء جبار

المماربات اللؽوٌة فً تفسٌر فاتحة الكتاب / ؼسك جالء جبار 

 0205كلٌة التربٌة ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  –. 

 سم02د.ت ؛

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 

 تفسٌر المرآن الكرٌم ) الفاتحة ( -0  ـ اللؽة العربٌة0
 العنوان –أ 

 

0500 

,02 

 656ق 

 
 المٌسً ، علً صالح ابراهٌم

المباحث اللؽوٌة والنحوٌة فً كتاب اٌضاح الشواهد 
هـ  550واالٌضاح البً علً الحسن بن المٌسً المتوفً 

بؽداد : جامعة بؽداد :  –م / علىً صالح ابراهٌم .  0000

 .0205سالمٌة ، كلٌة العلوم اال

 سم 02ص ،  006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 –06, بن علً بن جعفر ) ـ المٌسً دمحم0ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان.(         م 0000 -25هـ ،  550

 

0503 

,02 

 022م 

 
 المالكً ، عصام جبار منصور

هـ (  003 -025الموروث الثمافً فً شعر السٌد الحمٌري ) 

واسط : كلٌة التربٌة ،  –/ عصام جبار منصور المالكً 
0205 

 سم.02ص ،  030

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 هـ ( 003- 025ـ السٌد الحمٌري ) 0  ـ اللؽة العربٌة0 

0505 



 انالعنو -أ       اسماعٌل بن دمحم بن ٌزٌد شاعر
 

,02 

 6,6م 

 

 
 مهدي حسن نصرهللا

لصدٌة الخطاب فً البٌان والتبٌٌن للجاحظ / مهدي حسن 
كلٌة االداب ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -نصر هللا .

0205. 

 سم 02ص ،  055ن ،  –أ 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها .
ـ عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً 0 ـ اللؽة العربٌة 0

م ( ، كبٌر ائمة  256 – 022هـ ،  055 – 053الجاحظ ) 

ـ البٌان 3  االدب ورئٌس الؽرفة الجاحظٌة من المعتزلة

 العنوان -أ                             والتبٌٌن .
 

0505 

,02 

 6,6م 

 
 مهدي حكٌم ناصر

) علٌهما هـ (  000ؼرٌب المرآن بٌن زٌد بن علً ) ت 

هـ ( دراسة داللٌة موازنة /  005السالم ( وابن لتٌبة ) ت 

بؽداد : الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة  -مهدي حكٌم ناصر .
 .0205االداب 

 سم 02ص ،  000

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 
ـ زٌد بن علً ) علٌهما السالم ( بن 0ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ـ ، 000 – 06بن ابً طالب زٌد الشهٌد ) الحسٌن بن علً

 العنوان -أ         م(   0,2 –562

 

0500 

,02 

 606م 

 
 مإٌد جاسم دمحم حسٌن

مكاتٌب الرسول ) ملسو هيلع هللا ىلص ( للشٌخ علً االحمدي المٌانجً _ 
 -/ مإٌد جاسم دمحم حسٌن . -دراسة فً ضوء علم لؽة النص 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –كربالء : جامعة كربالء 

0205 

 سم  02 ؛ 022 ,أـ ث

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها

ـ الشٌخ ، علً االحمدي المٌانجً) عالم 0اللؽة العربٌة -0

 العنوان-أ        باللؽة (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

0502 

,02 

 650م

 
 
 

 
 مٌعاد عودة حرٌجة

الظواهر اللؽوٌة فً لراءة ابً مجلز السدوسً ) ت حوالً 
 –بابل : جامعة بابل  –هـ ( / مٌعاد عودة حرٌجة .  026

 0205كلٌة التربٌة ، 

0506 



 سم 02ص ،  000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
ـ ابن مجلز السدوسً ) محمك ومفسر ( 0ـ اللؽة العربٌة 0 

 أـ العنوان      هـ ( 026ت 

 

,02 

 ,6ن 

 

 
 نور عبد الستار ابراهٌم

هـ / نور عبد الستار  002الفضاء الشعري عند العرجً ت 

كلٌة التربٌة للعلوم  –بابل ن جامعة بابل  -عباس ابراهٌم.
 .0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 002 – 22ـ العرجً ، عبدهللا بن عمر ) 0 ـ اللؽة العربٌة0

 أـ العنوان     م (  032 – 22هـ ، 

 

0522 

,0240 

 6,,ب 

 
 البدري ، ؼازي مطشر حمزة

العالل وؼٌر العالل فً االستعمال اللؽوي والبٌاتً / ؼازي 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -مطشر حمزة البدري .

 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ، 000ت ،  –أ 

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 أـالعنوان         ـ اللؽة العربٌة 0

 

0520 

,0240 

 262ت 

 
 فلاير رٌسان الزمالتمٌمً ، 

االحالة فً العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك رسائل الجاحظ 
بؽداد : جامعة بؽداد  -انموذجاً / فلاير رٌسان الزم التمٌمً .

 0205كلٌة اآلدآب ،  –

 سم 02ص ،  052

 رسالة ماجستٌرفً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة
محبوب ـ الجاحظ عمرو بن بحر 0ـ اللؽة العربٌة ـ نظرٌات 0

 العنوان -أ       هـ ( ، ادٌب 055 –(  53) 

 

0520 

,0240 

 620ج 

 

 
 الجٌالوي ، احمد عباس أمٌر

الخفاجً فً حاشٌة على 2نمد الوجه النحوي عند الشهاب 

بابل جامعة  -تفسٌر البٌضاوي / احمد عباس امٌر الجٌالوي .
 .0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –بابل 

 سم 02ص ،  0,0

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

0523 



ـ الشهاب الخفاجً ، احمد بن دمحم بن عمر 0  ـ اللؽة العربٌة0

 م ( 0556 – 0556هـ ،  0256 – 600) 

 العنوان–أ  
 

,0240 

 262د 

 
 الدلٌمً ، تؽرٌد جرٌز دمحم سعدون

هـ فً كتابٌة ) اعراب  332موارد ابً جعفر النحاس ) ت 

المرآن ( دراسة فً التؤهٌل واالجتهاد / تؽرٌد جرٌز دمحم 
كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -سعدون الدلٌمً .

0205. 

 سم 02ص ،  030

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
عٌل المرادي ابو ـ احمد بن احمد بن اسما 0ـ اللؽة العربٌة 0

ـ اعراب 3هـ ( مفسر ، ادٌب  332 – 22جعفر النحاس ) 

 العنوان -أ     المرآن ، معانً المرآن 
 

052, 

,0240 

 0,ذ 

 
 الذرب ، شٌماء عبد الزهرة نعمان حسٌن

دراسة لؽوٌة / شٌماء عبد  –علة الشبه بٌن سٌوٌه والفراء 
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -الزهرة نعمان حسٌن الذرب .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  325

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة / اللؽة
ـ عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً 0  ـ اللؽة العربٌة0

ٌحٌى بن زٌاد -3  ةهـ ( ، امام النجا 022 – 0,2سٌبوٌه ) 

 العنوان -أ      بن عبدهللا بن منظور الفراء /، امام 
 

0525 

,0240, 

 656م 

 
 الموسوي ، فضلٌة سالم اسماعٌل

اللؽة فً شعر عمرو بن احم الباهلً /فضٌلة سالم اسماعٌل 
بابل : جامعة بابل ، كلٌة التربٌة للعلوم  -الموسوي .
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  000

 اللؽة  –سالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة ر
نحو  – 22ـ عمرو بن احمد الباهلً ) 0 لؽة  -ـاللؽة العربٌة0

           م (، شاعر مخضرم من شعراء الجاهلٌة 525- 22هـ ،  55

 العنوان –أ 
 

0520 

,0245 

 656م 

 
 الموسوي ، رشا دمحم حسٌن

االٌجاز واالطناب / المٌمة الجمالٌة للصوت المرآنً دراسة فً 
ذي لار : جامعة ذي لار : كلٌة  -رشا دمحم حسٌن الموسوي .

0522 



 .0205للعلوم االنسانٌة : 

 سم 02ص ،  005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 اـ العنوان        ـ المرآن0اصوات –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,0240 

 0,0أ 

 
 هـ ( 556 – 525ابن لرلول ، ابراهٌم بن ٌوسؾ ) 

الدراسات اللؽوٌة والنحوٌة فً كتاب ) مطالع االنوار ( 
ابراهٌم بن ٌوسؾ ابن لرلول ، تحمٌك طالب امجد عوٌد /

كلٌة اآلداب  –بؽداد : جامعة العرالٌة  -احمد عبدهللا الحٌانً .
 .رسالة دكتوراه فلسفة فً الؽة العربٌة .

 –النحو  –ـاللؽة العربٌة 0  دراسات  –العربٌة ـ اللؽة 0

 العنوان –أ          دراسات
  

0526 

,0240 

 ,32أ 

 
 احمد جاسم سالم

االهتمال اللؽوي فً نصوص التشرٌع المانونً / احمد جاسم 
ذي لار ن جامعة ذي لار : كلٌة التربٌة للعلوم  -سالم ز

 0205االنسانٌة : 

 سم 02ص ،  3,,

 اللؽة العربٌة وآدابهاماجستٌر 

 العنوان–أ         دراسات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0562 

,0240 

 05,أ

 
 هـ ( 005 – 22االخفش االوسط ، سعٌد بن مسعدة ) 

التعلٌل اللؽوي فً كتاب ) معانً المرآن ( لألخفش االوسط ) 
هـ ( / سعٌد بن مسعده / االخفش االوسط تحمٌك  005ت 

 –ذي لار ن جامعة ذي لار  -مروة ؼنً ترٌجً العبودي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،

 سم 02ص ،  ,05

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 االصوات –ـ اللؽة العربٌة0راسات د –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ 
 

0560 

,0240 

 266أ 

 
 اللهٌبً ، أشواق طالب شاهر ظاهر

أثر انموذج التعلٌم الستراتٌجً فً تحصٌل الطالبات ذوات 
صعوبات تعلم الرٌاضٌات ودافعٌة االنجاز وحل المشكالت 

بؽداد : جامعة  -لدٌهن / أشواق طالب شاهر ظاهر اللهٌبً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ،  –بؽداد 

 سم 02ص ،  ,03

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً ) طرائك تدرٌس الرٌاضٌات 

0560 



 أـ العنوان      طرق التدرٌس. –ـالرٌاضٌات 0

 

,0240 

 252ب 

 
 بلسم دمحم صكبان 

م / بلسم دمحم  0203 – 0223اثر العولمة فً اللؽة العربٌة 

بؽداد : بجامعة المستنصرٌة : كلٌة التربٌة لسم  -صكبان .
 0205اللؽة العربٌة : 

 سم 02ص ،  002

 العربٌة  دكتوراه فً اللؽة
 اـ العنوانـ العوامة       0 دراسات –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0563 

,0240 

 6,0ب 

 
 بٌداء عبد الحسن ردام

االؼالٌط اللؽوٌة الشائعة فً الكتب الرسمٌة الصادرة من 
المإسسات الجامعٌة الجامعة بؽداد انموذجٍا / بٌداء عبد 

كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الحسن ردام .
0205 

 سم 02ص ،  320

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
ـ المإسسات 3ب الرسمٌة ـ الكت0دراسات  –اللؽة العربٌة  -0

 أـ العنوان      الجامعٌة .
 

056, 

,0240 

 566ح 

 
 الحسنً ، سارة دمحم عبد الجبار

سورة الشعراء دراسة لؽوٌة / سارة دمحم عبد الجبار الحسٌنً 

 0205بؽداد : جامعة بؽداد : كلٌة التربٌة للبنات ،  -.

 سم 02ص ،  055

 بهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدا

 أـ العنوان     دراسات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0565 

,0240 

 660ز 

 
  وزٌنب دمحم صالح خوشنا

الجهود اللؽوٌة والنحوٌة عند الدكتور عبد العال سالم مكرم / 
كلٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  –زٌنب دمحم صالح خوشناو . 
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  052

 توراه فً اللؽة العربٌة وآدابها إطروحة دك
 العنوان   -أ      دراسات –ـ اللؽة العربٌة 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0565 

,0240 

 ,00ص 

 
 صابرٌن ؼازي لعٌبً نعمة

 الجهود اللؽوٌة للدكتور زهٌر ؼازي زاهد/

0560 



بؽداد : جامعة بؽداد كلٌة  –صابرٌن ؼازي لعٌبً نعمة . 
 .0205التربٌة للبنات ، 

 سم 02ص ،  020

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.
 زاهد ) لؽوي (  –ـ زهٌر ؼازي 0دراسات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

,0240 

  00ن 

 
 نبؤ فالح حسن

المادسٌة  –جهود الدكتور علٌزوٌن اللؽوٌة / نبؤ فالح حسن . 

 0205كلٌة التربٌة ،  –: جامعة المادسٌة 

 سم 02ص ،  052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

ـ آل زوٌن ، علً بن الحسٌن ) 0دراسات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان       لؽوي ( 
 

0562 

,024000 

 606 ج

 
 الجنابً ، فرمان لحط رحٌمة 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات التعلم النشط الداء 
الطلبة المطبمٌن فً لسم اللؽة العربٌة كلٌات التربٌة 

 -واتجاههم نحو التخصص / فرمان لحط رحٌمة الجنابً .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –بؽداد الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02،  ص : اٌض 302ع ،  –ب 

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة 
 التعلٌم الجامعً . –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

0566 

,024000 

 ,02ح 

 
 حامد شهاب احمد

فاعلٌة مهارات المراءة السرٌعة لمادة المطالعة فً الفهم 
المرائً عند طالب الصؾ الخامس العلمً / حامد شهاب احمد 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –بابل : جامعة بابل  -.

 سم  02ص : اٌض ،  ,00ط ،  –ب 

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة
 التعلٌم االعدادي  –رٌس طرق تد –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

0522 

,024000 

 65ر 

 
 الرٌس ، هـدى محمود شاكر

فاعلٌة برنامج محسوب لمادة لواعد اللؽة العربٌة فً ضوء 
معاٌٌر التلعٌم االلكترونً فً تحصٌل طالبات الصؾ الخامس 

بؽداد  -العلمً وانتمال اثر التعلم / هدى محمود شاكر الرٌس .

0520 



ابن رشد للعلوم االنسانٌة ،  –كلٌة التربٌة  –اد : جامعة بؽد
0205 

 سم 02ص : اٌض ،  030س ،  –ب 

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلم النفس 
 التعلٌم االعدادي –طرق تدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ 
 

,021000 

 ,06ز 

 
 الزبٌدي ، افراح لطٌؾ حمٌد

فاعلٌة استارتٌجٌة ممترحة لائمة على دكج استراتٌجٌتً 
التعلم السباعٌة والخرائط المفاهٌمٌة فً اكساب مفاهٌم لواعد 

اللؽة العربٌة عند طلبات الصؾ الرابع االدبً / افراح لطٌؾ 
 0205كلٌة التربٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حمٌد الزبٌدي .

 سم 02ص ،  062

تربٌة وعلم النفس / طرائك تدرٌس اللؽة رسالة دكتوراه فً ال
 العربٌة 

 التعلٌم االعداددي –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان. -أ 
 

0520 

,024000 

 2,6ش 

 
 الشمري ، دمحم صكب جالل

فاعلٌة انموذج االنتماء فً تنمٌة المهارات المرائٌة لطالب 
المرحلة االعدادٌة فً مادة المطالعة / دمحم صكب جالل 

كلٌة التربٌة للعلوم  –دٌالى : جامعة دٌالى  -الشمري .
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص : اٌض ،  0,2ق ،  –ب 

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 طرق التدرٌس التعلٌم االعدادي . –ـ الؽة العربٌة 0

 العنوان-أ
 

0523 

,024000 

 2,6ش 

 
 الشمري ، نبٌل كاظم نهٌر

فاعلٌة التعبٌر لدى طلبة لسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة / 
البصرة : جامعة البصرة . كلٌة  -نبٌل كاظم نهٌر الشمري .
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص : اٌض ،  300س ،  –أ 

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة
 التعلٌم الجامعً  –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ 
 

052, 

,024000 

 005ع 

 
 العباسً ، سنورجبار مهدي

0525 



فاعلٌة انموذج الندا فً تحصٌل طالبات الصؾ االول المتوسط  
 -فً مادة لواعد اللؽة العربٌة / سنورجبار مهدي العباسً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم 02ص : اٌض ،  050ؾ ،  –ب 

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 التعلٌم الثانوي  –طرق تدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 اـ العنوان 
 

,024000 

 6,ع 

 

 
 عدي ابراهٌم مسلم

فاعلٌة برنامج تعلٌمً لائم على التواصل اللؽوي فً تحصٌل 
لواعد اللؽة العربٌة والتفكٌر العلمً عند طالب الصؾ الثانً 

بؽداد : الجامعة  -المتوسط / عدي ابراهٌم مسلم .
 0025كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –المستنصرٌة 

 سم 02ص : اٌض ،  00,ع ،  –ب 

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة
 التعلٌم الثانوي  –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

0525 

,024000 

 ,66ع 

 
 العوٌدي ، سعدون بدر شهد

مستوى طالب الصؾ الخامس االدبً فً مهارتً االستماع 
بابل :  -والمراءة الجهرٌة / سعدون بدر شهد العوٌدي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة بابل 

 سم 02ص ،  002ص ،  -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة 

 عدادي التعلٌم اال –طرق تدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أ ـ العنوان
 

0520 

,024000 

 052ؾ 

 
 فاضل بانً مرعب

" فاعلٌة برنامج لائم على النظرٌة البنائٌة فً اكتساب 
المفاهٌم النحوٌة والتفكٌر المنظومً عند طالب الصؾ الرابع 

بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -االدبً " / فاضل بانً مرعب .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –

 سم 02ص : اٌض ،  325ل  –ب 

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة

 التعلم االعدادي  –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

0522 

,024000 

 260ل 

 
 لمٌاء جبار عبد الوهاب

0526 



فاعلٌة برنامج ممترح على وفك نظرٌة ترٌز فً تحصٌل مادة 
/ لمٌاء اآلدب والنصوص عند طالبات الصؾ الخامس االدبً 

بؽداد : جامعة بؽداد : كلٌة التربٌة ابن  -جبار عبد الوهاب .

 0205رشد ، 

 سم 02ص ،  002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 طرق التدرٌس التعلٌم االعدادي  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أـ العنوان
 

,024000 

 02ن 

 
 نؽم شاكر جبار 

فاعلٌة برنامج الوان الطٌؾ فً تنمٌة مهارات المراءة النالدة 
والمراءة االبداعٌة عند طالبات الصؾ الرابع االدبً / نؽم 

كلٌة التربٌة  ابن الرشد  –بؽداد : جامعة بؽداد  -شاكر جبار.
 0205للعلو االنسانٌة ، 

 سم 02ص : اٌض ،  ,35ن ،  –ب 

 فس اطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلم الن
 التعلٌم االعدادي  –طرق التدرٌس  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان-ا
 

0502 

,0246 

 620أ 

 
 أنمار ابراهٌم احمد

االستلزام التخاطبً فً الدراسات النمدٌة العربٌة المعاصرة / 
كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  –انمار ابراهٌم احمد . 

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  005

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 أـ العنوان         نمد –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0500 

,0040 

 6,ع 

 
 عدي ناظم فرمان

تمثالت الفكر الجمالً االسالمً فً التنوعات الفنٌة للخط 
كلٌة  –العربً / عدي ناظم فرمان بؽداد : جامعة بؽداد 

 .0205الفنون الجمٌلة ، 

 سم 02ص ،  000

 دكتوراه فً الفنون الخط العربً
 ـ الفكر الجمالً االسالم 0كتابة  –ـ الخط العربً 0

 العنوان-ا
 

0500 

,0045 

 605أ 

 
 انتصار سالم ابراهٌم

الفكر الصوتً لدى الدكتور سٌر شرٌؾ استبتٌة / انتصار 

0503 



كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  –سالم ابراهٌم . 
0205 

 سم 02ص : اٌض ،  5,0ع ،  –أ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اداب اللؽة العربٌة.
ـ سمٌر شرٌؾ إستٌتٌة ) عالم 0االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ          باللؽة العربٌة اردنً ( .
 

,0045 

 5,0ب 

 
 بشرى حسٌن علً

طمٌة العربٌة فً دراسات المستشرلٌن / \الصوتٌات النظ
كلٌة التربٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -بشرى حسٌن علً .
 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  0,2

 إطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة / علم
 اصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0ـ  االستشراق والمستشرلون 0 

 العنوان  –أ 
 

050, 

,0045 

 365ج 

 
 الجحٌشً ، احمد حسٌن عبد السادة

الدراسات اللؽوٌة فً نهج البالؼة فً رسائل الجامعات 
 –م  0655العرالٌة وأطارٌحها دراسة فً المنهج والتموٌم 

البصرة : جامعة  -م / احمد حسٌن عبد السادة . 0200

 .0205البصرة : كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 سم 02ص ،  3,5

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 أـ العنوان       االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0505 

,0045 

 606ح 

 
 الحٌانً ، اسراء هاشم داود سلمان

المباحث الصوتٌة والصرفٌة فً دٌوان ابً طالب عبد المطلب 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ اسراء هاشم داود سلمان الحٌانً .

 0205لوم االسالمٌة ، كلٌة الع

 سم 02ص ،  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
دواوٌن  –ـ الشعر العربً 0اصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 اـ العنوان      وممصائد ) دٌوان ابً طالب بن عبد المطلب (
 

0505 

 

,0045 

 500د 

 
 دعاء جواد كاظم

الداللة الصوتٌة فً دراسة البٌان المرآنً عند المحدثٌن / 
كلٌة  -البصرة : جامعة البصرة ،  –دعاء جواد كاظم . 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

0500 



 سم 02ص ،  026

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان  –أ         االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,00’5 

 606س 

 
 سناء مسلم عبدهللا نٌاز

 االنساق فً الصحٌفة الكاظمٌة/سناء مسلم عبد هللا نٌاز
الجامعة المستنصرٌة : كلٌة اآلداب لسم اللؽة العربٌة  –. 
:0205 

 سم 02ص ،  0,0

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 ـ الصحٌفة الكاظمٌة 0االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان-ا
 

0502 

,0045 

 6,ع 

 
 عدي صالح جبار

ظاهرة الثمل فً العربٌة ووسائل التخلص منها ) دراسة 
 –البصرة : جامعة البصرة  -صوتٌة ( / عدي صالح جبار .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

  سم 02ص ،  023

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 لعنوانأ ـ ا      اصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0506 

 

,0045 

 ,20ع 

 

 
 عمار عبد الستار دمحم

الصوائت المصٌرة فً العربٌة دراسة صوتٌة صرفٌة / عمار 
كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  –عبد الستار دمحم . 

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  002ث ،  –أ 

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 دراسات  –ـ اللؽة العربٌة 0 اصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 أ ـ العنوان
 

0502 

,0045 

 ,60ع 

 
 العوادي ، اٌمان ابراهٌم علً

الجهد اللؽوي فً ) مصدق الفضل ( : شرح لصٌدة ) بانت 
هـ ( / اٌمان  2,2سعاد ( للشٌخ شهاب الدٌن الهندي ) 

المادسٌة : جامعة المادسٌة ، كلٌة  –ابراهٌم علً العوادي . 
 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 
 أ ـ العنوان       االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

0500 



 

,00’5 

 052ؾ 

 
 فاطمة عبد الحسٌن مسٌر خلؾ

لؽة حوار االنبٌاء فً المرآن الكرٌم / فاطمة عبد الحسٌن 
جامعة كربالء  كلٌة التربٌة للعلوم  –كربالء  -سٌر خلؾ : م

 0205االنسانٌة : 

 سم 02ص ،  050

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 
 أ ـ العنوان        االحداث –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0500 

,0045 

 550م 

 
 مصطفى حسٌن مزعل 

أثر الصفات الصوتٌة فً تشكٌل البنٌة الصرفٌة / مصطفى 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  –حسٌن مزعل . 

 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ،  022ج ،  –أ 

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 أ ـ العنوان      األصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0503 

,0045 

 656م 

 
 فائزة شعبان منسً حسٌنالموسوي ، 

التماسن النصً فً سور الحواتٌم / فائزة شعبان منسً 
كلٌة  -بؽداد : الجامعة المستنصرٌة :  –حسٌن الموسوي . 

 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ،  322ت ،  –ا 

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 أ ـ العنوان     االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

050, 

 ,004520 

 ,,6ح 

 
 الحٌدري ، بان علً عبد الرزاق

خطاب الكافر فً المرآن الكرٌم دراسة داللٌة / بان علً عبد 
بؽداد : جامعة بؽداد _ كلٌة التربٌة للبنات  -الرزاق الحٌدري .

 ،0205 

 سم 02ص ،  026

 العربٌة وآدابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة 
 أ ـ العنوان      دراسات  –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0505 

,004520 

 2,5ز 

 
هـ ( اثر  532 – 50,الزمخشري ، محمود بن عمر بن دمحم ) 

هـ ( فً ) جوامع الجامع (  532الكشاؾ للزمخشري ) ت 

 –صرفٌة  –هـ ( : دراسة ) صوتٌة  5,2للطبرسً ) ت 

0505 



نحوٌة ( / محمود بن عمر بن دمحم الزمخشري ، تمدمت 
المادسٌة : جامعة  -الطالبة مروة عصام كاظم عبدهللا .

 0205كلٌة االداب،  –المادسٌة 

 سم. 02ص ،  060

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ الطبرسً ، الفضل 0دراسات –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان  –أ    هـ ( لؽوي 5,2 – 22بن الحسن الطبرسً ) 
 

,004520 

,60 

 
 شروق حمٌد خضٌر

هـ دراسة لؽوٌة / شروق  560شعر عماد الدٌن االصهانً ت 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -حمٌد خضٌر .
 ،:0205. 

 سم 02ص ،  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ االصبهانً ، عماد 0دراسات –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 ( ، شاعر وكاتب  560 – 506الدٌن ، دمحم بن دمحم ) 

 العنوان - أ
 

0500 

,004520 

 620ش 

 
 شهالء دمحم خالد رضا

الدرس الصوتً بٌن الفلٌسوؾ الفارابً واخوان الصفا 
دراسة صوتٌة موازنة / شهالء خالد دمحم رضا : بؽداد : 

 0205كلٌة التربٌة للبنات ،  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
ـ الفارابً ، دمحم بن 0دراسات –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ     ( ، فٌلسوؾ هـ 336 – 052دمحم ) 

 

0502 

 

,004520 

 ,06ع 

 
 العبٌدي ، ومٌض عبدهللا حمٌد

الفمد النضٌد فً شرح الفمٌد للسمٌن  البحث الصوتً فً كتاب
دٌالى ن  -هـ / ومٌض عبدهللا حمٌد العبٌدي . 055الحلبً ت 

 ز0205جامعة دٌالى : كلٌة التربٌة االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  053

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ السمٌن ، احمد بن 0دراسات  –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

        هـ ( مفسر ، عالم بالعربٌة والمراءات  055 – 22ٌوسؾ ) 

 العنوان -ا
 

0506 

,004520  
 الموسوي ، كرار عبد الحمٌد عدنان

0532 



التفكٌر اللسانً عند االمام جعفر الصادق علٌه السالم ) ت  656م 
كربالء :  -هـ ( / كرار عبد الحمٌد عدنان الموسوي . 0,2

 .0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة كربالء 

 سم 02ص ،  3,5

ـ اللؽة 0رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 

 العنوان-أ       دراسة –االصوات  –العربٌة 
 

,00’520 

 603م 

 
 المٌاحً ، منال كرٌم جاسم

دراسة صوتٌة فً الفاصلة المرآنٌة نظرٌة ونماذج تطبٌمٌة / 
البصرة : جامعة البصرة ن كلٌة  -كرٌم لاسم المٌاحً .منال 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة : 

 سم 02 ؛ص  003

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان-أ        دراسة –االصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0530 

,004520 

 030و 

 
 واثك دمحم محمود

شرحا دٌوان زهٌر ابن ابً سلمى العباسً تصلب وال علم 
بؽداد :  -الشنتمري دراسة داللٌة موازنة / واثك دمحم محمود .

 0205كلٌة اآلداب ،  –الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
ح ـ زهٌر بن ابً سلمى بن رٌا0  االصوات –ـ اللؽة العربٌة 0

ـ االعلم الشنتمري ، 3   ق هـ ( ، شاعر جاهلً 03 – 22) 

         هـ ( ، شاعر اندلسً  05, – 02,ٌوسؾ بن سلٌمان ) 

 العنوان  -أ
     

0530 

,00 

 0,3أ 

 
هـ (  535 – 22ابن برجان ن عبد السالم بن عبد الرحمن ) 

هـ ( فً تفسٌره  535البحث الداللً عند ابن برجان ) ت 

فهام الى تدبر الكتاب الحكٌم وتعرؾ اآلٌات والنبؤ تنبٌه اال
العظٌم / عبد السالم بن عبد الرحمن ابن برجان ، دراسة 

 –بؽداد : جامعة بؽداد  -وتحمٌك سالم نعمة سٌد الدراجً .

 0205كلٌة اآلداب ، 

 سم 02ص ،  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 العنوان–أ          الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0533 

,0045 

 6,0س 

 
 السودانً ، ممداد خلؾ علً

المباحث الصوتٌة والصرفٌة عند الدكتور هادي نهر / ممداد 

053, 



بؽداد : الجامعة المستنصرٌة : كلٌة  -خلؾ علً السودانً . 
 .0205اآلداب ، 

 سم 02ص ،  ,00

 ا رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وىدابه
ـ هادي نهر ) استاذ باللؽة 0اصوات  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ         العربٌة 
 

 ط
,00 

 256أ 

 
 ابو كطٌفة ، مجٌب سعد

االحتمال الداللً وااللفاظ البعث والنشور فً المرآن الكرٌم 
كربالء  -على ضوء التحلٌل اللسانً / مجٌب سعد ابو كطٌفة .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –: جامعة كربالء 

 سم 02ص ،  063

 فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها  –إطروحة دكتوراه 
ـ 3ـ البعث والنشور 0الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ        التحلٌل اللسانً 
 

0535 

,00 

 5,6أ 

 

 
 االسدي ، انوار عزٌز جلٌل

التمابل فً العبارات المصٌرة فً نهج البالؼة " دراسة 
البصرة : جامعة  -تحلٌلٌة " / انوار عزٌز جلٌل االسدي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –البصرة 

 سم 02ص ،  025ج ،  –أ 

 فلسفىة فً اللؽة العربٌة وآدابها  –إطروحة دكتوراه 
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0535 

,00 

 062ب 

 
 عبد الكاظم حمد

المعجمة العربٌة فً فكر الدكتور علً الماسمً / بتول عبد 

 0205كلٌة اآلداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  –الكاظم حمد 

 سم 02ص ،  ,00

 رسالة ماجٌتبر فً فلسفة اللؽة العربٌة
ـ علً الماسمً ) 0اللؽة العربٌة  –معاجم  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ          ادٌب ( 
 

0530 

,00 

 ,0,ب 

 

 هـ ( 055 – ,06البخاري ، دمحم بن سماعٌل ) 

الداللة الزمنٌة للجملة العربٌة فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً 
 – ,06هـ ( / دمحم بن اسماعٌل )  055صحٌح البخاري ) ت 

 –هـ ( البخاري ، دراسة وتحمٌك مصطفى احمد دمحم  055

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم 02ص ،  322

0532 



 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ         الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,00 

 600ب 

 
 برالبٌاتً ، علً ثامر اك

علً ثامر اكبر  –دراسة لؽوٌة  –النظر فً المرآن الكرٌم 

 0205بؽداد : جامعة بؽداد كلٌة االداب ،  -البٌاتً .

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -أ          االلفاظ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0536 

,00 

 660ب 

 
 هـ ( 555 – 66,البٌهمً ، علً بن زٌد دمحم ) 

داللة االلفاظ فً كتاب ) معارج نهج البالؼة للبٌهمً ،  
بؽداد : جامعة  -تحمٌك الطالب هٌثم رسول حسن العنزي .

 0205كلٌة االداب ،  –المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابهاز
 العنوان  -أ          الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,2 

,00 

 0,6ت 

 
 التبرٌزي ، حسن بن عبد الرحٌم بن مصطفى

البحث الداللً فً كتاب التحمٌك فً كلمات المحورٌة / حسن  
بن عبد الرحٌم بن مصطفى التبرٌزي ، دراسة وتحمٌك احمد 

كلٌة اآلداب ،  –البصرة : جامعة البصرة  –محمود احمد 

0205 

 سم 02ص ،  350

 فً اللؽة العربٌةؼطروحة دكتوراه فلسفة 

 العنوان –أ         الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,0 

,00 

 262ت 

 
 التمٌمً ، شذى حسٌن علً

مصطلحات الداللة فً الدراسات اللؽوٌة المعاصرة / شذى 
كلٌة التربٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسٌن علً التمٌمً .

 0205للبنات ، 

 سم 02ص ،  326

 وراه فً فلسفة اللؽة العربٌةرسالة دكت
 العنوان -أ      الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,0 

,00 

 ,00ج 

 
 الجابري ، اٌمان جثٌر عبد النبً

ٌر المران دراسة داللٌة / اٌمان جث ماذكر فٌه المرآن من اٌات

05,3 



كلٌة التربٌة  –ذي لار : جامعة ذي لار  -عبد النبً الجابري .
 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02 ؛ص  060

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
الفاظ        -المران الكرٌم  -0الداللة اللفظٌة  –اللؽة العربٌة -0

 العنوان -أ
 

 00,ط 

 606ج 

 
 ( 0660 – 0620الجواهري ، دمحم مهدي ) 

برٌد الؽربة وبرٌد  الحمول الداللٌة اللفاظ الحضارة فً دٌوانً
العودة للجواهري / دمحم مهدي الجواهري ، دراسة وتحمٌك 

كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  –احمد عارؾ ناصر 
 0205التربٌة االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  065

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,, 

,00 

 56ح 

 

 
 الحسن ، عدنان داود عبٌد

 التحلٌل السٌنمائً للشعر فً ضوء نظرٌة ٌتٌرس
كلٌة التربٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد  -عدنان داود عبد الحسن .

, 0205 

 سم 02ص ،  0,3

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 العنوان -أ         الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,5 

 00,ط 

 ,,6ح 

 
 ( 0655الحٌدري ، كمال بن سٌد بالر بن حسن ) 

آراء السٌد كمال الحٌدري فً داللة النص المرآنً / كمال بن  
كلٌة التربٌة للعلوم  –البصرة  -سٌد بالر بن حسن الحٌدري .

 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  325

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 أ ـ العنوان        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

05,5 

,00 

 62,د 

 
 الدخٌلً ، هادي ؼالً رضا

الداللة االٌحائٌة فً لصتً ٌوسؾ وموسى علٌهما السالم / 
البصرة : جامعة البصرة : كلٌة  -هادي ؼالً رضا الدخٌلً .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم  02ص ،  060

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة رسالة

05,0 



ـ ٌوسؾ وموسى ) 0الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ         علٌهما السالم ( 
 

,00 

 66,د 

 
 – 0622الدروٌش ، محًٌ الدٌن بن احمد المصطفى ) 

 م (  0302

البحث الداللً فً كتاب إعراب المرآن الكرٌم وبٌاته لمحً 
هـ ( / محًٌ الدٌن بن احمد  0,23الدٌن الدروٌش ت ) 

بؽداد : جامعة  -المصطفى الدروٌش ، بشرى حسن خضٌر .
 0205كلٌة التربٌة ،  –بؽداد 

 سم  02ص ،  300

 لؽة  –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة –ة ـ اللؽة العرب0ٌ

 

05,2 

 ط

,00 

 005د 

 
 الدفاعً ، علً فاضل محسن

أثر الداللة فً توجٌه آٌات عصمة االنبٌاء فً لؽة أعالم 
بؽداد : الجامعة  -المتكلمٌن / علً فاضل محسن الدفاعً .

 0205كلٌة التربٌة ،  –المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  333

 فً اللؽة العربٌة وىدابها –دكتوراه فلسفة 
 العنوان -أ          ـ الداللة اللفظٌة 0

 

05,6 

,00 

 202د 

 
 هـ ( 0262 – 22الداللً ، دمحم بن دمحم ) 

اثر شراح التسهٌل فً الجزء االول من كتاب نتائج التحصٌل 

هـ ( / دمحم بن دمحم  0262فً شرح كتاب التسهٌل للداللً ) ت 

بابل : جامعة  -نٌح عوده العامري .الداللً ، ثابت رحمن ف
 0205كلٌة التربٌة ،  –بابل 

 سم 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة
 العنوان -أ         الداللة اللفظٌة –اللؽة العربٌة  -0

 

0552 

,00 

 200ر 

 
 الركابً ، حٌدر عضٌب زؼٌر

ؼضٌب زؼٌر آٌات السنن المرآنٌة دراسة داللٌة / حٌدر 
ذي لار : جامعة ذي لار : كلٌة اآلداب : جسم  -الركابً .

 0205اللؽة العربٌة : 

 سم 02ص ،  005

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0550 



,00 

 200ر 

 
 الركابً ، مخلص بالسم سعدون الزامل 

ٌم دراسة فً التاهٌل اللؽوي / مخلص مفاهٌم المرآن الكر
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -بالسم سعدون الزامل الركابً .

 0205كلٌة االداب ،  –

 سم 02ص ،  60,ت ،  –أ 

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وعلومها 
 الفاظ –المرآن الكرٌم  -0داللة لفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

0550 

,00 

 ,06ز 

 
 الزبٌدي ، هبة احمد طه

اثبتٌة االفرادٌة والتركٌبٌة فً آٌات الوحٌد ) دراسة لؽوٌة 
كلٌة  –جامعة بؽداد  –نحوٌة ( / هبة احمد طه الزبٌدي . 

 سم 02ص ،  033ط  –. بؽداد : آ  0205 -التربٌة ابن رشد

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 النحو –ـ اللؽة العربٌة 0لفاظ اال –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

0553 

,00 

 6,0ز 

 
 زهراء وسام دمحم

ما تكرر مرتٌن فً المرآن الكرٌم اشتمالاً ، دراسة داللٌة / 
  -زهراء وسام دمحم .

 0205كلٌة االدب ، –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم 02ص ، 050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 الفاظ –ـ المرآن الكرٌم 0 الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

055, 

,00 

 ,66ر 

 
 زهور كاظم صادق زعٌمٌان

الداللة المطعٌة واالحتمالٌة فً المرآن الكرٌم / زهور كاظم 
كلٌة التربٌة للبنات  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.صادق زعٌمٌان 

 ،0205 

 سم 02ص ،  060

 إطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 
    ـ المطعٌة واالحتمالٌة 0الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان-ا
 

0555 

,00 

 660 ز

 
 زٌنب هاشم راشد

الطاعة فً المرآن الكرٌم دراسة فً البنى التركٌبٌة واثرها 

0555 



 –البصرة : جامعة البصرة  -فً المعنى / زٌنب هاشم راشد .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 الفاظ  –ـ االمرآن الكرٌم 0 الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان - أ
 

,00 

 606س 

 
 022 – 0,2سٌبوٌه ، عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً ) 

 هـ ( 
االثر النحوي فً الربط المفهومً فً سورة المائدة فً ضوء 

التعدي واللزوم عند سٌبوٌة / عمرو بن عثمان بن لنبر 
كربالء  -الحارثً سٌبوٌه : دراسة وحمٌك مٌثم رشٌد حمٌد .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –: جامعة كربالء 

 سم 02ص ،  065

 العربٌة وآدابها إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة 
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0550 

,00 

 6,0ش 

 
 الشٌرازي ، ناصر مكارم

تفسٌر ) نفحات المرآن ( للشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي : 
دراسة فً الداللة / ناصر مكارن الشٌرازي ، دراسة وتحمٌك 

كلٌة اآلداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -لاسم محسن حافظ ز

0205 

 سم 02 ؛ص  353

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0552 

,00 

 620ش 

 
 شٌماء رشٌد حمود

التماسن النصً آلٌاته وصورة عند مفسري المرن الثامن 
صرة البصرة : جامعة الب -الهجري / شٌماء رشٌد حمود .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة : 

 سم 02ص ،  023

 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ      الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0556 

,00 

 005ط 

 
 هـ (  0,20 – 22الطبطبانً ، دمحم حسٌن الحسنً الحسٌنً ) 

تفسٌر البٌان فً الموافمة بٌن الحدٌث والمران للسٌد 
هـ ( : دراسة داللٌة / دمحم حسٌن  0,20الطباطبانً ) ت 

بؽداد : جامعة  -الحسنً الحسٌنً ، تحمٌك االء سعٌد علً .

0552 



 0205كلٌة التربٌة ،  –بؽداد 

 سم 02ص ،  0,2

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,00 

 356ع 

 
 عبد الحسٌن موسى وادي

البحث الداللً فً ؼرٌب الصحفٌة السجادٌة / عبد الحسٌن 
 0205جامعة بؽداد : كلٌة اآلداب ،  -موسى وادي .

 سم 02 ؛ص  305

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0550 

,00 

 ,06ع 

 
 العبودي ، مازن حسن صكب

بابل  -العربٌة / مازن حسن صكب العبودي .إصالح اللفظ فً 

   0205كلٌة التربٌة ، –: جامعة بابل 

 سم 02ص ،  056

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 العنوان -أ      الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0550 

,00 

  ,06ع 

 
 العبٌدي ، دمحم سالم محسن 

التصحٌؾ والتحرٌؾ عند المحدثٌن دراسة فً مظاهرة 
الجامعة بؽداد : -.والمإلفات / دمحم سالم محسن العبٌدي 

 0205كلٌة اآلدآب ،  –العرالٌة 

 سم 02ص ،  023

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 ـ الظاهرة والمإلفات 0الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

0553 

,00 

 062ع 

 
 عمٌل عبدهللا حمدان

اعضاء االنسان فً المرآن الكرٌم : دراسة داللٌة / عمٌل 
كلٌة التربٌة  –ذي لار : جامعة ذي لار  -. عبدهللا حمدان

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

055, 

,00 

 26ع 

 
 -ق هـ  03علً بن ابً طالب بن عبد المطلب علٌه السالم ) 

0555 



 هـ ( 2,

االٌات المتعلمة باالمام علً ) علٌه السالم ( دراسة فً ضوء 
المعنى النحوي الداللً / علً بن ابً طالب بن عبد المطلب 

كربالء ن جامعة  -علٌه السالم ، تحمٌك رضً فاهم عٌدان .
 0205كلٌة التربٌة ،  –كربالء 

 سم 02ص ،  025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –لعربٌة ـ اللؽة ا0

 

,00 

 06,غ 

 
 الؽراوي ، دعاء فٌاض خشن

دعاء فٌاض  /آٌات هالن االمم فً المرىن الكرٌم دراسة لؽوٌة
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة .  -خشن الؽراوي .

 0205التربٌة ن 

 سم 02ص ،  020

 وآدابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 هالن  –ـ االمم 0  الداللة اللفظٌة –اللؽة العربٌة  -0

 العنوان -أ
 

0555 

,00 

 502غ 

 
 الؽزالً ، إباء مهدي مظلوم

 362الحمول الداللٌة فً ممامات بدٌع الزمان الهمدانً ) ت 

هـ ( دراسة فً الفاظ الطبٌعٌة والحضارة / إباء مهدي مظلوم 
 0205كلٌة التربٌة ،  –ء الؽزالً : كربالء : جامعة كربال

 سم 02ص ،  ,32

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 
ـ الهمدانً ، احمد بن 0  الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ        هـ ( ، كاتب  362 – 352الحسٌن ) 

 

0550 

,00 

 302ؾ 

 
 الفحام ، صفاء توفٌك كاظم

الشخصٌات المرآنٌة من ؼٌر االنبٌاء / صفاء الدلة فً آٌات 
كلٌة التربٌة ابن رشد  -جامعة بؽداد . -توفٌك كاظم الفحام .
 .0205العلوم  االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  030

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0552 

,00 

 5,0ق 

  
 المطرانً ، سعٌد ابراهٌم صٌهود

داللة التعدٌة واللزوم فً التعبٌر المرآنً / سعٌد ابراهٌم 
كلٌة التربٌة  –البصرة : جامعة البصرة  -.صٌهود المطرانً 

0556 



 0205انٌة ، سللعلوم االن

 سم 02ص ،  ,03

 إطروحة الدكتوراة فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,00 

 052ن 

 
 كاظم فاضل هادي

السور المكٌة فً المرآن الكرٌم مماربة تداولٌة / كاظم فاضل 
 0205كلٌة الترابٌة ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -هادي .

 سم 02ص ،  032

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0502 

,00 

 ,32م 

 
 دمحم عبد سالم

السٌالة واثره فً توجٌه النص المرآنً فً تفسٌر المٌزان / 
كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -دمحم عبد سالم .

 ،0205 

 سم 02ص ،  353

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0500 

,00 

 ,32م 

 
 دمحم مناضل عباس

اسماء االشارة فً نهج البالؼة دراسة نحوٌة داللٌة / دمحم 
بابل : جامعة بابل : كلٌة التربٌة للعلوم  -مناضل عباس .

 0205االنانٌة : 

 سم 02ص ،  000

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ     الداللة اللفظٌة  –اللؽة العربٌة  -0

 

0500 

  ,00 

 ,2,م 

 
 مخلد جبار سلطان

التفكٌر الداللً عند ابن هشام االنصاري / مخلد جبار سلطان 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة   –البصرة : جامعة البصرة  -.

0205 

 سم 02ص ن  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 ـ االنصاري ، ابن هشام 0  الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ       ) نحوي ( 
 

0503 

,00  050, 



 مصطفى هاتؾ برٌهً 550م 
داللة افعال الٌمٌن والرٌحان فً السٌاق المرآنً / مصطفى 

كلٌة اآلداب ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -هاتؾ برٌهً .

0205 

 سم 02ص ،  0,6

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

 الفاظ –ـ المرآن الكرٌم  0الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

,00 

 ,50م 

 
 المظفر ، دمحم رضا

البحث الداللً فً كتاب اصول الفمه للعاللة دمحم رضا المظفر 
 -/ دمحم رضا المظفر ، دراسة وتحمٌك علً عبد علً عاتً .

 0205كلٌة اآلداب ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ        الداللة اللفظٌة –ـ الللؽة العربٌة 0

 

0505 

,00 

 ,56م 

 
 المطٌري ، احمد عٌسى دهٌم المطٌري

دراسة الفاظ الطبٌة المحورٌة فً الشهر الهجري الشمالً 
بؽداد :  -الحمول الداللٌة / احمد عٌسى دهٌم المطٌري .

 0205الجامعة المستنصرٌة : كلٌة اآلداب : 

 سم 02ص ،  022

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 –ـ الشعر العربً 0   الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ        دراسات
 

0505 

,00 

 ,5م 

 
 حسنمعد صالح احمد 

الداللة البٌانٌة ل ) إن ( و ) اذا ( الشرطٌتٌن فً المرآن 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكرٌم / معد صالح احمد حسن .

 0205العلوم االسالمٌة ، 

 سم 02ص ،  005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة –اللؽة العربٌة  -0

 

0500 

,00 

 656م 

 
 الموسوي ، أشرؾ عدنان حسن

وسائل تموٌة المعنى فً العربٌة/ أشرؾ عدنان حسن 
كلٌة التربٌة للعلوم  –بابل ن جامعة بابل  -الموسوي .
 0205االنسانٌة ، 

0502 



 سم 02ص ،  ,05ج ،  -أ

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ       االلفاظ  –ـ الؽة العربٌة 0

 

,00 

 656م 

 
 الموسوي ، فاضل كامل محسن

 داللة المفردة المرآنٌة عند اللؽوٌٌن واالصولٌٌن / 
كلٌة التربٌة للعلوم  –فاضل كامل محسن / بابل : جامعة بابل 

 0205االسالمٌة ، 

 سم 02ص ،  050

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0506 

 00,ط 

 6,0م 

 
 هـ ( 502 – 22المٌدانً ، احمد بن دمحم ) 

الداللة المركزٌة والداللة الهامشٌة فً ) مجمع االمثال ( / 
احمد بن دمحم المٌدانً ،دراسة وتحمٌك عادل سعدون عبود 

 0205بؽداد : جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ،  -المرٌشً .

 سم 02ص ،  050

 فلسفة فً اللؽة العربٌة تخصص لؽة إطروحة دكتوراه
 العنوان   -أ     الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

0522 

,00 

 320ن 

 
 نجالء حمٌد مجٌد

بابل :  -مجٌد .االجحاؾ فً الدرس اللؽوي / نجالء حمٌد 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة بابل 

 سم 02ص ن  3,0

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة / اللؽة 
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0520 

,00 

 666ن 

 
 هـ ( 505 – 530النووي ، ٌحٌى بن شرؾ بن مري ) 

الترابط النصً فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ كتاب رٌاض 
هـ ( مثاالً / ٌحٌى بن شرؾ بن  505الصالحٌن للنووي ) ت 

 -مري النووي ، تحمٌك فهد رشٌد حسن خمٌس الزمٌري ز
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم 02ص ،  003

 ابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآد
 العنوان -أ       الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0520 

,00  
 هـ ( 53 – 22النٌسابوري ، محمود بن ابً الحسن ) 

0523 



توجٌه الداللة فً كتب محمود بن ابً الحسن النٌسابوري )  560ن 
هـ ( / محمود بن ابً الحسن النٌسابوري ، دراسة  553ت 

 –: الجامعة المستنصرٌة بؽداد  -وتحمٌك فالح حسن سعد .
 0205كلٌة االداب ن 

 سم 02ص ،  020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان–أ       الداللة اللفظٌة –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,00 

 052هـ 

 
 هاشم عبد الحكٌم موسى

 -داللة السٌاق فً آٌات االنفاق / هاشم عبد الحكٌم موسى .
 0205كلٌة االداب ،  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم02د.ر ؛

 آدابها –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -أ      الداللة اللفظٌة  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

052, 

 03,ط 

 506أ 

 
 60,حوالً  – 22م ) األصبهانً ، عبدهللا الحسٌن بن ابراهٌ

 هـ ( 
دستور اللؽة العربٌة / عبدهللا الحسٌن بن ابراهٌم االصبهانً 

 ، دراسة وتحمٌك احمد هادي زٌدان 
 0205كلٌة للعلوم االنسانٌة ،  –بابل : جامعة بابل 

 سم 02ص ،  2,2،  0ق 

 ؽة العربٌة / لؽة إطروحة دكتوراه فلسفة فً الل
 العنوان -أ        معاجم  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0525 

 03,ط 

 620إ 

 
 إٌمان علٌوي ناٌؾ

هـ ( دراسة فً ضوء  302معجم تهذٌب اللؽة لالزهري ) ت 

 -المنهجٌن الوطفً والمعٌاري / اٌمان علٌوي ناٌؾ .

 0205كلٌة التربٌة ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم 02ص ،  002

 لؽة رسالة ماجستٌر فً الؽة العربٌة وآدابها /
 020ـ االزهري ، دمحم بن احمد ) 0  معاجم –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان –أ       هـ (  302 –

 

0520 

 03,ط 

 ,06ج 

 
 الجبوري ، ابتهاج سماع علً حسٌن

اثر المفسرٌن فً توجٌه داللة االستعمال المرآنً فً 
المعجمات اللؽوٌة العربٌة من المرن الخامس الى المرن 

المادسٌة  -التاسع الهجرٌٌن / انتهاج سماع علً الجبوري ز
 0205كلٌة اآلداب ،  –ن جامعة المادسٌة 

0522 



 سم 02ص ،  066

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ       معاجم –اللؽة العربٌة ـ 0

 

,03 

 ,06ج 

 
 الجبوري ، عبد الرحمن عبد الرحمن مطلن

هـ  520النمد المعجمً فً كتاب التنبٌه واالٌضاح البن بري ) 

بؽداد :  –( / عبد الرحمن عبد الرحمن مطلن الجبوري ز 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها م لؽة
ـ عبد هللا بن ٌري بن عبد الجبار 0معاجم  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ       هـ (  520 – 66,الممدسً ) 

 

0526 

,03 

 500ق 

 
 المصاب ، لطٌؾ نجاح شهٌد

معجمات التصحٌح اللؽوي الحدٌثة دراسة تحلٌلٌة فً ضوء 
بؽداد :  -علم اللؽة الحدٌث / لطٌؾ نجاح شهٌد المصاب .

 0205كلٌة التربٌة ،  –الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  035

معاجم )  –ـ اللؽة العربٌة 0رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 

 العنوان -أ      اللؽة العربٌة ( 
 

0562 

,03 

 ,32م 

 
 دمحم كاظم دمحم

االستدران على المعجم العربٌة المدٌم عند الدارسٌن العرالٌٌن 
كلٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -النحدثٌن / دمحم كاظم دمحم .
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  030

 رسالة فً اللؽة العربٌة / تخصص اللؽة 

 العنوان -أ      معاجم –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0560 

,031202 

 656ط 

 
 

 هـ ( 52, – 325الطوسً ، دمحم بن الحسن ) 

 هـ (  52,التبٌان فً تفسٌر المرىن للشٌخ الطوسً ) ت 

دراسة فً ضوء لسانٌات النص / دمحم بن الحسن الطوسً ن 
دراسة وتحمٌك دمحم ٌاسٌن ابراهٌم الربٌعً بؽداد : الجامعة 

 0205 كلٌة االدآب ، –المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  060

 إطروحة دكتوراه فلسفة اللؽة العربٌة وآدابها 

 العنوان -ا    معاجم االلفاظ    –اللؽة العربٌة  -0

0560 



 

 ,0340 

 600ل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 لواء عبد الحسن عطٌة

االسس المعرفٌة للمعجمٌة العربٌة لراءة فً ضوء اللسانٌات 
كربالء : جامعة  -عطٌة .المعاصرة / لواء عبد الحسن 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –كربالء 

 سم 02ص ،  ,05ح ،  –أ 

 فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة –إطروحة دكتوراه 
 العنوان  –أ      دراسات –معاجم  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0563 

,0, 

 0,0س 

 
 سارة حسن جبر

 الفنون البالؼٌة فً كتاب عٌون
بؽداد :  -اخبار الرضا للشٌخ الصدوق / سارة حسن جبر .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ دمحم بن علً بن الحسٌن بن موسى بابوبة 0ـ البالؼة 0

م (  66، 0222هـ ،  222032الممً الشٌخ الصدوق ) 

 العنوان -أ    ـ عٌون اخبار الرضا ) ع ( 3محدث اماي كبٌر 

 

056, 

,0, 

 662م 

 
 المنهالوي ، اركان رفٌك عوٌد

التوجٌه البالؼً لرواٌات نهج البالؼة / اركان رفٌك عوٌد 
كلٌة التربٌة ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -المنهالوي ز

0205 

 سم 02ص ،  333د ،  –أ 

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.

 العنوان -أ       المعانً  –ـ البالؼة العربٌة 0

 

0565 

,0, 

 0,هـ 

 
 هدى مخبر صٌاد حمد 

ممارنة داللٌة فً اآللٌات بٌن السرلة والتناص / هدى مخبر 
كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -صٌاد حمد ز

0205 

 سم 02ص ،  025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ        نمد –ـ االدب 0ـ البالؼة 0

 

0565 

,0,420 

 200آ 

 
 وهاب االء شفٌك

االضافة فً نهج البالؼة دراسة نحوٌة وداللٌة / االء شفٌك 

0560 



الجامعة المستنصرٌة _ كلٌة التربٌة  -بؽداد ز –وهاب ن 
 0205لسم اللؽة العربٌة ، 

 سم 02ص ،  000

 0ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 أ ـ العنوان        دراسات –ـ البالؼة ـ العربٌة 
 

,0,420 

 ,06ج 

 
 الجبوري ، عبد الزهرة حسٌن ابراهٌم

الجموع فً نهج البالؼة : دراسة صرفٌة داللٌة / عبد الزهرة 
كلٌة التربٌة للعلوم  –بابل  -حسٌن ابراهٌم الجبوري .

 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ن  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة العربٌة / لؽة

 العنوان -أ          دراسات –ـ البالؼة العربٌة 0

 

0562 

,0,420 

 ,26و 

 
 ولٌد فرحان علً

 البالؼة الجدٌدة دراسة فً مفاهٌم الشعرٌة واللسانٌات
الجامعة  -بؽداد . -المعاصرة / ولٌد فرحان علً .

 0205كلٌة االداب ،  –المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  036

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها/ أداب  –ؼطروحة 
 العنوان -أ     دراسات  –ـ البالؼة العربٌة 0

 

0566 

,0,40 

 500أ 

 

 
 استبرق تركً مهجهج

الجملة ؼٌر المستملة فً العربٌة مفهومها ووظٌفتها / 
كلٌة التربٌة  –بابل : جامعة بابل  -.استبرق تركً مهجهج 

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  056

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان-أ          المعانً –ـ البالؼة العربٌة 0

 

0022 

,0, 

 ,56ب 

 
 البوعٌد ، دمحم لاسم حسٌن خلٌفة

تحوالت شعر التشٌع الى نهاٌة المرن الرابع الهجري دراسة 
البصرة :  –موضوعٌة / دمحم لاسم حسٌن خلٌفة البوعٌد 

 0205كلٌة االداب :  –جامعة النجؾ 

 سم 02ص ،  060

 وآدابهادكتوراه فً اللؽة العربٌة 
ـ الشعر 3شعر  –ـ التشٌع 0  معانً –اللؽة العربٌة  -0

 العنوان -أ       دراسات –العربً 

0020 



 

,0,40 

 ,26ح 

 
 الحمٌداوي ، أكرم نعٌم عطوان

 –التدداولٌة عند األصولٌٌن / اكرم نعٌم عطوان الحمٌداوي 
 0205كلٌة االداب :  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  022

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ         معانً –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0020 

,0,40 

 6,5س 

 
 سندس ناجً رشٌد

الدرس المعنوي والداللً عند االستاذ الدكتور كرٌم حسٌن 
-بؽداد : جامعة بؽداد  -. سندس ناجً رشٌد/ ناصح الخالدي

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم 02ص ،  026

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ الخالدي ، كرٌم حسٌن ناصح ) 0   معانً –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ          نحوي (
 

0023 

,0,40 

 620م 

 
هـ  ,,5 -هـ 550المهلبً ، احمد بن علً بن معمل االزدي ) 

 ) 
توجٌه المعنى فً كتاب الماخذ على شرح دٌوان ابً الطٌب 

دراسة وتحمٌك  -.المتنبً / احمد بن علً بن معمل المهبلً 
 –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -حسٌن علً حسٌن الزٌادي .

 0205كلٌة التربٌة ، 

 سم 02ص ،  055

 إطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها.
ـ المتنبً ، احمد بن الحسٌن ) 0معانً –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ          الشاعر الحكٌم  هـ (  ,35 -323

 

002, 

,0,4020 

 ,32م 

 
 دمحم محمود ابراهٌم

 شعر ابً طالب " دراسة بالؼٌة " / دمحم محمود ابراهٌم
كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 ،0205 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ ابو طالب ، عبد مناؾ بن 0  المعانً -ـ البالؼة العربٌة0

ق هـ ( ، والد علً ) علٌه  3 -ق هـ  25عبد المطلب ) 

 العنوان -أ        السالم ( وعم النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص وخطٌب ( 
 

0025 



    ,0,43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,56أ 

 
 هـ (  522 – 22,ابن شهر اشوب ، دمحم بن علً ) 

ه اللؽوٌة فً كتابة أبن شهر آشوب المازندرانً وجهود
الموسوم ) متشابه المرآن والمختلؾ فٌه ( / دمحم بن علً ابن 
شهر اشوب ، دراسة وتحمٌك عماد دمحم علً صادق الصفار 

 0205, كلٌة العلوم االسالمٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم 02، ص005 

 رسالة ماجستٌر آداب فً اللؽة العربٌة / اللؽة 
 العنوان  -أ          البٌان –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0025 

,0,43 

 ,06ج 

 
 الجبوري ، حمٌد جفات ثوٌنً 

التصوٌر البٌانً فً المشاهد الكونٌة المرآنٌة دراسة فً 
دٌالى جامعة دٌالى  -االنماط والوظائؾ / حمٌد جفات ثوٌنً .

 0205: كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة : 

 سم  02ص ،  05,

 العربٌة وآدابهادكتوراه فً اللؽة 

 العنوان -أ          ـ البٌان ) بالؼة عربٌة ( 0

 

0020 

,0,43 

 600ر 

 

 
 رإى جمعة ٌونس

المسائل الخالفٌة فً علم البٌان عند العرب الى نهاٌة المرن 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -الثامن الهجري / رإى جمعة ٌونس .

 0205كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  0,5ب ـ هـ ، 

 إطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ          بالؼة عربٌة –البٌان  -0

 

0022 

,0,40 

 656م 

 
 الموسوي ، شٌماء جاسم عبٌد 

 االلتفات فً نثر االمام الحسٌن ) علٌه السالم (:
بؽداد :  -دراسة بالؼٌة / شٌماء جاسم عبٌد الموسوي .

 0205كلٌة االداب ،  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  065

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ         دراسات –ـ البالؼة العربٌة 0

 

0002 

,0540 

 ,32أ 

 

 
 احمد خلٌل حبٌب زنكنة

المصطلح النحوي فً دراسات المحدثٌن/ احمد خلٌل حبٌب 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -زنكنة .

 ،0205 

0000 



 سم 02ص ،  0,5ط،  -أ

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -أ          نحو–ـ اللؽة العربٌة 0

 

,0540 

 ,32أ 

 
 احمد مهدي كاظم

العلة النحوٌة فً كتاب شفاء العلٌل فً اٌضاح التسهٌل 
واسط : جامعة  -هـ ( / احمد مهدي كاظم . 002للسلسلً ) 

 0205كلٌة التربٌة ،  –واسط 

 سم 02ص ،  ,,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / لؽة
 العنوان -أ              هـ (  002) 

 

0000 

,0540 

 ,6,ب 

 
 محسن البدٌري ، كرٌم صالح

ظاهرة سد المسد فً المرآن الكرٌم دراسة نحوٌة داللٌة / 
بؽداد الجامعة المستنصرٌة ،  -كرٌم صالح محسن البدٌري ز

 0205كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  022

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / اللؽة
           الفاظ –ـ المرآن الكرٌم 0   النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

0003 

,0540 

 56,ب 

 
 البرزنجً ، سٌؾ الدٌن شاكر نوري

ظاهرة النمل فً العربٌة " دراسة نحوٌة " / سٌؾ الدٌن 
دٌالى : جامعة دٌالى ، كلٌة التربٌة  -شاكر نوري البرزنجً .

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  303

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها

 العنوان -أ         النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

000, 

 

,0540 

 2,0ح 

 
 الحمدانً ، رائعة حسٌن مهدي

الموضوعات النحوٌة فً كتاب دلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض 
هـ ( /  0250المتوفً )  عالنا لصدٌمًالصالحٌن لدمحم بن 

كلٌة  –جامعة دٌالى  :دٌالى  -.رابعة حسٌن مهدي الحمدانً 
 0205ة االساسٌة ، التربٌ

 سم 02ص ،  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / اللؽة والنحو
ـ دمحم بن علً بن دمحم عالن بن 0 النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ 0250 – 665الشافعً )  –ابراهٌم البكري الصدٌمً 

0005 



ـ دلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض 3  (،مفسر عالم بالحدٌث

 العنوان -أ         الصالحٌن 
  

,0540 

 ,,6ح 

 
 حٌدر فرحان عبد

هـ ( فً كتب النحاة دراسة تحمٌك  305نحو ابن السراج ) ت 

بؽداد : الجامعة المستنصرٌة ،  -وتموٌم / حٌدر فرحان عبد.
 0205كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  020

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها

 هـ ( 305 – 22ـ ابن السراج ) 0  نحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ      دمحم بن السري بن سهل 
 

0005 

,0540 

 362د 

 
 الدجٌلً ، ٌسرى دمحم رضا حسن

المثال فً الدراسات النحوٌة الحدٌثة دراسة تحلٌلٌة تموٌمٌة / 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ٌسرى دمحم رضا حسن الدجٌلً .

 0205التربٌة للبنات ، 

 سم 02ص ،  053

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ          النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0000 

 

,0540 

 262د 

 
 الدلٌمً ، هبة فائك فاضل 

المباحث اللؽوٌة والنحوٌة فً كتاب ) صرؾ العنان الى لراءة 
حفص بن سلٌمان ( للشٌخ عبد الؽنً بن اسماعٌل النابلسً ) 

دٌالى : جامعة  -هـ ( / هبة فائك فاضل الدلٌمً . 00,3ت

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى 

 سم 02ص ،  003

 والنحو (  رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة تخصص ) اللؽة

ـ النابلسً ، عبد الؽنً بن 0    النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

ـصرؾ الفتات الى 3   هـ (  00,3 – 0252اسماعٌل ) 

 العنوان -ا       لراءة حفض بن سلٌمان
 

0002 

 0و05,

 666د 

 
 الدنٌناوي ، حٌدر جاسم جابر

المصدٌة واثرها فً توجٌة االحكام النحوٌة حتى نهاٌة المرن 
بؽداد :  -الرابع الهجري / حٌدر جاسم جابر الدنٌناوي .

 0205كلٌة التربٌة  –الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  300

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ           النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

0006 



 

,0540 

 ,06ز 

 
 الزبٌدي ، مها عصام حسٌن

االستعمال المرأنً دراسة فً التركٌب  مادة ) حسب ( فً
بؽداد:الجامعة -والسٌاق/مها عصام حسٌن الزبٌدي.

 0205كلٌة التربٌة,-المستنصرٌة

 سم02ص؛005و ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 الفاظ –ن الكرٌم أـ المر0   النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ
 

0002 

,0540 

 ,03س 

 
 ساجدة لاسم دمحم

 -المتكلم واحواله فً العرس النحوي / ساجدة لاسم دمحم .
 0205كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 02ص ن  065

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ          نحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0000 

 

,0540 

 ,56س 

 
 السعٌدي ، لماء خضٌر دمحم خمٌس

المباحث النحوٌة فً كتاب ) المستمل بالمفهومٌة فً حل 

هـ ( / لماء  253الفاظ الجرومٌة ( لشمس الدٌن الراعً ) ت 

كلٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -خضٌر دمحم خمٌس السعٌدي .
 0205التربٌة االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  030

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ دمحم بن دمحم بن دمحم بن اسماعٌل ) 0النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ         هـ ( ، نحوي  253 – 020

 

0000 

,0540 

 ,6ش 

 
 شهد نائل ناجً دمحم

فتح الرحمن فً تفسٌر المرآن المجٌر الدٌن العلٌمً ) ت 
 -د نائل ناجً دمحم .هـ ( دراسة لؽوٌة ونحوٌة / شه 602

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم 02ص ن  000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ عبد الرحمن بن دمحم بن عبد 0  النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ( ، مإرخ  602 – 252الرحمن العلٌمً الحنبلً ابو الً) 

 العنوان -أ   المرآن  –تفسٌر  –ـ فتح الرحمن 3باحث 

 

0003 

,0540  000, 



 شٌماء دمحم عبٌد حسٌن 620ش 
العاللات النحوٌة بٌن اللؽة العربٌة ولهجات شبه الجزٌرة 
العربٌة واالكدٌة واالوؼانٌته انموذجاً ( دراسة موازنة / 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -شٌماء دمحم عبٌد حسٌن .
 0205للبنات ، 

 سم 02ص : اٌض ،  326ز ،  -ب

 اطروحة دكتوراه فً الؽة العربٌة وادابها
 العنوان -أ      ـ اللؽات السامٌة 0   النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

 

,0540 

 600ض 

 
 ضٌاء نعمة حسٌن موسى

وظائؾ الجمل السٌالٌة فً المرآن الكرٌم واثرها فً تماسن 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ ضٌاء نعمة حسٌن موسى .النص 

 0205كلٌة االداب ، 

 سم 02ص ،  ,6,

 اطروحة دكتوراه فً الؽة العربٌة وادابها
            الفاظ –ـ المرآن الكرٌم 0  نحو –اللؽة العربٌة  -0

 العنوان -أ
 

0005 

,0540 

 062ع 

 
 عمٌل كاظم عاٌز

بابل : جامعة  -عمٌل كاظم عاٌز . /المراعاة فً النحو العربً 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –بابل 

 سم 02ص ،  005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ا          النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0005 

,0540 

 26ع 

 
 علً حسٌن مهدي

المباحث الصرفٌة والنحوٌة فً كتساب ) شرح المؽنً فً 

علً حسٌن ( /هـ  200النحو ( لبدر الدٌن المٌالنً ) ت 

كلٌة التربٌة  –مهدي دٌالى ن جامعة دٌالى  -مهدي .
 0205االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  000ت ،  -أ

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -أ           النحو –ـ الؽة العربٌة 0

 

0000 

,0540 

 656ق 

 
 المٌسً ، نمارق هاشم وهٌب حسٌن

المباحث الصوتٌة والصرفٌة فً كتاب ) التنمٌة فً التصرٌؾ 
 –نمارق هاشم وهٌب حسٌن المٌسً .  /( البن المبٌصً 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى ن جامعة دٌالى 

0002 



 سم 02ص ،  005

 تخصص ) اللؽة والنحو ( رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ المبٌصً ) نحوي ( ابو عبدهللا 0النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ         دمحم
 

,0540 

 62,ن 

 
 كرٌم حمزة حمٌدي جاسم

البن االثٌر ) ت  الفكر النحوي فً كتاب البدٌع فً علم العربٌة
 –بابل : جامعة بابل  -هـ ( / كرٌم حمزة حمٌدي جاسم . 525

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  020ح ،  -أ

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
ـ المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم 0  النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ( ، محدث لؽوي  525 – ,,5بن عبد الكرٌم ابن االثٌر ) 

 العنوان -أ          ـ كتاب البدٌع3  اصولً 

 

0006 

,0540 

 266ن 

 
 هـ ( 306 – 22الُكلٌنً ، دمحم بن ٌعموب بن سحاق ) 

بناء الجملة فً كتاب الكافً للكلٌنً /دمحم بن ٌعموب بن 
اسحاق الكلٌنً : دراسة وتحمٌك علً حسٌن ناصر العكٌلً 

 0205كلٌة اآلداب ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.

 سم 02ص ،  325

 اللؽة العربٌة وآدابها إطروحة دكتوراه فً فلسفة
 العنوان -أ      النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0032 

,0540 

 360م 

 
 مثنى لهٌر عبدهللا

العلة النحوٌة عند الفٌلً فً كتابة الصفوة الصفٌة فً شرح 
 –جامعة بؽداد  :بؽداد  -الدرة االلٌفة /مثنى لهٌر عبدهللا .

  0205كلٌة العلوم االسالمٌة ،

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -أ       نحو –ـ الؽة العربٌة 0

 

0030 

,0540 

 500م 

 
 المسافري ، نبؤ حمٌد بَكٌع 

نظم الحوار فً سورتً ) الكهؾ ( و ) مرٌم ( دراسة فً 
بابل : جامعة  -الداللة النحوٌة / نبؤ حمٌد بَكٌع المسافري .

 0205كلٌة التربٌة ،  –بابل 

 سم. 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان -أ    ـ الحوار فً المرآن 0  نحو –ـ اللؽة العربٌة 0

0030 



 

,0540 

 ,66م 

 
 مهند عبد مالح

 -.الداللة االعرابٌة فً مشكل اعراب الشعر / مهند عبد مالح 
 0205كلٌة االدآب ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0033 

,0540 

 ,60ن 

 
 نهاد دمحم علً

 –نهاد دمحم علً /  ظاهرة االعراب فً تفسٌر البحر المحٌط
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى ن جامعة دٌالى 

 سم 02ص ،  020

 ة العربٌة رسالة ماجستٌر فً اللؽ
 العنوان -أ        االعراب  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

003, 

,0540 

  052هـ 

 
 هاشم احمد هاشم

ملبات االظهار واالضمار فً تفسٌر التحرٌر والتنوٌر للطاهر 
 -بن عاشور ) دراسة نحوٌة بالؼٌة ( / هاشم احمد هاشم.

 0205كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -أ        ـ البالؼة 0  اللؽة العربٌة ، النحو -0

 

0035 

,0540 

 05ي 

 
 ٌاس حلفً دمحم

هـ  0025مباحث فً الداللة النحوٌة فً حاشٌة الصبان ت ) 

 بؽداد: جامعة بؽداد -( / ٌاس حلفً دمحم .

 0205ـ كلٌة العلوم االسالمٌة ، 

 سم 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 -22دمحم بن علً الصبان )  -0النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 م ( ، عالم بالعربٌة واالدب  0060 222هـ ،  0025

 العنوان -أ
  

0035 

,054020 

 0,0ا 

 

 

 هـ ( 253 – 005ابراهٌم الكركً ، ابراهٌم بن موسى ) 

( /  253اآللة فً مفرلة االمالة لبرهان الدٌن الكركً ) ت 

ابراهٌم بن موسى ابراهٌم الكركً ، تحمٌك ضاري حمٌد رجه 

 0205كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة العرالٌة  -حمادي .

0030 



 سم 02ص ،  20,

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان –أ           دراسات –النحو  –اللؽة العربٌة  -0

 

,054020 

 366أ 

 

 هـ( 360 – 22ابن جنً ، عثمان بن جنً الموصلً ) 

العلة النحوٌة فً شروح كتاب ) اللمع فً العربٌة ( البن جنً 
/ عثمان بن جنً الموصلً ابن جنً ، تحمٌك عماد علً 

كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -سرحان الدلٌمً .

 0205االساسٌة، 

 سم 02ص ،  0,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / تخصص ) اللؽة النحو ( 
 العنوان -أ       دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0032 

,054020 

 366أ 

 
 هـ ( 360 – 22ابن جنً ، عثمان بن جنً الموصلً ) 

االصول اللؽوٌة عند ابن جنً وابن فارس / عثمان بن جنً 
جامعة بؽداد : كلٌة  –الموصلً ، دراسة وتحمٌك : بؽداد 

 0205التربٌة ابن رشد ، 

 سم 02ص ،  030

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ احمد بن فارس ، 0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ( ،  365 – 306ً ) احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌن

 العنوان -أ          لؽوي 
 

0036 

,054020 

 366أ 

 

 هـ ( 360 –22ابن جنً ، عثمان بن جنً الموصلً )

هـ    360التعلٌل النحوي فً شروح اللّمع البن جنً ت 

دراسةموازنة / عثمان بن جنى الموصلً ابن جنً ، تحمٌك 
: كلٌة   -واسط عامر ظاهر جودة العٌدانً : واسط : جامعة 

 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ، 005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 العنوان -أ          دراسات –النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 

00,2 

,054020 

 ,56أ 

 

 هـ (  56 -ق هـ  0ابو االسود الدإلً ، ظالم بن عمر ) 

أبنٌة االفعال فً دٌوان ابً االسود الدإلى / ظالم بن عمر ابو 
  -االسود الدإلً ، تمدٌم الطالبة آمنة سالم حسن.

 0205كلٌة االداب ،  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم 02ص ،  052

00,0 



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ          دراسات  –النحو  –اللؽة العربٌة  -0

 

 054020,ط 

 350أ 

 
 325ابو جعفر الطوسً ، دمحم بن الحسن بن علً الطوسً ) 

 ( هـ 52, –

آثر كتب معانً المرىن فً تفسٌر التبٌان للطوسً : دراسة 
نحوٌة / دمحم بن الحسن بن علً الطوسً ابو جعفر الطوسً 

بؽداد : جامعة المستنصرٌة  -ن تمدٌم طالبة رؼد ماجد ثابت .

 0205التربٌة ، كلٌة  –

 سم 02ص ،  036

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / لؽة
 العنوان -أ      دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

00,0 

,054020 

 535أ 

 
 065نحو  – 22أشجع السلمى ، اشجع بن عمرو السلمً ) 

 هـ (
أسالٌب الطلب فً شعر اشجع السلمً : دراسة نحوٌة / 

 -أشجع السلمى بن عمرو ، تمدمت الطالبة دعاء فاضل ناٌؾ .
 0205كلٌة التربٌة  –واسط : جامعة واسط 

 سم 02ص ،  052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.
 العنوان -أ       دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

00,3 

,05,020 

 560ا 

 

 
 أضواء  حسن لاسم

تعدد االوجه االعرابٌة فً شروح المعلمات دراسة موازنة/ 
بؽداد : جامعة بؽداد ن كلٌة التربٌة  -اضواء حسن لاسم.

 0205للبنات : 

 سم 02ص ،  003

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

 العنوان -ا       دراسات –النحو  –اللؽة العربٌة  -0

 

00,, 

,054020 

 266أ 

 
 أمٌنة ناجً ؼدٌر

االحتماالت النحوٌة لتعلك شبه الجملة فً السور المدنٌة/ 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  –أمنٌة ناجً ؼدٌر 

 0205اآلداب ، 

 سم 02ص ،  002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ      دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

00,5 



,054020 

 052ب 

 
 باسم عبد حمد

وثر المعانً المضاٌا النحوٌة عند الشنمٌطً فً كتابة ك
الدراري فً كشؾ جناٌا صحٌح البخاري االمام العالمة الشٌخ 

هـ ( / باسم عبد  03,5دمحم الخضر الحكنً الشنمٌطً ) ت 

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم .

 سم 02،  050ج ،  –أ 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ـ دمحم الخضر بن 0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ( ، مفتً المالكً  32220353ماٌابً الحكنً الشنمٌطً ) 

ـ كوثر المعانً الدراري فً كشؾ خباٌا 3  بالمدٌنة المنورة

  العنوان-ا      صحٌح البخاري
 

00,5 

,05,107 

 52,ب 

 
 باسمة عبد العزٌز علً

االحالة فً النحو العربً دراسة فً ضوء علم لؽة النص / 
بؽداد : جامعة بؽداد _ كلٌة  -باسمة عبد العزٌز علً ز

 0205التربٌة للبنات ن 

 سم 02ص ،  006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 

 العنوان -أ            دراسات –النحو  –ـ الؽة العربٌة 0

 

00,0 

,054020 

 ,0,ب 

 
 – ,06البخاري ، دمحم بن أسماعٌل بن ابراهٌم بن المؽٌره ) 

 هـ ( 055

آحادٌث الوعد والوعٌد فً صحٌح البخاري : دراسة لؽوٌة / 
دمحم بن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المؽٌره البخاري ، تمدمت بها 

 –بؽداد : جامعة بؽداد  -الطالبة ٌاسمٌن عدنان نعمة حسن .
 .0205كلٌة التربٌة ، 

 سم 02ص ،  322

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة
 العنوان -أ           النحو دراسات –العربٌة ـ اللؽة 0 

 

00,2 

,054020 

  ,,ب 

 

 هـ ( 200 – 053البدر الدمامٌنً ، دمحم بن ابً بكر ) 

هـ ( على الدمامٌنً )  0262اعتراضات المرابط الدالئً ) ت 

هـ ( دراسة نحوٌة / دمحم بن ابً بكر البدر الدمامٌنً  200ت 

كلٌة  –بؽداد : جامعة المستنصرٌة  -.، مٌساء طه خماس 
 0205االداب ، 

 سم 02ص ،  0,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها

00,6 



ـ المرابط الداللً ، 0   دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 -أ               هـ ( نحوي 0262 – 0200دمحم بن دمحم ) 

 العنوان
 

,054020 

 ,,ب 

 

 هـ ( 200 –053مامٌنً ، دمحم بن ابً بكر)البدر الد

التعلٌل النحوي فً كتاب ) المنهل الصافً فً شرح الوافً 
هـ (/ دمحم بن ابً بكر البدر  200لبدر الدٌن الدمامٌنً ) ت 

بابل : جامعة بابل  -الدمامٌنً ، تحمٌك طٌبة إدرٌس طارق .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، ،  –

 سم 02ص ،  052

 رسالة ماجستٌر فلسفة فً اللؽة العربٌة / لؽة
 العنوان -أ        دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0052 

,054020 

 263ج 

 
 الجلٌحاوي ، لحطان هادي حسن

البدائل النحوٌة فً كتاب سٌبوٌة / لحطان هادي حسن 
كربالء : جامعة كربالء : كلٌة التربٌة للعلوم  -الجلٌحاوي .
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  026

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة
 دراسات -النحو –ـ اللؽة العربٌة 0

 هـ ( ، نحوي 022 – 0,2ـ سٌبوٌه ، عمرو بن عثمان ) 0

 العنوان -أ
 

0050 

,054020 

 003خ 

 
 الخفاجً ، نور عاٌد عبدهللا

هـ ( فً كتابة )  0002تنبٌهات السٌد علً خان المدنً ) ت 

الحدائك الندٌة فً شرح الفوائد الصمدٌة ( فً باب االسماء / 
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -نور عاٌد عبدهللا الخفاجً .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها م لؽة
ـ علً خان، علً بن 0    دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ        هـ ( ، أدٌب0002 – 0250احمد )

 

0050 

,054020 

 262د 

 

 
 الدلٌمً ، عامر سعٌد نجم عبدهللا

تركٌب المسم والشرط فً كالم االمامٌن الحسن والحسٌن 
بابل :  -علٌهم السالم/ عامر سعٌد نجم عبدهللا الدلٌمً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة بابل 

 سم 02ص ،  003

0053 



 رسالة الدكتوراه فً اللؽة العربٌة / اللؽة
 العنوان -أ           دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,054020 

 ,06ز 

 
 الزبٌدي ، وفاء طارش داود

شرحا المٌسً ابن بري لشواهد االٌضاح ) دراسة موازنة ( / 
كلٌة  –واسط : جامعة واسط  -وفاء طارش داود الزبٌدي .

 0205التربٌة ، 

 سم 02ص ،  020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

ـ المٌسً ، دمحم بن 0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ       هـ ( 550 – 06,علً ) 

 

005, 

 020و05,

 303ز 

 
 هـ ( 300 – 0,0الزحاج ، ابرهٌم بن السري بن سهل ) 

آثر معانً المرىن واعرابه للزحاج فً تفسٌر مجمع البٌان 
للطبرسً : دراسة نحوٌة / ابراهٌم بن السري بن سهل 

بؽداد : جامعة  -الزحاج ، تحمٌك رنا ماجد ثابت .
 0205كلٌة التربٌة ،  –المستنصرٌة 

 سم 02ص ،  002

 / لؽة رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ الطبرسً ، الفضل 0   دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ       هـ ( ، مفسر  5,2 – 22بن الحسن ) 

 

0055 

,054020 

 606س 

 
 022 – 0,2سٌبوٌة ، عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً ) 

 هـ (
االستبدال النحوي فً كتاب سٌبوٌة / عمرو بن عثمان بن 

 -تمدمت بها الطالبة عذراء سعٌد عبد . –لنبر الحارثً 
 0205كلٌة التربٌة ،  –المادسٌة ن جامعة المادسٌة 

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة
 نوانالع -أ        دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0055 

,054020 

 050ش 

 
 هـ (062 –22الشاطًٌ،ابراهٌم بن موسى بن دمحم )

االبعاد التداولٌة فً المماصد الشافٌة فً شرح الخالصة  
ابراهٌم بن موسى بن دمحم ،  /هـ ( 062الكافٌة للشاطبً ) ت 

 دراسة وتحمٌك احمد حسٌن حٌال
 0205الجامعة المستنصرٌة كلٌة االداب ،  –بؽداد 

 سم 02ص ، 0032

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 

0050 



 العنوان -أ       دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,054020 

 06,ع 

 
 هـ ( 526 – 22العبرتً ، اسعد بن نصر بن االسعد )

البحث الصرفً والنحوي فً كتاب ) شرح اللمع فً العربٌة ( 
اسعد بن نصر بن االسعد العبرتً ، دراسة وتحمٌك دمحم /

كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -عطٌة عبدهللا الجبوري .
 0205االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة تخصص ) اللؽة والنحو(

 العنوان -أ       دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0052 

,054020 

 0,0ع 

 
 عفراء دمحم علً عبد الجبار

 00,أثر المرئٌة المعنوٌة فً التوجٌة النحوي عند الجرجانً 

هـ فً الممتصد فً شرح االٌضاح / عفراء دمحم علً عبد 
 الجبار 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –بابل : جامعة بابل 

 سم 02ص ،  020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ الجرجانً ، عبد 0   دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ   هـ ( ، لؽوي  00,- 22الماهر بن عبد الرحمن )

 

0056 

,054020 

 ,20ع 

 
 هـ ( 505 – 502العكبري ، عبدهللا بن الحسٌن ) 

( / عبدهللا  505التحلٌل النحوي عند ابً البماء العكبري ) ت 

كربالء ن  -بن الحسٌن العكبري ، تحمٌك االء عبد نعٌم .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة كربالء 

 سم 02ص ن  335

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها

 العنوان -أ         دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0052 

 

,054020 

 00,غ 

 
 الؽرابً ، نور مسلم صالح

االعتراضات النحوٌة لشراح الجمل على عبد الماهر الجرجانً 
ذي لار : جامعة ذي لار ، كلٌة  -/ نور مسلم صالح الؽرابً .

 0205االداب ، 

 سم 02ص ،  053

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ـ الجرجانً ، عبد 0   دراسات  –النحو  –ـاللؽة العربٌة 0

       ( عالم اللؽة 00, – 22الماهر بن عب دالرحمن ) 

0050 



 العنوان -أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

,054020 

 56غ 

 
 الؽزي ، بدور عبود اٌدام

الوال االمام علً ابن ابً طالب ) ع ( فً التراث النحوي 
ذي لار : جامعة ذي لار  -واللؽوي / بدور عبود اٌدام الؽزي .

 0205: كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لسم اللؽة العربٌة ، 

 سم 02ص ،  055

 ماجستٌر اللؽة العربٌة وآدابها
ـ علً بن ابً طالب 0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 -ق هـ  – 03بن عبد المطلب الهاشمً ) علٌه السالم ( ) 

 العنوان -أ     هـ ( امٌر المإمنٌن  2,

 

0050 

,054020 

 0,0ع 

 
 ؼفران حاجم عبد السادة

الداللة النحوٌة لعوارض التركٌب فً دٌوان الشٌخ احمد 
 الوائلً / ؼفران حاجم عبد السادة

كلٌة التربٌة االساسٌة،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

0205 

 سم 02ص ،  032

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.رسالة 

ـ الوائلً ، احمد ) 0   دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ      ( ، شاعر  0223 – 0602

 

0053 

,054020 

 00,ؾ 

 

 
 ,,0الفراء ، ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن المنظور تادٌلمً ) 

 هـ (  020 –

للؽة لالزهري ) ت آراء الفراء النحوٌة فً معجم تهذٌب ا
 –هـ ( / ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن المنظور/ الدٌلمً  302

المادسٌة : جامعة  -تمدٌم الطالب حسن مجلً جابر الجبوري .

 0205كلٌة التربٌة ،  –المادسٌة 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها.
 العنوان -أ        دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

005, 

,054020 

 06,ؾ 

 

 
 ,,0الفراء ، ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن المنظور تادٌلمً ) 

 هـ (  020 –

هـ ( / ٌحٌى بن  002كتاب المصادر فً المرآن للفراء ) ت 

زٌاد بن عبدهللا بن المنظورالفراء ، دراسة وتحمٌك وردة 
كلٌة اآلداب ،  –بؽداد :: جامعة المستنصرٌة -علً مردان .

0055 



0205 

 سم 02ص ،  ,35

 إطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,054020 

 052ق 

 
 لاسم جودة عطٌة

اسلوب التعلٌل فً نهج البالؼة دراسة نحوٌة / لاسم جودة 
لتربٌة للعلوم االنسانٌة ، بابل : جامعة بابل : كلٌة ا -عطٌة .

0205 

 سم 02ص ،  003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / لؽة
 العنوان -أ          دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0055 

,054020 

 026ل 

 
 الالمً ، ضٌاء جخٌر كاظم

جهود الدكتور / دمحم احمد الدالً فً اللؽة والنحو وتحمٌك 
البصرة : جامعة  -ضٌاء جخٌر كاظم .التراث اللؽوي / 

 0205البصرة ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  000

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
الدالً ، دمحم احمد )  -0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -ا         نحوي ( 
 

0050 

 054020,ط 

 ,06م 

 
 هـ ( 52, – ,35الماوردي ، علً بن دمحم ) 

 52,الداللة النحوٌة فً تفسٌر النكت والعٌون للماوردي ) ت 

هـ ( / علً بن دمحم الماوردي ، دراسة وتحمٌك زهراء 
كلٌة التربٌة  –بابل : جامعة بابل  -ؼسكندر كاظم الخفاجً .

 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  032

 لؽة –اللؽة العربٌة رسالة ماجستٌر فً 
 –ـ المرآن الكرٌم 0  دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ            اعراب 
 

0052 

,054020 

 ,,0م 

 
 هـ ( 025 – 002المبرد ، دمحم بن ٌزٌد ) 

آراء المبرد النحوٌة فً شرح كتاب سٌبوٌة البً سعٌد السٌرا 
 عواد فً / دمحم بن ٌزٌد المبرد ، تحمٌك عمر

كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -عبدهللا ضافً التمٌمً .
 0205للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  025

0056 



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
ـ السٌرافً ، ٌوسؾ 0  دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ        ( لؽوي  325 – 332بن الحسن ) 

 

,054020 

 ,32م 

 
 دمحم رزاق عٌدان

هـ ( على النحوٌٌن  5,5اعتراضات ابن الحاجب ) ت 

واختٌاراته النحوٌة فً كتابه شرح الممدمة الكافٌة فً علم 
بابل : جامعة بابل ، كلٌة  -االعراب / دمحم رزاق عٌدان .

 .0205التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 سم 02ص ،  0,2

 العربٌة / لؽةرسالة ماجستٌر فً اللؽة 
ـ عثمان بن عمر بن 0   دراسات –نحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

هـ ( ، فمٌه  5,5 – 502ابً بكر بن ٌونس ابن الحاجب ) 

 ط  –ـ الكافٌة 3  مالكً من كبار العلماء بالعربٌة

 العنوان -أ
 

0002 

 

,054020 

 ,05ن 

 
 الناصري ، ؼانم هانً كزار

التعسؾ فً الرأي النحوي عند علماء العربٌة/ ؼانم هانً 
كلٌة / التربٌة للعلوم  –جامعة بابل  -كزار الناصري .

 0205االنسانٌة، 

 سم 02ص ،  0,5

 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
 العنوان -أ         دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0000 

,054020 

 506ن 

 
هـ  002 – 22بن احمد بم محمود النسفً )  النسفً ، عبدهللا

 ) 
التوجٌه النحوي للمراءات المرآنٌة فً تفسٌر النسفً ) ت 

هت ( مدارن التنزٌل وحمائك التاوٌل / عبدهللا بن احمد  002

بؽداد :  -بن محمود النسفً ، تحمٌك عمر صبحً معتون .
 .0205كلٌة العلوم االسالمٌة،  –جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  320

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ         دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0000 

 054020,ط 

 626ن 

 
 هـ ( 0ت : ق  – 22النٌلً ، تمً الدٌن ) 

الدرس النحوي فً الحلة نشؤته وتطوره حتى نهاٌة المرن 
الرابع عشر الهجري : دراسة تطبٌمٌة فً كتاب الصفوة 
الصٌفٌة / تمً الدٌن النٌلً ، دراسة وتحمٌك لاسم رحٌم 

0003 



كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –بابل : جامعة بابل  -حسن .
0205 

 سم 02ص ،  02,

 اللؽة العربٌة / لؽةفلسفة فً  –إطروحة دكتوراه 
النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0 دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربة 0

 العنوان-ا          تارٌخ –
 

,054020 

 00هـ 

 
 هبة عبد الكرٌم مطر عباس

 -شبه الجملة فً كتاب سٌبوٌة / هبة عبد الكرٌم مطر عباس .

 0205كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد ن جماعة بؽداد 

 سم 02ص ،  026

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

ـ سٌبوٌه ، عمرو بن 0دراسات  –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ       نحوي  –هـ (  022 – 0,2عثمان ) 

 

000, 

,054020 

 062و 

 
 الوائلً ، نهلة عبدهللا خلؾ

سٌن التفكٌر النحوي عند سٌبوٌة وابن السراج فً أثار الدار
كربالء : جامعة  -المحدثٌن / نهلة عبد هللا خلؾ الوائلً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –كربالء 

 سم 02ص ،  060

 إطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة 
ـ سٌبوٌه ، عمرو بن 0  دراسات –النحو  –اللؽة العربٌة  -0

هـ ( لؽوي ابن السراج ، دمحم بن  022 – 0,2عثمان ) 

 العنوان -أ          هـ ( ائمة االدب  305 – 22السري _ 

 

0005 

,054020 

 56و 

 
 وسن علً حسٌن

هـ ( فً  0360الردود النحوٌة للطاهر بن عاشور ) ت 

هـ ( فً الكشاؾ  532التحرٌر والتنوٌر على الزمخشري ) ت 

بابل ، كلٌة التربٌة للعلو بابل : جامعة  -/ وسن علً حسٌن ز
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / لؽة
ـ ابن عاشور ، دمحم 0    دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

ـ الزمخشري ، 3 هـ ( ، نحوي  ,002 – 22الطاهر ) 

 العنوان -ا       هـ ( ، لؽوي  532- 22محمود بن عمر ) 

 

0005 

,054020 

 ,05ي 

 
 الٌاسري ، عصام عدنان رحٌم

0000 



جهود المحدثٌن فً النمد النحوي / عصام عدنان رحٌم 
 0205كلٌة اآلداب ،  –المادسٌة جامعة المادسٌة  -الٌاسري ز

 سم 02ص ،  0,0

 ؼطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ      دراسات –النحو  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,05402000 

 2,6ش 

 
 الشمري ، ثامر نجم عبود

فاعلٌة استراتٌجً التعلم التولٌدي ودورة التعلم الخماسٌة فً 
التحصٌل واالحتفاظ بالمفاهٌم النحوٌة لدى طالب المرحلة 

البصرة : جامعة  -. -الثانوٌة / ثامر نجم عبود الشمري .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –البصرة 

 سم 02ص : اٌض ،  060،  ع –ب 

 ؼطروحة دكتوراه فلسفة تربٌة
 العنوان -أ        التعلٌم الثانوي –طرق تدرٌس  –ـ النحو 0

 

0002 

 0545,ط 

 6,,ا 

  

 
 ( 300 – 003ابن درٌد ، دمحم ابن الحسن بن درٌد االزدي ) 

 300أبنٌة الصرؾ وتؽٌراتها فً جمهرة اللؽة البن درٌد ) ت 

هـ ( / دمحم ابن الحسن بن درٌد االزدي ابن درٌد : دراسة 
 –ذي لار : جامعة ذي لار  -وتحمٌك إخالص جابر عٌسى .

 0205كلٌة اآلداب ، 

 سم 02ص ،  ,05

 اللؽة العربٌة وىدابها  –رسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -أ        الصرؾ  –ت اللؽة العربٌة 0

 

0006 

,0545 

 606س 

 
 هـ ( 022 – 22سٌبوٌة ، عمرو بن عثمان ) 

ماهر خضٌر هاشم  /التفكٌر الصرفً فً شروح كتاب سٌبوٌة 
 –كربالء : جامعة كربالء  -كاظم / عمرو بن عثمان سٌبوٌة .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  002

 فلسفة فً اللؽة العربٌة وآدابها / لؽة رسالة دكتوراه
 العنوان -أ      صرؾ  –ت اللؽة العربٌة 0

 

0022 

,0545 

 0,0غ 

 
 ؼادة نور دمحم

بؽداد  -داللة االبنٌة الصرفٌة فً سورة طه / ؼادة نور دمحم .

 0205كلٌة التربٌة ،  –ن جامعة بؽداد 

 سم 02ص ،  053

 لؽة –رسالة ماجستٌر آداب فً اللؽة العربٌة 

 العنوان -أ      الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

0020 



 

,0545 

 065ق 

 

 هـ ( 322نحو  22المبٌص ، عبد العزٌز بن عثمان ) 

ابو عبدهللا المبٌص فً كتابة ) التتمة فً التصرٌؾ / عبد 
العزٌز بن عثمان المبٌص ، تحمٌك عبٌر نعمة فرج الهاشمً 

 0205كلٌة التربٌة ،  –واسط : جامعة واسط  -.

 سم 02ص ن  035

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أ       الصرؾ  –ت اللؽة العربٌة 0

 

0020 

 
,0545 

 60,م 

 
 مروة عبد الباسط حمٌد رشٌد

الظواهر الصرفٌة فً لراءة خلؾ بن هشام البزاز / مروة 
ة التربٌة كلٌ –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد الباسط حمٌد رشٌد .

 .0205للبنات 

 سمز 02ص ،  005

 رسالة ماجستٌر فً الؽة العربٌة
ـ خلؾ بن هشام البزاز 0  الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 -أ           هـ ( ، احد المراء العشرة  006 – 052االسدي ) 

 العنوان
 

0023 

 
,0545 

 522م 

 
 مسلم فاضل عباس

األبنٌة الصرفٌة فً الجزء العاشر من المرآن الكرٌم : ) 
بؽداد : جامعة بؽداد  -دراسة داللٌة ( / مسلم فاضل عباس .

 0205كلٌة اآلداب ،  –

 سم 02ص ،  0,2

 فلسفة اللؽة العربٌة وىدابها –رسالة ماجستٌر 

 العنوان -أ         الصرؾ –ـ اللؽة العربٌة 0

 

002, 

 

,0545 

 522م 

 
 المسلماوي ، جاسم عبد الزهرة مفتاح

ؼٌر المتصرؾ فً العربٌة / جاسم عبد الزهرة مفتاح 
كلٌة التربٌة للعلوم  –بابل : جامعة بابل  -السلماوي .
 0205االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها / اللؽة
 العنوان -أ          الصرؾ –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0025 

,0545 

 200و 

 
 والء جبار سفٌح

 -الداللة الصرفٌة فً ) الصحٌفة النبوٌة ( / والء جبار سفٌح.

0025 



 0205كلٌة االداب ،  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم 02ص ،  055ث ،  –أ 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ         الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

,054520 

 500أ 

 

 
 أستبرق ابراهٌم ٌعموب

دٌالى :  –دٌوان الكتاب ألدونٌس / استبرق ابراهٌم ٌعموب 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  –جامعة دٌالى 

 سم 02ص ،  ,05

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        دراسات  –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0020 

,054520 

 5,3أ 

 
 االعرجً ، كاظم محً كاظم

هـ  0263البحث الصرفً فً حاشٌة عبد المادر البؽدادي ت ) 

هـ (  050(على شرح بانت سعاد البن هشام االنصاري ) ت 

كلٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  –كاظم محً كاظم االعرجً /
 0205التربٌة االساسٌة ، 

 سم 02ص ،  0,0

 فً اللؽة العربٌة / اللؽة –رسالة ماجستٌر 
ـ البؽدادي ، عبد 0  دراسات –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

ـ ابن هشام 3   هـ ( ، ادٌب 0263 – 0232المادر بن عمر ) 

           هـ ( ، عالم بالعربٌة  005 – 022، عبدهللا بن ٌوسؾ ) 

 العنوان -أ
 

0022 

,051520 

 600ب 

 
 البناء ، وسام مجٌد حسن

دراسة الصرؾ العربً فً هدى علم اللؽة التارٌخً / وسام 
كلٌة التربٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -مجٌد حسن البناء .

0205 

 سم 02ص ،  002

 إطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ         دراسات –الصرؾ  –ـ الؽة العربٌة 0

 

0026 

,054520 

 566ح 

 
 ٌوسؾ ابراهٌمالحسنً ، حمٌد 

البحث الصرفً عند العالمة حسن المصطفوي فً كتابة 
التحمٌك فً كلمات المرآن الكرٌم / حمٌد ٌوسؾ ابراهٌم 

 0205كلٌة االداب ،  –ذي لار : جامعة ذي لار  –الحسنً 

 سم 02ص ،  ,00

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة / اللؽة

0062 



لمصطفوي ، ـ ا0  دراسات –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ         حسن ) عالم بالعربٌة (
 

,054520 

 656س 

 
 سوسن عبد الحسٌن عجٌل

هـ فً معانً  332البحث الصرفً عند ابً جعفر النحاس 

المرآن واعرابه وشرح المصائد / سوسن عبد الحسٌن عجٌل 
 0205كلٌة التربٌة ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.

 سم 02ص ،  305

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

ـ النحاس ، احمد بن 0   دراسات–الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ     هـ ( ، مفسر وادٌب 332 – 22محمود ) 

 

0060 

 

,054520 

 6,0م 

 
 هـ( 502 – 22المٌدانً ، احمد بن دمحم ) 

هـ ( / احمد بن دمحم  502المٌدانً وجهوده اللؽوٌة ) ت 

  -المٌدانً ، دراسة وتحمٌك نادٌة هاشم دمحم الزرنجانً .
واسط : جامعة واسط ن كلٌة التربٌة : لسم اللؽة العربٌة ، 

0205 

 سم 02ص ،  025

 كاجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها
 –ـ اللؽة العربٌة 0  دراسات –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 العنوان -أ      دراسات  –النحو 
 

0060 

,054526 

 ,23ا 

 
 امجد ٌوسؾ خلؾ

الترتٌب فً الصرؾ العربً النشؤة والتطور الى المرن العاشر 
ذٌمار جامعة ذٌمار : كلٌة  -الهجري / امجد ٌوسؾ خلؾ .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  060

 العربٌة وآدابها ماجستٌر فً اللؽة
 العنوان  -أ      تارٌخ  –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0063 

,054526 

 060ر 

 
 رلٌة سجاد حسن

التوجٌه الصرفً فً كتب مشكل اعراب المرآن فً المرنٌن 
المثنى :  –الخامس والسادس الهجرٌٌن / رلٌة سجاد حسن 

 0205جامعة المثنى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم 02ص ،  002

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادآبها
 العنوان -أ          تارٌخ –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

006, 



,0040 

 ,50م 

 
 الظاهري ، مظفر عبد رومً

دراسة اللهجات العربٌة فً آسٌا الوسطى عند المستشرلٌن 
بؽداد : جامعة بؽداد  -مظفر عبد رومً الظاهري ./ المولاز 

 0205كلٌة األدآب ،  -.

 سم 02ص ،  066

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها
 العنوان -أ        تارٌخ –الصرؾ  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0065 

 024,0,ط 

 620ش 

 
 شهالء عبد الرحمن جابر

 –االخطاء اللؽوٌة فً لؽة الخبر الصحفً العرالً ) المحلً 
شهالء عبد  /  0202 –م  0225السٌاسً ( للمدة من 

كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الرحمن جابر .

0205 

 سم 02ص ،  055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها

 العنوان -أ      ـ الخبر الصحفً 0اللحن  –ـ اللؽة العربٌة 0

 

0065 

,6040 

 200ر 

 
 الركابً ، مٌعاد مكً فٌصل

جهود اللؽوٌٌن العرالٌن فً دراسة اللؽات السامٌة / مٌعاد 
كلٌة التربٌة ،  –واسط : جامعة واسط  -مكً فٌصل الركابً ز

0205 

 سم 02ص ،  00,

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / لؽة
 العنوان -أ        ـ اللؽات السالمٌة0

 

0060 

,66465 

 26ع 

 
 علً ؼراوي احمد

الفعل ومكوناته فً اللؽة السومرٌة فً ضوء نصوص 
التصادٌة منشورة وؼٌر منشورة من ساللة أور الثالثة / علً 

 0205كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عزاوي احمد .

 سم 02ص : اٌض ن  ,00ش ،  –أ 

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة
ضارة العرالٌة ـ الح0     ـ اللؽات السامٌة ) السومرٌة (0

 العنوان -أ        المدٌمة 
 

0062 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العلوم الطبٌعٌة 

 والرٌاضٌات

 

 

 

 
5024000 

 366ب

 
 بثٌنة خالد ابراهٌم

فاعلٌة استراتٌجٌة المنحنى المبرمج فً التحصٌل والذكاءات 
المتعددة لدى طالبات الصؾ االول المتوسط فً مادة الرٌاضٌات 

كلٌة التربٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/بثٌنة خالد ابراهٌم.

 0205االساسٌة,

 سم02ص:اٌض؛000ط,-ه

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان-لٌم المتوسط         االتع-طرق تدرٌس-الرٌاضٌات-0

 

0066 

5024000 

 602ر

 
 رهام عبد المجٌد مراد رستم

فاعلٌة برنامج كورت للتفكٌر فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً 
المتوسط وتفكٌرهن الهندسً فً مادة الرٌاضٌات/ رهام عبد 

كلٌة التربٌة –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة -المجٌد مراد رستم.

 0205االساسٌة ,

 سم02ص؛,02س,-د

0222 



 رسالة ماجستٌر فً التربٌة لطرائك تدرٌس الرٌاضٌات
 العنوان-التعلٌم الثانوي          ا–طرق تدرٌس -الرٌاضٌات-0

 

5024000 

 262ع

 
 العكٌلً ,لمى علً احمد

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات الذكاءات المتعددة فً الترابط 
سط/لمى علً احمد الرٌاضً لدى طالبات الصؾ الثانً المتو

كلٌة التربٌة –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة -العكٌلً .
 0205االساسٌة,

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان-التعلٌم الثانوي         ا-طرق التدرٌس-الرٌاضٌات-0

 

0220 

50042 

 ,05ي

 
 ٌاسر ابراهٌم صالح

الخوارزمٌة  هل مشكلة التخصٌص المتعدد االهداؾ باستعمال 
بؽداد:جامعة -الجٌنٌة مع تطبٌك عملً /ٌاسر ابراهٌم صالح .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد

 سم02ص؛,5

 رسالة ماجستٌر فً االدارة 
 العنوان-رٌاضٌات          ا–الخوارزمٌة -0

 

0220 

505423 

 550م

 
 مصطفى ابراهٌم باسم

استعمال السالسل الزمنٌة ذات التكامل الكسري للتنبإ بتلوث 
بؽداد:جامعة -الهواء فً مدٌنة بؽداد/مصطفى ابراهٌم باسم.

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد

 سم02ص؛20

 ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-التكامل الكسري                              ا-0

 

0223 

506 

 600ب

 
 ً,حسن عبد الستار ابراهٌمالبٌات

استعمال خوارزمٌة البحث المتناؼم المركبة كل مسالة 
التخصٌص التربٌعٌة مع تطبٌك عملً /حسن عبد الستار 

كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-ابراهٌم البٌاتً.
 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛02

 ماجستٌر فً بحوث العملٌات
 العنوان-ا        الرٌاضٌات التطبٌمٌة                -0

 

022, 

50640,  0225 



 انتصار كاظم جاسم 605ا
استخدام مبدأ المٌمة العظمى لدى االنتروبً فً تمرٌر التوزٌع 

االحتمالً لمإشرات بعض نماذج صفوؾ االنتظار /انتصار 
الجامعة المستنصرٌة :كلٌة االدارة -كاظم جاسم .

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً االحصاء
 العنوان-ا              ت الوصفٌة                    االحتماال-0

 

5064, 

 ,32ا

 
 احمد هشام دمحم طاهر 

تكامل اسلوبً تحلٌل مظروؾ البٌانات وعملٌات وعملٌات 
التحلٌل الهرمً المضبب لمٌاس وتموٌم كفاءة اداء كلٌات 

البصرة البصرة :جامعة -جامعة البصرة /احمد هشام دمحم طاهر .
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,–

 سم02ص؛056و,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم االحصاء 
 العنوان-االحصاء التحلٌلً                          ا-0

 

0225 

5064, 

 ,26ا

 
 امٌر علً عبود

استخدام لدوال اللبٌة فً تحلٌل المركبات الرئٌسٌة للنتاج 
/امٌر علً  0200-0662 المحلً االجمالً فً العراق للسنوات

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد.-عبود.

 سم02ص؛56م,-ب

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء 
 العنوان-االحصاء التحلٌلً                           ا-0

 

0220 

5064, 

 0,,ب

 
 البدراوي ,علً ٌاسٌن ؼنً 

شوائً فً تمدٌر اثر التوزٌع ؼٌر الطبٌعً لحدود الخطؤ الع
مع تطبٌك / علً  GARCH –ARMAمعلمات بعض نماذج 

كلٌة –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة -ٌاسٌن ؼنً البدراوي.

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛22

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاء

 العنوان-االحصاء التطبٌمً                          ا-0

 

0222 

5064, 

 236ب

 
 البو دمحم ,زهراء سعد جاسم 

اختٌار افضل توزٌع احتمالً لمعول دخل الفرد فً العراق 
كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-/زهراء سعد جاسم البو دمحم .

0226 



 0205وااللتصاد ,

 سم02ص؛05

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء
 العنوان-الفرد فً العراق            ا-0االحصاء التطبٌمً -0

 

5064, 

 ,20ت

 
 تمارة رإوؾ حسٌن

تحلٌل احصائً لظاهرة انتشار التعلٌم الخصوصً فً مإسسات 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-محافظة بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛6,ث,-ا

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-ا       التعلٌم الخصوصً    -0بٌمً االحصاء التط-0

 

0202 

5064, 

 566ح

 
 حسٌن طارق صادق

توظٌؾ المعلومات المسبمة فً تمرٌر معلمات انموذج االنفاق 

-/حسٌن طارق صادق . 022040200فً العراق للسنتٌن 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛0,

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-ا    االنفاق فً العراق       -0االحصاء التطبٌمً -0

 

0200 

5064, 

 ,,6ح

 
 حٌدر حسن رحٌمة 

التنبإ باعداد مرضى السكري فً العراق مع دراسة لتحلٌل اهم 
كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-اسبابة /حٌدر حسن رحٌمة .

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛05

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-اي فً العراق          السكر-0االحصاء التطبٌمً -0

 

0200 

5064, 

 63,خ

 
 خدٌجة عدنان حمٌد

تحلٌل الصدمات الهٌكلٌة لنموذج الطلب الكلً باستخدام متجه 
-0602:العراق حالة تطبٌمٌة ) (svar)االنحدار الذاتً الهٌكلً 

كلٌة –البصرة :جامعة البصرة  -( /خدٌجة عدنان حمٌد.0202

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛020ه,-ا

 رسالة ماجستٌر علوم االحصاء
 العنوان-ا      النحدار الذاتً       ا-0االحصاء التحلٌلً -0

 

0203 



5064, 

 ,60ر

 
 رإدة رعد ٌوسؾ

بتوزٌع اسً لمتؽٌر االستجابة مع  2تحلٌل التجارب العاملٌة 

كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-التطبٌك / رإدة رعد ٌوسؾ .
 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛05ز,-ب

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء
 العنوان-ا                     االحصاء التطبٌمً        -0

 

020, 

5064, 

 20,ز

 
 الزركانً ,اٌاد حبٌب شمال

لمات انموذج االعداد اللوجستً المتعدد فً حالة وجود تمدٌر مع
مشكلة الفصل والتعدد الخطً مع تطبٌك عملً فً المجال 

كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-الطبً /اٌاد حبٌب شمال الزركانً .

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛20

 ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-ا          االحصاء التطبٌمً                          -0

 

0205 

5064, 

 660ز

 
 زٌنب احمد عباس

اختٌار افضل انموذج للتنبإ بعدد االسماء المشمولة بؤعانات 
-شبكة لحماٌة االجتماعٌات فً العراق /زٌنب احمد عباس .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛50

 دبلوم عالً فً االحصاء
 العنوان-ا     الحماٌة االجتماعٌة     -0ً االحصاء التطبٌم-0

 

0205 

5064, 

 06,س

 
 السري,احمد عبد الرضا كاظم

دراسة تطبٌمٌة لتمدٌر انموذج االنحدار اللوجستً عن استمرار 
-الحٌاة الزوجٌة فً الكوت /احمد عبد الرضا كاظم السراي .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد ,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص,6,

 رسالة الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-ا         ٌمً                        االحصاء التطب-0

 

0200 

5064, 

 ,5س

 
 سعد كاظم حمزه

التحلٌل الوٌجً النموذج االنحدار فً ضل بٌانات مفمودة / سعد 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد-كاظم حمزة .

 سم02ص؛0,3

0202 



 دكتوراه فلسفة فً االلتصاد
 العنوان-ا                               االحصاء التحلٌلً-0

 

5064, 

 250س

 
 السلطانً ,جاسم دمحم كاظم

استعمال نماذج بوكس وجنكنز للتنبإ بعدد مرضى المصابٌن 
بمرض التهاب الكبد الفاٌروسً فً العراق /جاسم دمحم كاظم 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد جامعة بؽداد-.السلطانً 

 سم02ص؛05

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-ا         ً                      االحصاء التطبٌم-0

 

0206 

5064, 

 ,66س

 
 سهٌر كرٌم رمانً 

تصمٌم تام التؽشٌة باستعمال اختبار دونت المعدل مع اختبارات 
-بؽداد:جامعة بؽداد -المتعددة /سهٌر كرٌم رمانً .الممارنات 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر علوم فً االلتصاد
 العنوان-ا     مً                          االحصاء التطبٌ-0

 

0202 

5064, 

 2,6ش

 
 الشمري ,ذو الفمار جاسم دمحم

الحٌاة فً العراق لعام اختٌار افضل انموذج فً بناء جداول 
كلٌة -بؽداد :جامعة بؽداد-/ذو الفمار جاسم دمحم الشمري.0660

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛006

 ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-ا   المٌاه فً العراق         -0 االحصاء التطبٌمً-0

 

0200 

5064, 

 2,6ش

 
 الشمري ,عمر مكً رحٌم

للبٌانات الضبابٌة مع تطبٌك عملً فً الجانب تحلٌل التباٌن 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-الطبً /عمر مكً رحٌم الشمري .

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛05

 ماجستٌر علوم فً االحصاء
 العنوان-ا      ٌلً                         االحصاء التحل-0

 

0200 

 5064, 

 6ط

 
 طه ازهر دمحم ناظم

م المٌاسً  السعار المستهلن باستعمال بعض طرائك التبإ بالرل

0203 



كلٌة -جامعة بؽداد-التحلٌل الموسمٌة /طه ازهر دمحم ناظم.
 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛,0

 دبلوم عالً فً االحصاء
 العنوان-االحصاء التحلٌلً                                  ا-0

 

5064, 

 000ع

 
 العتابً ,مرٌم جالل خزعل 

-0220تحلٌل احصائً النتاج التمور فً محافظات العراق لمده 

بؽداد:كلٌة االدارة -/مرٌم جالل خزعل العتاب0202ً

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛05

 شهادة دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-االحصاء التطبٌمً                               ا-0

 

020, 

5064, 

 ,60ع

 
 العوادي ,حٌدر عبد هللا جاسم 

استعمال بعض طرق السالسل الزمنٌة للتنبإ بالوالدات فً 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-العراق /حٌدر عبد هللا جاسم العوادي.

 0205االداره وااللتصاد ,

 سم02ص؛52

 الدبلوم العالً فً االحصاء

فً  الوالدات-0السالسل الزمنٌة -0االحصاء التطبٌمً -0

 العنوان-العراق    ا
 

0205 

5064, 

 ,26ع

 
 العكٌدي,منٌر شهاب احمد 

التنبإ بالتلوث البٌئً باستعمال نماذج بوكس جنكنز لمحطة 
كلٌة -بؽداد :جامعة بؽداد-الوزٌرٌة/منٌر شهاب احمد العكٌلً .

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛50

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-ا    تلوث البٌئً        ال-0التطبٌمً االحصاء -0

 

0205 

5064, 

 26ع

 
 علً صالح عبد الرزاق 

تمدٌر المٌم المفموده فً انموذج البٌانات المزدوجة مع تطبٌك 
كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-عملً /علً صالح عبد الرزاق.

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛00

 ماجستٌر فً علوم االحصاء 
 العنوان-ا   البٌانات المزدوجة       -0 االحصاء التطبٌمً-0

0200 



 

5064, 

 26ع

 
 علً ناصر حسٌن 

اٌجاد الخوارزمٌة الكفوءة فً تمدٌر معلمات توزٌع وٌبل 
المخطط تطبٌمه على سرعة الرٌاح فً العراق /علً ناصر 

 0205بؽداد:جامعة بؽداد:كلٌة االدارة وااللتصاد,-حسٌن .

 سم02ص؛,03

 دكتوراه فلسفة فً االحصاء 
 العنوان -الرٌاح فً العراق          ا-0االحصاء التطبٌمً -0

 

0202 

5064, 

 26ع

 
 علً ٌحٌى عبد الرضا

استعمال انموذج االنحدار اللوجستً لدراسة ظاهرة البطالة عند 
-بؽداد:جامعة بؽداد-الشباب فً بؽداد/علً ٌحٌى عبد الرضا.

 0205وااللتصاد,كلٌة االدارة 

 سم02ص؛52

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-ا       البطالة               -0ٌمً االحصاء التطب-0

 

0206 

5064, 

 ,06م

 
 ماهر مزهر سهٌل 

تاثٌر المستوى التعلٌمً لالمهات على وفٌات االطفال دراسة 
كلٌة -بؽدادتحلٌلٌة احصائٌة /ماهر مزهر سهٌل/بؽداد:جامعة 

 0205االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛00

 دبلوم عالً فً االحصاء 
 العنوان-االحصاء التحلٌلً                                    ا-0

 

0232 

5064, 

 ,32م

 
 دمحم حسنٌن عبد المنعم عبد الرضا الحكٌم

استعمال السالسل الزمنٌة للتنبإ بملة محصول الذرة الصفراء 
-حسنٌن عبد المنعم عبد الرضا الحكٌم . فً واسط/دمحم

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛3,

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-ا  محصول  –الذرة الصفراء -0االحصاء التطبٌمً  -0

 

0230 

5064, 

 ,32م

 
 دمحم طالب خنجر

ك / دمحم طالب دراسة نموذج االنحدار شبه المعلمً مع التطبٌ
كلٌة العلوم للحاسوب –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -خنجر .

 0205والرٌاضٌات,

0230  



 سم02ص؛50

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء الرٌاضً
 العنوان-االحصاء التطبٌمً      ا-0

 

5064, 

 550م

 
 مصطفى علً فخري 

( مع armaxالتنبإ بمٌم السالسل الزمنٌة باستعمال انموذج )

تطبٌك عملً على درجات الحرارة العظمى فً مدٌنة بؽداد/ 
كلٌة االدارة -بؽداد: جامعة بؽداد -مصطفى علً فخري .

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛55

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء 
 العنوان-االحصاء التطبٌمً     ا-0

 

0233  

5064, 

 6,6م

 
 مهدي وهاب نعمة نصر هللا

الموزون مع تطبٌك عملً /مهدي بارٌتو –بناء توزٌع اسً 
كلٌة االدارة -جامعة بؽداد-بؽداد.-وهاب نعمة نصر هللا .

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛,02

 اطروحة دكتوراه فً االحصاء 
 العنوان-االحصاء التطبٌمً       ا-0

 

023,  

5064, 

 052ن

 
 نازن جعفر صادق

تمرٌر نماذج االنحدار للبٌانات الطوٌلة مع االنمطاع فً 
-جابة وتطبٌماها فً المجال الطبً / نازن جعفر صادق .االست

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛025

 دكتوراه فلسفة فً االحصاء 

 العنوان-المجال الطبً       ا-0االحصاء التطبٌمً -0

 

0235  

5064, 

 ,6ن

 
 نور فارس عبود

مدارس مدٌنة استعمال نظام المعلومات الجؽرافٌة لتمٌٌم توزٌع 
-بؽداد : جامعة بؽداد-بؽداد: دراسة تحلٌلٌة / نور فارس عبود.

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,

 سم02ص؛02

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-نظم المعلومات الجؽرافٌة    ا-0االحصاء التطبٌمً -0

 

0235  

5064,  0230  



 الٌساري , مهند حسٌن عذاب  ,50ي
المعٌشٌة على الحالة الصحٌة لالسرة العرالٌة / اثر االحوال 

كلٌة االدارة -بؽداد:جامعة بؽداد-مهند حسٌن عذاب الٌساري .

 0205وااللتصاد,

 سم02ص؛52

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً

 العنوان-االحوال المعٌشٌة          ا-0االحصاء التطبٌمً -0

 

506 

 566ح

 
 حسٌن دمحم سمٌر

استخدام المعولٌة فً تصمٌم التجارب مع تطبٌك عملً / 
كلٌة علوم –المادسٌة:جامعة المادسٌة -حسٌن دمحم سمٌر .

 0205الحاسوب والرٌاضٌات ,

 سم02ص؛52

 ماجستٌر فً علوم االحصاء الرٌاضً 
 العنوان-تصمٌم     ا -التجارب-0االحصاء الرٌاضً  -0

 

0232  

50645 

 5,6س

 
 السعدون,رؼدة حامد تركً 

نماذج ماركوؾ فً التحلٌل االحصائً  والتنبإ باعداد المصابٌن 
-باالمراض السرطانٌة لالطفال ... /رؼدة حامد تركً سعدون .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,–البصرة : جامعة البصرة 

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء 
 العنوان-ااالحصاء التحلٌلً )البصرة(          -0

 

0236  

50645 

 65ؾ

 
 فواز احمد دمحم صالح 

بناء نموذج لوفٌات االطفال الرضع باستعمال مسح الوفٌات 
/فوز احمد دمحم  0200االمهات وخارطة الفمر فً العراق لعام 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد,-بؽداد: جامعة بؽداد-صالح .

 سم02ص؛,5

 العنوان-ا اضً  االحصاء الرٌ-0فً االحصاء رسالة ماجستٌر 

 

02,2  

503400 

 ,63ن

 
 كوثر كاظم صخً

تمٌٌم اداء تصامٌم جدٌدة لسخانة الماء الشمسً فً مدٌنة 
كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -البصرة / كوثر كاظم صخً .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛036

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الفٌزٌاء
 العنوان-الطالة الشمسٌة      ا-0

 

02,0  



532 

 620ج

 
 الجٌالوي . نور علً سامً

تاثٌر اضافة النحاس والخارصٌن على بعض الخصائص 
بابل -الفٌزٌائٌة الؼشٌة اوكسٌد ... نور علً سامً الجٌالوي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –:جامعة بابل 

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء        ا-0

  

02,0  

532 

 566ع

 
 الحسٌنً , رٌام عبد الحسٌن نوري 

تحضٌر مادة بولٌمرٌة متراكبة تستخدم لتعوٌض االجزاء 
المتضررة فً تمكٌن نتٌجة الحوادث/رٌام عبد الحسٌن نوري 

 0205كلٌة العلوم  , -بابل :جامعة بابل  -الحسٌنً .

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 
 وانالعن-الفٌزٌاء     ا-0

 

02,3  

532 

 362ع

 
 العجٌلً , ضفاؾ حسٌن صبٌح

تاثٌر بولً اكرٌل اماٌد على الخواص الفٌزٌائٌة ... / ضفاؾ 
كلٌة التربٌة للعلوم –بابل : جامعة بابل -حسٌن صبٌح العجٌلً .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛65

 رسالة الماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 
 العنوان-االبولٌمرات               –الفٌزٌاء -0

 

02,,  

532 

 25,م

 
 المرمضً ,رحٌم عبد جبر حمدان

تحضٌر مادة مطاطٌة مركبة مدعومة بالفراٌت لتوهٌن موجات 
بابل :جامعة -الرادار ... /رحٌم عبد جبر حمدان المرمضً .

 0205كلٌة العلوم ,-بابل

I-XIV ,066سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الفٌزٌاء 
 العنوان-جات           امو–الرادار -0الفٌزٌاء -0

 

02,5  

 532 

 62,م

 
 مرٌم عٌسى فٌصل 

المطعمة باٌونات النحاس  k2so4نماء ومٌزات بلورات 

كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-والحدٌد/ مرٌم عٌسى فٌصل .
,0205 

 سم02ص:اٌض؛62

02,5  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-البلورات          ا-0الفٌزٌاء  -0

 

532 

 62,هـ

 
 هدٌل ؼالً اشنٌن

اٌجاد عاللة شبة تجرٌبٌة للمٌاسات الخاصة بالرادون المنبعث 
-من مواد البناء داخل الدور السكنٌة/ هدٌل ؼالً اشنٌن .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 

 العنوان-ا  االشعاع      -0الفٌزٌاء -0

 

02,0  

5324202, 

 02ر

 
 رافل صالح ساجت فٌاض 

 si/cdoتصنٌع ودراسة خصائص كشاؾ المفرق الهجٌن 

المشاب والمحضر بطرٌمة الرش الكٌمٌائً الحراري / رفل 
كلٌة العلوم للبنات -بؽداد:جامعة بؽداد-صالح ساجت فٌاض .

,0205 

i-v ,025سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم فٌزٌاء المواد
 العنوان-فٌزٌاء المواد        ا-0

 

02,2  

5324202, 

 26ع

 
 علً حسٌن عبد الرزاق

( واستخدامة culn1-xgaxse2تصنٌع مفرق هجٌن للمركب )

-بؽداد: جامعة بؽداد-كخلٌة شمسٌة / علً حسٌن عبد الرزاق .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم ,

i-x ,052سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الفٌزٌاء 
 العنوان-فٌزٌاء المواد             ا-0

 

02,6  

5324202, 

 62,م

 
 مرٌم زهٌر عبد الواحد طعمة

تاثٌر اوكسٌد المؽنٌسٌوم وثانً اوكسٌد السلٌكون النانوي على 
بعض الخواص المٌكانٌكٌة والحرارٌة لمركبات االٌبوكسً/مرٌم 

كلٌة العلوم -د:جامعة بؽدادبؽدا-زهٌر عبد الواحد طعمة.

 0205للبنات,

 سم02ص؛50

 رسالة ماجستٌر فً علوم فٌزٌاء المواد

 العنوان-فٌزٌاء المواد      ا-0

 

0252  

5324202,  0250  



 الموسوي,اسٌا حسٌن كاظم حسن  656م
تاثٌر اضافة بولً اكرٌل اماٌد على بعض الخصائص الفٌزٌائٌة 

-لبولً فٌنٌل الكحول ... / اسٌا حسٌن كاظم حسن الموسوي .

 0205كلٌة العلوم , –بابل :جامعة بابل 

i-xiv ,020سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان-الفٌزٌاء المواد         ا-0

 

5324202, 

 02ن

 
 ٌاسٌن احمدنؽم 

 cdsتحضٌر ودراسة الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

كلٌة العلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-النمٌة ... /نؽم ٌاسٌن احمد .
 0205للبنات,

i-v 000سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء /صلبه ومواد
 العنوان-فٌزٌاء المواد         ا-0

 

0250  

532420 

 562ا

 
 اسٌل صالح طه

دراسة نظرٌة لمدرة الخرج فً لٌزر اللٌؾ البصري المطعم 
كلٌة التربٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-بالثولٌوم /اسٌل صالح طه .

 0205للعلوم الصرفة,

 سم02ص؛56

 رسالة ماجستٌر فً الفٌزٌاء 

 العنوان-دراسات     ا–الفٌزٌاء -0

 

0253  

532420 

 636ا

 
 االوجً ,مصطفى عبد الكرٌم جهاد

تحضٌر ودراسة متراكبات بولٌمرٌة مدعمة من نوع 
grapheme /pmma  وzno/pmma  النانوٌة /مصطفى

كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-عبد الكرٌم جهاد .
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء 
 العنوان-دراسات        ا–الفٌزٌاء -0

 

025,  

532420 

 ,60ا

 
 احمد صالحاٌاد 

تصنٌع ودراسة خصائص كاشؾ ضوئً من المفرق الهجٌنً... 
كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-/اٌاد احمد صالح

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛0,5

0255  



 دكتوراه فً الفٌزٌاء
 العنوان-ا        دراسات  –الفٌزٌاء -0

 

532420 

 ,6,ب

 
 البدٌري,عباس عبد سوٌث

تحضٌر ودراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة للمتراكب بولً 
كلٌة –جامعة البصرة -انلٌن ... /عباس عبد سوٌث البدري .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة,

 سم02ص؛65

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 

 العنوان-دراسات               ا–الفٌزٌاء -0

 

0255  

532420 

 ,5ر

 
 رؼد منصور عبد سبتً 

لخصائص الفٌزٌائٌة لبعض مساحٌك التجمٌل وتاثٌرها دراسة ا
بابل :جامعة بابل -على بشرة االنسان/رؼد منصور عبد سبتً .

 0205كلٌة العلوم ,–

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 
 العنوان-مساحٌك التجمٌل      ا-0دراسات -الفٌزٌاء-0

 

0250  

532420 

 ,66ز

 
 الزهٌري ,صادق خٌون مجبل 

تصمٌم عدسة مزدوجة تحت تؤثٌر مصطلحات هندسٌة /صادق 
كلٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -خٌون عجٌل الزهٌري .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛02

 ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء 
 العنوان-دراسات           ا–الفٌزٌاء -0

 

0252  

532420 

 0,0س

 
 سارة عبد اللطٌؾ كدٌمً

دراسة تركٌز الرادون والثورون والرادٌوم ومعدالت االنبعاث 
البصرة -الكتلً والتبخر السطحً ... /سارة عبد اللطٌؾ كدٌمً.

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–:جامعة البصرة 

 سم02ص؛60

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات                ا–الفٌزٌاء -0

 

0256  

532420 

 ,3س

 
 سحر حجٌل عبد

دراسة تاثٌر درجة حرارة الماعدة والتلدٌن على الخصائص 

0252  



المحضرة بطرٌمة  c0 fe2 o4التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

دٌالى :جامعة -التحلل الكٌمٌائً الحراري / سحر جمٌل  عبد .
 0205كلٌة العلوم ,–دٌالى 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات     ا–الفٌزٌاء -0

 

532420 

 202س

 
 سالم حمٌد فٌاض 

تحضٌر ودراسة الخواص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

cdte:cu .كلٌة التربٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-/سالم حمٌد فٌاض

 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛00

 ماجستٌر فً علوم االلفٌزٌاء
 العنوان-دراسات     ا-الفٌزٌاء-0

 

0250  

532420 

 250س

 
 , ٌوسؾ حبٌب كاظمالسلطانً 

دراسة تاثٌر الزاوٌة بٌن المصدر المنتج والكاشؾ بوجود مادة 
كلٌة -بابل :جامعة بابل-... /ٌوسؾ حبٌب كاظم السلطانً .

 0205العلوم,

 سم02ص؛55

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات      ا–الفٌزٌاء -0

 

0250  

532420 

 60س

 
 سهى هادي فرهود

مع سطوع  heدراسة نظرٌة التفاعل ذرة الهٌلٌوم الالمستمرة 

ذي لار -بعض المعادن واالؼشٌة الرلٌمة /سهى هادي فرهود .
 0205كلٌة العلوم ,–:جامعة ذي لار 

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات          ا–الفٌزٌاء -0

 

0253  

532420 

 60س

 
 لاسمسٌؾ الدٌن عبد الكرٌم 

الخواص البصرٌة الالخطٌة ومحدد المدرة البصري للصبؽات 
العضوٌة فً المحالٌل واالؼشٌة البولٌمرٌة باستخدام تمنٌة ... 

كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -/ سٌؾ الدٌن عبد الكرٌم لاسم.
 0205التربٌة للعلوم الصرفة,

 سم02ص؛,02

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء 
 العنوان-سات                 ادرا–الفٌزٌاء -0

025,  



 

532420 

 005ع

 
 عباس حٌدر حسٌن

الرلٌمه  cdse:alدراسة الخواص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

كدالة لنسب التشوٌب ودرجة حرارة التلدٌن/عباس حٌدر حسٌن 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/-بؽداد:جامعة بؽداد-.

 سم02ص؛26

 الفٌزٌاءرسالة ماجستٌر فً علوم 
 العنوان-دراسات          ا-الفٌزٌاء-0

 

0255  

532420 

 60,ع

 
 عدنان علً دمحم 

 sn1-xvxتحضٌر ودراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة الؼشٌة 
o2  . دٌالى:جامعة -الرلٌمة ومسحولة النانوي/عدنان علً دمحم

 0205كلٌة العلوم ,–دٌالى 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات     ا–الفٌزٌاء -0

 

0255  

532420 

 00,ع

 
 الؽرابً,الؽرابً ,احمد حمزة عباس حمود

تاثٌر بولً اثٌلٌن عالً الكثافة على بعض الؽصائص الفٌزٌائٌة 
 pp-pmmaلخالئط بولً بروبلٌن بولً مثٌل مٌتا اكربالٌت 

كلٌة –بابل:جامعة بابل -/احمد حمزة عباي حمود الؽرابً.
 0205للعلوم الصرفة ,التربٌة 

 سم02ص/025

 رسالة الماجستٌر فً ععلوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات         ا–الفٌزٌاء -0

 

0250  

532420 

 052ؾ

 
 فاضل بجاي معٌبد

دراسة تاثٌر درجة حرارة التلدٌن والسمن على الخصائص 
الرلٌمه /فاضل بجاي معٌبد  znseالتركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-بؽداد:جامعة بؽداد-.

 سم02ص؛25

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان-دراسات           ا–الفٌزٌاء -0

 

0252  

532420 

 025ؾ

 
 فاضل حسن علً صالح

دراسة تمٌمٌة لمنظومة تولٌد نبضة لصٌرة فً نظام لٌزر 
nd:yag  المصنع بواسطة لٌزرgaas  ًفاضل حسن عل/

0256  



 0205كلٌة العلوم,–بابل :جامعة بابل -صالح.

i-x  ,26سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات         ا–الفٌزٌاء -0

 

532420 

 ,0,ن

 
 كرار مهدي صالح

الرلٌمة  cdoدراسة الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة الؼشٌة 

رٌمة الترسٌب بالحمام الكٌمٌائً /كرار مهدي المحضرة بط
 0205كلٌة التربٌة ,–بؽداد :الجامعة المستنصرٌة -صالح .

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات      ا–الفٌزٌاء -0

 

0202  

532420 

 62,م

 
 مرٌم اسامة عبد الكرٌم

دراسة الخواص المٌكانٌكٌة والسلوكٌات الدٌنامٌكٌة لمتراكبات 
-بؽداد:جامعة بؽداد-منفردة وهجٌنة /مرٌم اسامة عبد الكرٌم .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛65

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات          ا-الفٌزٌاء-0

 

0200  

532420 

 500و

 
 وطبان احمد خمٌس جدوع

دراسة ممارنة للخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة .../ 
كلٌة العلوم –دٌالى :جامعة دٌالى -وطبان احمد خمٌس جدوع .

,0205 

 سم02ص؛,6

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-دراسات          ا–الفٌزٌاء -0

 

0200  

532420 

 56و

 
 وطن حمود جبر 

ة والنماط الكمٌة /وطن دراسة ممارنة بٌن لٌزرات االبار الكمٌ
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة :جامعة البصرة -حمود جبر .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-االبار الكمٌة         ا-0دراسات -الفٌزٌاء-0

 

0203  

53240 

 2,0ذ

 
 ذكرى كمال طه

020,  



الطرق  دراسة طٌفٌة لبعض الجزٌئات ثالثٌة الذرات باستذدام
 شبه التجرٌبٌة /ذكرى كمال طه

 سم02ص؛035

 اطروحة دكتوراه فلسفه فً الفٌزٌاء
 العنوان-نظرٌات          ا –الفٌزٌاء  -0

 

5324,0 

 003خ

 
 الخفاجً ,اسراء دمحم كاظم

دراسة تاثٌر البالزما ؼٌر الحرارٌة فً الخواص التركٌبٌة 
... /اسراء دمحم والبصرٌة لالؼشٌة اوكسٌد الخارصٌن النانوٌة 

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد-كاظم الخفاجً .

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-فٌزٌاء الحاله الصلبة      ا-0

 

0205  

5324,03 

 602ر

 
 رٌام احمد مطشر

اٌبوكسً النمٌة والمشوبة –تحضٌر خلطة البولً ٌورثٌن 
بمضافات محلٌة ودراسة بعض خواصها الفٌزٌائٌة وتطبٌماتها 

البصرة :جامعة البصرة -كبولٌمٌر مضاد... رٌام احمد مطشر .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–

i-iv ,002سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-البولٌمٌرات )فٌزٌاء(           ا-0

 

0205  

5324000 

 620ا

 
 اٌالؾ دمحم شدهان

عادات العمل المتضمنة فً كتاب الفٌزٌاء للمرحلة االعدادٌة ... 
كلٌة التربٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -/اٌالؾ دمحم شدهان.

,0205 

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة )طرائك تدرٌس الفٌزٌاء(
 العنوان-االتعلٌم االعدادي        –طرق تدرٌس -الفٌزٌاء-0

 

0200  

5324000 

 003خ

 
 الخفاجً ,فاتن ستار محمود

( فً اكتساب k-w-l-hفاعلٌة استراتٌجٌة الجدول الذاتً )

-المفاهٌم الفٌزٌائٌة ... /فاتن ستار محمود الخفاجً .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛,00ن,-ا

 رسالة الماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم العامة 
 العنوان-التعلٌم االعدادي   ا–طرق التدرٌس –الفٌزٌاء -0

 

0202  



535 

 600س

 
 سناء نصٌر دواره

/ سناء insbbiالكفائة الكمٌة لثنائً النفط الكمٌة الضوئً 

 0205كلٌة العلوم ,–ذي لار :جامعة ذي لار -نصٌر داوارة .

 سم02ص:اٌض؛26

 ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء رسالة
 العنوان-الفٌزٌاء    ا-0الضوء -0

 

0206  

53540 

 ,62ص

 
 الصمٌدعً ,علً ستار جبار 

دراسة الخواص البصرٌة والكهربائٌة لصبؽات عضوٌة /علً 
كلٌة التربٌة –البصرة :جامعة البصرة -ستار جبار الصمٌدعً .

 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛00

 الفٌزٌاءرسالة ماجستٌر علوم فً 
 العنوان-فٌزٌاء البصرٌات        ا-0

 

0222  

535420 

 360م

 
 المحنا, سارة معٌن شهاب 

دراسة الخواص البصرٌة للعدسات المؽناطٌسٌة  المزدوجة 
-باستخدام طرٌمة التولٌؾ /سارة معٌن شهاب المحنا .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–بابل:جامعة بابل 

 سم02ص ؛50

 فً علوم الفٌزٌاء رسالة ماجستٌر

 العنوان-البصرٌات الفٌزٌائٌة       ا-0

 

0220  

535452 

 ,00ت

 
 تبارن عبد العباس فٌاض

استخدام طرٌمة المشط اللٌزري لتحضٌر وتوصٌؾ خواص 
اؼشٌة اوكسٌد الرصاص وكبرٌتٌد الرصاص النانوٌة /تبارن 

كلٌة العلوم –بابل:جامعة بابل -عبد العباس فٌاض .
 0205للبنات,

 سم02ص؛63

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-فٌزٌاء        ا–اللٌزر -0

 

0220  

535452 

 ,06ج

 
 الجبوري ,سحر حٌدر محمود

استخدام لٌزر ندمٌوم رٌان فً حضر شرٌعة سلٌكونٌة بلورٌة 
ودراسة تاثٌره على كفائة الخلٌة الشمسٌة /سحر حٌدر محمود 

 0205لعلوم للبنات,كلٌة ا-بابل :جامعة بابل-الجبوري .

 سم02ص؛26

0223  



 رسالة ماجستٌر علوم فً فٌزٌاء اللٌزر 
 العنوان-اشعة اللٌزر       ا-0

 

535452 

 505خ

 
 الخزاعً, زٌنب عبد الزهرة عبد الحسن

دراسة الخواص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة اوكسٌد 
-الكادمٌوم... /زٌنب عبد الزهرة عبد الحسن الخزاعً .

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بابلبابل:جامعة 

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر علوم فٌزٌاء اللٌزر 

 العنوان-اشعة اللٌزر       ا-0

 

022,  

535452 

 660ز

 
 زٌنب سمٌن علً اوجاغ

( على nd:yagدراسة تاثٌر اشعة اللٌزر ندٌمٌوم بان )

-الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة ... /زٌنب سمٌن علً اوجاغ.
 0205كلٌة العلوم,-كركونكركون:جامعة 

 سم02ص؛,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-=اشعة اللٌزر           ا0

 

0225  

535452 

 52ن

 
 نؽم دمحم عبٌد

دراسة تاثٌر طالة اللٌزر وطول موجتة على تؽٌٌر خواص 
المحضرة  ag:auوسبٌكة   ptالمحالٌل النانوٌة الؽروٌة ل 

كلٌة –بابل :جامعة بابل -بطرٌمة المشط اللٌزري /نؽم دمحم عبٌد .
 0205العلوم للبنات ,

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر علوم فٌزٌاء اللٌزر
 العنوان-اللٌزر      ا–الفٌزٌاء -0

 

0225  

535452 

 0,هـ

 
 هدى كاظم محسن

دراسة تاثٌر اشعة اللٌزر متعدد االطوال الموجٌة على بعض 
كلٌة –بابل :جامعة بابل -خصائص الدم/هدى كاظم محسن.

 0205العلوم للبنات,

 سم02ص؛03

 رسالة ماجستٌر فً علوم فٌزٌاء اللٌزر وتطبٌماته
 العنوان-اشعة اللٌزر               ا-0

 

0220  

530 

 ,06ج

 
 الجبوري ,سعد عباس جاسم

0222  



مادة مطاطٌة مركبة لتصنٌع مانعات تسرب الزٌوت  تحضٌر
كلٌة –بابل :جامعة بابل -/سعد عباس جاسم الجبوري .

 0205العلوم,

 سم02ص؛02

 ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء الكهربائٌة        ا-0

 

530 

 502ع

 
 عصام عباس خضٌر 

تحضٌر اؼشٌة رلٌمة متعددة التبلور من اوكسٌد الزنن و 
واسط :جامعة –اوكسٌد االندٌوم.../ عصام عباس خضٌر 

 0205كلٌة العلوم,-واسط

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء الكهربائٌة              ا-0

 

0226  

53045 

 026ش

 
 الشامً ,ابو طالب ٌوسؾ عباس عبد الكرٌم

ال استمرارٌات والفوضى فً الدوائر االلكترونٌة /ابو طالب ال
-البصرة :جامعة البصرة-ٌوسؾ عباس عبد الكرٌم الشامً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛,6

 رسالة ماجستٌر فً علم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء            ا-0االلكترونٌات  -0

 

0262  

532 

 ,66م

 
 مهند محسن مرزون

نمل الدم خالل نمطة كمٌة تحت تاثٌر مجال مؽناطٌسً / مهند 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة :جامعة البصرة -محسن مرزون .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛0,6

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-مؽناطٌس            ا–الفٌزٌاء -0

 

0260  

53640 

 066ط

 
 الطائً ,سجى رافع دمحم

دراسة فمدان الطالة لجسٌمات الفا باستخدام كاشؾ االثر 
كركون:جامعة -/سجى رافع دمحم  الطائً . cr-3qالننوي 

 0205كلٌة العلوم,-كركون

 ٌم02ص؛62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء االشعاعٌة    ا-0

0260  



 

53640 

 ,32م

 
 دمحم لاسم خضٌر 

لٌاس مستوى االشعاع الطبٌعً فً منطمة المبلة فً محافضة 
كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -البصرة /دمحم لاسم خضٌر .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص:اٌض ؛22

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-االشعاع )محافظة البصرة(   ا-0الفٌزٌاء االشعاعٌة -0

 

0263  

53640 

 650س

 
 سوزان بهاء الدٌن دمحم

اٌجاد الظروؾ المشطٌة  المثلى للكاشؾ االثر النووي.../ 
 0205كلٌة العلوم,-جامعة كركون-سوزان بهاء الدٌن دمحم.

 سم02ص؛06

 رسالة ماجستٌر فً الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء النووٌة        ا-0

 

026,  

53640 

 ,0,ن

 
 كرار امٌن لدوري دمحم

النانوي ودراسة تاثٌر التشوٌب على الخواص  sn o2تحضٌر 

بؽداد:جامعة -التركٌبٌة والبصرٌة /كرار امٌن لدوري دمحم.
 ابن الهٌثم –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -بؽداد
i-vii ,022سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علم الفٌزٌاء

 العنوان-الفٌزٌاء النووٌة          ا-0

 

0265  

53640 

 356م

 
 المحسناوي ,احمد مسحور علً 

دراسة التوزٌع االحصائً الطبعً لطٌؾ العناصر المشعه 
-باستخدام الكاشؾ الومٌضً / احمد مسحور علً المحسناوي.

 0205كلٌة العلوم,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء االشعاعٌة               ا-0

 

0265  

53640 

 60م

 
 مها كرٌم دمحم

الزوجٌة  150ce-130دراسة التركٌب النووي لنظائر 

-باستخدام انموذج البوزونات المتفاعله االول /مها كرٌم دمحم.

 0205كلٌة العلوم,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛00

0260  



 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء النووٌة            ا-0

 

536400000 

 300ر

 
 رجاء دمحم عبد هللا

الضخ ؼٌر االدٌباتٌكً للشحنة االلكترونٌة فً نماط كمٌة 
كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -ممترنة /رجاء دمحم عبد اللة .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌاء      ا-0االلكترونات -0

 

0262  

53640000 

 505ق

 
 المزاز,حسٌن رضا دمحم علً 

تاثٌر بعض المعلمات على لٌاس التوهٌن وعامل التراكم الشعة 
كاما /حسٌن رضا دمحم علً -كاما باستعمال فصٌلة تطابك كاما

ابن -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-بؽداد:جامعة بؽداد-المزاز.
 0205الهٌثم,

 سم02ص؛02

 ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان-ا اشعة كاما     -0

 

0266  

5,2 

 5,0ا

 
 اسراء جرجٌس نعمة 

امٌنو -,تحضٌر وتشخٌص لواعد شؾ ومعتمداتها المشتمة من 

انتٌباٌرٌن واستخدامها فً استخالص اٌون النٌكل الثنائً/ 
كلٌة -ذي لار : جامعة ذي لار-اسراء جرجٌس نعمة .

 0205العلوم,

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكمٌاء

 العنوان-ا              الكٌمٌاء -0

 

0622  

5,2 

 620ا

 
 اٌمان جاسم دمحم

 ni3 o4دراسة ممارنة لتحضٌر وتشخٌص العامل المساعد 
co3 o4 al2 o3  واستخدامه فً االكسدة الضوئٌة... / اٌمان

 0205كلٌة العلوم ,–بابل :جامعة بابل -جاسم دمحم.

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء 
 العنوان-ا         الكٌمٌاء -0

 

0620  

5,2 

 00,ؾ

 
 فرات لطٌؾ ٌحٌى شرٌؾ 

0620  



تحضٌر وتشخٌص انواع جدٌدة من االطٌان الهجٌنة بطرٌمة 
بؽداد: -ادخال اٌونات المعادن ... /فرات لطٌؾ ٌحٌى شرٌؾ .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-جامعة بؽداد

 سم02ص؛006

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان-االطٌان الهجٌنة           ا-0الكٌمٌاء -0

 

5,240 

 ,32ا

 
 احمد عبد الهادي مجٌد

تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌات الباٌولوجٌة لبعض 
جامعة البصرة -مشتمات الناٌتروجٌن/ احمد عبد الهادي مجٌد .

 0205:كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم52ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 
 العنوان-دراسات            ا-الكٌمٌاء-0

 

0623  

5,240 

 ,32ا

 
 احمد مجٌد زٌدان

تحضٌر وتشخٌص بعض المواد المنشطة للسطوع التوأمٌة 
ودراسة تطبٌماتها مواد مشتتة وكاسرة لالستحالب لمعالجة 

البصرة :جامعة -المستحلبات النفطٌة /احمد مجٌد زٌدان .
 0205ة ,كلٌة التربٌة للعلوم الصرف–البصرة 

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء
 العنوان-دراسات                ا–الكٌمٌاء -0

 

062,  

5,240 

 ,06ج

 
 الجبوري , زٌنب ؼالب عبد الكرٌم

دراسة تاثٌر بعض االدوٌة على بعض االنزٌمات الناللة لدى 
مرضى السكري النوع الثانً فً بابل /زٌنب ؼالب عبد الكرٌم 

 0205كلٌة العلوم ,–بابل:جامعة بابل -الجبوري .

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء

 العنوان-ا     مرض –السكري -0دراسات –الكٌمٌاء -0

 

0625  

5,240 

 300ر

 
 ء حسٌن فٌاضرجا

تحضٌر وتشخٌص ودراسة تحلٌلٌة طٌفٌة لبعض اصباغ السلفا 
كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -الجدٌدة /رجاء حسٌن فٌاض .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فً فلسفة علوم الكٌمٌاء

0625  



 العنوان-دراسات           ا–الكٌمٌاء -0

 

5,240 

 660ز

 
 حمٌدزٌنب هادي 

باستخدام الكشاؾ  IIالمنؽنٌز  vi( الكروم vتمدٌر الفنادٌوم )

كلٌة العلوم -بابل : جامعة بابل-اللونً ... /زٌنب هادي حمٌد.
,0205 

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان-دراسات         ا–الكٌمٌاء -0

 

0620  

5,240 

 000ع

 
 عبد البالر جلٌل سعدون

صائص الحدٌد النانوي الصخري واستخدامة تحضٌر ودراسة خ
فً ازالة بعض اٌونات العناصر الثمٌلة من المحالٌل المائٌة / 

كلٌة –ذي لار : جامعة ذي لار -عبد البالر جلٌل سعدون .
 0205لسم الكٌمٌاء ,–العلوم 

 سم02ص؛60

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 
 العنوان-دراسات       ا–الكٌمٌاء -0

 

0622  

5,240 

 3,ؾ

 
 فرح على داود

تحضٌر ودراسة طٌفٌة وامتزاز لمعمدات بعض اٌونات العناصر 
االنتمالٌة للٌكندات المشتمة من اللفامٌثوكازول ولٌكنداته 

كلٌة التربٌة -بؽداد:جامعة بؽداد–المختلطة /فرح علً داود 
 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛26

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 
 العنوان-ا    دراسات   –الكٌمٌاء -0

 

0626  

5,240 

 65,ق

 
 المرٌشً , رواء عالوي كاظم

تخلٌك وتشخٌص ودراسة الخصائص التفلورٌة والمضادة 
لفاٌروس نمص المناعة المكتسبه لبعض مشتمات البركنٌنولون 

كلٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -الجدٌده/رواء عالوي كاظم .
 0205العلوم ,

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان-دراسات    ا–الكٌمٌاء -0

 

0602  

5,240  0600  



 وسن ردام عبد هللا 56و
للجزء الفعال للساٌتوكروم  Gدراسة طٌفٌة لمعمدات من نوع 

كلٌة التربٌة –االنبار :جامعة االنبار -.../وسن ردام عبد هللا.
 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛23

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 
 العنون-اسات        االدر–الكٌمٌاء -0

 

5,24000 

 600ب

 
 البٌاتً , زٌنة فارس فاضل 

المراءة الستراتٌجٌة وعاللتها بالتحصٌل فً مادة الكٌمٌاء عند 
-طالبات الصؾ الخامس العلمً /زٌنة فارس فاضل البٌاتً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص:اٌض ؛0,2ن,-ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان-التعلٌم االعدادي      ا–طرق تدرٌس –الكٌمٌاء -0

 

0600  

5,24000 

 066ط

 
 الطائً ,علً خضٌر ضاٌع

فاعلٌة تنضٌم تعلٌمً للتربٌة البٌئٌة فً تحصٌل مادة البٌئة 
والتلوث واتخاذ المرارا لحل المشكالت البٌئٌة عند طلبة كلٌة 

بؽداد:جامعة -خضٌر ضاٌع الطائً . التربٌة االساسٌة /على
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-بؽداد

 سم02ص؛,00

 رسالة دكتوراه فً التربٌة
 العنوان-التعلٌم الجامعً      ا–طرائك تدرٌس –الكٌمٌاء -0

 

0603  

5,24000 

 560ع

 
 العطوانً ,خالد حسٌن حاتم 

المتوسطة مهارات التواصل عند مدرسً الكٌمٌاء فً المدارس 
-وعاللتها بتحصٌل طلبتهم/خالد حسٌن حاتم العطوانً .

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , ابن -بؽداد:جامعة بؽداد
 0205الهٌثم,

 سم02ص؛0,5

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان-التعلٌم الثانوي         ا–طرق التدرٌس –الكٌمٌاء -0

 

060,  

5,24000 

 026ل

 
 اجنٌع الالمً ,مرتضى سعٌد صبحً

( فً التحصٌل وتنمٌة PLANفاعلٌة استعمال استراتٌجٌة بالن )

التفكٌر االبداعً لدى طلبة الصؾ الثانً المتوسط فً مادة 
بابل :جامعة بابل -الكٌمٌاء/مرتضى سعٌد صبحً اجنٌع الالمً.

0605  



 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,–

 سم02ص:اٌض ؛000ش,-ا

 العامة رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم
 العنوان-التعلٌم المتوسط    ا–طرق تدرٌس –الكٌمٌاء -0

 

5,043 

 5,0ا

 
 اسراء دمحم راضً 

دراسة فٌزٌائٌة لتشخٌص سطح البوكساٌت البوكساٌت المعدل 
المتزاز مادة التتراسٌكلٌن علٌها عند درجات حرارة مختلفة 

كلٌة التربٌة للعوم -بؽداد:جامعة بؽداد-/اسراء دمحم راضً .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 

 العنوان-ا       الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة    -0

 

0605  

5,043 

 200ا

 
 االء طالب حمزة 

ازالة صبؽات الثٌازٌن باستخدام تمنٌة الموجات فوق الصوتٌة 
المادسٌة :جامعة -وبعض طرائك االكسدة المتمدمة /االء حمزة .

 0205التربٌة ,كلٌة –المادسٌة 

 سم02ص؛65

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء /الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة 
 العنوان-الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة       ا-0

 

0600  

5,043 

 050ج

 
 جاسم خٌبر بخاخ

تحضٌر وتشخٌص ودراسة حرارٌة لبعض لواعد شؾ 
وتطبٌماتها كمثبطات للتاكل الكٌمٌائً واالحٌائً /جاسب خٌبر 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –البصرة :جامعة البصرة -بخاخ .

 0205لسم الكٌمٌاء .

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً علوم الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة          ا-0

 

0602  

5,043 

 56ح

 
 حسن خضر ناجً

تحضٌر ودراسة مركبة التفكن الضوئً لمعمدات المولبٌدثٌوم 
المادسٌة -المذلبٌة مع ثنائً الكٌل ... / حسن خضر ناجً .

 0205كلٌة التربٌة ,–:جامعة المادسٌة 

I-XVII ,033سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان-االكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة           -0

0606  



 

5,0435 

 650س

 
 سوزان ضٌاء رإوؾ

تحدٌد الظروؾ الفضلى للتفكن الضوئً لصبؽة االٌزارٌن 
الصفراء على سطح اوكسٌد الزنن المعدل والمسند /سوزان 

 0205كلٌة العلوم ,–المادسٌة :جامعة المادسٌة -ضٌاء رإوؾ .

 سم02ص؛60

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان-االكٌمٌاء الضوئٌة        -0

 

0602  

 5,0435 

 200س

 
 سماء سعدي محمود

دراسة تحضٌرٌة خلٌة المؽنٌسٌوم الحرارٌة العاملة فً درجات 
كلٌة -بابل:جامعة بابل-الحرارة المحٌطٌة /سماء سعدي محمود.

 0205العلوم ,

 سم02ص؛25

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء الحرارٌة     ا-0

 

0600  

5,0436 

 303ح

 
 الحجاج,همسة حسٌن خٌر هللا

 3-0-0تحضٌر وتشخٌص ودراسة باٌولوجٌة لبعض ثنائً 
-ثرابازول النٌو كلٌو سٌدات .../همسة حسٌن خٌر هللا الحجاج.

 ,020كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–البصرة :جامعة البصرة 

i-xi ,025سم02ص؛ 

 رسالة الماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان-ا      التفاعالت الكٌمٌائٌة-0

 

0600  

5,04363 

 602ش

 
 الشوان,نور ظاٌؾ حاٌؾ 

تحضٌر ودراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة للمتراكب 
بؽداد:الجامعة -البولٌمري النانوي .../نور ظاٌؾ حاٌؾ الشوان.

 0205كلٌة التربٌة ,–المستنصرٌة 

I-VIII,00سم02ص؛ 

 رسالة الماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان-الفٌزٌائٌة    االبولٌمرات -0

0603  

5,04363 

 60,ق

 
 المرة ؼولً ,اركان عباس كاظم

دراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لخالئط بولٌمرٌة.../اركان 
كلٌة التربٌة -بابل:جامعة بابل-عباس كاظم المرة ؼولً .

,0205 

 سم02ص:اٌض؛60

060,  



 رسالة ماجستٌر  فً علوم الفٌزٌاء
 لعنوانا-الفٌزٌاء        ا-0البمرات -0

 

 5,3 

 ,56س

 
 السعٌدي,نور جبار محٌل 

تمٌم نوعٌة مٌاه المخلفات النفطٌة لمصفى الناصرٌة وامكانٌة 
معالجتها بواسطة احٌاء المٌاه والتربٌة المجهرٌة /نور جبار 

 0205كلٌة العلوم ,–ذي لار :جامعة ذي لار -محٌل السعٌدي .

 سم02ص؛052د,-ت

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 

 العنوان-المخلفات النفطٌة      ا-0الكٌمٌاء التحلٌلٌة -0

 

0605  

5,3 

 202س

 
 سالم دمحم ناصر 

تمدٌر الفنادٌوم الثالثً والرباعً والخماسً بتمنٌة الحمن 
بابل -الجرٌانً )رحٌل وتداخل المناطك ( /سالم دمحم ناصر .

 0205كلٌة العلوم ,-:جامعة بابل

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان-الفنادٌوم)عنصر(    ا-0الكٌمٌاء التحلٌلٌة -0

 

0605  

5,3 

 202ه

 
 الهاللً ,فاطمة فلٌح حسن

تخلٌك ودراسات طٌفٌة لبعض معمدات العناصر االنتمالٌة 
ذي لار :جامعة ذي -لمواعد شؾ .../فاطمة فلٌح حٌن الهاللً.

 0205لار :كلٌة العلوم,

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء \سم02ص؛20

 العنوان-الكٌمٌاء التحلٌلٌة          ا-0

 

0600  

5,340 

 ,02خ

 
 خالد مسن عبد الحسن

دراسة الفاعلٌة الحٌوٌة لبعض المكونات المستخلصة من 
بؽداد:جامعة -الطحلب االخضر ... /خالد مسن عبد الحسن .

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد

 سم02ص؛0,5

 علوم االؼذٌة –اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-كٌمٌاء     ا–االؼذٌة -0

 

0602  

5,340 

 620س

 
 السهالنً ,شٌماء ذٌاب مجدوع 

واستعمالها فً  BACILLUS CEREUSعزل وتشخٌص بكترٌا 

انتاج متعدد هٌدروكسً البٌوترات/ شٌماء ذٌاب جدوع 
 0205كلٌة الزراعة ,–ة البصرة :جامعة البصر-السهالنً .

0606  



 سم02ص؛025

علوم االؼذٌة –اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الزراعٌة 
 )تمنٌة حٌاتٌة (

 العنوان-البكترٌا        ا-0تحلٌل –االؼذٌة -0

 

5,340 

 026ش

 
 الشبلً ,مٌادة عدنان فالح

انتاج اؼشٌة لابلة لالكل من بروتٌنات فول الصوٌا المركز 
ولبٌدات الذرة البٌضاء والكلوكوز واستعمالها فً االنظمة 

البصرة :جامعة البصرة -الؽذائٌة / مٌادة عدنان فالح الشبلً .

 0205كلٌة الزراعة ,–

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة 
 العنوان-اكٌمٌاء      –االؼذٌة -0

 

0632  

5,340 

 26ع

 
 علً عدنان عباس 

دراسة الضروؾ المثلى الستخالص وثبات كلٌسٌرٌن جذور 
عرق السوس المحلً وتحضٌر مشتمه مع االمونٌوم /علً 

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد:جامعة بؽداد-عدنان عباس .

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-لمحلً      االسوس ا-0الكٌمٌاء -االؼذٌة-0

 

0630  

5,340 

 2,6ع

 
 عبد الكرٌم عبد الرزاق كرٌم

دراسة الصفات التصنٌفٌة والتؽذوٌة والوظٌفٌة لبروتٌنات بذور 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-البامٌا/ عبد الكرٌم عبد الرزاق كرٌم.

 0205الزراعة ,

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-بذور         ا–البامٌا -0كٌمٌاء –االؼذٌة -0

 

0630  

5,340 

 ,32م

 
 دمحم زٌارة اسكندر 

استخالص وتوصٌؾ الكوالجٌن من وتر ارجل الجاموس وجلد 
سمن المزلك ودراسة بعض صفات الكوالجٌن المتحلل انزٌمٌا/ 

كلٌة الزراعة –ابصرة :جامعة البصرة -دمحم زٌارة اسكندر .

,0205 

 سم02ص؛0,2

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة 

 العنوان-تحلٌل  ا–االؼذٌة -0

0633  



 

5,5 

 06ب

 
 بان عدنان حاتم

التحضٌر والتشخٌص الطبمً ودراسة الفاعلٌة الباٌولوجٌة 
كلٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -.../بان عدنان حاتم.

 0205العلوم,

 سم02ص؛0,5

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان-دراسات      ا–الكٌمٌاء -0الكٌمٌاء الالعضوٌة  -0

 

063,  

5,5 

 ,,6ح

 
 حٌدر دمحم حسون

تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفاعلٌة الحٌوٌة لبعض معمدات 
-العناصر االنتمالٌة  مع لٌكاندي .../ حٌدر دمحم حسون .

 0205كلٌة العلوم ,–المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛055

 الكٌمٌاء العضوٌة رسالة ماجستٌر فً
 العنوان-الكٌمٌاء الالعضوٌة      ا-0

 

0635  

5,5 

 500د

 
 دعاء حبٌب محل 

تحضٌر ودراسة طٌفٌة ومعالجة نظرٌة لمعمدات مزٌد لٌكاندي 
-مشتمات البنزامٌدازول والفٌنانثرولٌن /دعاء حبٌب محل .

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد

I-XIV,000سم02ص؛ 

 ستٌر علوم فً الكٌمٌاء /الكٌمٌاء الالعضوٌة رسالة ماج
 العنوان-الكٌمٌاء الالعظوٌة         ا-0

 

0635  

5,5 

 000ر

  
 رباب لفتة زؼٌر 

-0تحضٌر وتشخٌص بعض لواعد شؾ الجدٌدة المشتمة  من 
نفثالدٌهاٌد ومعمداتها مع بعض العناصر -0هٌدروكسً 

االنتمالٌة ودراسة فعالٌاتها كمضادات االكسدة /رباب لفتة زؼٌر 
 0205كلٌة العلوم,–ذي لار :جامعة ذي لار -.

I-XV,6,سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الالعضوٌة        االكٌمٌاء -0

 

0630  

5,5 

 026ش

 
 الشامً ,انؽام طارق علً 

تحضٌر وتشخٌص ودراسة باٌولوجٌة لمواعد شؾ جدٌدة 
ثنائً بروموبنزالدٌهاٌد ومعمداتها  5و 3-امٌنو-0ومشتمة من 

0632  



ذي -مع بعض العناصر االنتمالٌة /انؽام طارق علً الشامً .
 0205كلٌة العلوم,–لار :جامعة ذي لار 

I-XIII ,60سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء 
 العنوان-العناصر االنتمالٌة     ا-0الكٌمٌاء الالعضوٌة  -0

 

5,5 

 200ن

 
 الكالبً ,زٌنب محسن نجم

تحضٌر وتشخٌص لٌكاندي ازوؼٌر متجانسة الحلمة جدٌدة 
ومعمداتها مع بعض االٌونات الفلزٌة / زٌنب محسن نجم 

 0205كلٌة العلوم ,-:جامعة بابلبابل -الكالبً .

 سم02ص؛20

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 

 العنوان-الكٌمٌاء الالعضوٌة     ا-0

 

0636  

5,5 

 502هـ 

 
 هشام دمحم حسن حسٌن مبارن

تحضٌر وتشخٌص لواعد شؾ جدٌدة مشتمة من ثنائً الكٌتون 
ومعمداتها الفلزٌة واستعمال احداها فً تحضٌر لطب النتمائً 

بابل :جامعة بابل -سائل للنحاس /هشام دمحم حسن حسٌن مبارن.
 0205كلٌة العلوم,–

 سم02ص؛055

 اطروحة دكتوراه فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء الالعضوٌة     ا-0

 

06,2  

5,5 

 060و

 
 وتوت ,اسراء نور كاظم

تحضٌر وتشخٌص لٌكاندات ازو جدٌدة ؼٌر متجانسة الحلمة 
ثنائً فنٌل امدازول ومعمداتها مع بعض – 45,مشتمة من 

–بابل :جامعة بابل -االٌونات الفلزٌة /اسراء نور كاظم وتوت .

 0205كلٌة العلوم ,

I-XII,000سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء لالعضوٌة     ا-0

 

06,0  

5,0 

 ,56خ

 
 خضٌر دمحم مهدي 

تخلٌك وتشخٌص مشتمات جدٌدة للبركٌنون المستخدمة لعالج 
 CYPI7سرطان الثدي التً تعمل كمثبطات النزٌم 

–المادسٌة :جامعة المادسٌة -هٌدروكسٌلٌن/خضٌر دمحم مهدي .
 0205بٌة ,كلٌة التر

 سم02ص؛022

06,0  



 ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء العضوٌة       ا-0

 

5,0 

 ,63ن

 
 كوثر عبد الواحد عبد الحمٌد

كاربوكسلن  -3-تحضٌر وتشخٌص مشتمات جدٌدة للكومارٌن 

كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-اسٌد/كوثر عبد الواحد عبد الحمٌد.
 0205العلوم للبنات,

I-XIII,02سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم الكٌمٌاء /العضوٌة 

 العنوان-الكٌمٌاء العضوٌة      ا-0

 

06,3  

5,0 

 656م

 
 الموسوي ,اسماء جواد كاظم 

تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌة الحٌاتٌة لبعض المركبات 
-العضوٌة الجدٌدة للثاٌوكسانثون/ اسماء جواد كاظم الموسوي.

 0205م,كلٌة العلو–المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان-الكٌمٌاء العضوٌة      ا-0

 

06,,  

5,042, 

 002خ

 
 ختام عبد االمٌر حمٌد

تخلٌك انواع جدٌدٌة من البولً استرات ودراسة خواصها 
المادسٌة :جامعة -الحرارٌة والفٌزٌائٌة /ختام عبد االمٌر حمٌد.

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة 

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء 

 العنوان-الحرارٌة والفٌزٌائٌة        ا-0البولٌمرات -0

 

06,5  

5,042, 

 56ق

 
 لصً خزعل موجر

دراسة الخواص المٌكانٌكٌة لخالئط المطاط الطبٌعً باسخدام 
-انواع مختلفه من البولٌمرات والمالئات /لصً خزعل موجر .

 0205ربٌة ,كلٌة الت–المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛002

 رسالة الماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان-المطاط الطبٌعً       ا-0البولٌمرات -0

 

06,5  

5,042, 

 326م

 
 محمود عودة مطشر 

تحضٌر وتشخٌص بولٌمرات جدٌدة مماومة للهب ودراسة 

06,0  



المادسٌة :جامعة -خواصها الحرارٌة /محمود عودة مطشر .
 0205الكٌمٌاء,كلٌة التربٌة لسم –المادسٌة 

 سم02ص؛,00

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان-البولٌمرات      ا-0

 

5,042, 

 600هـ

 
 هٌفاء عدنان عبد االمٌر 

دراسة تخلٌك وممارنة نظرٌة لتفاعالت االسترة لمشتمات 
البنزٌن ثنائً هٌدروكسٌل ونواتج البلمرة /هٌفاء عدنان عبد 

 0205العلوم,كلٌة -بابل:جامعة بابل-االمٌر .

 سم02ص؛55,

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان-البلمرات       ا-0

 

06,2  

55040, 

 660ز

 
 زٌنب منذر عبد الوهاب 

دراسة الخصائص االنتفاخٌة لطبمات التحمٌل السطحٌة فً 
مناطك مختارة من محافظة البصرة /جنوب العراق /زٌنب منذر 

 0205كلٌة العلوم ,-ة البصرة :جامعة البصرة-عبد الوهاب .

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر علوم فً علم االرض
 العنوان-خواص       ا–االرض -0

 

06,6  

5504,2655 

 60,ق

 
 المرة ؼولً ,زهراء مهدي صالح

مشروع الثرٌة االروائً فً محافظة المادسٌة )دراسة فً 
جؽرافٌة الموارد المائٌة (/ زهراء مهدي صالح المرةؼولً 

 0205كلٌة االداب ,–._المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛0,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة 
 عراقال-العراق )محافظة المادسٌة (   ا–الجؽرافٌة الطبٌعٌة -0

 

0652  

5504,0 

 60,م

 
 مروة عبد السالم دمحم

النظام الهٌدرولوجً لنهر دجلة فً مدٌنة بؽداد واثرة فً بعض 
-الخصائص الجٌومورفولوجٌة /مروه عبد السالم دمحم.

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛,06

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 
-0نهر دجلة (  -العراق )مدٌنة بؽداد –الجٌومورفولوجٌة -0

 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة        ا

0650  



 

5504,23 

 6,6د

 
 ده رون حسن خورشٌد

معدنٌة وجٌوكٌمٌائٌة الرواسب الحدٌثة النظمة تصرٌؾ حوض 
 -شمالً شرلً العراق /دهر وان حسن خورشٌد.–نهر دٌالى 

 0205كلٌة العلوم,-كركون:جامعة كركون

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر علوم فً الجٌولوجٌا
 العنوان-)العراق حوض نهر دٌالى (      ا–االنهار -0

 

0650  

5504,6 

 ,02ع

 
 العامري ,اٌات سعٌد حسٌن

المٌاة الجوفٌة وامكانٌة استثمارها فً لضاء ابو ؼرٌب /اٌات 
 0205كلٌة االداب ,-بؽداد:جامعة بؽداد-سعٌد حسٌن العامري .

 سم02ص؛000

 ماجستٌر اداب جؽرافٌةرسالة 
 الجؽرافٌة الطبٌعٌة  -العراق )لضاء ابو ؼرٌب (-0

 العنوان-المٌاه الجوفٌة         ا-0

 

0653  

5504,66550
00 

 ,6ن

 
 نور حسون علٌوي زبون

المٌاه الجوفٌة وامكانٌة التوسع فً فً استثمارها فً لضاء 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-المدائن /نور حسون علٌوي زبون.

 0205اب ,االد

 سم02ص؛0,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة 
بؽداد )المدائن(   –المٌاه الجوفٌة -0العراق –المٌاه الجوفٌة -0

 العنوان-ا
 

065,  

55045 

 6,6ز

 
 الزهدي ,نور ولٌد طه

كمٌة ونوعٌة المتسالطات الجوٌة وانعكاساتها البٌئٌة فً جانب 
كلٌة التربٌة ابن رشد -بؽدادالكرخ من مدٌنة بؽداد/بؽداد:جامعة 

,0205 

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌه

 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة      ا–العراق )مدٌنة بؽداد( -0

 

0655  

5504502 

 ,56ن

 
 النصٌري ,خولة صالح مكطوؾ

العوامل المإثرة فً حدوث الرٌاح المتطرفة فً العراق /خولة 
كلٌة االداب -بؽداد:جامعة بؽداد-.صالح مكطوؾ النصٌري 

0655  



,0205 

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الرٌاح       ا-0الجؽرافٌة الطبٌعٌة -العراق-0

 

55045 

 26ع

 
 على خٌر هللا رحٌم 

-مإشرات راحة االنسان فً العراق/علً خٌر هللا رحٌم .
 0205كلٌة التربٌة ابن رشد ,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص:اٌض؛325

 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌه الطبٌعٌة 
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة )المناخ(   ا-العراق-0

 

0650  

55045 

 502غ

 
 الؽزالً ,سحر جابر كاظم سالم

المناخ واثرة فً التباٌن المكانً لزراعة المحاصٌل الصناعٌة 

( دراسة فً المناخ التطبٌمً/ 0200-0620فً العراق لمدة )

كلٌة التربٌة -بابل:جامعة بابل-سحر جابر كاظم سالم الؽزالً .
 0205للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص:اٌض؛020ع,-ا

 رسالة ماجستٌر فً اداب الطبٌعه
 العنوان-المحاصٌل      ا-0مناخ  –العراق -0

 

0652  

55045 

 56غ

 
 الؽزي, خلود مساعد اٌدام

ز فً المناخ وعاللتة بزراعة محاصٌل الممح والشعٌر والر
ذي لار :جامعة -محافظة ذي لار /خلود مساعد اٌدام الؽزي .

 0205كلٌة االداب ,–ذي لار 

 سم02ص:اٌض ؛006ص,-ا

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌه

 العنوان-المناخ        ا–العراق)محافظة ذي لار ( -0

 

0656  

55045 

 506ن

 
 الكعبً,ؼٌداء عبد الزم

وانتاج الرز فً  مإشرات التؽٌٌر المناخً اثرها على زراعة
-محافظتً النجؾ والمادسٌة /ؼٌداء عبد الزم الكعبً .

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛332

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌه 
زراعة      -الرز-0مناخ -العراق)محافظتً النجؾ والمادسٌة (-0

 العنوان-ا
 

0652  



5504526550
03 

 ,6ه

 
 هند حسن مطشر 

مإشرات الراحة الفسٌولوجٌة المناخٌة فً محافظة /هند حسن 

 0205كلٌة التربٌة ,-واسط :جامعة واسط-مطشر .

 سم02ص؛,05

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 

 العنوان-المناخ       ا-واسط-0المناخ  –العراق -0

 

0650  

550456550 

 ,36ش

 
 الشجٌري ,عمر حمدان عبد هللا
ها فً الوالع المائً فً محافظة مإشرات التؽٌر المناخً واثر

كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-واسط/ؼمر حمدان عبد هللا الشجٌري .
 0205التربٌة ابن رشد,

 سم02ص:اٌض ,300ن,-ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌه الطبٌعٌة 
 العنوان-مناخ       ا–العراق)محافظة واسط ( -0

 

0650  

550456550 

 052ؾ

 
 فاطمة حمدي سلوم

مإشرات التؽٌر المناخً فً عناصر مناخ العراق التباٌن فً 
-بؽداد:جامعة بؽداد-وظواهرة الؽبارٌة /فاطمة حمدي سلوم.

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛50,ظ,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 
 العنوان-الؽبار          ا-0المناخ -العراق-0

 

0653  

550456550 

 56و

 
 وسن عادل عبد الوهاب 

الضؽطٌة واثرها فً تؽٌٌر درجة لارٌة  مناخ  المنظومات
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-العراق/وسن عادل عبد الوهاب .

 0205التربٌة للبنات ,

 سم32ص؛053و ,-ا

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان-مناخ            ا -العراق-0

 

065,  

550456550 

 62ج

 
 جول مٌخائٌل طلٌا بٌداوٌد

المنظومات الضؽطٌة السطحٌة والعلٌا واثرها  مراكز وامتدادات
بؽداد:جامعة -فً مناخ العراق /جول مٌخائٌل طلٌا بٌداوٌد .

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد

 سم02ص؛,33

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

0655  



 العنوان-العراق       ا-المناخ-0

 

55042 

 2,0ح

 
 الحمدانً ,رعد دمحم خلؾ 

وتحلٌل االنفعال الكلً لبعض صخور الماٌوسٌن لٌاس 
تركٌب كركون شمالً العراق/رعد  -والبالٌوسٌن فً لبه بابا

 0205كلٌة العلوم ,-كركون:جامعة كركون-دمحم خلؾ الحمدانً .

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً علوم الجٌولوجٌا

 العنوان-الجٌولوجٌا البنائٌة     ا-0

 

0655  

55046 

 ,6ن

 
 ٌننور دمحم سم

دراسة جٌوكٌمٌائٌة لعنصر الرصاص فً االنطمة السطحٌة 
وتاثٌراته البٌئٌة فً مدٌنة كركون/ شمالً العراق /نور دمحم 

 0205كلٌة العلوم ,-كركون:جامعة كركون-سمٌن .

i-A ,0,2سم02ص:اٌض ؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً الجٌولوجٌا التطبٌمٌة 
مدٌنة كركون –الرصاص )معدة( العراق -0كٌمٌاء االرض -0

 العنوان-/شمالً   ا
 

0650  

550452 

 005ن

 
 النافعً ,وائل نوري مرزة

تمٌٌم صخور الحجر الجٌري لمنطمة عٌون السجٌج محافظة 
النجؾ )وسط العراق( كمواد انشائٌة /وائل نوري مرزة النافعً 

 0205كلٌة العلوم,–بابل :جامعة بابل -.

 سم02ص؛022

 رسالة الماجستٌر فً علم االرض 
 العنوان-الصخور الكاربونٌة )الحجر الجٌري(       ا-0

 

0652  

55, 

 362ح

 
 الحجٌمً,رحٌم كبٌش برٌد

 ,0404تحضٌر ,تشخٌص ودراسة باٌولوجٌة لمشتمات 

تراٌازول جدٌدة ومعمداتها مع اٌونات بعض العناصر االنتمالٌة 
كلٌة –ذي لار :جامعة ذي لار -/رحٌم كبٌش برٌد الحجٌمً .

 0205العلوم ,

 سم02ص؛65

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء
 العنوان-الكٌمٌاء الالعظوٌة       ا-0

 

0656  

502 

 6,0ز

 
 زهراء سعد نوشً 

0602  



 wiedالمكافحة االحٌائٌة لبعض ادوار الذبابة المعدنٌة )
emann,1819 )chrysomya albi ceps  زهراء سعد/ ....

رفة كلٌة التربٌة للعلوم الص -بؽداد:جامعة بؽداد-نوشً .
,0205 

 سم02ص:اٌض ؛002ي,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الذباب     ا-0االحٌاء ,علم -0

 

502 

 60م

 
 منى دمحم زٌدان

فصل وتنمٌة وتوصؾ إنزٌم اللٌبو كسٌجنٌنٌز من لحم الدجاج 
كلٌة –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة -المحلً /منى حمد زٌدان .

 0205التربٌة االساسٌة ,

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان-الدجاج المحلً   ا-0االحٌاء , علم -0

 

0600  

5024000 

 20,ز

 
 الزركانً ,معتصم دلفً سالم

فاعلٌة الستراتٌجٌة المكعب فً تحصٌل طالب الصؾ الثانً 
متوسط فً مادة علم االحٌاء ومهارات التفكٌر العلمً /معتصم 

كلٌة التربٌة -:جامعة واسط واسط-دلفً سالم الزركانً .
,0205 

 سم02ص:اٌض ؛060ت,-ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان-التعلٌم الثانوي        ا–طرق تدرٌس –االحٌاء -0

 

0600  

5024000 

 006ص

 
 الصافً ,رحٌمة روٌح حبٌب 

فاعلٌة التدرٌس المستند الى نظرٌة الذكاء الناجح والتعلم 
االحٌاء ... /رحٌمة روٌح حبٌب المنظم ذاتٌا فً تحصٌل مادة 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -بؽداد:جامعة بؽداد-الصافً .
,0205 

 سم02ص؛020

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة 
 العنوان-التعلٌم االعدادي       ا–طرق تدرٌس –االحٌاء -0

 

0603  

500 

 ,02ع

 
 عامر راضً عبد الحسٌن جبار 
فً بعض الصفات المضهرٌة تؤثٌر الماء المعالج مؽناطٌسٌا 

 phaseolus aureusوالكٌمو حٌوٌة فً عمل نبات الماش )
roxb. بابل:جامعة بابل -( /عامر راضً عبد الحسٌن جبار–

060,  



 0205كلٌة العلوم,

 سم02ص:اٌض؛,6

 نبات–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-نبات                  ا-علوم-0

 

50043 

 360م

 
 دمحم وسام حٌدر حسنالمحنا , 

دراسة ممارنة للؽالصم وبعض الخصائص النسٌجٌة للعضالت 
الهٌكلٌة فً نوعٌن من االسمان العظمٌة العرالٌة /دمحم وسام 

كلٌة التربٌة –كربالء :جامعة كربالء -حٌدر حسن المحنا .

 0205للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛,03

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم الحٌوان

 العنوان-ا  االسمان العظٌمة العرالٌة  -0ح الممارن  التشرٌ-0

 

0605  

50045 

 ,6,ش

 
 الشرٌدة ,مها ابراهٌم صالح

تاثٌر التركٌب الورائً وظروؾ الزراعة فً نجاح التركٌب 
كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-الدلٌك /مها ابراهٌم صالح الشرٌدة .

 0205الزراعة ,

 سم02ص؛052

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-االنسجة النباتٌة    ا-0

 

0605  

500452 

 066ط

 
 الطائً ,التفات فاضل شحاذة 

فً  glomusmossaesاستخدام الزراعة النسٌجٌة والمطر 

االزالة الحٌوٌة لعنصري الرصاص والكادسٌوم وتحمل الملوحة 
بؽداد:جامعة -الطائً . لنبات السٌسبان ... /التفات فاضل شحاذة

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بؽداد

 سم02ص؛023

 دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة /  النبات
 العنوان-نبات       ا–السٌسبان -0االنسجة النباتٌة -0

 

0600  

500452 

 00,م

 
 المختار ,سراب عبد الهادي دمحم حسٌن

اكثار وانتاج المركبات الكالٌكوسٌدٌة الملبٌة من نبات 
/سراب عبد الهادي دمحم  digitalislantaالدٌجبٌتالس الصوفً 

 0205كلٌة الزراعة ,–بؽداد:جامعة بؽداد -حسٌن المختار .

 سم02ص؛060

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم
 العنوان-االنسجة النباتٌة     ا-0

0602  



 

500465 

 ,02ع

 
 العامري ,هدٌل اموري عبد علً 

( donتلوث حبوب الذرة الصفراء والحنطة بسم )

deoxynivalenol  فً محافظتً كربالء وبابل/ هدٌل اموري

كلٌة التربٌة –كربالء: جامعة كربالء -عبد علً العامري .
 0205للعلوم الصرفة ,

A – b  ,02سم02ص؛ 

 فطرٌةسموم -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاه /علم نبات
 العنوان-السموم البٌئٌة    ا-0

 

0606  

500465 

 620ا

 
 اٌمان وهاب كاظم 

االستجابة المناعٌة الذاتٌة لمرضى اختالل الدرلٌة الوظٌفً فً 
كلٌة –بابل :جامعة بابل -محافظة بابل /اٌمان وهاب كاظم .

 0205العلوم ,

 سم02ص؛000

 علم الحٌوان –رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-المناعة ضد االمراض      ا-0

 

0622  

5004666 

 60ح

 
 حنا عبد الكرٌم حسٌن خوجة نعمة 

الفاعلٌة الباٌولوجٌة لمستخلصات اوراق نبات النعناع 
menthe spicata  ضد طفٌلً المشوكات الجٌبٌة

echinococcus granulosus  داخل وخارج الجسم .../حنا

كلٌة -بابل:جامعة بابل-عبد الكرٌم حسٌن خوجة نعمة .
 0205العلوم,

 سم02ص:اٌض؛62

 رسالة ماجستٌر علوم فً الحٌاة
 العنوان-امراض      ا-الكالب-0الطفٌلٌات)العراق( بابل -0

 

0620  

503 

 566ح

 
 الحسٌنً,االء دمحم حسون

( فً igfsاالنسولٌن )العاللة المتعالبة بٌن العوامل شبٌهه 

مصل وانسجة خصر ذكور الجرذان فً مرحلتً لبل وبعد 
المادسٌة :جامعة المادسٌة -البلوغ /االء دمحم حسون الحسٌنً .

 0205كلٌة التربٌة,–

 سم02ص؛050ن,-ا

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة /فسلجة حٌوان
 العنوان-فسٌولوجٌا )الجرذان(    ا-الحٌوان-0

     

0620  

5034356  0623  



 تماضر هانً حسٌن 205ت
دراسة نسٌجٌة فسلجٌة بٌئٌة لمرئ الحمام الجبلً 

columbalivia domestica   خالل فتره بعد ولبل

كلٌة العلوم -بابل :جامعة بابل-الرلاد/تماضر هانً حسٌن.
 0205للبنات ,

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 ة )العراق(   فلسلج–الحمام الجبلً -0علم –االحٌاء -0

 العنوان-ا 
 

500 

 620ا

 
 اٌمان حسٌن عبد

دراسة بٌئٌة لبعض انواع صنؾ بطنٌة المدم االرضٌة فً ثالث 
-بؽداد:جامعة بؽداد-محافظات وسط العراق /اٌمان حسٌن عبد.

 0205كلٌة العلوم للبنات,

 سم02ص؛06

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان-علم البٌئة    ا-0

 

062,  

500 

 656م

 
 الموسوي,منال مالن سعدون

تمٌٌم الوالع البٌئً لمعمل بابل للبطارٌات /منال مالن 
 0205سعدون:كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم,

 سم02ص؛003

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-علم     ا–البٌئة -0

 

0625  

500400 

 ,5ر

 
 رؼد ثائر علً وتوت

فاعلٌة بعض النباتات المائٌة فً معالجة مٌاة الفضالت 
-الصناعٌة لمعمل نسٌج الحلة /رؼد ثائر علً هادي وتوت .

 0205كلٌة العلوم ,–بابل :جامعة بابل 

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة 
 العنوان-النباتات المائٌة   ا-0تلوث البٌئة -0

 

0625  

50045 

 003خ

 
 صالحالخفاجً, خالد خصاؾ 

التحلٌل الوظٌفً لتركٌب مجتمع الالفمرٌات الكبٌرة فً نهر شط 
البصرة -العراق /خالد خصاؾ صالح الخفاجً.–العرب, البصرة 
 0205كلٌة الزراعة ,–:جامعة البصرة 

 سم02ص؛006

0620  



 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-البٌئة المائٌة     ا-0

 

50045 

 06,س

 
 السراي ,مٌسون حسن مشجل 

وسط العراق -دراسة بٌئٌة لالفمرٌات الماعٌة فً هور الدلمج
كلٌة العلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-/مٌسون حسن شجل السراي .

 0205للبنات,

 سم02ص,022

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة /البٌئة 

 العنوان-هور     ا-الدلمج-0البٌئة المائٌة -0

 

0622  

50045 

 ,6ش

 
 شهد رحٌم صبار 

االزالة الحٌوٌة لعنصري الرصاص والكالسٌوم من نضام بٌئً 
/شهد  vallisneria spمائً مختبري باستعمال نبات الخوٌصة 

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد-رحٌم صبار .

i-viii,022سم02ص:اٌض ؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة /البٌئة 
 العنوان-نبات    ا-الخوٌصة-0البٌئة المائٌة -0

 

0626  

50045 

 606ن

 
 الكنانً ,حسٌن علً العالً 

الخصائص النوعٌة لمطروحات معمل المنسوجات الصوفٌة 
وتاثٌرها فً مٌاه نهر الفرات عند مركز مدٌنة الناصرٌة جنوب 

ذي لار :جامعة ذي -العراق/ حسٌن علً عبد العالً الكنانً .
 0205كلٌة العلوم ,–لار 

 سم02ص؛0,3

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-نهر      ا-الفرات-0البٌئة المائٌة  -0

 

0662  

50045 

 60م

 
 منى دمحم نجٌب 

تمٌٌم كفاءة بعض المرشحات كبدائل فً معالجة مٌاه الصرؾ 
الصحً واعادة استعمالها فً ري نبات الذرة الصفراء 

.zeamaysl . كلٌة –ذي لار :جامعة ذي لار -/منى دمحم نجٌب

 0205العلوم ,

 سم02ص؛0,5

 رسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة /علم البٌئة 

 العنوان-ا     البٌئة المائٌة -0

 

0660  

5004500  0660  



 حٌدر مشكور حسٌن  ,,6ح
حركٌة بعض العناصر المتزرة فً النظام البئً لنهر الدٌوانٌة 

كلٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -/حٌدر مشكور حسٌن .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 

 العنوان-ا       تلوث –االنهار -0

 

5004500 

 ,66س

 
 سهٌر صاحب عبود

ع السائدة من البرؼش ؼٌر الواخز دراسة بٌئٌة لبعض االنوا
كدلٌل  dipteral: chironomidae chironominaeلعوٌلة 

حٌوي لتلوث مٌاة نهر دجلة فً مدٌنة الكوت /جنوب العراق 
كلٌة –واسط :جامعة واسط -/سهٌر صاحب عبود.

 0205العلوم,

i-vi 52سم02ص؛ 

 علم الحٌوان–رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

 العنوان-تلوث بٌئً     ا–المٌاه -0

 

0663  

50045, 

 50ر

 
 رشا موحان سلمان

-دراسة بٌئٌة وتنوع الهائمات الحٌوانٌة فً نهر افرات واسط
 0205كلٌة العلوم,-جامعة واسط-العراق / رشا موحان سلمان .

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-بٌئة االنهار )نهر الؽراؾ (      ا-0

 

066,  

50045, 

 062غ

 
 الؽانمً ,دنٌا باهل جدعان صالل

تمٌٌم نوعٌة مٌاه نهر الفرات )بٌن مدٌنتً الكفل والشنافٌة( 
المادسٌة -وسط العراق /دٌنا باهل جدعان صالل الؽانمً .

 0205كلٌة التربٌة ,–:جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛060

 بٌئة –رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-ا  بٌئة االنهار    

 

0665  

502455 

 ,06ح

 
 الجبوري , عبد هللا صالح احمد

دراسة بعض العوامل الوبائٌة والتشخٌصٌة لداء اللٌشمانٌا فً 
 0205كلٌة العلوم,-محافظة كركون

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة الطفٌلٌات

0665  



 العنوان-اللشمانٌا, داء      ا-0الطفٌلٌات,علم -0

  

502455 

 262ح

 
 الحكٌم , عبٌر فاروق ساكن 

انتشار داء المموسات العٌنً مع تمٌٌم لبعض جوانب الحالة 
المناعٌة فً عٌنة من المرضى العرالٌٌن/عبٌر فاروق ساكن 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة )ابن -بؽداد:جامعة بؽداد -الحكٌم.
 0205الهٌثم( , 

 سم02ص؛052

 ٌوانرسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة /علم الح

 العنوان-علم    ا–الطفٌلٌات -0

 

0660  

502455 

 502خ

 
 الخشالً ,حنان رحٌم حسونً

تؤثٌر االصابات المجهرٌة المهبلٌة وبعض الهرمونات على 
–االصابة بالمشعرات المهبلٌة عند النساء فً بعموبة محافظة 

–دٌالى :جامعة دٌالى -دٌالى /حان رحٌم حسونً الخشالً .
 0205االنسانٌة ,كلٌة التربٌة للعلوم 

 سم52ص؛0,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الطفٌلٌات,علم       ا-0

 

0662  

502455 

 ,06ز

 
 الزبٌدي,اخالص عباس مرهون

التشخٌص الجزٌئً وخصوصٌة المضٌؾ لداء االبواغ الخبٌئة 
cryptosporidiosis  فً بعض انواع الطٌور البرٌة والداجنة

ودراسة االصابة التجرٌبٌة فً الفئران البٌض / اخالص عباس 
كلٌة التربٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -مرهون الزبٌدي.

,0205 

 سم02ص؛060

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان
-,الداجنة  البرٌة و-3داء االبواغ الخبٌثة -0الطفٌلٌات -0

 العنوان-الفئران البٌض      ا
 

0666  

502455 

 ,06ز

 
 الزبٌدي, نور حمزة فائك 

على  toxoplasma gondilدراسة تاثٌر االصابة بطفٌلً 

مستوى هرمون الكلورنٌزول  كمإشر لالجهاد عند المرضى 
-النفسٌٌن فً بعض مستشفٌات بؽداد/نور حمزة فائك الزبٌدي.

 0205كلٌة العلوم للبنات,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة  االحٌاء المجهرٌة 

0222  



 العنوان-الطفٌلٌات,علم         ا-0

 

502455 

 506ع

 
 العزاوي , منى حمٌد احمد

دراسة التؽٌرات النسٌجٌة والمناعٌة لمرضى اللشمانٌا الجلدٌة 
دٌالى : جامعة -فً محافظة دٌالى /منى حمٌد احمد العزاوي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–دٌالى 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

مرض  -اللشمانٌا  -0(  العراق )محافظة دٌالى–الطفٌلٌات -0

 العنوان-ا
 

0220  

502455 

 ,50ن

 
 الكسار , نثٌلة رشٌد حمٌد

دراسات تصنٌفٌة وحٌاتٌة و وبائٌة للمثموبات المتطفلة فً 
الجهاز التنفسً للطٌور المائٌة  فً اهوار محافظة ذي لار / 

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة  -نثٌلةى رشٌد حمٌد الكسار .
 0205الصرفة ,التربٌة للعلوم 

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الطفٌلٌات   ا-0

 

0220  

502455 

 526م

 
 معلة , صبا فاضل علً مهدي 

دراسة وبائٌة لالنماط الجنٌنٌة لطفٌلً االمٌبا الحالة للنسٌج 
العراق / صبا –والجٌاردٌا الالمبٌلٌة فً منطمة الفرات االوسط 

كلٌة التربٌة –كربالء : جامعة كربالء -ي معلة .فاضل علً مهد
 0205للعلوم الصرفة ,

i-xi ,05,سم02ص؛ 

–اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان 
 طفٌلٌات

 العنوان-الطفٌلٌات, علم        ا-0

 

0223  

502455 

 526م

 
 المعموري , سحر عباس حسٌن

تمٌٌم كفاءة بعض المستخلصات النباتٌة وعمار المٌترونٌدازول 
  entamoeba histolyticaفً حٌوٌة االمٌبا الحالة للنسٌج 

مع دراسة جزٌئٌة لتحدٌد بعض  in vitroخارج الجسم الحً 

كلٌة –بابل :جامعة بابل -االنواع التابعة لها فً محافظة بابل .
 0205العلوم للبنات ,

 سم02ص؛006

 لة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان رسا

022,  



 العنوان-المستخلصات النباتٌة    ا-0الطفٌلٌات -0

  

 502455 

 656م

 
 الموسوي ,ازهار موسى جعفر 

 cutaneousدراسة جزٌئٌة ومناعٌة لطفٌلً اللشمانٌا الجلدٌة 
leishmania  فً المحافظات الوسطى والجنوبٌة /ازهار

كلٌة التربٌة –كربالء :جامعة كربالء -موسة جعفر الموسوي .
 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛005

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 

 العنوان-الطفٌلٌات,علم        ا-0

 

0225  

502455 

 656م

 
 الموسوي, نبٌل عبد الجبار عبد الكاظم 

 leishmaniasisداء اللشمانٌا الجلدٌة التحري عن 
cutaneous  ومعرفة دور بروتٌن الصدمة الحرارٌةhs p70  

فً االستجابة المناعٌة فً محافظة ذي لار / نبٌل عبد الجبار 
كلٌة التربٌة –ذي لار :جامعة ذي لار -عبد الكاظم الموسوي .

 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛022

 ٌاة ) علم الطفٌلٌات (رسالة ماجستٌر فً علوم الح
الصدمة الحرارٌة -3داء اللشمانٌا الجلدٌة -0الطفٌلٌات,علم -0

 العنوان-االستجابة المناعٌة     ا-,

 

0225  

502455 

 5,0ن

 
 النصراوي , مرٌم ماجد دمحم 

على مستوٌات hydatidcystsتاثٌر االصابة باالكٌاس المائٌة 

مضادات االكسدة فً مصول المصابٌن / مرٌم ماجد دمحم 
كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى  -النصراوي .

 0205لسم علوم الحٌاة ,–الصرفة 

 سم02ص ؛52

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان

 العنوان-علم الطفٌلٌات        ا-0

 

0220  

502455 

 202هـ

 
  عبد هللاهاللة دمحم

دراسة مصلٌة عن المموسة الكوندٌة لدى المصابٌن بؤورام 
كركون : -سرطانٌة من مدٌنة كركون / هاللة دمحم عبد هللا .

 0205كلٌة العلوم,-جامعة كركون

 سم02ص؛023

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

0222  



مدٌنة –امراض )العراق –االورام السرطانٌة -0الطفٌلٌات -0

 العنوان-اكركون(      
 

502455 

 ,05ي

 
 الٌاسري , سامً نجؾ بخور 

 دراسة انتشار االصابة بطفٌلً االمٌبا الحالة للنسٌج 
enlamoeba histolytica  وتحدٌد تركٌز بروتٌن الصدمة

ذي لار :ح جامعة -الحرارٌة ... / سامً نجؾ بخور الٌاسري .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–ذي لار 

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الصدمة الحرارٌة      ا-0الطفٌلٌات ,علم -0

 

0226  

506 

 006ق

 
 المبانً , احسان علً مهدي 

تؤثٌر المولع والموسم و ولت العرض فً تراكم بعض المعادن 
الثمٌلة والهٌدروكاربونات النفطٌة والتلوث المٌكروبً فً لحوم 

بؽداد: -احسان علً مهدي المبانً .الحٌوانات المختلفة / 

 0205كلٌة الزراعة ,-جامعة بؽداد

 سم02ص؛066

اطروحة دكتوراه فلسفة فً الثروة الحٌوانٌة ) علم وتكنولوجٌا 

–الحٌوانات -3المعادن الثمٌلة -0علم -المٌكروبات-0اللحوم( 

 العنوان-لحوم        ا
 

0202  

5064055 

 ,6,ح

 
 الحدٌدي, رٌم لاسم دمحم

عض المإشرات المناعٌة لدى بعض المرضى المصابٌن دراسة ب
بداء السكري النوع الثانً فً محافظة دٌالى / رٌم لاسم دمحم 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –دٌالى : جامعة دٌالى -الحدٌدي.
,0205 

 سم02ص؛60

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة االحٌاء المجهرٌة 
 نالعنوا-االحٌاء المجهرٌة         ا-0

 

0200  

5064055 

 003خ

 
 الخفاجً , سرى حٌدر عبد

عزل وتشخٌص بعض الخمائر االنتهازٌة المسببة لداء 
وتمٌٌم المدرة  superficial candidiasisالمبٌضات السطحً 

ذي لار : جامعة ذي -التثبٌطٌة ... / سرى حٌدر عبد الخفاجً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–لار 

 سم02ص:اٌض ؛002ب,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

0200  



 العنوان-الخمائر      ا-0الفطرٌات  -0

 

5064055 

 003خ

 
 الخفاجً ,ؼدٌر كاظم عبود 

دراسة صناعٌة لمستضد متعدد السكرٌد للفطر 
asperyillusniger   ًفً االنبار / ؼدٌر كاظم عبود الخفاج

 0205كلٌة العلوم للبنات , –بابل : جامعة بابل -.

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-االحٌاء المجهرٌة     ا -0

 

0203  

5064055 

 003خ

 
 الخفاجً , نورس مجٌد حمٌد

تحضٌر مركبٌن نانوٌٌن هجٌنٌن من الكلور هكسدٌن وحامض 
النانٌن وتحدٌد فعلها المضاد لالحٌاء المجهرٌة ... / نورس 

 0205كلٌة العلوم,–كربالء :جامعة كربالء -مجٌد حمٌد.

 سم02ص؛052

 ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-االحٌاء المجهرٌة         ا-0

 

020,  

5064055 

 ,06ز

 
 الزبٌدي,رنا صالح مهدي 

خصائص المطثٌات المسٌرة الجرثومٌة والسمٌة وعاللتها 
بتناول المضادات الحٌوٌة فً مستشفى البتول التعلٌمً فً 

دٌالى :جامعة دٌالى –مدٌنة بعموبة/ رنا صالح مهدي الزبٌدي 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–

 سم02ص؛,02

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-مضادات الحٌوٌة     اال-0االحٌاء المجهرٌة -0

 

0205  

5064055 

 6,0س

 
 السودانً , علً عبد الهادي ماهود

 asperyillusigerالخصائص المضهرٌة والجزئٌة للفطر 

وتمٌٌم لابلٌته فً انتاج حامض الستربن تحت ظروؾ مختلفة / 
المادسٌة : جامعة المادسٌة -علً عبد الهادي ماهود السودانً .

 0205كلٌة التربٌة ,–

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-االحٌائ المجهرٌة     ا-0

 

0205  

  5064055 

 600س

 
 سوالؾ حامد تٌموز

0200  



 ostreatus pleuroutuالتشخٌص الجزٌئً للفطر المحاري 

وفاعلٌة بعض المخلفات الصناعٌة فً انتاجة ولابلٌتة الخزنٌة 
كلٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -/سوالؾ حامد تٌموز .

 0205التربٌة ,

I-II ,66سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌة 
 العنوان-المخلفات الصناعٌة  ا-0االحٌاء المجهرٌة -0

 

5064055 

 062ط

 
 الطفٌلً , رلٌة ٌحٌى عبد الشهٌد

من المسح  CANDIDAALBICANSتموٌم فاعلٌة الخمٌرة 

المهبلٌة للنساء فً حٌوٌة النطؾ واحداث العمم / رلٌة ٌحٌى 
كلٌة العلوم –بابل : جامعة بابل  -عبد الشهٌد الطفٌلً .

 0205للبنات,

 سم02ص؛035ش, -ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

 العنوان-االحٌاء المجهرٌة     ا-0

 

0202  

5064055 

 2,6ع

 
 العمري , رؼدة سعد دمحم

( لبكترٌا VIتحدٌد المابلٌة التمنعٌة لمستضد الفوعة )

SALMONELA TYPHI  المحملة على حبٌباتCHITOSAN  

المادسٌة -وذلٌفان الكزاز فً الجرذان / رؼدة سعد دمحم العمري .
 0205وم ,كلٌة العل–: جامعة المادٌبة 

I-XII ,025سم02ص؛ 

-0رسالة الماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌة 
 العنوان-الكزاز فً الجرذان       ا-0االحٌاء المجهرٌة  

 

0206  

5064055 

 656ق

 
 المٌسً ,عبد اللة خزعل محسن

بعض المإشرات المناعٌة عند مرضى الحروؾ فً مدٌنة 
دٌالى : جامعة دٌالى  -بعموبة / عبد اللة خزعل محسن المٌسً.

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–

 سم02ص؛00

 رسالة ماجستٌر فً علوم االحٌاء المجهرٌة 
 العنوان-االحٌاء المجهرٌة      ا-0

0202  

5064055 

 656م

 
 ٌم جاسم الموسوي , منى ابراه

 انتاج وتوصٌؾ انزٌم البروتٌٌز الماعدي من الفطر 
METARHIZINM ANISOPLIDE   كعامل مساعد من عوامل

السٌطرة الحٌوٌة تجاه عثة الشمع الكبرى/ منى ابراهٌم جاسم 
كلٌة التربٌة للعلوم -كربالء : جامعة كربالء-الموسوي.

0200  



 0205الصرفة,

 سم02ص؛006و,-ا

 المماومة( لوم الحٌاة / علم الحٌوان )سفة عاطروحة دكتوراه فل
 العنوان-الفطرٌات     ا-0

 

5064055 

 562ن

 
 النعٌمً , عال عبد الكرٌم كاظم

دراسة تاثٌر البروباٌوتن فً تكوٌن الؽشاء الحٌوي وانتاج 
 PSEUDOMONAS AERGINOSAانزٌم البروتٌز لبكترٌا 

المعزولة من خماج الحروق والجروح / عال عبد الكرٌم كاظم 
كلٌة التربٌة االساسٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة –النعٌمً 

,0205 

 سم02ص؛,03

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الحروق والجروح     ا-0االحٌاء المجهرٌة -0

 

0200  

5064055 

 ,6ن

 
 نور جاسم دمحم 

التوصٌؾ الجزٌئً لبعض مسببات االخماج الجلدٌة فً محافظة 
الدٌوانٌة  وتاثٌر جزٌئات الفضة النانوٌة فً نموها / نور 

 0205كلٌة العلوم , –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -جاسم دمحم .

I-X,06سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / االحٌاء المجهرٌة 
 العنوان-االخماج الجلدٌة      ا -0االحٌاء المجهرٌة -0

 

0203  

5064055 

 202هـ

 
 الهاللً , حسن علً طاهر 

استجابة نبات الذرة الصفراء للتلمٌح بكترٌا االزوتوباكستر فً 
التربة المعاملة بمادة العضوٌة ومستوٌات من الناٌتروجٌن/ 

كلٌة –البصرة :جامعة البصرة -حسن علً طاهر الهاللً .

 0205الزراعة ,

 سم02؛ص023

رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة / لسم علوم التربة 
 والمواد المائٌة 

 العنوان-االحٌاء المجهرٌة     ا-0

 

020,  

5064055 

 ,05ي 

 
 الٌاسري , شذى بالر موسى 

المكافحة الحٌاتٌة لحشرة الصرصر االلمانً باستخدام بعض 
انواع الفطرٌات الممرضة للحشرات/ شذى بالر موسى 

 0205كلٌة العلوم ,–ذي لار : جامعة ذي لار -الٌاسري .

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

0205  



 العنوان-الصراصٌر      ا-0الفطرٌات المرضٌة -0

 

50643 

 660ا

 
 لوهاب مكً انوار عبد ا

عزل وتشخٌص بعض االنواع الجرثومٌة من مٌاه االنهر 
الداخلٌة فً مدٌنة البصرة ودراسة لابلٌتها على المعالجة 

البصرة : -الحٌوٌة للعناصر الثمٌلة / انوار عبد الوهاب مكً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–جامعة البصرة 

 سم02ص؛23

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان-علم         ا–االحٌاء -0البكترٌا -0

 

0205  

50643 

 502ا

 
 الزهٌري , اسامة ؼازي اسماعٌل 

ممارنة تؤثٌر انواع وتراكٌز المستخلصات النباتٌة مع عدد من 
المضادات الحٌاتٌة على البكترٌا المسببة اللتهاب اللثة / اسامة 

التربٌة كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -ؼازي اسماعٌل الزهٌري .
 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛02

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة 
 العنوان-االحٌاء , علم       ا-0البكترٌا -0

 

0200  

50643 

 600ب

 
 البوؼازي , استبرق عبد الحسٌن سلمان جدي 

عزل وتشخٌص بعض انواع البكترٌا المكسرة للهٌدروكاربونات 
-البوؼازي . النفطٌة .../ استبرق عبد الحسٌن سلمان جدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛032

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-االحٌاء , علم         ا-0البكترٌا -0

 

0202  

50643 

 6,0ح

 
 الحورانً , دعاء حمً اسماعٌل 

 bacillus tharingiensisتاثٌر سالالت محلٌة مختارة لبكترٌا 

بؽداد: جامعة -لبعوض ... / دعاء حمً اسماعٌل الحورانً .
 0205كلٌة العلوم للبنات, -بؽداد

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان
 العنوان-البكترٌا , علم        ا-0

 

0206  

50643 

 066د

 
 الداوودي , ابراهٌم دمحم سعٌد حسٌن 

0232  



 propioni bacteriumacnesعزل وتشخٌص بكترٌا 

وبعض المسببات البكتٌرٌة االخرى لدى المصابٌن بالتهاب حب 
-الشباب فً مدٌنة كركون/ ابراهٌم دمحم سعٌد حسٌن الداوودي .

 0205كلٌة العلوم ,-كركون : جامعة كركون

 سم02ص: اٌض ؛000ب , -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-ا   امراض ) كركون(    -الجلد-0البكترٌا   -0

  

50643 

 066د

 
 الداوودي , احمد رزاق واجد

فً المرضى المصابٌن  Escherichia coliانتشار بكترٌا 

بالتهاب المرارة الحصوي فً محافظة الدٌوانٌة / احمد رزاق 
–كلٌة العلوم –المادسٌة : جامعة المادسٌة -واجد الداوودي .

 0205لسم علوم الحٌاة ,

 سم02ص؛033

 جستٌر علوم فً علوم الحٌاة رسالة ما
 العنوان-مرض       ا–المرارة -0البكترٌا ,علم -0

 

0230  

50643 

 0,0ش

 
 شارا نجم الدٌن عبد اللة 

عزل وتشخٌص المعوٌة من عٌنات سرٌرٌة مختلفة ودراسة 
كركون: -بعض عوامل ضراوتها / ستار نجم الدٌن عبد هللا.

 0205كلٌة العلوم ,-جامعة كركون

 سم02ص؛053

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / االحٌاء المجهرٌة 
 العنوان-االحٌاء , علم      ا-0البكترٌا -0

 

0230  

50643 

 062غ

 
 الؽانمً , بٌداء مهدي عباس 

انتاج وتوصٌؾ متعدد السكرٌات الخارج خلوي 

exopolysaccharide  من بكترٌاlactobacillus 
plantarum  / المعزولة محلٌا ودراسة فاعلٌتة الباٌولوجٌة

كلٌة –كربالء : جامعة كربالء -بٌداء مهدي عباس الؽانمً .
 0205العلوم ,

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-البكترٌا       ا-0

 

0233  

506432550 

 ,52م

 
 معمر عبد االمٌر كاظم

 & pseudomonasتحسٌن فاعلٌة جنسً البكترٌا 

023,  



azotobacter  بالتدخل فٌما بٌنها ومع الفطرglomus  

للسٌطرة على ثٌماتود العمد الجذرٌة فً محافظة واسط / معمر 
 0205كلٌة العلوم ,–واسط : جامعة واسط -عبد االمٌر كاظم .

 سم02ص؛52

 علم الحٌوان–رسالة ماجستٌر فً العلوم الحٌاة 
 العنوان-ا       محافظة واسط (–البكترٌا ) العراق -0

 

50645 

 220ا

 
 اكمام علً حبٌب

فً  met .balsتمٌٌم فاعلٌة عدد من العزالت المحلٌة للفطرٌن 

واسط : -مكافحة بالعات ذبابة المرعٌات/اكمام علً حبٌب .
 0205كلٌة العلوم ,–جامعة واسط 

 سم02ص:اٌض ؛02

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الزراعٌة , مماومة    ااالفات -0الفطرٌات -0

 

0235  

50645 

 22ا

 
 امل صالح عبد الرضا 

استخدام عوامل استحثاث االنتاج مإٌضات ثانوٌة من بعض 
عزالت انواع الفطر واختبار فعالٌاتها الضدبكتٌرٌة والخالٌا 

البصرة -السرطانٌة والكولسترول / امل صالح عبد الرضا .
 0205للعلوم الصرفة ,كلٌة التربٌة –:جامعة البصرة 

 سم02ص؛0,5

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الفطرٌات        ا-0

 

0235  

50645 

 600ا

 
 اٌات رحٌم خلؾ حسٌن

المعالجة الفطرٌة لبعض الملوثات المطروحة فً مبزل شركة 
الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة فً بابل العراق / اٌات 

كلٌة العلوم للبنات –بابل : جامعة بابل -رحٌم خلؾ حسٌن .
,0205 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر علوم فً الحٌاة 
-, علم     ااالحٌاء -0محافظة بابل (   –الفطرٌات ) العراق -0

 العنوان
 

0230  

50645 

 500د

 
 دعاء عبد العباس دمحم رضا 

كفاءة الفلوٌدات المتخلطة من نباتً الحنظل والكاربس فً 
-السٌطرة على فطري ... / دعاء عبد العباس دمحم رضا .

 0205كلٌة العلوم ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة 

0232  



 سم02ص: اٌض ؛030ط,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
نبات    –البالالء -3نبات    –الحنظل والكاربس -0الفطرٌات  -0

 العنوان-ا
 

50645 

 660ز

 
 زٌنب خلؾ عبد هللا

دراسة تصنٌفٌة وحٌاتٌة للفطرٌات النالصة الملونة فً البصرة 
كلٌة التربٌه –البصرة :جامعة البصرة  -/ زٌنب خلؾ عبد اللة .

 0205صرفة ,للعلوم ال

 سم02ص؛035

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة )فطرٌات(
 العنوان-الفطرٌات)البصرة (      ا-0

 

0236  

50645 

 022م

 
 المالكً , دنٌا عبد السالم سعد

فً المعالم الحٌوٌة للترب  glomusاستعمال فطر الماٌكوراٌزا 

بالمعادن الثمٌلة / دنٌا عبد السالم سعد  mosseaeالملوثة 

 0205كلٌة العلوم للبنات ,-بؽداد: جامعة بؽداد-المالكً .

 سم02ص؛62

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة للنبات
 العنوان-التربة الملوثة      ا-0الماٌكوراٌزا ) فطر (   -0

 

02,2  

5064553 

 250س

 
 السلطانً , زهراء عبد الكرٌم مكً 

لجٌنبه للمضادات الفطرٌة فً عزالت سرٌرٌة تمٌٌم المماومة ا
/  candida albicans robin berkhoutوبٌئٌة لخمٌرة 

كلٌة العلوم –بابل : جامعة بابل -زهراء عبد الكرٌم السلطانً .
 0205للبنات ,

 سم02ص؛030

رسالة الماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / علم االحٌاء 
 المجهرٌة 

 العنوان-الفطرٌة      االمظادات -0الخمائر -0

 

02,0  

5064553 

 ,06ظ

 
 الظاهر , رسل عصام علً

التشخٌص الجزٌئً للخمائر واالعفان المرافمة لمخلفات الطٌور 
 وتمٌٌم كفاءة بعض المستخلصات النباتٌة ضد خمٌرة 

Cryptococcus . بابل : جامعة  -/ رسل عصام علً الظاهر

 0205كلٌة العلوم للبنات,–بابل 

 سم02ص؛,00خ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

02,0  



 العنوان-المستخلصات النباتٌة        ا-0الخمائر -0

 

50642 

 5,6ا

 
 االسدي , سارة حمود عبد االمٌر 

دراسة بٌئٌة لمجتمع الطحالب وبعض الملونات البئٌة فً نهر 
كربالء المدسة / العراق / سارة حمود عبد االمٌر  -الحسٌنٌة
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –كربالء : جامعة كربالء -االسدي .

,0205 

 سم02ص؛030

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / بٌئة الطحالب 

 لعنوانا-الطحالب      ا-0

 

02,3  

50642 

 566ح

 
 الحسٌناوي , صفاء حسٌن عبد اللة 

المحتوى الباٌوكٌمٌائً لبعض الطحالب الدلٌمة وتؤثٌر بعض 
العوامل البٌئٌة والمكونات فً االحماض الدهنٌة  عند المشبعة 

ذي لار : جامعة ذي لار -/ صفاء حسٌن عبد هللا الحسٌناوي .
 0205كلٌة العلوم , –

 سم02ص؛022

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة  رسالة
 العنوان-الطحالب      ا-0

 

02,,  

50642 

 566ح

 
 الحسٌنً , عبد الهادي كاظم 

االزالة الحٌوٌة للمعادن الثمٌلة بواسطة بعض انواع الطحالب / 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالهادي كاظم الحسٌنً .

 0205لسم علوم الحٌاة ,

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة البٌئٌة والتلوث 

 تلوث–البٌئة –الطحالب -0

 

02,5  

50642 

 000ل

 
 اللفتة , انفال نوري عباس 

عزل وتشخٌص احد للوٌات االٌض الثانوي لبعض الطحالب 
البصرة  -ودراسة فاعلٌته الحٌوٌة / انفال نوري عباس اللفته .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–:جامعة البصرة 

 سم02ص؛003

 التمنٌة الحٌوٌة -اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان-االحٌاء علم         ا-0الطحالب -0

 

02,5  

506423 

 062و

 
 الوائلً , عمٌل عبد الصاحب عبد الحسٌن

02,0  



 char vulgarisl تاثٌر بعض مستخلصات الطحلب االخظر  

الشرٌطٌة ... /  cysitcercusعلى البٌوض والطور الٌرلً 

البصرة : جامعة  -عمٌل عبد الصاحب عبد الحسٌن الوائلً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–البصرة 

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-علم     ا -االحٌاء-0الطحالب الخضراء        -0

 

506423 

 ,00ع

 
 العبادي , عبد الوهاب رٌان عٌال 

دلراسة بٌئٌة لبعض العناصر الثمٌلة فً ماه نهر الفرات عند 
مدٌنة الناصرٌة ولابلٌة مرامتها من لبل بعض الطحالب الخضر 

المرزلة ونبات الشمبالن مختبرٌا / عبد الوهاب رٌسان عٌال 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -العبادي .
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛002

 م الحٌاةاطروحة فً علو
 العنوان-نبات     ا-الشمبالن-0الطحالب الخضراء   -0

 

02,2  

522 

 ,5ر

 
 رؼد حسٌن عبود

تاثٌر نمع البذور لبل الزراعة بالجٌر اللٌن وكلورٌد البوتاسٌوم 
وحامض االسكورٌن فً صفات نمو وحاصل الذرة البضاء / 

كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى :جامعة دٌالى -رؼد حسٌن عبود .
 0205ة ,الصرف

 سم02ص؛56

 العنوان-نبات      ا–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 

02,6  

522 

 660ز

 
 زٌنب جواد عامر 

دراسة تصنٌفٌة حٌاتٌة ممارنة لمراتب من الجنٌن 
(fabaceae. فً العراق/ زٌنب جواد عامر )- بؽداد: جامعة

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم,-بؽداد

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-النبات,علم        ا-0

 

0252  

522 

 652م

 
 مٌسم حمزة مهدي 

فً فاعلٌة االنزٌمات المضادة  phenylanineدراسة تاثٌر 

لالكسدة ومركبات االٌض الثانوٌة فً نبات عٌن البزون ... / 
 0205كلٌة العلوم ,–بابل : جامعة بابل -مٌسم حمزة مهدي .

0250  



 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-االحٌاء ,علم        ا-0نبات   –عٌن البزون -0

 

52240 

 2,6ش

 
 الشمري , وسام عٌدان جبر 

 melilotus mill دراسة مظهرٌة وتشرٌحٌة ممارنة للجنٌن 

المادسٌة :جامعة -فً العراق /وسام عٌدان جبر الشمري .
 0205ة , كلٌة التربٌ–المادسٌة 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / نبات
 العنوان-دراسات          ا–النبات -0

 

0250  

52040 

 0,0ا

 
 ابراهٌم مرضً راضً 

استجابة عمل الدفلة االبٌض والوردي صعبة التجذٌر لمعامالت 
كلٌة –بابل : جامعة بابل -مختلفة / ابراهٌم مرضً راضً .

 0205العلوم ,

I-XVII,052سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم الحٌاة / فسلجة نبات
 العنوان-فسٌولوجٌا       ا-النبات-0

 

0253  

52040 

 0,0ا

 
 االبراهٌمً,نبراس عبد الكرٌم

تاثٌر المحتوٌى الرطوبً ونوع التربة فً بعض المإشرات 
الفسلجٌة  والكٌموحٌوٌة لنبات الحنطة وعاللة ذلن 

كربالء -راس عبد الكرٌم االبراهٌمً.بالبوتاسٌوم المضاؾ / نب
لسم علوم –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –: جامعة كربالء 

 0205الحٌاة , 

 ٌم02ص؛005ب, -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / نبات
 العنوان-فسٌولوجٌا      ا–النبات -0

 

025,  

52040 

 5,6ا

 
 االسدي , لٌود ثعبان ٌوسؾ 

 ZEA MAYSتحمل التراكٌب الوراثٌة من الذرة الصفراء  

-لالجهاد المائً بتاثٌر البروتٌن / لٌود ثعبان ٌوسؾ االسدي .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –كربالء : جامعة كربالء 

I-XVIII ,050سم02ص؛ 

اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة ) علم النبات( مفسلجة 
 النبات

الذرة الصفراء      -3التراكٌب الوراثٌة -0فسٌولوجٌا -النبات-0

0255  



 العنوان-ا
 

52040 

 202ج

 
 الجاللً , سعاد عبد سٌد

( فً تحمل نبات NPK ZNدور الكاٌنٌتٌن والسماد المركب ) 

بؽداد :  -الفلفل لالجهاد الملحً / سعاد عبد سٌد الجاللً .

 0205الهٌثم,كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة بان -جامعة بؽداد

 سم02ص؛0,2ن,-ا

علم النبات –اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة 
 )فسلجة النبات(

 العنوان-زراعة      ا–الفلفل -0فسلجة –النبات -0

 

0255  

52040 

 262ح

 
 الحكٌم , ممتاز صاحب دمحم

تمٌٌم محالٌل هوكالند المحورة بداللة استجابة تجذٌر عمل 
–كربالء : جامعة كربالء -الماش / ممتاز صاحب دمحم الحكٌم .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,

I-XVIII,0,5سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / نبات 
 العنوان-الماش       ا-0فسٌولوجٌا   –النبات -0

 

0250  

52040 

 606ح

 
 الحٌانً , اٌمان حسٌن هادي 

تاثٌر الكوتاثٌومن وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن وتداخلها فً بعض 
الصفات النوعٌة والكمٌة لنبات الماش / اٌمن حسٌن هادي 

 0205كلٌة التربٌة ,-بؽداد: جامعة بؽداد-الحٌانً .

 سم02ص؛022

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم فً الحٌاة ) فسلجة نبات (
 العنوان-نبات      ا–الماش -0فسٌلوجٌا  –النبات -0 

 

0252  

52040 

 ,,6ح

 
 حٌدر طالب حسٌن 

تؤثٌر بعض منظمات النمو والمستخلصات النباتٌة ومراحل 
رشها فً مدة ومعدل امتالء الحبة وحاصل الحبوب الصناؾ 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-من حنطة الخبز / حٌدر طالب حسٌن .
 0205الزراعة ,

 سم02؛ص002

اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الزراعٌة /المحاصٌل الحملٌة 
 /فسلجة محاصٌل 

 العنوان-فسٌولوجٌا       ا–النبات -0

 

0256  

52040  0252  



 الزبٌدي , انتظار عباس مرهون  ,06ر
تؤثٌر الرش بمستخص االعشاب البحرٌة وخلٌط من االحماض 

االمنٌة فً الصفات الفسلجٌة والتشرٌحٌة لصنفٌن من نبات 
المادسٌة : -الفلفل الحلو / انتظار عباس مرهون الزبٌدي .

 0205كلٌة التربٌة ,–جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛050د,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / نبات 
–الفلفل الحلو -3االعشاب البحرٌة -0فسٌولوجٌا –بات الن-0

 العنوان-نبات       ا
 

52040 

   ,06ز

 
 الزبٌدي , رئام ستار محمود

تؤثٌر التؽذٌة الورلٌة ومنضمات النمو فً نمو الشعٌر 
والشوفان المزروعة فً جهاز االستنبات والحمل / رئام شاكر 

 0205الزراعة , كلٌة-بؽداد: جامعة بؽداد-محمود الزبٌدي.

 سم02ص؛0,0م, -ا

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة , المحاصٌل 
 العنوان-فسٌولوجٌا   ا–النبات -0الحملٌة / فسلجة محاصٌل 

 

0250  

52040 

 0,0س

 
 سارة عدنان نخالة 

تؤثٌر المٌاه الممؽنطة والبزل ادنٌن ومستحضر السماد الطحلبً 
المادسٌة : جامعة -ن نخالة .فً نمو نبات الجزر / سارة عدنا

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة 

 سم02ص؛023ذ, -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة فسلجة نبات 

 العنوان-نبات      ا –الجزر  -0فسٌولوجٌا –النبات -0

 

0250  

52040 

 2,6ش

 
 الشمري , وسن حمزة مزعل 

دراسة تاثٌر الفضة النانوٌة وسماد الجستار وحامض 
السالسلٌن فً النمو والحاصل لنبات زهرة الشمس / وسن 

كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -حمزة مزعل الشمري .
 0205التربٌة ,

 سم02ص؛,03

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة / فسلجة نبات
 وانالعن-فسٌولوجٌا     ا–النبات -0

 

0253  

52040 

 ,6ش

 
 الشٌخ , ورلاء دمحم شرٌؾ 

نؤثٌر حامض السالٌن ومدد الري والصنؾ والتداخل بٌنها فً 
نمو حاصل ونوعٌة وبعض المإشرات الوراثٌة للذرة الصفراء 

025,  



كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –كربالء  -/ ورلاء دمحم شرٌؾ .
,0205 

 سم02ص؛032

 / فسلجة النبات رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
المإشرات الوراثٌة -3الري والصنؾ -0فسٌولوجٌا –النبات -0

 العنوان-الذرة الصفراء      ا-,

 

52040 

 ,00ظ

 
 ظافر عبد الكاظم جمٌل 

ونسجة  FOLIARTALوالسماد الورلً  CRA3تؤثٌر الجبر لٌن 

التربة فً النمو واالزهار لنبات الدفلة ... ظافر عبد الطاظم 
 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة :جامعة المادسٌة -جمٌل .

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-نبات        ا–الدفلة -0فسلجة –النبات -0

 

0255  

52040 

 026ع

 
 عبد االمٌر رحٌم عبٌد

التؽٌرات الكٌمٌوحٌوٌة المصاصٌة للشد الملحً وتمٌٌم دور 
مستخلص الطحلب االخضر فً نبات الرز المستزرع نسٌجٌا / 

كلٌة التربٌة –البصرة : جامعة البصرة -عبد االمٌر رحٌم عبٌد.
 0205للعلوم الصرفة ,

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة ) فسلجة نبات(
 العنوان-ا       فسٌولوجٌا   –النبات -0

 

0255  

52040 

 300ع

 
 عبد الجبار جاسم جرٌان 

 NPKZN استجابة ثالثة اصناؾ من حنطة الخبز بؤضافة سماد 
بؽداد: جامعة -والرش بالجبرلٌن / عبد الجبار جاسم جرٌان . 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-بؽداد

 سم02ص؛,00

لم النبات) ع–اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة 
 فسلجة النبات (

الرش بالجبرلٌن      -3حنطة –الخبز -0فسٌولوجٌا –النبات -0

 العنوان-ا
 

0250  

52040 

 506ع

 
 العزاوي , فراس ناٌؾ صالح
( من TRITICUM AESTIVUMLدراسة صنفٌن من الحنطة ) 

الناحٌٌتٌن الفسلجٌة والنشرجٌة لتحمل الملوحة / فراس ناٌؾ 
كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى -صالح العزاوي .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛50

0252  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / تخصص علم النبات
 العنوان-فسٌولوجٌا          ا–النبات -0

 

52040 

 600ع

 
 فاضل حبٌب خلٌل العٌفاري , رلٌة 

دراسة مظهرٌة ةوتشرٌحٌة الجناس العشرٌنٌن من العائلة 
بابل : -النجٌلٌة فً العراق / رلٌة فاضل حبٌب خلٌل العٌفاري .

 0205كلٌة العلوم للبنات ,–جامعة بابل 

 سم02ص؛066ي,-ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

 عنوانال-العائلة النجٌلٌة      ا-0تشرٌح –النبات -0

 

0256  

52040 

 200ن

 
 الكالبً , زهراء لاسم عبد محسن 

 ,SOPHORA Lدراسة مظهرٌة وتشرٌحٌة ممارنة لالجناس 
TAVERNIERA DC , SECURIGERA   فً العراق / زهراء

كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -لاسم عبد محسن الكالبً .
 0205التربٌة ,

 سم02ص ؛002ص, -ا

 الحٌاة / النباترسالة الماجستٌر فً علوم 
 العنوان-تشرٌح         ا-النبات-0

  

0202  

52040 

 ,05ي

 
 الٌاسري , اٌات شنشول موسى

تاثٌر البوتاسٌوم المضاؾ رشا فً بعض الصفات الفسلجٌة 
 -الصناؾ مختلفة من الحنطة / اٌات شنشول موسى الٌاسري .

 0205كربالء : جامعة كربالء ,

 سم02ص ؛66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الحنطة          ا-0فسٌولوجٌا   –النبات -0

 

0200  

5204020 

 60ا

 
 اٌة خالد كرٌم

تؤثٌر الملوحة فً نمو ونشاط بكترٌا االزوتوباكتر واثرهما فً 
كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -نمو نبات الحنطة / اٌة خالد كرٌم .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛005ج, -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم النبات
 العنوان-نمو        ا-النبات-0

 

0200  

5204023 

 2,0ب

 
 البلداوي , رسل طه علً

0203  



تؤثٌر موعد الزراعة والفسفور والكاٌنتٌن فً بعض صفات 
النمو والمركبات الفعالة لنبات الحلبة / رسل طة علً البلداوي 

لسم –كلٌة التربٌة االساسٌة –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة  -.

 0205علوم ,

I-XI,003سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )علوم الحٌاة (

 العنوان-انمو       –النبات -0

 

5204023 

 ,00ج

 
 الجابري , عال عدنان فائز حبٌب 

تاثٌر موعد الزراعة ومسافتها والرش بالهٌومً السائل فً 
نمو وحاصل البذور والزٌت لنبات الخلة البلدي .../ عال عدنان 

كلٌة الزراعة –البصرة : جامعة البصرة -فائز حبٌب الجابري .
,0205 

 سم02ص؛002ن,-ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-نحو ) نبات الخلة البلدي (      ا–النبات -0

 

020,  

5204023 

 ,06ز

 
 الزبٌدي,هشام هاشم صالح

تؤثٌر االضافة االرضٌة والتؽذٌة الورلٌة بالبوتاسٌوم فً بعض 
صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء / هشام هاشم صالح 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –دٌالى  دٌالى :جامعة -الزبٌدي .

,0205 

 سم02ص؛05خ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة ) نبات(

 العنوان-نمو           ا–النبات -0

 

0205  

5204023 

 660ز

 
 زٌنب جاسم عبد الرضا جاسم

فً النمو الحضري والزهري  IBAتؤثٌر موعد الزراعة و 

وتكوٌن البصٌالت وحاصل الزٌت لخمسة اصناؾ من نبات 
البصرة : جامعة -الهٌاسنت/ زٌنب جاسم عبد الرضا جاسم.

 0205كلٌة الزراعة ,–البصرة 

 سم02ص؛055ز, -ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة البستنة وهندسة الحدائك 
 العنوان-نحو        ا -النباتات-0

 

0205  

5204023 

 062غ

 
 الؽانمً , رائد حامد هاشم

تؤثٌر الري بمٌاه مالحة والرش بالجبرلٌن فً نمو نبات الحنطة 

 0205كربالء : جامعة كربالء ,-/ رائد حامد هاشم الؽانمً .

0200  



I-VIII ,60سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / النبات 
 العنوان-نمو       ا-النباتات-0

 

5204023 

 023ؾ

 
 فالح حسن سعٌد

االدارة المتكاملة لالكسدة الكٌمٌائٌة والعضوٌة واالحٌائٌة 
وتؤثٌرها فً نمو وانتاجٌة بعض التراكٌب الوراثٌة لنبات الخٌار 

 0205كلٌة الزراعة ,-جامعة بؽداد-/ فالح حسن سعٌد .

 سم02ص؛003

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم
 العنوان-نمو      ا–النباتات -0

 

0202  

5204023 

 052ن

 
 كاظم حسونً عبد الحسٌن

تؤثٌر الملوحة وحامض السالٌلن فً صفات النمو الخضري 
وبعض المكونات الكٌمٌائٌة والحاصل لصنفٌن من الحنطة 

ذي لار : جامعة ذي لار -الناعمة / كاظم حسونً عبد الحسٌن .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–

 سم02ص؛63د,-ا

 علوم فً علوم الحٌاة /علوم النبات  رسالة ماجستٌر

 العنوان-الحنطة الناعمة     ا-0نمو –النباتات -0

 

0206  

5204023 

 556م

 
 المسعودي , سهاد خالد صؽٌر 

تؤثٌر نوعٌة مٌاة الري والسماد الورلً فً النمو والحاصل 
والحالة الؽذائٌة لبعض اصناؾ الحنطة / سهاد خالد صؽٌر 

كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء -المسعودي .
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة ,علم النبات
 العنوان-اؾ       ااصن –الحنطة  -0نمو   -النباتات-0

 

0222  

5204023 

 ,6ن

 
 نور سالم لطٌؾ

تؤثٌر السماد البوتاسً والشد الرطوبً فً نمو وحاصل الحنطة 
كلٌة التربٌة للعوم –دٌالى : جامعة دٌالى -/ نور سالم لطٌؾ .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛03

 ماجستٌر علوم الحٌاة علم النبات
 العنوان-االسماد البوتاسً       -0نمو    -النبات-0

 

0220  



52040 

 ,5س

 
 سعد طارق عبد الملن ٌاس 

ومستحضر   TRICHODERMA HARZIANUMالتدخل بٌن 

وتؤثٌرة فً المعمد المرضً بٌن الفطر  GLYPHOSATEمبٌد 

كلٌة -بؽداد : جامعة بؽداد -.../ سعد طارق عبد الملن ٌاس .
 0205الزراعة ,

 سم02ص؛65

ة / ولاٌة  النبات / اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الزراعٌ
 امراض نبات

 العنوان-امراض         ا -النباتات-0

 

0220  

 52040 

 ,00ع

 
 عبد المادر خضٌر عباس 

تشخٌص سالالت فاٌروس تمزم واصفرار الشعٌر / عبد المادر 
 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد: جامعة بؽداد-خضٌر عباس .

 سم02ص؛,00

الزراعٌة / علوم ولاٌة اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم 
 النبات / امراض النبات / فاٌروسات

 العنوان-الشعٌر فً العراق     ا-0امراض  –النبات -0

 

0223  

52040 

 ,32م

 
 الدمحماوي , عبد الزهرة جبار علً 

تشخٌص مسبب ظواهر تدهور النخٌل فً وسط العراق وتحدٌد 
والجزٌئٌة / التؽاٌر بٌن عزالته باستخدام الحضائض المزرعٌة 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-عبد الزهرة جبار علً الدمحماوي .
 0205الزراعة ,

 سم02ص؛026ج,-ا

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة ولاٌة نبات 
 )امراض النبات(

 العنوان-زراعة      ا-النخٌل-0امراض  -النبات-0

 

022,  

52040 

 ,50م

 
 المعارج , ابتهال رٌاض مكطوؾ 

 SOLANIدراسة مرض الرلعة الفارؼة المتسبب عن الفطر 
KUHN RHIZOCTONIA   فً حمول الحنطة شمال محافظة

البصرة ومكافحتة احٌائٌا وكٌمٌائٌا / ابتهال رٌاض مكطوؾ 

 0205كلٌة الزراعة ,–البصرة : جامعة البصرة -المعارج .

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-راض      اام–النبات -0

 

0225  

52043  0225  



 الجبوري , اٌاد ولٌد عبد اللة  ,06ج
اختبار وتشخٌص متؽٌرات وراثٌة فً الطماطة بتؤثٌر الصعمة 

الكهربائً  والصودٌوم ازاٌد تحت ظروؾ االجهاد الملحً / 
كلٌة الزراعة -بؽداد: جامعة بؽداد -اٌاد ولٌد عبد اللة الجبوري .

,0205 

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-وراثة          ا –النبات -0

 

520435 

 ,32ا

 
 احمد اكشٌش هلوس

تمٌٌم تراكٌب وراثٌة من زهرة الشمس فً المراحل االولى من 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -النمو / احمد اكشٌش هلوس .

 0205الزراعة ,

 سم02ص؛,,

 الدبلوم العالً فً العلوم الزراعٌة 
 المحاصٌل الحملٌة –االرشاد التخصصً 

 العنوان-وراثة     ا-النبات-0

 

0220  

520435 

 0,6ت

 
 تؽرٌد عبد االمٌر عبد الكرٌم 

دراسة التباٌن الوراثً لنبات المصب باستخدام تمنٌات ال 
RAPD  وال SSR .بؽداد: -/ تؽرٌد عبد االمٌر عبد الكرٌم

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,-ؽدادجامعة ب

 سم02ص؛020

رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم النبات / الوراثة 
 الجزٌئٌة 

 العنوان-وراثة      ا –النبات -0

 

0222  

520435 

 600ز

 
 زٌنب رعد جاسم 

دراسة وراثٌة جزٌئٌة لبادرات اصناؾ الشعٌر المعرضة الجهاد 
كلٌة التربٌة -بؽداد : جامعة بؽداد -الجفاؾ / زٌنب رعد جاسم .

 0205ابن الهٌثم,

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-اصناؾ      ا–الشعٌر -0وراثة  –النبات -0

 

0226  

520435 

 5,0ن

 
 النصراوي , عبد الكرٌم حسٌن رومً 

تمٌٌم الستجابة التراكٌب الوراثٌة للذرة الصفراء المنتجة 
الوراثً التبادلً وابائها للتسمٌد النتروجٌنً / عبد بالتهجٌن 

0262  



 0205الكرٌم حسٌن رومً النصراوي ,

 سم02ص؛065

 دكتوراه فً علوم الحٌاة / نبات 
 العنوان-الذرة الصفراء        ا-0وراثة  –النبات -0

 

520453, 

 ,60ب

 
 البهادلً , وداد علً عبد سلمان

 ة بالمحفز الحٌوي تاثٌر موعد الزراعة ومسافتها والمعامل
BIO HEALTH  وتداخالتها فً نمو وحاصل الثمار والزٌت

الطٌار لنبات الكراوٌة وفعالٌته الكٌمواحٌائٌة / وداد علً عبد 
كلٌة الزراعة –البصرة: جامعة البصرة  -سلمان البهادلً .

,0205 

 سم02ص؛53,ه,-ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-االنباتات الطبٌة     -0

 

0260  

520453, 

 600ب

 
 البٌاتً , جمال جلٌل احمد 

تؤثٌر المدعمات المختلفة فً حاصل ومكونات الفطر الؽذائً 
AGARICUS BISPORUS  واختبار كفاءتة فً عدد من

المتؽٌرات الكٌمو حٌوٌه والفسلجٌة فً اناث الجرذان / جمال 
بٌة للعوم كلٌة التر-تكرٌت : جامعة تكرٌت -جلٌل احمد البٌاتً .

 0205الصرفة ,

 سم02ص؛0,2

 نبات–اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-النباتات الطبٌعٌة ) الفطر (        ا-0

 

0260  

520453, 

 ,00ج

 
 الجابر , حٌدر صبٌح شنو معتوق

تاثٌر وزن وسط النمو والتسمٌد النتروجٌنً والمعاملة بالمحفز 
البصرة : -الحٌوي ... / حٌدر صبٌح شنو معتوق الجابر .

 0205كلٌة الزراعة ,–جامعة البصرة 

 سم02ل؛-ص,ه0,5

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة البستنة وهندسة 
 الحدائك )نباتات طبٌة و عطرٌة (

 العنوان-نبات     ا–المورنجا -0بٌة النباتات الط-0

 

0263  

520453, 

 600ج

 
 الجنابً , حٌدر جواد كاظم

 bio healthتؤثٌر مسافة الزراعة والمعاملة بالمحفزالحٌوي 

فً نمو وحاصلً البذور والزٌت  vit.orgوالسماد العضوي 

البصرة : -الطٌار لنبات الٌنسون... / حٌدر جواد كاظم الجنابً .

026,  



 0205كلٌة الزراعة ,–جامعة البصرة 

 سم02ص؛033ل,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعٌة 
 العنوان-النباتات الطبٌة ) نبات الٌنسون(       ا-0

 

520453, 

 600ج

 
 الجنابً , نصٌر ماجد عبد الحسٌن

تاثٌر مستوٌات مختلفة من سماد الناٌتروجٌن وتجزئتة 
نوعٌن من والمسافة بٌن خطوط الزراعة فً نمو محاصٌل 
بؽداد: جامعة -نبات الخلة / نصٌر ماجد عبد الحسٌن الجنابً .

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد

 سم02ص؛25

 رسالة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-النباتات الطبٌة ) الخلة (       ا-0

 

0265  

520453, 

 660ز

 
 زٌنب ابراهٌم حسن جدو 

العضوي حامض تؤثٌر الرش بحامض السالسٌلن والمؽذي 
الهٌومن فً نمو نبات عٌن البزون ... /زٌنب ابراهٌم حسن 

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد: جامعة بؽداد-جدو .

 سم02ص؛52د,-ا

 رسالة ماجستٌر فلسفة فً علوم الزراعة / علوم
 العنوان-زراعة       ا–عٌن البزون -0النباتات الطبٌة  -0

 

0265  

520453, 

 2,0ع

 
 عنٌد همٌمالعمرانً , حسٌن 

استجابة المرع الطبً للمعامالت الفٌزٌائٌة واالسمدة العضوٌة 
كلٌة -بؽداد :جامعة بؽداد-.../ حسٌن عنٌد همٌم العمرانً .

 0205الزراعة ,

 سم02ص؛005ب,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-النباتات الطبٌة )عٌن البزون (      ا-0

 

0260  

520453, 

 052ؾ

 
 فاطمة عمران ٌوسؾ جاسم 

تاثٌر مستخلصات العكبر وبعض نباتات على بعض انواع 
–دٌالى : جامعة دٌالى  -البكترٌا / فاطمة عمران ٌوسؾ جاسم.

 0205كلٌة التربٌة للعوم الصرفة ,

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-النباتات الطبٌعٌة ) نبات العكبر(        ا -0

 

0262  



520453, 

 656ق

 
 المٌسً , مصطفى رشٌد مجٌد

تؤثٌر البروتٌن الحٌوي والتؽاٌر الوراثً فً الصفات االنتاجٌة 
والنوعٌة و الخصائص الطبٌة لبعض السالالت لفطر االزرار 

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد: جامعة بؽداد-البٌضاء.

 سم02ص؛030

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ات الطبٌة ) فطر االزرار البٌضاء(      االنبات-0

 

0266  

520453, 

 656م

 
 الموسوي , هٌام ؼانم كرٌم

والحدٌد المخلبً فً  npkتاثٌر الرشك بالسماد المركب  ال 

النمو والحاصل وبعض المكونات الفعالة  طبٌا ... هٌام ؼانم 
كلٌة العلوم للبنات ,  –بابل : جامعة بابل -كرٌم الموسوي .

 0205لسم علوم الحٌاة ,

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة 

 العنوان-النباتات الطبٌة ) الكجرات(      ا-0

 

0022  

520453, 

 033ن

 
 ناجحة دمحم باري احمد

فً بعض  bacttlussubtils تؤثٌر التسمٌد الحٌوي ببكترٌا 

ستخلص لمكونً مإشرات النمو لنبات البابونج واستخدام الم
كربالء : -االزهار فً منع تخثر الدم / ناجحة دمحم باري احمد.

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–جامعة كربالء 

 سم02ص؛005

 دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-تخثر      ا–الدم -0النباتات الطبٌة ) البابونج( -0

 

0020  

520453, 

 ,6ن

 
 نور جبار احمد علً 

تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنباتات لٌمون البصرة 
والرمان والبلوط على بكترٌا المسببه لالسهال/ نور جبار احمد 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –دٌالة : جامعة دٌالى -علً .
,0205 

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-النباتات الطفٌلٌة      ا-0

 

0020  

5204556 

 63ع

 
 ؼٌث منذر فاضل 

 aloe الكشؾ عن السمٌة الوراثٌة لمستخلص نبات الصبار 

0023  



vera  باستعمال المإشرات الجزٌئٌة والخلوٌة / ؼٌث منذر

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , -بؽداد: جامعة بؽداد-فاضل .
0205 

 سم02ص: اٌض ؛025ذ, -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-نبات (      ا–النباتات السامة ) الصبار -0

 

520405 

 653ب

 
 البوعجً , االء عٌسى موسى 

دراسة بٌئٌة للداٌتومات الملتسمة على بعض النباتات المائٌة 
فً هور العودة ضمن محافظة مٌسان / جنوب العراق / االء 

كلٌة العلوم -بؽداد : جامعة بؽداد-عٌسى موسى البوعجً .
 0205بات ,للن

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / البٌئة 
 العنوان-النباتات المائٌة      ا-0

 

002,  

520402 

 60,م

 
 مروة علً حبٌب 

دراسة بٌئٌة وتشرٌحٌة لبعض النباتات المائٌة فً مبزل الفرات 
بابل : -الشرلً لمحافظة بابل , العراق/ مروه علً حبٌب .

 0205العلوم للبنات,كلٌة –جامعة بابل 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

 العنوان-النباتات المائٌة       ا-0

 

0025  

520 

 560ا

 
 ازهار طاهر صلٌبً 

دراسة تصنٌفٌة حٌاتٌة ممارنة النواع من الجنس 
(euphorbiaceae)  . ًبؽداد: جامعة -... ازهار طاهر صلٌب

 0205كلٌة التربٌة ابن الهٌثم ,-بؽداد

 سم02ص؛003

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-النباتات تصنٌؾ        ا-0

 

0025  

520 

 ,60ب

 
 البهادلً , زٌنة خلٌل ابراهٌم

دراسة تصنٌفٌة النواع مختارة من نباتات ذوات الفلمتٌن فً 
ء  الممدسة , العراق / زٌنة خلٌل ابراهٌم محافظة كربال

 0205كلٌة العلوم ,-بؽداد: جامعة بؽداد-البهادلً .

 سم02ص؛,00

 اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة 

0020  



 العنوان-تصنٌؾ       ا-النباتات-0

 

520 

 003خ

 
 الخفاجً , بان عبد الحسٌن دمحم مهدي 

دراسة تشرٌحٌة وكٌمٌائٌة  وجزٌئٌة ممارنة لبعض اجناس 
فً العراق/ بان عبد   poaer.br (poaceae)العشٌرة 

كلٌة –كربالء : جامعة كربالء -الحسٌن دمحم مهدي الخفاجً .
 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛05,

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم الحٌاة 

 العنوان-س    االعشٌرة اجنا-0تصنٌؾ –النباتات -0

 

0022  

520 

 566س

 
 سكٌنة عباس علٌوي 

 (compositae)دراسة تصنٌفٌة النواع الجنس 
echinopsl. بؽداد: جامعة -فً العراق  / سكٌنة عباس علٌوي

 0205كلٌة العلوم ,-بؽداد

 سم02ص؛006

 اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة / نبات
 العنوان-تصنٌؾ    ا-النباتات-0

 

0026  

520 

 066ط

 
 الطائً , علً طالب دمحم

دراسة تصنٌفٌة لبعض مراتب الجنس .... / علً طالب دمحم 
 0205كلٌة التربٌة ابن الهٌثم,-بؽداد: جامعة بؽداد -الطائً .

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-تصنٌؾ           ا–النباتات -0

 

0002  

520 

 362ع

 
 العجٌلً , اشواق فالح خزعل 

 asteraceaeدراسة تصنٌفٌة لبعض اجناس العائلة المركبة 

بابل : جامعة بابل -فً العراق / اشواق فالح خزعل العجٌلً .
 0205كلٌة العلوم للبنات,–

 سم02ص: اٌض ؛020ر, -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-تصنٌؾ        ا-النبات-0

 

0000  

520 

 522م

 
 كاظمالمسلماوي , سناء مراد عبد 

دراسة تصنٌفٌة ممارنة الجناس العائلة العشائرٌة 

0000  



asciepiadaceae  فً العراق/ سناء مراد عبد الكاظم

 0205كلٌة العلوم للبنات,–بابل : جامعة بابل -المسلماوي.

 سم02ص؛,06

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان-العائلة العشارٌة         ا-0تصنٌؾ -النباتات-0

 

52340, 

 566ح

 
 الحسٌنً , كرٌم طالب حمد

المحتوى الكٌمٌائً والتصنٌؾ العددي لبعض انواع العائلة 
البصرة -/ كرٌم طالب حمد الحسٌنً .leguminosaeالبمولٌة 

 0205كلٌة التربٌة ,–: جامعة البصرة 

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 العنوان-انبات      –البمولٌات -0النبات, علم  -0

 

0003  

52340, 

 ,56م

 
 المشهدانً , سحر عامر علً سلومً 

تاثٌر التدخل بٌن الصودٌوم والبوتاسٌوم فً استجابة تجذٌر 
بابل:  -عمل الماش ... / سحر عامر علً سلومً  المشهدانً.

 0205كلٌة العلوم , –جامعة بابل 

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة / علم النبات

 العنوان-ات ) ماش (    االبمولٌ-0

 

000,  

52342,6 

 5,6ا

 
 االسدي , ماهر جاسم دمحم 

تؤثٌر تراكٌز مختلفة من الجبرلٌن والسماد النتروجٌنً فً نمو 
وحاصل والمادة الفعالة لصنفٌن من نبات الكرفس .../ ماهر 

كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -جاسم دمحم االسدي .
 ,0205 

 سم02ص؛65و , -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / النبات
 العنوان-نبات      ا–الكرفس -0

 

0005  

52,463 

 022ش

 
 شامل اسماعٌل نعمة

انتاج بعض المركبات الفعالة من نبات الحنطة السوداء  داخل 
بؽداد: جامعة -وخارج الجسم الحً / شامل اسماعٌل نعمة .

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد

I-XIV ,050سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 تمانة زراعة االنسجة النباتٌة     -0

0005  



 العنوان-نبات             ا–الحنطة -ه
 

52,463 

 0,هـ

 
دور الجبرلٌن والسالسالٌن والباوتاسٌوم فً تملٌل التاثٌرات 

الضارة لملوحة التربة فً صنفٌن من الحنطة  الناعمة / هدى 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –دٌالى : جامعة دٌالى -فع كرٌم .نا
,0205 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-نبات       ا–الحنطة -0

 

0000  

52640 

 0,0ا

 
 االبراهٌمً ,ثامر عبد الشهٌد محسن علً 

تؤثٌر فطرٌات الماٌكوراٌزا الشجٌرٌة والمادة العضوٌة  فً 
المتسبب عن الفطر ... / ثامر عبد الشهٌد محسن مرض الذبول 

كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد: جامعة بؽداد-علً االبراهٌمً.
 0205الصرفة , ابن الهٌثم ,

 سم02ص؛,00ص, -ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / علم نبات/ الفطرٌات
 العنوان-نبات         ا–الطماطة -0الفطرٌات     -0

 

0002  

52640 

 250ح

 
 حمزة عباس ٌاسر 

 TRICHODERMAالتشخٌص الجزٌئً لبعض انواع الفطر 

وتمٌٌم فاعلٌتها ضد الدٌدان الثعبانٌة لعمد الجذور ... / حمزة 
 0205كلٌة العلوم ,–واسط : جامهة واسط  -عباس ٌاشر .

 سم02ص؛62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم الحٌوان(
 العنوان-الثعبانٌة      االدٌدان -0الفطرٌات -0

 

0006  

52640 

 003خ

 
 الخفاجً , دمحم فخري حسٌن 

دراسة تؤثٌرات سم الزٌرالٌون فً حبوب الذرة الصفراء 
والحنطة على بعض المعاٌٌر الحٌوٌة لدى اناث الجرذ االبٌض 
وامكانٌة المعالجة الحٌوٌة للحد من تلن التاثٌرات / دمحم فخري 

كلٌة التربٌة للعلوم –حسٌن الخفاجً / كربالء : جامعة كربالء 
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛26

 ٌر فً علوم الحٌاة رسالة ماجست
 العنوان-الفطرٌات     ا-0

 

0002  

52640  0000  



 الدراجً , رٌام حسن طعمة  03,د
دراسة تاثٌر بعض الطرائك الفٌزٌائٌة فً تحطٌم سم 

المنتج من الفطر... رٌام حسن طعمة  B1 االفالتوسكٌن 

كلٌة التربٌة االساسٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الدراجً .
 ,0205 

 سم02ص؛22د, -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة ) علوم الحٌاة(
 العنوان-حبوب         ا–الذرة الصفراء -0الفطرٌات -0

 

52640 

 660ذ

 
 الذهبً , رباب مجٌد عبد

الٌات استحثاث المماومة فً نبات الخٌار بواسطة 
TRICHODEREMA HARZIANUM  رباب مجٌد عبد /...

 0205كلٌة العلوم للبنات,–بؽداد: جامعة بؽداد  -الذهبً .

 سم02ص؛062

 دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 

 العنوان-نبات        ا–الخٌار -0الفطرٌات  -0

 

0000  

52640 

 022ز

 
 الزاملً , معتز دمحم عزوز

فً مٌاه مدٌنة  saprolegnia sppدراسة انتشار انواع الفطر 

-الدٌوانٌة وتوصٌفها جزئٌا / معتز دمحم عزوز الزاملً .
 0205كلٌة التربٌة,–المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛52

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌة 
 العنوان-العراق ) مدٌنة الدٌوانٌة (          ا-الفطرٌات-0

 

0003  

52640 

 0,0س

 
 سارة عبد الكرٌم مخٌؾ

فً بعض االؼذٌة المحلٌة  b1التلوث بسم االفالتوكسٌن 

والمستوردة ,خصائصة وامكانٌة معالجتة باستخدام زٌت 
الزٌتون والشاي  االخضر فً اناث الجرذ االبٌض / سارة عبد 

 0205كلٌة العلوم,–بابل : جامعة بابل -الكرٌم مخٌؾ .

I-IX ,006سم02ص؛ 

 فطرٌات-النبات–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الفطرٌات    ا-0

 

000,  

52640 

 5,0س

 
 السعداوي , احمد كرٌم عبد الرزاق

تمٌٌم كفاءة نوع الوسط والتؽطٌة فً الصفات االنتاجٌة 
-والنوعٌة للفطرٌن ... احمد كرٌم عبد الرزاق السعداوي .

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد: جامعة بؽداد

0005  



 سم02ص؛006

علوم ولاٌة النبات/ امراض النبات اطروحة دكتوراه فلسفة فً 
 )فطرٌات(

 العنوان-الفطرٌات           ا-0

 

52640 

 5,6س

 
 السعدي ,ماجدة هادي مهدي

التحري عن بكتٌرٌا محضرة لنمو نبات الحنطة فً منطمة 
الجذور واختبار كفائتها فً مكافحة مرض تعفن التفاح 

بؽداد: -المتسبب من الفطر... / ماجدة هادي مهدي السعدي .

 0205كلٌة الزراعة,-جامعة بؽداد

 سم02ص؛030

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
  العنوان-الفطرٌات       ا-0

 

0005  

52640 

 052ؾ

 
 فاضل سامً زؼٌر 

توصٌؾ عزالت الفطر المتجة للسم فً ثمار الطماطة ودراسة 
كربالء :جامعة -تاثٌراتة السمٌة الوراثٌة / فاضل سامً زؼٌر .

 0205كلٌة العلوم الصرفة ,–كربالء 

I-XII,002سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / فطرٌات
 العنوان-ثمار     ا–الطماطة -0الفطرٌات -0

 

0000  

52640 

 556م

 
 المسعودي , نادٌة ناٌؾ حسٌن دمحم

دراسة الخصائص المضهرٌة والجزئٌة للفطر فً محافظة بابل 
وضروؾ انتاجة لالجسام الثمرنٌة/ نادٌة ناٌؾ حسٌن دمحم 

كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء -المسعودي .
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛50

 رسالة ماجستٌر فً علم الحٌاة 
 العنوان-العراق )محافظة بابل (      ا–ات الفطرٌ-0

 

0002  

52640 

 326م

 
 محمود عودة جعفر 

تاثٌر بعض المستخلصات والمخلفات النباتٌة والحٌوانٌة فً 
اصابة نبات اللوبٌاء بمرض التعفن الفحمً المتسبب عن الفطر 

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -/ محمود عوره جعفر .
 0205الزراعة ,

 سم02ص؛60

ولاٌة النبات ) امراض –رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 

0006  



 النبات(
 العنوان-امراض     ا–النبات ) اللوبٌا( -0الفطرٌات -0

 

56040 

 562ا

 
 اسٌل نجاح صبر 

تاثٌر بنزوات الصودٌوم كمادة حاظة فً مستوٌات بعض 
الممرنات والمعاٌٌر الكٌموحٌوٌة فً ذكور الجرذان  البٌض / 

كلٌة  -المادسٌة : جامعة المادسٌة -جاح صبر .ةاسٌل ن
 0205التربٌة,

 سم02ص؛052

 دكتوراه فلسفة فً علم الحٌوان
 العنوان-الجرذان البٌض     ا-0فسٌولوجٌا   –الحٌوان -0

 

0032  

56040 

 0,3ا

 
 ال فرحان , مواهب بشٌر جاسم 

تؤثٌر مادة البٌفٌنول فً الخصوبة وبعض معاٌٌر الدم والدور 
للحد من هذة التاثٌرات فً الجرذان  C و  E الولائً لفٌتامٌن 

كلٌة -كربالء :جامعة كربالء-.../ مواهب بشٌر جاسم ال فرحان.

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛025س, -ا

 ناطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة / فسلجة حٌوا

 العنوان-التاثٌرات فً الجرذان  ا-0فسٌولوجٌا –الحٌوان -0

 

0030  

56040 

 626ا

 
 اٌمن راضً حبٌب 

تؤثٌر الجسٌمات النانوٌة للنحاس على بعض اعضاء الجهاز 
-التكاثري الذكري للفئران البٌض/ اٌمن راضً حبٌب .

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم -بؽداد:جامعة بؽداد
,0205 

 سم02ص؛002ر,-ا

رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان / 
 الفسلجة 

 العنوان-فسٌولوجٌا     ا–الحٌوان -ا
 

0030  

56040 

 2,0ب

 
 البلداوي , امٌر دمحم جعفر علً حسٌن 

تاثٌر الدلائك النانوٌة للفضة فً بعض الجوانب التركٌبٌة و 
امٌر دمحم جعفر  الوضٌفٌةى للجهاز التناسلً الذكري للفئران/

كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد : جامعة بؽداد-علً حسٌن البلداوي .
 0205الصرفة , ابن الهٌثم,

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة

0033  



 العنوان-فسٌولوجٌا     ا-الحٌوان-0

 

56040 

 600ث

 
 ثناء عبد السادة خادم

تؤثٌر التعرض لؽبار الهواء فً بعض انسجة الجسم ومعاٌٌر 
الدم الوضٌفٌة والكٌموحٌوٌة فً ذكور الجرذان البٌض / ثنائ 

كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء :جامعة كربالء -عبد السادة خادم .
 0205الصرفة ,

I-XI ,65سم02ص؛ 

رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة) علوم الحٌوان/ فسلجة 
 الحٌوان(

 العنوان-الجرذان البٌض     ا-0الحٌوان فسٌولوجٌا -0

 

003,  

56040 

 600ج

 
 الجنابً , ٌحٌى عباس مرداس 

تاثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من الكلوبٌن الى العملٌة فً 
االداء االنتاجً  والفسلجً والتناسلً للوز المحلً العرالً / 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-ٌحٌى عباس مرداس الجنابً .
 0205الزراعة ,

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-فسٌولوجٌا        ا–الحٌوان -0

 

0035  

56040 

 003خ

 
 الخفاجً, نداء عبد اللى مزبان

دراسة ممارنة لبعض التاثٌرات الفسٌولوجٌة والنسٌجٌة 
للفلوٌدات المستخلصة من اوراق نباتً الفلة البٌضاء و 

الكرفس فً اناث الئران المختبرٌة البٌض / نداء عبد اللة 
ذي لار : جامعة ذي لار , كلٌة التربٌة للعلوم -مزبان الخفاجً .

 0205الصرفة ,

I-XIII  ,033سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / علم فسلجة الحٌوان 
 العنوان-الفئران المختبرٌة     ا-0فسٌولوجٌا –الحٌوان -0

 

0035  

56040 

 060ر

 
 رلٌة احمد صالح

تاثٌر عصارة نبات البروكلً فً متالزمة تعدد االكٌاس 
-المبٌضة المستخدمة فً الجرذ االبٌض / رلٌة احمد صالح .

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم -بؽدادبؽداد: جامعة 
,0205 

 سم02ص؛0,6

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان

0030  



الجرذ االبٌض        -3نبات –البروكلً -0فسٌولوجٌا -الحٌوانات-0

 العنوان-ا
 

56040 

 066ط

 
 الطائً , سارة عمران عٌسى 

دراسة فسلجٌة ونسٌجٌة لتاثٌر الكلوتاثٌون والمستخلص  
المائً للحبة السوداء فً ذكور الفئران المختبرٌة .../ سارة 

كلٌة التربٌة –ذي لار : جامعة ذي لار -عمران عٌسى الطائً.
 0205للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 العنوان-االحٌوان فسٌولوجٌا       -0

 

0032  

56040 

 05,ؾ

 
 فراس احمد محمود ؼٌالن 

تاثٌر استخدام مستوٌات مختلفة من بذور الكتان فً االداء 
التناسلً والفسلجً فً النعاج التركٌة / فراس احمد محمود 

 0205كلٌة الزراعة,-بؽداد: جامعة بؽداد-ؼٌالن .

 سم02ص؛03ح,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-فسٌولوجٌا      ا-الحٌوان-0

 

0036  

560435 

 500د

 
 دعاء عبد الكرٌم حمزة 

تاثٌر المستخلص االٌثانولً لجذور نبات عرق السوس فً 
مستوى انزٌمات الكبد وبعض المعاٌٌر النسٌجٌة والهرمونٌة 
 –والوراثٌة لذكور الجرذ االبٌض المعاملة بعمار الماٌتوٌسٌن 

كلٌة -كربالء : جامعة كربالء-حمزة .سً / دعاء عبد الكرٌم 
 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-حٌوان      ا–الوراثة -0

 

00,2  

560435 

 262ؾ

 
 الفكٌكً, احمد عبد الرضا مناتً 

تمٌٌم الصفات النمو والتناسل فً الماعز المبرصً .../ احمد 
كلٌة الزراعة -بؽداد: جامعة بؽداد-الفكٌكً.عبد الرضا مناتً 

,0205 

 سم02ص؛056ذ,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-النمو والتناسل       ا-0حٌوانات –الوراثة -0

 

00,0  



560435 

 603م

 
 المٌاحً , علً ؼالً نعمة 

تاثٌر الشكل الوراثً لجنٌن الكالبستاتٌن والعمر والجنس على 
بؽداد: جامعة -اللحوم ... /علً ؼالً نعمة المٌاحً . طراوة
 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد

 سم02ص؛65

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-االؼنام العواسمٌة       ا-0حٌوانات –الوراثة -0

 

00,0  

560450,6 

 620خ

 
 الخٌالنً , دمحم لاسم بالسم

ة الحٌوٌة االطوار تمٌٌم الفعالٌة المضادة لالكسدة والمضاد
دٌالة :  -المختلفة لذبابة المنزل .../ دمحم لاسم بالسم الخٌالنً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–جامعة دٌالى 

 سم02ص؛63

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة 
 العنوان-علم      ا-الطفٌلٌات-0الذبابة المنزلٌة  -0

 

00,3  

560450,6 

 ,0ر

 
 رؼد اٌاد مجٌد رشٌد

بعض المركبات الحاوٌة على الكبرٌت كمضادات  تاثٌر
-للكوكسٌدٌا فً فراخ فروج اللحم/ رؼد اٌاد مجٌد رشٌد.

 0205كلٌة العلوم,-كركون:جامعة كركون

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الطفٌلٌات,علم        ا-0

 

00,,  

560450,6 

 600ش

 
 الشٌبانً , خالد ثامر مطر 

دراسة تشخٌصٌة جزٌئٌة ودمٌة وكٌمو حٌوٌة النواع االكرٌات 
فً الدجاج المصاب طبٌعٌا وتجرٌبٌا فً الدٌوانٌة / خالد ثامر 

 0205المادسٌة : جامعة المادسٌة ,-مطر الشٌبانً .

 سم02ص؛006

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة / الطفٌلٌات
 العنوان-الطفٌلٌات      ا-0

 

00,5  

560,5249 

 006ش

 
 الشٌبانً , هند عبد الزهرة عبد الكاظم

دراسة تشخٌصٌة وتصنٌفٌة لطفٌلٌات الدٌن الرومً فً 
-محافظة المادسٌة / هند عبد الزهرة عبد الكاظم الشٌبانً .

كلٌة التربٌة ,لسم علوم –المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 0205الحٌاة,

00,5  



 سم02ص؛002

 لم الحٌوانرسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / ع
 العنوان-الدٌن الرومً        ا-0الفٌلٌات , علم -0

 

560450,6 

 260ض

 
 ضمٌاء مكً حمزة 

دراسة تشخٌصٌة جزٌئٌة ومناعٌة النواع االكرٌات امتجمعة 
للدجاج فً محافظتً كربالء الممدسة و بابل /ضمٌاء مكً 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –كربالء : جامعة كربالء -حمزة.
,0205 

 سم02ص؛0,2

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم الحٌاة 
 العنوان-الطفٌلٌات,علم       ا-0

 

00,0  

560450,6 

 326ع

 
 عبد الجلٌل عزٌز كرٌم

تمٌٌم فعالٌة لاعدتٌن من لواعد شؾ الجدٌدة فً بعض انسجة 
ةذكور الفئران المختبرٌة البٌض المصابة والؽٌر مصابة 
ذي -بطفٌلً المتحولة الحالة للنسٌج/ عبد الجلٌل عزٌز كرٌم .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–لار : جامعة ذي لار 

 سم02ص؛,00

 علم الطفٌلٌات–اة رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌ
 العنوان-الطفٌلٌات, علم        ا-0

 

00,2  

560450,6 

 ,06ع

 
 العبودي , هبة رٌاض جمٌل 

.../ هبة رٌاض جمٌل  e.disparالتتابع الجٌشً لطفٌلٌات 

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة -العبودي .

 سم02ص؛002

 الحٌواناطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة , علم 

 العنوان-الطفٌلٌات , علم       ا-0

 

00,6  

560450,6 

 600ل

 
 اللٌباوي , فاطمة ابراهٌم دمحم 

التؽٌٌرات الدموٌة والكٌمو حٌوٌة والنسٌجٌة ةفً الدجاج 
المحلً المصاب تجرٌبٌا  بالممل العاض وعاللته بنمل  طفٌلً 

-مموسات كونداي فً الدجاج/ فاطمة ابراهٌم دمحم اللٌباوي .
 0205كلٌة التربٌة ,–لمادسٌة : جامعة المادسٌة ا

 سم0ص؛65

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة ) علم الحٌوان(
 العنوان-الدجاج المحلً      ا-0الطفٌلٌات ,علم  -0

 

0052  



560 

 600ب

 
 البٌاتً , صبا سالم سلمان

دراسة مجتمع الفمرٌات التربة فً احدى بساتٌن نخٌل التمر فً 
كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-سالم سلمان البٌاتً . بؽداد/ صبا

 0205العلوم للبنات ,

 سم02ص؛023

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-التمر فً بؽداد        ا-0الالفمارٌات -0

 

0050  

56045 

 ,6ن

 
 نور الهدى ولٌد عبد الرضا 

دراسة انتشار الدٌدان الحلمٌة وبعض االحٌاء الماعدٌة 
عها فً منطمة المرنة / شمال محافظة البصرة / المتواجدة م

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -نور الهدى ولٌد عبد الرضا .
 0205التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ص؛,00

 علم الالفمارٌات  -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الدٌدان الحلمٌة  ا-0

 

0050  

56,432 

 650ب

 
 دٌوانالبضانً , بشرى دمحم كاظم 

دراسة بٌئٌة وسكانٌة للمولع االرضً فً موالع مختارة من 
بؽداد: جامعة -محافظة بؽداد/ بشرى دمحم كاظم البٌضانً .

 0205كلٌة التربٌة,-بؽداد

 سم02ص؛26

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة , علم الحٌوان

 العنوان-الموالع االرضٌة          ا-0

 

0053  

56543 

 ,02ع

 
 العامري , اعتدال فلٌح حسن 

تاثٌر بعض العوامل البٌئٌة فً مجتمع الهائمات المشرٌة لنهر 
بؽداد/ اعتدال فلٌح حسن –دجلة وجزٌرة بؽداد السٌاحٌة 

جامعة بؽداد:كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,ابن -العامري .
 0205الهٌثم,

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-البٌئٌة        ا العوامل-0المشرٌات  -0

 

005,  

56540 

 250س

 
 السلطانً ,اسٌل كرٌم جبار 

تاثٌر مستخلصات المركبات التركٌبٌه والملوانٌة والفٌنولٌة 
الخام لنبات الزرٌج فً بعض جوانب االداء الحٌاتً لحشرة 

0055  



بابل : جامعة -الذبابة المنزلٌة .../ اسٌل كرٌم جبار السلطانً .
 0205للنبات,كلٌة العلوم –بابل 

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الذباب المنزلً      ا-0

 

56540 

 006ش

 
 الشبانً, عباس كاظم حمزة 

دراسة بعض جوانب االداء الحٌاتً لبعض الحشرات ذات 
االهمٌة الجنائٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة /عباس كاظم حمزة 

 0205كلٌة التربٌة ,–ٌة المادسٌة: جامعة المادس-الشبانً .

 سم02ص؛002

 اطروحة دكتوراه فً علم الحٌوان

 العنوان-العراق ) مدٌنة الدٌوانٌة (       ا–الحشرات -0

 

0055  

5654026 

 ,66م

 
 مهند محمود اؼا

دراسة تصنٌفٌة مظهرٌة لبعض انواع عائلة فراشات اللهانة 
فً رتبة حرشفٌة االجنحة من مناطك وسط العراق وشماله/ 

كلٌة التربٌة للعلوم -بؽداد:جامعة بؽداد-مهند محمود اؼا .
 0205الصرفة )ابن الهٌثم ( ,

 سم02ص؛050ع,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة /علم الحٌوان /حشرات
 لعنوان-الفراشٌات                 ا-0

 

0050  

5654035 

 20ح

 
 حال تاٌه عمران

الضفادع  دراسة تصنٌفٌة مظرٌة لبعض انواع عائله لفازات
من رتبة متشابههاالجنحةمن بعض محافضات العراق/ حال تاٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ علم -بؽداد:جامعة بؽداد-عمران.
 الحٌوان

 سم02ص؛002

علم -اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان
 الحشرات

 العنوان-الحشرات متساوٌة االجنحة      ا-0

 

0052  

565405 

 052ن

 
 كاظم عادل هادي 

دراسة تصنٌفٌة لحشرات عائلة الخفاش الرواؼة فً بعض 
بؽداد:الجامعة -محافضات العراق/كاظم عادل هادي.

 0205كلٌة العلوم ,-المستنصرٌة

 سم02ص؛,02

0056  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الخفاش            ا-0

 

565400 

 060ز

 
 الزؼٌبً , لمى حاكم علً

ملم فً بعض اوجه حٌاتٌة  5و0تؤثٌر دواء الفالٌوم الدٌازٌبام 

-انواع الذباب ذو االهمٌة الجنائٌة / لمى حاكم علً الزؼٌبً .
 0205كلٌة العلوم للبنات,–بابل : جامعة بابل 

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان

 العنوان-دواء           ا-الفالٌوم-0الذباب -0

 

0052  

5654000 

 660ز

 
 زٌنب دمحم عباس 

التاثٌر الماتل لمستخلصات نبات الٌوكالٌتوس فً ٌرلات بعض 
انواع البعوض فً التجمعات المائٌة لمزارع الممح واشعٌر فً 

واسط:جامعة -ضواحً مدٌنة الكوت / العراق/زٌنب دمحم عباس .
 0205كلٌة العلوم ,-واسط

 سم02ص؛55

 علم الحٌوان–رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الممح والشعٌر   ا-3التجمعات المائٌة -0البعوض -0

 

0050  

5654003 

 200ع

 
 عالء ناظم حاتم علً 

دراسة تصنٌفٌة وبٌئٌة لبعض انواع عائلة ذباب الخٌل ودورها 
فً محافظة البصرة  trypanosome evansiفً نمل طفٌلً 

البصرة : جامعة البصرة =كلٌة -حاتم علً . / عالء ناظم
 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص؛056

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم الحٌاة
 العنون-محافظة البصرة (      ا-الحشرات )العراق-0الذباب -0

 

0050  

565400, 

 500ا

 
 االشبال, حٌدر نعٌم دمحم

دراسة بٌئٌة وتشخٌصٌة للطفٌلٌات الحشرٌة لعذاري الذباب 
المنزلً فً بعض مناطك محافظة كربالء الممدسة / حٌدر نعٌم 

كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء: جامعة كربالء -دمحم االشبال.
 0205الصرفة ,

 سم02ص؛20

 فرع الحٌوان–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الذبابة المنزلٌة         ا-0

 

0053  

565400,  005,  



 السمان, رإى امٌن رحومً  202ش
وزٌت الفٌم على بعض الجوانب  applaudتاثٌر منظم النمو 

كربالء : -الحٌاتٌة للذباب المنزلً / رإى امٌن رحومً السمان.
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,-جامعة كربالء

I-VI ,22سم02ص؛ 

 الحٌوانعلم –رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-الذباب المنزلً       ا-0

 

5654026 

 665ا

 
 اٌناس صادق عبد الكرٌم

دراسة تصنٌفٌة مضهٌة خارجٌة لبعض انواع عائلة الفراشات 
فرشاتٌة االلدام مرتبة حرشفٌة االجنحة فً وسط وشمال 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-العراق / اٌناس صادق عبد الكرٌم .
 0205العلوم للبنات,

 سم02ص؛032

 رسالة ماجستٌر فً علم الحٌوان
 العنوان-الفراشٌات         ا-0

 

0055  

560  

 005د

 
 الدفاعً , صالح مهدي دمحم

استبدال مركز البروتٌنً الحٌوانً بنسب مختلفة من االرتٌما 
المجمدة المجففة فً عالئك صؽار اسمان الكارب 

كلٌة -بؽدادبؽداد: جامعة -الشارع/صالح مهدي دمحم الدفاعً .
 0205الزراعة,

 سم02ص؛22ب,-ا

الثروة الحٌوانٌة / –رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 اسمان

 العنوان-الكارب ) سمن(      ا-0االسمان العظمٌة -0

 

0055  

560 

 226س

 
 السلمً , خالد عبد الصمد عبد الرضا

دراسة التؽٌرات النسٌجٌة المرضٌة فً اعضاء سمكتً البلطً 
الزٌلً والكارب البروسً فً بعض انهار ابً الخصٌب 

وعاللتها ببعض العناصر الثمٌلة / خالد عبد الصمد عبد الرضا 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -السلمً .
 0205الصرفة ,

 م االنسجة (رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة ) عل
 العنوان-العراق      ا–االسمان -0

 

0050  

56245 

 620خ

 
 خولة خلدون حسون صادق 

دراسة نسٌجٌة وكٌمٌاء نسٌجٌة للمناة فً طائر فاختة النخٌل / 

0052  



كلٌة العلوم -بؽداد: جامعة بؽداد-خولة خلؾ حسون صادق .
 0205للبنات/

I-XVII ,66سم02ص؛ 

 علم الحٌوانرسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة / 
 العنوان-الطٌور البرٌة       ا-0

 

56245 

 065ر

 
 الربٌعً ,حسٌن اسماعٌل حسٌن

ممارنة اضافة السلٌنٌوم العضوي والؽٌر العضوي فً االداء 
التناسلً واالنتاجً والفسلجً الناث وذكور دجاج البٌض / 

كلٌة -بؽداد:جامعة بؽداد-حسٌن اسماعٌل حسٌن الربٌعً .
 0205,الزراعة 

 سم02ص؛022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-بؽداد(      ا–الدجاج فسلجة ) العراق -0

 

0056  

56245000 

 ,06ع

 
 عبٌر ساجد عبد علً 

التاثٌرات السمٌة لجسٌمات الفضة النانوٌة على بعض 
االعضائ الناث طائر السمان دراسة نسٌجٌة وكٌمو حٌوٌة / 

كلٌة العلوم للبنات -بؽداد: جامعة بؽداد-علً .عبٌر ساجد عبد 
,0205 

 سم02ص؛000

 رسالىة ماجستٌر فً علم الحٌوان
 العنوان-الطٌور ) السمانً (        ا-0

 

0002  

562455 

 006ش

 
 الشبانً , علً ندٌم جواد

دراسة نسٌجٌة ممارنة لالمعاء بٌن طائر الحمام الضامن وطائر 
المادسٌة : جامعة  -.الرفراؾ/ علً ندٌم جواد الشبانً 

 0205كلٌة التربٌة,–المادسٌة 

 سم02ص؛023

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-طائر   ا–الرفراؾ -0الطٌور الحمامٌة ) الحمام(  -0

 

0000  

566430 

 ,32ا

 
 احمد ناصر فٌصل

دراسة امراضٌة نسٌجٌة وفسٌولوجٌا التاثٌر الجانبً لالمونٌو 
كال ٌكوسٌدات ) امٌكاسٌن, جنتاماٌسٌن( فً كبد وكلى 
ذي  -وبنكرٌاس ذكور االرانب المحلٌة / احمد ناصر فٌصل .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–لار : جامعة ذي لار 

I-X ,030سم02ص؛ 

0000  



 علم االنسجة –رسالة ماجستٌر علوم فً الحٌاة 
 العنوان-االرانب       ا-0

 

566430 

 0,0م

 
 ممداد احمد شهاب 

التاثٌرات النسٌجٌة والدمٌة والكٌموحٌوٌة لفلورٌد الصودٌوم 
على بعض اعضاء الجسم فً االرانب المحلٌة / ممداد احمد 

 0205كلٌة العلوم ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة -شهاب .

 سم02ص؛005ز,-ا

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوانرسالة 

 العنوان-االرانب    ا-0

 

0003  

5664353 

 020ش

 
 الشبالوي , وفاء كاظم جاسم 

التاثٌرات النسٌجٌة والكٌمو حٌوٌة فً االجنة والموالٌد الحدٌثة 
 -كربالء .-الناث الجرذ االبٌض / وفاء كاظم جاسم الشبالوي .

 0205كلٌة التربٌة للعوم الصرفة , –جامعة كربالء 

 سم02ص؛005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علم الحٌوان
 العنوان-الجرذان ) الجرذ االبٌض (   ا-0

 

000,  

5664, 

 ,60ع

 
 العوادي , خالدة دمحم علٌوي 

الوصؾ الشكاٌائً والتراكٌب النسجً للبنكرٌاس ) المعشكلة ( 
بؽداد:  -العوادي .فس الخفاش الكحلً / خالدة دمحم علٌوي 

 0205كلٌة التربٌة ابن الهٌثم ,-جامعة بؽداد

 سم02ص؛62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الخفاشٌات          ا-0

 

0005  

56645,2 

 ,02ع

 
 العامري , معد حسانً محمود

فً االداء  KISSPEPTIN.GNRH.HCG تاثٌر المعاملة 

التناسلً لذكور واناث الماعز المبرصً خارج الموسم التناسلً 
كلٌة -بؽداد : جامعة بؽداد-/ معد حسانً محمود العامري .

 0205الزراعة ,

 سم02ص؛005

الثروة الحٌوانٌة / –اطروحة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة 
 المجترات )فسلجة التناسل (   

 العنوان-الماعز     ا-0

 

0005  

56645,6  0000  



 زٌنة علً سلمان داود 600ز
معرفة مربً االؼنام بالتوصٌات العلمٌة ذات الصلة بتؽذٌة 

شعبة زراعة مركز الكوت –وتناسل االؼنام فً محافظة واسط 
كلٌة الزراعة -بؽداد: جامعة بؽداد-/ زٌنة علً سلمان داود.

,0205 

 سم02ص؛05

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-/ارشاد تخصصً       ا علوم زراعٌة -0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التكنولوجٌا

 ( ) العلوم التطبٌمٌة 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

50203 

 6,0ب 

 
 البٌر لدار ، دمحم لاسم عبد الخالك 

اسالٌب االكتساب المعرفً وانعكاسها على المعرفة الضمنٌة 

0002  



بحث مٌدانً تحلٌلً الراء عٌنة من مالن التمرٌضً فً 
متشفى ظوز العام / محافظة صالح الدٌن / دمحم لاسم عبد 

الخالك البٌر لدار .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ، كلٌة االدارة 

  0205وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 000

 ماجستٌر فً ادارة التمرٌض 

 ـ المعرفة الضمنٌة أـ العنوان   0ـ التمرٌض  0

 

502403 

 620ج 

 
 جٌمة ؼً ، حسٌن صابر حسٌن 

تاثٌر بعض عوامل البٌئة الداخلٌة للمنظمة فً نجاح 
التخطٌط االستراتٌجً بحث استطالعً الراء عٌنة من 

العاملٌن فً صحة كركون / العراق / حسٌن صابرٌن حسٌن 
جٌمة  ؼً .ـ بؽداد .ـ جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد 

 ،0205  

 سم 02ص ؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض 
 ـ التخطٌط االستراتٌجً أـ العنوان   0ـ التمرٌض ـ العراق  0

 

0006  

502403 

 65,ح 

 
 الحرٌشاوي ، علً اعنٌد عبد الحسٌن 

امكانٌة تطبٌك مبادى ادارة الجودة الشاملة لتعزٌز الخدمات 
الصحٌة : بحث فً مستشفى الزهراوي ـ مٌسان / علً 

داد ـ كلٌة اعنٌد عبد الحسٌن الحرشاوي .ـ بؽداد : جامعة بؽ
  0205االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة التمرٌض 
ـ الخدمات الصحٌة أـ  3ـ ادارة الجودة  0ـ التمرٌض  0

 العنوان 
 

0022  

502403 

 ,,6ح 

 
 حٌدر دوٌج روٌض 

التوافك حول االلتزام باخاللٌات مهنة التمرٌض من 
انً فً \وجهٌنظر المرضى والمعرضٌن : بحث مٌدل

مستشفٌات دائرة صحة ذي لار / حٌدر دوٌج روٌضً .ـ 
  0205بؽداد : جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 026

 ماجستٌر فً ادارة التمرٌض 
 ـ التمرٌض أـ العنوان   0

 

0020  

502403 

 ,60ز 

 
 الزبادي ، سلٌمة عٌدان علً عبد

0020  



التدلٌك الداخلً لالنشطة التشؽٌلٌة دائرة فً دعم التشؽٌل 
الفعال للوحدات الصحٌة ) بحث تطبٌمً فً مستشفى دار 
التمرٌض الخاض ( / سلٌمة عٌدان علً عبد الزبادي .ـ 
بؽداد : جامعة بؽداد ـ معهد العالً للدراسات المحاسبٌة 

  0205والمالٌة / 

 سم 02ص ؛ 000أـ ن ، 

 ه محاسب لانونً اطروحة دكتورا
 أـ العنوان    ـ التمرٌض ـ العراق 0

 

502403 

  ,2,س 

 

 
 سرمد سلمان زبالة 

االداء التمرٌض فً اطار التباٌن الثمافً للمرٌضٌن العرالٌن 
والوافدٌن : بحث مٌدانً ممارن فً مستشفى الصدر 

التعلٌمً العام فً مٌسان / سرمد سلمان زبالة .ـ بؽداد : 
  0205جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 050

 ـ التباٌن الثمافً أـ العنوان   0ـ التمرٌض  0

 

0023  

502403 

 6,,ص 

 
 الصرفً ، رسول دمحم سعٌد 

تطوٌر انموذج مسار وظٌفً للمالكمات التمرٌضٌة ) بحث 
مٌدانً فً مدٌنة الطب / رسول دمحم سعٌد  الصرفً .ـ بؽداد 

  0205: جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 مس02ص ؛ 055أـ ن ، 

 رسالة الماجستٌر فً ادارة التمرٌض 
 ـ التمرٌض ـ العراق أـ العنوان   0

 

002,  

502403 

 26ع

 
 علً هاشم دمحم

تمٌم البرامج التدرٌببة فً دائرة صحة مٌسان باستعمال 
 نموذج

Kirkpatrick  : بحث مٌدانً / علً هاشم دمحم .ـ بؽداد /

  0205جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 033ب ـ ظ ، 

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة التمرٌض 
 ـ التمرٌض  ـ العراق   أـ العنوان   0

 

0025  

502403 

  60,م 

 
 مروان نظمً عواد 

دور لٌم ثمافة المنظمة فً تحسٌن جودة الرعاٌة التمرٌض 
بحث ممارن تمرٌض مستشفى الرمادي التعلٌمً العام 

ان نظمً عواد .ـ جامعة ومستشفى بؽداد التعلٌمً / مرو

0025  



  0205بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمورٌض 
 ـ التمرٌض ـ العراق  أـ العنوان  0

 

500 

 06هـ 

 
 هبة ثالب ٌسر 

دراسة تاثٌر التعرض السابك لمادة االثٌلٌن واٌضة فً 
بعض المعاٌر الفسولوجٌة والواراثٌة عند العاملٌن فً معمل 

البتروكمٌاوٌات فً محافظة البصرة / هبة ثالب ٌسر .ـ 
البصرة : جامعة البصرة ـ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ، 

0205  

 سم 02ص ؛ 005

  اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة
 أـ العنوان      ـ الفسٌولوجٌا البشرٌة 0

 

0020  

500405 

 ,6ن 

 
 نور حامد فٌصل 

تمدٌر مستوٌات بعض العناصر  النزرة وانزٌم الكلوناثٌوت 
بٌروكسٌٌز فً دم مرضى حصاة الكلى فً محافظة البصرة 

العراق /  نور حامد فٌصل .ـ البصرة .ـ جامعة البصرة ـ 
  0205التربٌة للعلوم الصرفة ، 

 سم 02ص ؛22

 رسالة ماجستر فً علوم الكٌمٌاء 
 أـ العنوان      ـ الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة  0

 

0022  

5004555 

 0,6س

 
 سارة عجٌل خضٌر 

االضطرابات الفسلجٌة واالجهاد التاكسدي لدى النساء فً 
سن بعد الٌاس فً محافظة بابل / سارة هاشم عجٌل خضٌر 

  0205.ـ بابل ـ كلٌة العلوم للبنات ، 

 سم 02ص ؛ 000

 أـ العنوان    ـ االضطرابات النفسٌة  0ماجستٌر فً علوم 

 

0026  

503402,5 

 ,,0ر

 
 رؼدةحسن ابراهٌم 

تاثٌر تمرٌنات الٌوؼا فً بعض المدرات الحركٌة والٌمظٌة 
الذهنٌة واداء التشكلٌة االختبارٌة بالجمناستن االٌماعً 
لطالبات المرحلة الثالثة / رؼدة حسن ابراهٌم .ـ بؽداد : 

جامعة بؽداد ـ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  للبنات 
 ،0205  

 سم 02ص ؛ 025

0062  
 



 تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة رسالة ماجستٌر ال
 أـ العنوان      ـ جمناستن االٌماعً 0ـ الٌوجا ـ تمارٌن  0

 

503405 

 26ح

 
 علً حسن كاظم 

تموجودة الخدمة التمرٌضٌة على وفك المعاٌٌر المعتمدة من 
لبل الجمعٌة الدولٌة لجودة الرعاٌة الصحٌة ) االسكوا( : 

بحث تطبٌمً فً مستشفى الطوز العام / علً حسن كاظم .ـ 
  0205بؽداد : جامعة بؽداد ـ كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم 02ص ؛ 000

 اد ماجستٌر فً كلٌة االدارة وااللتص
 أـ العنوان      ـ التمرٌض ـ العراق 0

 

0060  

503403 

 56,ؾ 

 
 الفرطوسً ، لٌس ، ؼمٌس حسٌن 

ابعاد اداء عملٌات تمدٌم الخدمات التمرٌضٌة / بحث تحلٌلً 
ممارن فً مستشفٌات دائرة صحة بؽداد الرصافة / لٌس 
ؼمٌس حسٌن الفرطوسً .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ـ كلٌى 

  0205، االدارة وااللتصاد 

 سم 02ص ؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض 
 أـ العنوان       ـ التمرٌض  0

 

0060  
 
 
 
 
 
 
 
 

503425 

 600أ

 

 
 انفال كاظم عبد 

تاثٌر التدخٌن على بعض المٌم الكٌمٌائٌة الحٌوٌة فً مصل 
الدم للمدخنٌن االحصاء / انفال كاظم عبد .ـ دٌالى : جاجمعة 

  0205دٌالى ـ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ، 

 سم 02ص ؛ 0,0

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة علم الحٌوان 

 أـ العنوان    ـ التدخٌن والصحة  0

 

0063  

503425 

 506ع 

 
 عزاوي ، حسان دمحم ال

 تاثٌر تدخٌن السكائر على فعالٌة انزٌمات 
Alp, Alt , Ast   / ومستوٌات الشوادر فً مصل المدخنٌن

حسام هاشم دمحم العزاوي .ـ دٌالى : جامعة دٌالى  ـ كلٌة 
  0205التربٌة للعلوم الصرفة ، 

 سم 02ص ؛ 63

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 ـ الحٌوان فسٌلوجٌا  أـ العنوان  0ـ التدخٌن والصحة  0

  

006,  



50,425 

 000ع 

 
 الفتاوي ، صباح وهٌب عبد هللا 

التباٌن المكانً للوفٌات المسجلة فً محافظة واسط / صباح 
وهٌب عبد هللا الفتاوي .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ـ كلٌة التربٌة 

 0205للبنات ، 

 سم 02ص ؛ 032

 فً الجؽرافٌة دكتوراه فلسفة 
ـ الوفٌات  0ـ الجؽرافٌة الطبٌة ـ العراق ـ محافظة واسط  0

 المسجلة   أـ العنوان  
 

0065  

50,4,0 

 6,,ن

 
 الكرخً ، نسرٌن هادي رشٌد حمودي 

التلوث الضوضائً وتاثٌره على المإسسات الصحٌة 
والتعلٌمٌة فً مدٌنة بعموبة / نسرٌن هادي رشٌد حمودي 

الكرخً .ـدٌالى : جامعة دٌالى ـ كلٌة للعلوم االنسانٌة ، 
0205  

 سم 02ص ؛ 025أـ ع ، 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 
 ( أـ العنوان   ـ الجؽرافٌة الطبٌة ـ العراق ) مدٌنة بعموٌة  0

 

0065  

50,452 

 302ح 

 
 الحجامً ، عبد العباس ؼضٌب شاطً 

الحاجات النفسٌة االساسٌة والعوامل الخمسة الكبرى 
للشخصٌة وعاللتها بالسعادة الحمٌمٌة / عبد العباس ؼضب 

شاطً الحجامً .ـ بؽداد : الجامعة المستنصرٌة ـ كلٌة 
  0205التربٌة ، 

 سم 02ص ؛ 000

اطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي ) صحة نفسٌة ( 

 أـ العنوان     ـ السعادة الحمٌمٌة  0ـ الصحة النفسٌة  0

 

0060  

50,452 

 650س 

 
 سوزان حسٌن عمران 

الذكاء الشخصً وعاللتهة باستراتجٌات ادارة الحٌاة لدى 
النساء االرامل / سوزان حسٌن عمران .ـ بؽداد : الجامعة 

  0205المستنصرٌة ـ كلٌة التربٌة ، 

 سم 02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً 
 أـ  العنوان   ـ النساء ـ االرامل   0ـ الصحة ـ النفسٌة  0

 

0062  

550460 

  ,0,ح 

 
 الحداد ، مروة سعد دمحم سعد 

0066  
 



التمدٌر الطٌفً لبعض المركبات الدوائٌة االمنٌة ذوات 
االهمٌة الصٌدالنٌة / مروة سعد دمحم سعد الحداد .ـ بابل : 

  0205جامعة بابل ـ كلٌة العلوم ، 

 سم 02ص ؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
  أـ العنوان      ـ الكٌمٌاء الصٌدالنٌة  0

 

5054306  

  620ل 

 
 لٌلى عاصً خزعل 

دراسة كفاءة بعض المضادات الحٌوٌة ذات المناشى 
المختلفة على بعض انواع البكترٌا المعزولة من حاالت 

 مرضٌة مختلفة 
/ لٌلى عاصً خزعل .ـ كركون : جامعة كركون ـ كلٌة 

  0205العلوم ، 

 سم 02ص ؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة ـ االحٌاء المجهرٌة 
 أـ العنوان      ـ المضادات الحٌوٌة   0

 

0022  

550420, 

  ,00أ 

 
 افتخار ٌاسر كرٌم 

اثر تمرٌنات تاهٌلٌة باستخدام البدلة الفضائٌة فً تحسٌن 
بعض الصفات البدنٌة والحركٌة لدى االطفال المصابٌن 

ار ٌاسر كرٌم ,أ بؽداد : بالشلل الدماؼً البسٌط / افتخ
جامعة بؽداد : كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  الرٌاضة للبنات ، 

0205  

 سم 02ص ؛ 005

 ماجستٌر التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 
 أـ العنوان         ـ االطفال ـ امراض 0ـ الطب الرٌاضً  0

 

0020  

505420, 

  262ت 

 
 التمٌمً ، نؽم سلمان كرٌم 

اثر برنامج تاهٌلً فً عالج االالم الرلبة بداللةالمدى 
 5,ـ 35الحركً والنشاط الكهربائً للعضالت لنساء بعمر ) 

( سنة / نؽم سلمان كرٌم التمٌمً .ـ المادسٌة : جامعة 

  0205المادسٌة ـ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  الرٌاضة ، 

 سم 02ص ؛ 025

 ربٌة الرٌاضة اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الت

 أـ العنوان     ـ النشاط الكهربائً   0ـ الطب الرٌاضً  0

 

0020  

505420, 

 566ح 

 
 الحسٌنً ، عمار حمزة هادي 

اثر برنامجان تاهٌلٌان باستخدام االسلوب الفتري  متوسط 

0023  



الشدة وجهاز تحمل العتبة الهوائٌة عند رفع الذراع ؼٌر 
المسند فً بعض متؽٌرات التنفس لدى مرضى االنسداد 

المزمن للمجاري التنفسٌة / عمار حمزة هادي الحسٌنً  .ـ 
بابل : جامعة بابل ـ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الحٌاة ، 

0205  

 سم 02ص ؛ 0,2

 دكتوراه فلسفة  فً تربٌة الرٌاضة 
 أـ العنوان       ـ كرة الٌد  0ـ الطب الرٌاضً  0

 

505420, 

 200ر

 

 
 الركابً ، احمد عطشان عبد الرضا 

اثر اسالٌب متنوعة فً تاهٌل العضلة الدالٌة المصابة 
تمزٌك الجزئً وبعض المتؽٌرات البدنٌة والبتوكٌمائٌة \بالن

والنشاط الكهربائً لالعبٌن الشباب بكرة الٌد / احمد 
 عطشان عبد الرضا الركابً .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلٌة

  0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 سم 02ص  ؛ 025

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 أـ العنوان        ـ كرة الٌد 0ـ الطب الرٌاضً  0

 

002,  

505420, 

  50ر 

 
 رشا فاضل عباس 

تاثٌر تمرٌنات االٌروبكس الحر ذو االثر الواطى فً بعض 
متؽٌرات اللٌالة الصحٌة ووزن الطفل واالم بعد الوالدة 

سنة / رشا فاضل عباس .ـ  35ـ  32للنساء الحوامل بعمر 

  0205بؽداد : جامعة بؽداد ـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، 

 سم 02ص ؛ 020

 اضٌة رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌ
      ـ الطفل والم 3ـ اللٌالة الصحٌة  0ـ الطب الرٌاضً  0

 أـ العنوان  
 

0025  

505420, 

 06,س 

 
 السراي ، علً زهٌر حسن 

فً  010 تاثٌر منهج تدرٌبٌمصاب والحمل الكرٌاتٌن وانزٌم

بعض المتؽٌرات البدنٌة والوضٌفٌة والهرمونٌة وفما  
لفصائل الدم االعبً كرة المدم / علً زهٌر حسن السراي .ـ 

بؽداد : جامعة المستنصرٌة ـ كلٌة التربٌة االساسٌة ، 
0205  

 سم 02ص ؛ 002

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 أـ العنوان         ـ الطب الرٌاضً 0

 

0025  



505420, 

 2,6ش 

 

 
 الشمري ، عبد الستار دمحم علً احمد 

تصمٌم وتمنٌن جهاز الكترونً لمٌلس الموام على وفك 
بعض  المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة والتشرٌحٌة لطلبة المرحلة 

االولى فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة / عبد 
ى ـ الستار دمحم علً احمد الشمري .ـ دٌالى : جامعة دٌال

  0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة ، 

 سم 02ص ؛0,5

 ماجستٌر التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 
 أـ العنوان      ـ الطب الرٌاضً   0

 

0020  

505420, 

 023ص 

 
 الصالحً ، سندس برهان ادم 

تاثٌر التدرٌبات الهدوائٌة والالهوائٌة على بعض 
البلروتٌنات المناعٌة وانزٌمً الكلوتاثٌوم والالٌبٌر ونسبة 

( سنة 2,ـ  35الدهون لدى ممارسات الٌالة البدنٌة بعمر ) 

/ سندس برهان ادم الصالحً .ـ المادسٌة : جامعة المادسٌة 
  0205ـ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة ، 

 سم 02ص ؛ ,,0ت ـ ؾ ، 

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
ـ البروتٌنات  3ـ التدرٌبات الهوائٌة  0ـ الطب الرٌاضً  0

 أـ العنوان      ـ اللٌالٌة البدنٌة   ,المنعٌة 

 

0022  

505420, 

 066ط 

 
 الطائً ، حمزة دمحم عودة

تاثٌر  تمرٌنات وفك  االٌماع الحٌوي التاهٌل اصابة الرباط 
العلمً والدافعة لدى الرٌاضً المصابٌن / حمزة دمحم عودة 

الطائً .ـ الجامعة المستنصرٌة : كلٌة التربٌة البدبٌة وعلوم 
  0205الرٌاضة ، 

 سم 02ص ؛ 000

 ماجستٌر تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 أـ العنوان     لتمرٌنات الرٌاضٌة  ـ ا 0ـ  الطب الرٌاضً   0

 

0026  



50,5420, 

  656ق 

 
 المٌسً ،طٌبة هاشم ادهم 

تاثٌر تمرٌنات االٌروبكس باسلوبٌن مختلفٌنفً بعض 

ـ  52نتؽٌرات اللٌالة الصحٌة والحركٌة لكبار السن بعمر 

سنة / طٌبة هاشم ادهم المٌسً .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ـ 52

  0205للبنات ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 سم 02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 أـ العنوان       ـ الصحٌة والحركٌة 0ـ الطب الرٌاضً  0

 

0002  

505420, 

  606ن 

 
 الكوفً ، حسٌن علً حسٌن 

تاثٌر التدرٌبات الالهوائٌة فً انزٌم اشٌل كولٌن استرٌز 
وبعض المإشرات الفٌسولوجٌة والبدنٌة لالعبً المنتخب 

الوطنً بالتنس لالرضً / حسٌن علً حسٌن الكوفً .ـ 
بؽداد : جامعة المستنصرٌة ـ كلٌة التربٌة االساسٌة ، 

0205  

 سم 02ص ؛ 052ح ـ ط ، 

 البدنٌة  وعلوم الرٌاضة رسالة الدكتوراه فً التربٌة 
 أـ العنوان     ـ التنس االرضً 0ـ الطب الرٌاضً  0

 

0000  

505420, 

  020هـ

 
 هالة عبد الجبار 

اثر برنامج ارشادي  تروٌجً تعلٌمً لتطوٌر بعض مكونات 
اللٌالة الصحٌة وتملٌل الحذؾ االجتماعً لالٌتام / هالة عبد 
الجبار .ـ بؽداد : جامعة بؽداد ـكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 ،0205  

 سم 02ص ؛ 062

 دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 أـ العنوان       ٌة ـ اللٌالة الصح 0ـ الطب الرٌاضً  0

 

0000  

50546, 

  656م 

 
 الموسوي ، بٌداء رٌحان علً 

دراسة بعض المتؽٌرات الفسٌلوجٌة والنسٌجٌة لسم االفعى 
 Echisذات الحراشؾ المنشارٌة ) افعى سٌد دخٌل ( 

cariuatus  ًفً الجرذان المختبرٌة / بٌداء رٌحان عل

الموسوي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلٌة التربٌة للعلوم 
  0205الصرفة ، 

 سم 02ص ؛ ,06

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 أـ العنوان      ـ الثعابٌن  0ـ السموم  0

 

0003  



505465, 

 262ت 

 
 التمٌمً ، نورس دمحم حسن عبد الصمد  

الحلٌب االبل  gGاختٌار التاثٌر التشبٌطً لبروتٌن المناعة 

المفصول من عزل محلٌة لبكترٌا   Aضد السم العصبً ِ 

Ciostridium botulinum  نورس دمحم حسن عبد /

الصمد التمٌمً .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلٌة الزراعة ، 
0205  

 سم 02ص ؛ ,02

 رسالة ماجستٌر ) علوم االؼذٌة ( 
 أـ العنوان       ـ البكترٌا  0التسمم الؽذائً  ـ 0

 

000,  

505420 

 ع 

 
 العابدي ، حسٌن عمران كرٌم 

عزل وتشخٌص جزئً لمورثات مجامٌع االنماط المصلٌة 
  Listeriamonoo  togenesلجرثومة اللترٌا المستوحدة

فً االنسان والحٌونات فً محافضة المادسٌة / حسٌن 
عمران كرٌم العابدي .ـ المادسٌة : جامعة المادسٌة ـ كلٌة 

  0205الطب البٌطري ، 

 سم 02ص : اٌض ؛ 005أـ ب ، 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب البٌطري 
 ـ العنوان اـ االمراض ) محافظة المادسٌة (   0ـ الجراثٌم  0

  

0005  

505420, 

  0,0أ

 
 ابرار علً حسٌن 

 Helicobacterدراسة لتشخٌص بكترٌا الملوثة البوابٌة 
pylori    المعزولة من الجزع النسٌجٌة والؽائط / ابرار

علً حسٌن  .ـ كرٌالء : جامعة كربالء ـ كلٌة التربٌة للعلوم 
 0205الصرفة ، 

 سم 02ص ؛50 

 رسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان 

 ـ البكترٌا ـ دراسات   أـ العنوان 0

 

0005  

505420, 

 6,,أ

 
 ادرٌس صالح جلٌل

ودراسة  bacillus thuringiensiعزل وتشخٌص البكترٌا 

تؤثٌها فً بعض المماٌٌس الحٌاتٌة لذبابة ثمار الفرعٌات 
كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -.../ ادرٌس صالح جلٌل .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ض ؛ ص : ا0,3ٌ

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-دراسات    ا–البكترٌا -0

 

0000  



505420, 

 60,أ

 
 االرناإوطً , عباس فالح مهدي

دراسة التنمٌط الجٌنً وبعض عوامل الضراوة لبكترٌا 

pseudomonas aeruginosa  عباس فالح مهدي /

للعلوم كلٌة التربٌة –بؽداد: جامعة بؽداد  -االرناإوطً .
 0205الصرفة , 

 سم02ص ؛ 003

 رسالة ماجسستٌر فً علوم الحٌاة علم االحٌاء المجهرٌة 
 العنوان-دراسات      ا–البكترٌا -0-0

 

0002  

 505420, 

 032ب

 
 الباجالنً , صفا ماجد دمحم

التحري عن جٌنات المماومة لمضادات البٌتا الكتام واسعة 
دٌالى : جامعة دٌالى  -الطٌؾ .../ صفا ماجد دمحم الباجالنً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , -

 سم02ص ؛030

 االحٌاء المجهرٌة –رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-البكترٌا      ا-0

 

0006  

505420, 

 262ت

 
 التمٌمً, سرمد لاسم دمحم

متالزمة االبنٌة المرٌضة بٌن الحضر والرٌؾ / سرمد لاسم 
كلٌة التربٌة للعلوم –: جامعة دٌالى دٌالى  -دمحم التمٌمً .

 0205الصرفة ,

 سم02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-امراض        ا–البكترٌا -0

 

0002  

505420, 

 ,06ج

 
 الجبوري , عذراء عودة حسٌن

من بعض االسمان  vibrio sppعزل وتشخٌص بكترٌا 

المتداولة فً االسواق المحلٌة لمدٌنتً البصرة والناصرٌة 
 -ودراسة بعض خواصها / عذراء عودة حسٌن الجبوري .

 0205كلٌة الزراعة , –البصرة : جامعة البصرة 

 سم02ص : اٌض ؛ 02ب ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة 

 العنوان-ا   الناصرٌة (  –االسمان ) البصرة -0البكترٌا -0

 

0000  

505420, 

 036خ

 
 الخفاجً , جعفر انور لدوري 

انتاج انزٌم الفسفاتٌز الماعدي من العزلة المحلٌة لبكترٌا 
bacillussp  ًوتنمٌته جزئٌا / جعفر انور لدوري الخفاج

0000  



 0205كلٌة العلوم , –بابل : جامعة بابل  -.

 سم02ص ؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-البكترٌا         ا-0

 

505420, 

 ,6ر

 
 رند ثائر عبد اللطٌؾ 

المسببة  streptococcussppعزل وتشخٌص بكترٌا 

اللتهاب اللوزتٌن من االطفال وتؤثٌر بعض عزالت بكترٌا 
بؽداد :  -حامض أللبنٌن علٌها / رند ثائر عبد اللطٌؾ .

 0205كلٌة العلوم للبنات ,–جامعة بؽداد 

 سم02:اٌض ؛ ص 026

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-امراض )بؽداد (     ا–االطفال -0البكترٌا  -0

 

0003  

505420, 

 650س

 
 سوزان علً كاظم 

دراسة وراثٌة جزٌئٌة لبكترٌا المكورات المعوبة البرازٌة 
enterococcus faecalis  المعزولة من جذور االسنان

بؽداد :  -الملتهبة لالسنان فً بؽداد / سوزان علً كاظم .
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم –جامعة بؽداد 

,0205 

 سم02ص ؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة علم الوراثة الجزٌئٌة 
 العنوان-دراسات       ا–البكترٌا -0

 

000,  

505420, 

 005ع

 
 ضرب شعبان  عباس

المعزولة  Escherichiaدراسة وبائٌة وجزٌئٌة للجرثومة 

من عٌنات سرٌرٌة وبٌئٌة فً محافظة البصرة العراق / 
كلٌة –البصرة : جامعة البصرة  -عباس ضرب شعبان .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-ادراسات       –البكترٌا -0

 

0005  

505420, 

 ,0,ؾ

 
 فرلد حسن فلٌح 

التحدٌد الجزٌئً لبعض عوامل الضراوة فً بكترٌا 
klebsiella spp  / المعزولة من مصادر سرٌرٌة مختلفة

كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -فرلد حسن فلٌح .
 0205التربٌة ,

0005  
 



 I-VIII ,20سم02ص ؛ 

 المجهرٌة االحٌاء –رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-البكترٌا       ا-0

 

505420, 

 065ن

 
 الكبٌسً , ولار عدنان حمدان 

 دراسة تؤثٌر الذٌفان حال الدم الفا المستخلص من بكترٌا 
echerichia .coli  / فً فعالٌة واستجابة الخالٌا المناعٌة

–كربالء : جامعة كربالء  -ىولار عدنان حمدان الكبٌسً .

 0205, كلٌة العلوم 

I-III ,22 سم02ص ؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-دراسات       ا–البكترٌا -0

 

0000  

505420, 

 560ل

 
 اللعٌبً , فاطمة حسن احمد

تؤثٌر السكر المتعدد الخارجً والخالٌا المنمولة حرارٌا 
لعزالت محلٌة من بكترٌا حامض الالكتٌن فً تنشٌط نمو 
الخالٌا السرطانٌة وكمضادات اكسدة وماٌكروٌة / فاطمة 

كلٌة –البصرة :جامعة البصرة  -حسن الحمد لعٌبً .
 0205الزراعة ,

 سم02ص ؛ 022ت ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة 
 العنوان-الخالٌا السرطانٌة        ا-0البكترٌا  -0

 

0002  

505420, 

 320م

 
 المجالوي , بتول شاكر عبد

دراسة فعالٌة المشتت الحٌوي السطحً المستخلص من 
.../ بتول شاكر عبد   Bifidobacterium spp بكترٌا

ربٌة للعلوم كلٌة الت–كربالء :جامعة كربالء -المجالوي .

 0205الصرفة , 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان 
 العنوان-المسطرة الملبٌة     ا-0دراسات  –البكترٌا -0

 

0006  

505420, 

 602م

 
 المٌالً , عمٌل شنان عمران 

دور بكترٌا الزوائؾ فً التحلل الباٌولوجً للمركبات 
الهٌدروكاربونٌة والمماومة االحٌائٌة / عمٌل شنان عمران 

كلٌة التربٌة , –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -المٌالً .
0205 

 سم02ص ؛ 022

0032  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌة 
 العنوان-البكترٌا         ا-0

 

505420, 

 ,6ن

 
 نور شكٌب دمحم 

تؤثٌر مستخلص نبات ورق الؽار والالكتوفٌرٌن على تكوٌن 
بؽداد : الجامعة  -الؽشاء الحٌوي .../ نور شكٌب دمحم .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة ) علوم الحٌاة (

 العنوان-البكترٌا      ا-0

 

0030  

505420, 

 ,6هـ

 
 هند حسٌن علً 

 mirablis دراسة جزٌئٌة لبعض عوامل الضراوة لبكترٌا 
proteus   المعزولة من المرضى المصابٌن بالتهاب

 -المجاري البولٌة فً محافظة المادسٌة / هند حسٌن ةعلً .
 0205كلٌة العلوم , –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 66

 الحٌاة / احٌاء مجهرٌة رسالة الماجستٌر علوم فً علوم 
 العنوان-دراسات     ا–البكترٌا -0

 

0030  

5054205 

 600خ

 
 الخناق , مً ناجً طاظم

دراسة التؽٌرات الهرمونٌة ومعاٌٌر الخصوبة وامكانٌة 
االنتمال الجنسً فً ذكور الجرذان المصابة تجرٌبٌا بطفٌلً 

المادسٌة : -المموسة اللكوندٌة .../ مً ناجً كاظم الخناق .
 0205كلٌة التربٌة , –جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 030

ن/ علم الحٌوا–اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 
 الطفٌلٌات 

 العنوان-الطفٌلٌات المرضٌة     ا-0

 

0033  

5054205 

 620س

 
 السهالنً , ابتهال لاسم عطٌة 

عزل وتشخٌص بعض بعض الفطرٌات الجلدٌة الخٌطٌة 
واختبار تؤثٌر بعض المستخلصات النباتٌة الخام فً نموها 

ذي لار : جامعة -مختبرٌا / ابتهال لاسم عطٌة السهالنً .
 0205التربٌة للعلوم الصرفة , كلٌة–ذي لار 

 سم02ص : اٌض ؛ 035ذ ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 –داء العفة -0االمراض الفطرٌة )مدٌنة الناصرٌة (   -0

003,  



 العنوان-امراض       ا
 

5054205 

 656م

 
 الموسوي , هدى رحٌم هاشم

مجاات الفشل الكلوي ؼٌر معروؾ  ochre .aدراسة عاللة 

 -االسباب فً المادسٌة / ىهدى رحٌم هاشمالموسوي .

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛020

 فطرٌات –اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 

 العنوان-ا     الفطرٌات المرضٌة -0

 

0035  

50542,0 

 566ح

 
 حسنة عامر مهوس 

)جٌن  tas2r38دراسة جزٌئٌة لتعدد االشكال الوراثٌة لجٌن 

( بٌن سكان محافظة البصرة وعاللتها ptcتذوق مادة 

البصرة : جامعة  -بمرض السكري / حسنة عامر مهوس .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –البصرة 

 سم02ص ؛002

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة / الوراثة 

 العنوان-امراض بشرٌة     ا–ة الوراث-0

 

0035  

50542,0 

 6,0س

 
 السودانً , رشا حسن صدام

تعجج االشكال الوراثٌة لبعض انظمة مجامٌع الدم فً 
 -مرضى ابٌضاض الدم / رشا حسن صدام السودانً .

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم, –بؽداد: جامعة بؽداد 
0205 

 سم02ص ؛000

 الوراثه -الحٌاةماجستٌر فً علوم 
 العنوان-االلراص الوراثٌة     ا-0

 

0030  

50542,0 

 56,ؾ

 
 الفرطوسً , ودٌان كاطع وشٌل

 mthfrو  mtrدراسة تعدد االشكال الوراثٌة للحبتٌن 

ومرضى تشوهات الملب الوالدٌة فً محافظة ذي لار / 
–ذٌمار :جامعة ذي لار -ودٌان كاطع وشٌل الفرطوسً .

 0205الصرفة ,كلٌة التربٌة للعوم 

 سم02ص 66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-امراض بشرٌة     ا–الوراثة -0

 

0032  

50540030  0036  



 فرح حمً عزت 3,ؾ
عالً الحساسٌة االنترلوكٌن  c–البروتٌن التفاعلً  

والفٌبرٌنوجٌن كدلٌل ؼلى امراض الملب التاجٌة / فرح حمً 
التربٌة للعلوم الصرفة كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -عزت .

 ,0205 

 سم02ص ؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة علم الحٌوان 
 العنوان-امراض ) تصلب الشراٌٌن التاجً (   ا –الملب -0

 

5054050 

 556م

 
 المسعودي , اسالم احمد عبد الصاحب 

الكشؾ الجزٌئً عن بعض الطفرات المسببة لفمر الدم 
كربالء / اسالم احمد عبد الصاحب البحري بٌتا فً محافظة 

كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء  -المسعودي .

 0205الصرفة , 

 سم02ص : اٌض , ,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العراق ) محافظة كربالء ( –فمر الدم –االمراض -0

 العنوان-ا  
 

00,2  

505430, 

 606ش

 
 الشوانً , زاكاو حمٌد سعٌد

التشخٌص البكترٌولوجً والجزٌئً لعزالت 
steeptococcus pyogenes  المعزولة من مرض

والتهاب اللوزتٌن فً مدٌنة كركون / زاكاو حمٌد سعٌد 
 0205كلٌة العلوم , –كركون :جامعة كركون  -الشوانً .

 سم02ص ؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / االحٌاء المجهرٌة 
 العنوان-كركون      ا–اللوزتٌن ( االمراض ) التهاب -0

 

00,0  

5054362 

 262د

 
 الدلٌمً , نور ؼسان كاظم 

البدانة عامل خطورة لالصابة المراض الملب التاجٌة / نور 
كلٌة التربٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -ؼسان كاظم الدلٌمً .

 0205للعلوم الصرفة , 

 سم02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة ةعلم الحٌوان
 العنوان-امراض     ا–الملب -0طب –البدانة -0

 

00,0  

5054,, 

 603ر

 
 الراحً , فلة عبد الستار 

فً  tpoو   tshrدراسة الطفرات الوراثٌة فً جٌنً 

00,3  



مرضى الدراق فً محافظة البصرة / فلة عبد الستار 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة  -الرٌاحً .
 0205الصرفة , 

 سم02ص ؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً الوراثة 
 العنوان-الطفرات الوراثٌة   ا-0امراض  –الؽدة الدرلٌة -0

 

5054,50 

 06,ق

 
 المرؼولً , نجمة علً شراد

دراسة وبائٌة مصلٌة وجٌئٌة للمموسات الكونٌدٌة 

toxoplasma gondii  لدى مرضى السكري فً محافظة

–عة بابل بابل : جام-بابل / نجمة علً شراد المرؼولً  .
 0205كلٌة العلوم للبنات , 

 سم02ع ,-ص ,ا002

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-العراق ) محافظة بابل (  ا–مرض –السكري -0

 

00,,  

5054,55 

 ,50ب

 
 بشار حمد مطلن

فرط االكسدة واثرة على بعض المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة لدى 
مرضى السكري النوع الثانً وارتفاع ظؽط الدم / بشار حمد 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –دٌالى : جامعة دٌالى  -مطلن .
,0205 

 سم02ص ؛ 025

رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة علم الحٌوان / الفسلجة 
 الحٌوانٌة 

 العنوان -الوالٌات المتحدة     االسكر ) مرض ( -0

 

00,5  

50545 

 502ع

 
 عصام ؼازي دمحم صالح

 coil Escherichiaالطرز الوراثٌة السائدة الخمال بكترٌا 

المعزولة من المرضى العرالٌٌن المصابٌن باخماج المسالن 
–بؽداد :جامعة بؽداد -البولٌة / عصام ؼازي دمحم صالح .

 0205كلٌة الهندسة ,

 سم02ص ؛035

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة الوراثٌة 

 بكترٌا   -0امراض ) العراق ( –المسالن البولٌة -0

 العنوان-ا
 

00,5  

505465 

 006ق

 
 المافلً , جنان اٌوب صابر 

دراسة فعالٌة انزٌمات مسارات انماذ البرمٌدٌنات فً 

00,0  



كركون  -المشوكة الحبٌبٌة .../ جنان اٌوب صابر المافلً .
 0205كلٌة العلوم , –جامعة كركون  -.

 سم02ص ؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العلوم 
 العنوان-االمراض الطفٌلٌة ) العراق (     ا-0

 

5054652 

 ,02خ

 
 الخالدي , اشجان دمحم عرٌبً 

تمٌٌم كفاءة بعض المواد الكٌمٌائٌة ومستخلص الماء المؽلً 
بابل -والبارد لنبات الصبار .../ اشجان دمحم عرٌبً الخالدي .

 0205كلٌة العلوم للبنات ,–:جامعة بابل 

 سم02ص ؛0,6

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-امراض      ا-الطفٌلٌات الطبٌة  -0

 

00,2  

5054656 

 ,52ع

 
 العسكري , سوزان خالد كاظم 

عزل وتشخٌص الفطرٌات الجلدٌة من المرضى المصابٌن 
بداء السعفة فً محافظة ذي لار دراسة تاثٌر بعض العوامل 

ذي -فً نمو تلن الفطرٌات / سوزان خالد كاظم العسكري .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –لار : جامعة ذي لار 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 الفطرٌات المرضٌة  -0العراق–االمراض الفطرٌة -ا

 العنوان-ا
 

00,6  

505460 

 ,0,ن

 
 الكرادي سلوى احمد حمزة 

مستوى الستامٌن وبعض المعاٌٌر المناعٌة لمرضى 
الحساسٌة التزامنٌة من النوع االول / سلوى احمد حمزة 

 0205لعلوم , كلٌة ا–بابل :جامعة بابل  -الكرادي .

 سم02ص ؛ 030

 االحٌاء المجهرٌة –رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-بابل    ا–الحساسٌة -0امراض  –الحساسٌة -0

 

0052  

5054606 

 066ط

 
 الطائً , نوادر حمٌد جاسم

دراسة مصلٌة ومناعٌة النتشار داء المموسات فً شرائح 
العراق / نوادر حمٌد –مختلفة من مجتمع محافظة ذي لار 

كلٌة العلوم , –ذي لار : جامعة ذي لار  -جاسم الطائً .
0205 

 سم02ص ؛ 60

0050  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-داء    ا–المموسات -0طب بشري –المناعة -0

 

505466, 

 6,,ب

 
 البدري , نهى صالح فلؽوص

دراسة نسٌجٌة لبعض حاالت االصابة بمرض سرطان الثدي 
فً محافظة ذي لار وتؤثٌر الهرمونات الستٌروٌدٌة وبعض 

 -العوامل على تطور المرض /نهى صالح فلعوص البدري .
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –ذي لار : جامعة ذي لار 

0205 

 سم02ص؛ 022

 االنسجة ( رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة ) علم
 العنوان-سرطان     ا–الثدي -0

 

0050  

505466, 

 500د

 
 دعاء عبد الرزاق عاكول جاسم

تخمٌن عامل زٌادة خطر سرطان الرئة بسبب ؼاز الرادون 
فً بعض مناطك محافظة بابل / دعاء عبد الرزاق عاكول 

 0205كلٌة العلوم , –بابل : جامعة بابل  -جاسم .

 ٌاء رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌز
 العنوان-االؽازات السامة   -0ق ) بابل ( العرا–السرطان -0

 

0053  

505466, 

 2,6ع

 
 العمري , ؼزوان ذٌاب موسى 

دراسة حٌوٌة ةلمستخلص اوراق نبات الدودنٌا ضد مرض 
-سرطان الثدي البشري / ؼزوان ذٌاب موسى العمري .

كلٌة الزبٌر للعلوم الصرفة , –البصرة : جامعة البصرة 
0205 

 سم02ص ؛65

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء 

 العنوان-نبات   ا–الدودنٌا -0سرطان الثدي  -0

 

005,  

505466,,6 

 660ا

 
 اٌناس عبد الكرٌم جبار 

دراسة وظٌفٌة وجزٌئٌة لبعض المورثات االٌضٌة للنساء 
المصابات بسرطان الثدي والخاضعات للعالج بعمار 

كربالء : جامعة  -بار .التاموكسٌفٌن / اٌناس عبد الكرٌم ج
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,–كربالء 

 سم02ص ؛ 035

 اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌوان
 العنوان-سرطان    ا–الثدي -0

 

0055  



50240 

 0,6ب

 
 بفرٌن دمحم رضا 

دراسة مناعٌة على بعض االضطرابات الهرمونٌة الجنسٌة 
واالمراض االٌروسٌة فً النساء الحوامل .../ بفرٌن دمحم 

 0205كلٌة العلوم , –كركون : جامعة كركون  -رضا .

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة ) طفٌلٌات ( 
 العنوان-كركون   ا–المرأة -0امراض    –المرأة -0

 

0055  

502460 

 262ت

 
 التمٌمً , مروة دمحم نصري 

الممرضات الداخلٌة المسببة لحاالت االسهال لدى االعمار 
( سنة فً مدٌنة بؽداد / مروة دمحم نصري 05-00من ) 

كلٌة التربٌة للعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -التمٌمً .

 0205الصرفة / ابن الهٌثم , 

 سم02ص ؛036

 الحٌاة  رسالة ماجستٌر علوم فً علوم

 العراق مدٌنة الصدر     –امراض االسهال -االطفال   -0

 العنوان-ا
 

0050  

502460 

 656ق

 
 المٌسً , رٌا خلٌل ابراهٌم

دراسة بكترٌولوجٌة لبعض مسببات االسهال لدى االطفال / 
كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -رٌا خلٌل ابراهٌم المٌسً .
 0205التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ص ؛66

 االحٌاء المجهرٌة –رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-امراض      ا–االطفال -0

 

0052  

506463 

 0,0ا

 
 االبراهٌمً , لمٌاء هادي دمحم 

التؤثٌرات المرضٌة النسٌجٌة لعمار لٌفٌتٌر سٌنام فً 
التكوٌن الجٌنً لكلى اجنة وموالٌد وحوامل الجرذ االبٌض 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ لمٌاء هادي دمحم االبراهٌمً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ص ؛ 030

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 

 العنوان-االجنة علم   ا-0 فئران التجارب -0

 

0056  

506463 

 5,0ب

 
 بشرى عمر احمد معروؾ 

التاثٌرات النسٌجٌة واالمٌة وبعض النواحً الوظٌفٌة لعمار 

0052  



البٌروكسٌكام فً الذكور للفئران االبٌض .../ بشرى عمر 
كلٌة التربٌة للعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد معروؾ .

 0205الصرفة ابن الهٌثم , 

 سم02ص ؛002ع,-ا

رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان / علم 
 النسٌج 

 العنوان-فئران التجارب      ا-0

 

506463 

 ,0,ح

 
 الحداد , نضال ابراهٌم لطٌؾ

تؤثٌر بعض شرد المجال المؽناطٌسً المستمر فً بعض 
المتؽٌرات الرمٌة والكٌمو حٌوٌة والنسٌجٌة للفئران .../ 

كلٌة العلوم , –جامعة االنبار  -نضال ابراهٌم لطٌؾ الحداد .
0205 

 سم02ص ؛053

 دكتورة فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان-فئران  التجارب    ا-0

 

0050  

506463 

 003خ

 
 , ندى عبد الحسٌن دمحم مهدي الخفاجً 

على الجهاز التنفسً والملب  x-rayتؤثٌر االشعة السٌنٌة 

فً اناث الجرذان البٌض .../ ندى عبد الحسٌن دمحم مهدي 
كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء  -الخفاجً .
 0205الصرفة , 

 سم02ص ؛025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة علم الحٌوان
 العنوان-االشعة السٌنٌة      ا-0تجارب   –الفئران -0

 

0050  

306463 

 ,0ر

 
 رؼد خالد موفك مسلم

 officinaleتؤثٌر المستخلص المائً الخام لنبات الزنجبٌل 
roscoe zingiber   على بعض الجوانب الدموٌة

 -والتناسلٌة فً الفئران الحوامل / رؼد خالد موفك مسلم .
 0205لٌة العلوم للبنات , ك–بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 035

 ماجستٌرفً علوم الحٌاة / علم الحٌوان
 العنوان-نبات      ا–الزنجبٌل -0فئران التجارب -0

 

0053  

506463 

 0,س

 
 سرى رزاق خضٌر عبادة 

تؤثٌر مستخلص الثوم والرمان على الجرذان المصابة 
المادسٌة :  -تجرٌبٌا بطفٌلً .../ سرى رزاق خضٌر عبادة .

005,  



 0205كلٌة العلوم , –جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / الحٌوان
 العنوان-فئران التجارب     ا-0

 

506463 

 26ع

 
 علً حسون حمادي عبد هللا 

دور اجهاد المضاد الحٌاتً ) سٌفتازدٌم ( فً امراضٌة 
المرضة البولٌة االٌشرٌكٌة المولونٌة .../ علً حسون 

كلٌة العلوم , –االنبار : جامعة االنبار  -حمادي عبد هللا .

0205 

 سم02ص ؛022

اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة علم االحٌاء 
 المجهرٌة    

 العنوان-افئران التجارب      -0

 

0055  

506463 

 2,6ع

 
 العمري , امنة ناظم زؼٌر

تؤثٌر العكبر العرالً فً مجامٌع النتروجٌن الفعالة لدى 
 -الجرذان المصابة بالسكري / امنة ناظم زؼٌر العمري .

 0205جامعة المادسٌة :كلٌة التربٌة , 

 سم02ص ؛ 62

 ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء 
 العنوان-ض (    االسكر ) مر-0فئران التجارب  -0

 

0055  

506463 

 ,60ع

 
 العوادي , بركات واثك رباط

على  x-rayدراسة وظٌفٌة ونسٌجٌة لتؤثٌر االشعة السٌنٌة 

الجهاز التناسلً االنثوي فً الجرذان البٌضاء / بركات 
كلٌة –كربالء : جامعة كربالء  -واثك رباط العوادي .

 0205التربٌة للعلوم الصرفة ,

 سم02ص ؛005

 العنوان-علم الحٌوان  ا–رسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 

0050  

506463 

 ,60ق

 
 الموادي ,نسٌم عماد داٌم 

تؤثٌر نمص الروتٌن فً بعض المتؽٌرات النسٌجٌة 
والسرٌرٌة والوظٌفٌة فً ذكور الفئران البٌض / نسٌم عماد 

كلٌة العلوم للبنات , –بابل : جامعة بابل  -داٌم الموادي .
0205 

 سم02ص ؛022

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

0052  



 العنوان-فئران التجارب        ا-0

 

506463 

 326م

 
 المحمود , شٌماء مالن ٌاسر 

تؤثٌر عمار الكاربامازبٌن على عملٌة الؽرس والتكوٌن 
الجنٌنً للدماغ فً االجنة وعلى مباٌض الفؤر االبٌض البالػ 

–كربالء : جامعة كربالء  -/ شٌماء مالن ٌاسر المحمود .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , 

i-viii ,035سم02ص ؛ 

 الحٌوانعلم –اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة 

 العنوان-فئران التجارب      -0

 

0056  

50240 

 ,32ا

 
 احمد امٌن حسٌن 

دراسة تؤثٌر الزاوٌة النصفٌة للمالب المخروطً على عملٌة 
تشكٌل االنابٌب بظؽط السائل باستخدام العناصر المحددة / 

كلٌة الهندسة –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -احمد امٌن حسٌن .
,0205 

 سم02ص ؛25

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة 
 العنوان-الهندسة المٌكانٌكٌة      ا-0

 

0002  

50240 

 052ب

 
 باسل عبد هللا احمد

تصمٌم امثل لمنظومة تبرٌد امتصاصٌة تعمل بالطالة 
 -الشمسٌة  باستخدام نظام المحاكاة / باسل عبد هللا احمد .

 0205كلٌة الهندسة , –تكرٌت : جامعة تكرٌت 

 سم02ص ؛66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة 

 العنوان-الهندسة المٌكانٌكٌة         ا-0

  

0000  

50240 

 ,06ج

 
 الجبوري , لصً عكلة صالح 

دراسة تؤثٌر بعض متؽٌرات عملٌة التنمٌة الكهروكٌمٌائٌة 
للنحاس على كفائة العملٌة وخواص المنتج / لصً عكلة 

كلٌة الهندسة , –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -صالح الجبوري .
0205 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة 
 العنوان-الهندسة المٌكانٌكٌة       ا-0

 

0000  

50240  0003  



 الجنابً , حسام سامً ذٌاب  600ج
دراسة وتحلٌل نظام شمسً  من نوع المطع المكافئ 

باستخدام المحاكاة واالسلوب العملً بالتتبع التلمائً / حسام 
كلٌة –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -سامً ذٌاب الجنابً .

 0205الهندسة , 

 سم02ص ؛0,3

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة 
 العنوان-المٌكانٌكٌة      االهندسة -0

 

50240 

 ,06ر

 
 رائد مجٌد حمٌد 

دراسة تؤثٌر استخدام نموذج ثنائً البعد الخطً لنظام تعلٌك 
تكرٌت :  -مركبة على راحة الراكب / رائد مجٌد حمٌد .

 0205كلٌة الهندسة , –جامعة تكرٌت 

 سم02ص ؛ 62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة 
 العنوان-ندسة المٌكانٌكٌة       االه-0

 

000,  

50240 

 202ن

 
 كمال مصطفى حسٌن عماش

دراسة تؤثٌر تؽٌٌر نسبة االضافة ونسبة االرتفاع الى المطر 
على بعض الخواص المٌثالورجٌة والمٌكانٌكٌة لمتراكبات ) 

cu-sic)  المحضرة بتمانة مٌثالورجٌا المساحٌك / كمال

كلٌة –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -مصطفى حسٌن عماش .
 0205الهندسة , 

 سم02ص ؛ 005

رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة تخصص 
 هندسة انتاج ومعادن 

 العنوان-الهندسة المٌكانٌكٌة     ا-0

 

0005  

502420 

 065ع

 
 عائشة فالح عمر دمحم

استعمال تمنٌنً الستخالص بالمذٌبات وكواسر االستحالب 
تكرٌت  -لمعالجة الخبث النفطً .../ عائشة فالح عمر دمحم .

 0205كلٌة الهندسة , –: جامعة تكرٌت 

I-V ,56 سم02ص ؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المدنٌة / بٌئة 

 العنوان-هندسة البٌئة   ا-0

 

0005  

50043 

 263ج

 
 الجلٌحاوي , هند حمودي وهاب عزٌز 

كفاءة التولٌع المكانً لمحطتً الخٌرات والكمالٌة النتاج 

0000  



الطالة الكهربائٌة فً محافظة كربالء / هند حمودي وهاب 
كلٌة التربٌة –كربالء : جامعة كربالء  -عزٌز الجلٌحاوي .
 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 
         توزٌع ) محافظة كربالء الممدسة ( –الكهرباء -0

 العنوان-الجؽرافٌة       ا-0

 

50043320 

 052ح

 
 حازم سامً جمعة 

مبادرة الشفافٌة للضاعات االستخراجٌة فً العراق دراسة 
 -( / حازم سامً جمعة .,020-0220تحلٌلٌة للمدة ) 

 0205وااللتصاد , كلٌة االدارة –البصرة : جامعة البصرة 

 سم02ص ؛052

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة 
 العنوان-الصناعات االستخراجٌة , النفط ) العراق (  ا-0

 

0002  

50, 

 ,56م

 
 مهند عزٌز جواد 

اثر تكنولوجٌا الرلمٌة على توجهات المعمارٌة المعاصرة / 
كلٌة الهندسة -بؽداد : جامعة بؽداد -مهند عزٌز جواد .

,0205 

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً هندسة علوم العمارة 
 العنوان-هندسة المعمارٌة     ا-0

 

0006  

50,40 

 262ا

 
 امٌمة سعدي عبد دمحم 

استعمال البرمجة الخطٌة لالعداد الصحٌحة لتعظٌم ارباح 
مشارٌع االسكان االستثمارٌة ذات الطابع التكراري / امٌمة 

لسم –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -سعدي عبد دمحم .
 0205الهندسة البناء واإلنشاءات , 

 سم02ص ؛005و, -ا

ارة اد –رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشائات 
 المشارٌع االنشائٌة 

 العنوان-العراق     ا–ادارة المشروعات االنشائٌة -0

  

0020  

50,40 

 202س

 
 السالمً , حٌدر حامد عطشان

تطوٌر عملٌة تسعٌر العطاءات فً لطاع المبانً فً العراق 
بؤستخدام تمنٌة تكلٌؾ االنشطة )دراسة تطبٌمٌة على احدى 

 -عطشان السالمً .شركات المطاع الخاص( / حٌدر حامد 

0020  



 0205بؽداد :الجامعة المستنصرٌة , 

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشاءات 
 المبانً فً العراق      -0ادارة المشروعات االنشائٌة  -0

 العنوان-ا
 

50,40 

 2,6ش

 
 الشمري , حٌدر مهدي علً 

كربالء تمٌٌم خدمات التعلٌم للمدارس الثانوٌة فً مدٌنة 
الممدسة باستخدام تمنٌات نظم المعلومات الجؽرافٌة / حٌدر 

 0205بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,-مهدي علً الشمري .

 سم02ص ؛000

 ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشاءات 

نظم -0المدارسة الثانوٌة  -0هندسة االنشاءات   -0

 العنوان-المعلومات الجؽرافٌة        ا
 

0023  

50,,1 

 620ش

 
 شٌالنم حمٌد امٌن 

بناء نظام الختٌار االلٌات لمشارٌع الطرق / شٌالن حمٌد 
 0205بؽداد : جامعة التكنولوجٌة , -امٌن .

 سم02ص ؛ 002

رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشاءات ادارة 
 المشارٌع االنشائٌة 

 العنوان-هندسة البناء واالنشاءات       ا-0

 

002,  

50,40 

 060ل

 
 لبنى ولٌد سعٌد 

بناء نظام للسٌطرة على الكلفة والولت فً تنفٌذ مشارٌع 
بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,  -الطرق / لبنى ولٌد سعٌد .

0205 

 سم02ص ؛032

 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة البناء 
-الكلفة والولت   ا-0ادارة المشروعات االنشائٌة  -0

 العنوان
 

0025  

50,40 

 00ه

 
 عمر العالؼائب  هبة

تحلٌل اهمٌة كلؾ نمل المواد االنشائٌة باستعمال اسالٌب 
النمل التملٌدٌة ونظم المعلومات الجؽرافٌة الرلمٌة / هبة 

 0205بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,  -عمر المالؼائب .

 سم02ص ؛035

 ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشاءات 

0025  



نظم المعلومات الجؽرافٌة -0ادارة المشروعات االنشائٌة -0

 العنوان-الرلمٌة      ا
 

50, 

 62,هـ

 
 هدٌل سالم داود

ادارة المخاطر الفنٌة فً موالع مشارٌع االبنٌة المدرسٌة 
بؽداد : الجامعة -باستخدام النظام الخبٌر / هدٌل سالم داود .

 0205لسم هندسة البناء واالنشائات , –التكنولوجٌة 

 سم02ص ؛025

 اجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشائات رسالة م

 االبنٌة المدرسٌة  -0ادارة المشروعات االنشائٌة  -0

 العنوان-ا
 

0020  

50,40 

 ,26و

 
 ولٌد عبد جاسم حمادي 

دراسة سلون لبمصص للعٌنات الخرسانٌة ذاتٌة الرمً 
المسلحة والمعززة بااللٌاؾ الهجٌنة .../ ولٌد عبد جاسم 

 0205كلٌة الهندسة , –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -حمادي .

 سم02ص ؛002

 رسالة ماجستٌر علوم فً الهندسة الرئٌة / انشاءات 
 العنوان-هندسة االنشاءات      ا-0

 

0022  

50,40 

 ,05ي

 
 الٌاسري , انفال ناضل دمحم 

تطبٌك متطلبات ادارة الجودة الشاملة فً ادارة المخاطر فً 
بؽداد :  -االنشائٌة فً العراق / انفال ناضل دمحم الٌاسري .

 0205كلٌة الهندسة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 002

 ماجستٌر فً علوم الهندسة المدنٌة 

 العنوان-اادارة المشروعات االنشائٌة      -0

 

0026  

50,4050 

 ,06ج

 
 الجبوري , ادرٌس عبد هللا عبد

تؤثٌر اضافة خلٌط الكثبان الرملٌة ومستحلب االسفلت على 
على الخواص الهندسٌة للتربة الجبسٌة / ادرٌس عبد هللا 

كلٌة الهندسة –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -عبد الجبوري .
,0205 

 سم02ص ؛20

 ة ماجستٌر فً علوم الهندسة المدنٌ
 العنوان-الكثبان الرملٌة      ا-0هندسة –التربة -0

 

0062  

500  0060  



 دمحم فائك ٌاس خضٌر  ,32م
الخصائص الهٌدرولٌكٌة للجرٌان فوق الهدارات المثلثة 

تكرٌت : جامعة  -عرٌضة الحافة / دمحم فائك ٌاس خضٌر .

 0205كلٌة الهندسة , –تكرٌت 

 سم02ص ؛020

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المدنٌة 

 العنوان-الهندسة المائٌة      ا-0

 

500403 

 600ج

 
 الجنابً , رحمن حمود مضحً دمحم

ممترح انشاء لناة اروائٌة فً منطمة الجزٌرة ضمن محافظة 
صالح الدٌن باستخدام معطٌات االستشعار عن بعد ونظم 

 -الجنابً . المعلومات الجؽرافٌة / رحمن حمود مضحً دمحم
 0205كلٌة الهندسة , –تكرٌت :جامعة تكرٌت 

 سم02ص ؛032

 رسالة ماجستٌر علوم فً الهندسة المدنٌة 
 المنواة   -0صالح الدٌن ( –هندسة توصٌل المٌاة ) العراق -0

 العنوان-ا
 

0060  

 50240 

 560ح

 
 الحسناوي , دنٌا ابراهٌم محسن

العاللات المكانٌة النتاج واستهالن مٌاه الشرب فً مدٌنة 
بابل : جامعة بابل  -الحلة/ دنٌا ابراهٌم محسن الحسناوي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , –

 سم02ص ؛050

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة 

 العنوان-الحلة   ا–مٌاه الشرب -0العراق  –مٌاه الشرب -0

 

0063  

50240 

 02ر

 
 رفل جاسم دمحم 

تؤثٌر المحتوى الجبسً فً بعض الخصائص لترب منطمة 
كلٌة –بابل : جامعة بابل  -الفرات االوسط / رفل جاسم دمحم .

 ,020الزراعة , 

 سم02ص: اٌض ؛,2ب ,-ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الموارد المائٌة      ا-0

 

006,  

50240 

 ,06ز

 
 مالن حامدالزبٌدي , دمحم 

تؤثٌر تذبذب الماء االرضً فً التركٌب الملحً لتربة وحلة 
بابل : جامعة  -نخٌل ابو سدٌرة / دمحم مالن حامد الزبٌدي .

 ,020كلٌة الزراعة , –بابل 

0065  



 سم02ص :اٌض ؛000ر , -ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الموارد المائٌة     ا-0

 

502405 

 5,0س

 
 السعداوي , اسٌل حسٌن دمحم

تمٌٌم نوعٌة المٌاه الصناعٌة ومعدات المعالجة لمعمل 
 -النسٌج المطنً فً الكاظمٌة / اسٌل حسٌن دمحم السبعاوي .

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ,ابن –بؽداد : جامعة بؽداد 
 0205الهٌثم , 

 سم02ص ؛ 000

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-النسٌج المطنً      امعمل -0عالج –المٌاة -0

 

0065  

5024050 

 262د

 
 الدلٌمً , دمحم عبد الرزاق مهدي 

الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لمٌاه مشروع مجاري 
الرستمٌة وكفاءة طرائك المعالجة / دمحم عبد الرزاق مهدي 

كلٌة التربٌة للعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -الدلٌمً .
 0205الصرفة , 

 سم02ص ؛ 62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-علم       ا -البٌئة-0تلوث  –المٌاة -0

 

0060  

5024050 

 6,3و

 
 الزٌرجاوي , زمن ماجد طعمة 

مٌاه الصرؾ الصحً فً مدٌنة الناصرٌة وتؤثٌراتها البٌئٌة 
ذي لار : جامعة ذي لار  -/ زمن ماجد طعمة الزٌرجاوي .

 0205كلٌة االداب , –

 سم02؛ ,05

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة 
 العنوان-الصرؾ الصحً       ا-0

 

0062  

5024050 

 ,56س

 
 السعٌدان , رند عدنان دٌوان

صناعة تنمٌة وتحلٌة المٌاة فً محافظة البصرة وافالها 
البصرة : جامعة  -المستمبلٌة / رند عدنان دٌوان السعٌدان .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , –البصرة 

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 
 العنوان-البصرة      ا–المٌاه -0تنمٌة  –المٌاه -0

 

0066  



5024050 

 50,ن

 
 الكدساوي , اٌناس رحٌم مكطوؾ 

المعالجة الفطرٌة لمٌاه فضالت معمل دباؼة الجلود فً 
بابل  -العراق / اٌناس رحٌم مكطوؾ الكدساوي .–النهروان 

 0205كلٌة العلوم للبنات , –: جامعة بابل 

 سم02ص؛20

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌة 
معمل دباؼة الجلود فً –معالجة )العراق -المٌاه-0

 العنوان-ا        النهروان(
 

0322  

5024055 

 ,06ج

 
 الجبوري , ٌوسؾ حسن نجم

انتاج ولود الدٌزل الحٌوي من زٌت الخروع ودراسة تؤثٌر 
نسب الزج على االنبعاثات الناتجة عن محرن احتراق داخلً 

كلٌة الهندسة , –صؽٌر / ٌوسؾ حسن نجم الجبوري 
0205 

 سم02ص؛026

 بٌئة –ماجستٌر علوم الهندسة المدنٌة 
 العنوان-الهندسة البٌئٌة   ) المعالجة الكٌمٌاوٌة (    ا-0

 

0320  

502435 

 020ق

 
 الفتالوي , امنٌة عبد الناصر صالح 

تؤثٌر مٌاة الصرؾ الصحً فً الخصائص البٌئٌة والبكتٌرٌة 
العراق  / امنٌة عبد –لمٌاه ورواسب نهر الحلة /بابل 

كلٌة العلوم , –بابل : جامعة بابل  -الناصر صالح الفتالوي .
0205 

 سم02ص ؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / بٌئة وتلوث 
 نهر الحلة /بابل,العراق -0مٌاه الصرؾ الصحً -0

 العنوان-ا 
 

0320  

50245 

 20د

 
 دلؾ شاكر محمود حسن 

دراسة تجرٌبٌة لتؤثٌر عمك الماء على انتمال الكتلة لممطر 
شمسً سلبً باضافة محالٌل كٌمٌاوٌة / دلؾ شاكر محمود 

لسم –كلٌة الهندسة  -تكرٌت : جامعة تكرٌت . -حسن .

 0205الهندسة المٌكانٌكٌة , 

 سم02ص ؛ 22

 ماجستٌر علوم فً الهندسة المٌكانٌكٌة 

 انالعنو-الهندسة الصحٌة     ا-0

 

0323  

50245  032,  



 ظاهر سلمان مجٌد  ,00ظ
دور بعض العوامل فً تمٌٌم طرائك معالجة النفاٌات حالة 

 -دراسٌة فً بلدٌة مدٌنة بعموبة / ظاهر سلمان مجٌد .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛020

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات 

 العنوان-االنفاٌات الصناعٌة    -0

 

502453 

 560ح

 
 الحسناوي , اسعد شهٌد دمحم

دراسة نوعٌة لؽبار الشوارع فً بعض مناطك مدٌنة كربالء 
كربالء :  -واستخدام النبات .../ اسعد شهٌد دمحم الحسناوي .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –جامعة كربالء 

 سم02ص ؛022

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علوم الحٌاة 
 العنوان-تلوث      ا–الهواء -0

 

0325  

50640,2 

 202م

 
 المالن , هبٌر ماجد عبد العزٌز

دراسة خواص متراكبات النوفوالن المدعمة ببعض المواد 
السٌرامٌكٌة كؤلراص مولفات العجالت / عبٌر ماجد عبد 

كلٌة العلوم –بؽداد:الجامعة التكنولوجٌة  -العزٌز المالن .
 0205التطبٌمٌة , 

 سم02 ص ؛005

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة 
 العنوان-العجالت      ا-0

 

0325  

5064, 

 066ط

 
 الطائً , عالء نعٌم حسن 

تكاملٌة محطات السكن الحدٌدٌة فً اطار منظومة النمل 
بؽداد : جامعة  -متعددة الوسائط / عالء نعٌم حسن الطائً .

 0205كلٌة الهندسة ,–بؽداد 

 سم02ص ؛050

 ماجستٌر فً علوم هندسة العمارة 
 العنوان-هندسة النمل       ا-0

 

0320  

532 

 56ع

 
 العزي , ورلاء خلٌل ابراهٌم

تاثٌر المعاملة بتركٌز الكولشٌسٌن فً نمو وتزهٌر صنفٌن 
دٌالى :  -من المرنفل .../ ورلاء خللٌل ابراهٌم العزي .

 0205كلٌة الزراعة , –جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ 25

0322  



 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة رسالة 
 العنوان-المرنفل       ا-0العلوم الزراعٌة  -0

 

532 

 05,ؾ

 
 فراس دمحم سلمان 

تاثٌر ملوحة التربٌة ومبٌدي الكالٌفوسٌت والتوبن فً 
عملٌة النترجة ونمو الذرة الصفراء فً ترب مختلفة 

كلٌة –بابل : جامعة بابل  -النسجة / فراس دمحم سلمان .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛65

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة / التربة 
 العنوان-التربة     ا-0العلوم الزراعٌة -0

 

0326  

532 

 32ن

 
 نجم عبد طراد عسكر 

والع الخدمة االرشادٌة الزراعٌة وسبل تحسٌنها فً 
بؽداد : جامعة  -محافظة بابل / نجم عبد طراد عسكر .

 0205 كلٌة الزراعة ,-بؽداد

 سم02ص ؛ 60

 رسالة دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-العراق ) بابل (      ا –الزراعة -0

 

0302  

5324005 

 56,ب

 
 البرزنجً , نور حاتم كرٌم

دور ادارة المرشد الزراعً للمعرفة بالمستحدثات الزراعٌة 
فً تحسٌن االنشطة االرشادٌة المٌدانٌة فً محافظات 

 -المنطمة الوسطى من العراق / نور حاتم كرٌم البرزنجً .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ ,,0د , -ا

ونمل االرشاد –رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 التمانات الزراعٌة 

 العنوان-ا      االرشاد الزراعً -0

 

0300  

5324005 

 ,06ج

 
 الجبوري , اٌاد ذٌاب احمد 

التمٌٌم الحملً لتمانتً تولٌت الشٌاع وفحص الحمل بجهاز 
االمواج فوق الصوتٌة لدى مربً االؼنام فً ناحٌة كنعان 

بؽداد : جامعة  -_محافظة دٌالى / اٌاد ذٌاب احمد الجبوري .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛55ج , -ا

–دبلوم العالً فً العلوم الزراعٌة االرشاد التخصصً 
 روة الحٌوانٌة الث

0300  



 العنوان-االؼنام     ا -0االرشاد الزراعً   -0

 

3524005 

 ,26ح

 
 الحمٌري , ثائر حامد خضٌر 

تطبك زراع الذرة الصفراء لبعض الممارسات االدارٌة التً 
تحافظ على ادامة التربة وخصوبتها فً ناحٌة مشروع 
 -المسٌب / محافظة بابل / ثائر حامد خضٌر الحمٌري .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 20ح , -ا

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-زراعة الذرة الصفراء    ا-0 االرشاد الزراعً -0

 

0303  

5324005 

 003خ

 
 الخفاجً , علً جاسم دمحم 

دور مجلتً الزراعة العرالٌة االرشادٌة والبحثٌة فً تنمٌة 
وتعزٌز معارؾ العاملٌن بالتنظٌمات االرشادٌة فً محافظة 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -بؽداد / علً جاسم دمحم الخفاجً .
 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 53د , -ا

الدبلوم العالً فً العلوم الزراعٌة / االرشاد  الزراعً 
 التخصصً 

 العنوان-االرشاد الزراعً      ا-0

 

030,  

5324005 

 03,د

 
 الدراجً , عمار نجم هاشم 

انتشار المستجدات الزراعٌة فً مجال استدامة الموارد 
الطبٌعٌة وزٌادة االنتاج لمحصول الحنطة فً حمول زراع 
شعبة زراعة النهروان / محافظة بؽداد / عمار نجم هاشم 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الدراجً .

 سم02ص ؛ ,2ب ,-ا

ة) االرشاد رسالة دبلوم العالً فً العلوم الزراعٌ
 التخصصً(

 العنوان-االرشاد الزراعً      ا-0

 

0305  

5324005 

 262د

 
 الدلٌمً , فهد سالم حمد 

االدارة االستراتٌجٌة ومعولات تطبٌمها لدى مدراء وحدات 
االرشاد الزراعً فً محافظات المنطمة الوسطى من العراق 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ مهند سالم حمد الدلٌمً .
 0205اعة , الزر

 سم02ص ؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 

0305  



 العنوان-االرشاد الزراعً       ا-0

 

5324005 

 262د

 
 الدلٌمً , صفا جواد فٌاض 

بناء انموذج التصال زراع الخضر المحمٌة بمصادر 
المعلومات فً محافظات المنطمة الوسطى من العراق / صفا 

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد  -جواد فٌاض الدلٌمً .
 ,0205 

 سم02ص ؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-الخضر المحمٌة    ا-0االرشاد الزراعً  -0

 

0300  

5324005 

 065ر

 
 الربٌعً , عبد حسٌن جودة 

رضا زراع الحنطة عن الحمول االٌضاحٌةفً ناحٌة العزٌر 
بؽداد : جامعة -محافظة مٌسان / عبد حسٌن جودة الربٌعً .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 52

 اطروحة بلوم عالً فً االرشاد التخصصً 
 العنوان-ا  زراعة     –الحنطة -0االرشاد الزراعً -0

 

0302  

5324005 

 20,ز

 
 الزركانً , كاظم ناٌؾ حمود 

معرفة زراع الذرة الصفراء بالتوصٌات العلمٌة فً مجال 
محافظة مٌسان / –ادارة التربة والمٌاه فً ناحٌة كمٌت 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -كاظم ناٌؾ حمود الزركانً .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 05

 اد التخصصً دبلوم عالً فً االرش

 المٌاه-3زراعة  –الذرة الصفراء  -0االرشاد الزراعً  -0

 العنوان-ا
 

0306  

5324005 

 ,66ز

 
 الزهٌري , لمٌعة جبار لفتة 

الحاجات المعرفٌة للموظفٌن الزراعٌٌن العاملٌن فً مجال 
انتاج بذور الخضر فً لضاء ابً ؼرٌب / محافظة بؽداد / 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -لمٌعة جبار لفتة الزهٌري .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 25

 الدبلوم العالً فً االرشاد الزراعً التخصصً 
 العنوان-ا  البذور   -0االرشاد الزراعً  -0

 

0302  



532 ,005 

 200ط

 
 الطلبانً , افٌن صفاء جهاد 

والع بعض المهام التخصصٌة الدراة الموارد البشرٌة فً 
جهاز االرشاد الزراعً فً محافظات المنطمة الوسطى من 

بؽداد : جامعة بؽداد  -العراق / افٌن صفاء جهاد الطلبانً .
 0205كلٌة الزراعة , –

 سم02؛ 032ح , -ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-العراق المحافظات الوسطى  ا–االرشاد الزراعً -0

 

0300  

5324005 

 ,02ع

 
 العامري , لٌث صالح كاظم 

بعض االسباب ذات العاللة بضعؾ انتاج الحلٌب لمربً 
ابمار الحلٌب فً شعبتً زراعة الكوفة والحرٌة / محافظة 

بؽداد :  -العامري . لٌث صالح كاظم -النجؾ االشرؾ .
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 56

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-االرشاد الزراعً     ا-0

 

0300  

5324005 

 32,ع
 

 عبد الرحمن معٌوؾ سالم
الحاجة المعرفٌة لزراع الطماطة المحمٌة للتوصٌات العلمٌة 

ببعض مجاالت ادارة التربة فً منطمة شعبة زراعة 
الكاظمٌة / بؽداد وعاللتها ببعض العوامل/ عبد الرحمن 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -معٌوؾ سالم .
0205 

 سم02ص ؛65ح ,-ا

االرشاد ونمل رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة ) 
 التمانات الزراعٌة ( 

 العنوان-الموارد الطبٌعٌة    ا-0االرشاد الزراعً  -0

 

0303  

5324005 

 ,06ع

 
 العبودي , حسٌن نعمة خلؾ دمحم 

التكامل بٌن المبادرة الزراعٌة ومشروع تمانات الري 
الحدٌثة فً استدامة الموارد الطبٌعٌة وزٌادة االنتاجٌة فً 

محافظتً كربالء الممدسة و واسط / حسٌن نعمة خلؾ دمحم 
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العبودي .

 سم02ص ؛65ح, -ا

) االرشاد ونمل رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 التمانات الزراعٌة (

 العنوان-الموارد الطبٌعٌة     ا-0االرشاد الزراعً  -0

030,  



 

5324005 

 ,06ع

 
 العبودي , سعد كاطع لفتة 

انتشار المستجدات الزراعٌة الموصى بها من لبل البرنامج 
الوطنً لتنمٌة زراعة الحنطة فً شعبة زراعة المهناوٌة / 

كلٌة –بؽداد :جامعة بؽداد -. سعد كاطع لفتة العبودي
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 20

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-البرنامج الوطنً      ا-0االرشاد الزراعً  -0

 

0305  

5324005 

 2,6ع

 
 العمري , جبار كرٌم والً 

بعض العوامل المإثرة على محدودٌة انتشار ثمافة التلمٌح 
محافظة الدٌوانٌة –االصطناعً بٌن مربً االبمار فً ناحٌة 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -العراق  / جبار كرٌم والً العمري .
 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 50

 دبلوم عالً فً االرشاد الزراعً التخصصً 
 العنوان-ااالرشاد الزراعً      -0

 

0305  

5324005 

 60,ع

 
 الؽرٌباوي , دمحم جبار حسٌن 

الحاجات التدرٌبٌة لمربً االبمار فً مجال ادارة االبمار فً 
ناحٌة الوحدة / محافظة بؽداد / دمحم جبار حسٌن الؽرٌباوي 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛05

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-تربٌة    ا–االبمار  -0االرشاد الزراعً  -0

 

0300  

5324005 

 62,ن

 
 كرٌم شعالن كاظم 

تؤثٌر اضافة البوتاسٌوم والصودٌوم فً جاهزٌة بوتاسٌوم 
وصودٌوم التربة ونمو الذرة الصفراء / كرٌم شعالن كاظم 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد: جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 22

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ا     االرشاد الزراعً   -0

 

0302  

5324005 

 505م

 
 المعاضٌدي , لٌث ؼباش خلٌوي

معرفة زراع الحنطة للتوصٌات العلمٌة الخاصة بمنظومة 

0306  



الري بالرش فً منطمة الصحراء الؽربٌة / االنبار / لٌث 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -ؼباش خلٌوي المعاضٌدي .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 50

 رسالة دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ا      االنبار ( –االرشاد الزراعً ) العراق -0

 

5324005 

 256م

 
 المكصوصً , احمد نجم عبد علً 

الحاجة المعرفٌة لمربً النحل فً مجال تشخٌص مرض 
ء الصوٌرة تعفن الحضنة االوربً وطرائك مكافحتة فً لضا

بؽداد  -/محافظة واسط / احمد نجم عبد علً المكصوصً .
 0205كلٌة الزراعة , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 62

 الدبلوم العالً فً العلوم الزراعٌة / االرشاد التخصصً 
 العنوان-االرشاد الزراعً      ا-0

 

0332  

5324005 

 02ن

 
 نؽم رعد عبد الوهاب 

تؤثٌر الكمبوست والسماد الحٌوي فً نمو نبات الطماطة .../ 
كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد  -نؽم رعد عبد الوهاب .

 ,0205 

 سم02ص ؛ 55

الدبلوم العالً فً االرشاد التخصصً ) علوم التربة 
 والموارد المائٌة(

 العنوان-االرشاد الزراعً     ا-0

 

0330  

5324005 

 62,هـ

 
 ام جلوب دحالهندٌل , حٌدر 

الحضن المسبمة لبٌض امهات فروج اللحم وتؤثٌره فً 
دحا بعض صفات الفمس ونوعٌة االخراج الفالسة / حٌدر 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الهندٌل . مجلوب
0205 

 سم02ص ؛ 50

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-االرشاد الزراعً      ا-0

 

0330  

53246550 

 2,0ح

 
 الحمدانً , لٌث جلٌل ابراهٌم

هٌكل تنظٌمً ممترح العالم المبادرة الزراعٌة  فً العراق / 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -لٌث جلٌل ابراهٌم الحمدانً .

 0205الزراعة , 

0333  



 سم02ص ؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ا     العراق –الزراعة ) مهنة ( -0

 

53043 

 562ن

 
 نسٌم عبد الحمٌد حسن

فً  2ero-tillgaeامكانٌة استخدام نظام الزراعة الحافظة  

انتاج المحصول العلفً للشعٌر صنؾ سمٌر فً التربة 
الجبسٌة وممارنة مع بعض نظم الحراسة التملٌدٌة / نسٌم 

كلٌة الزراعة –بؽداد :جامعة بؽداد  -عبد الحمٌد حسن .

,0205 

 سم02ص ؛ 20

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة 

 العنوان-الحراثة التملٌدٌة    ا-0الزراعٌة      –االالت -0

 

033,  

5304, 

 005ن

 
 النافعً , فالح حكٌم هاتؾ 

والع االنشطة الحكومٌة الممدمة للفالحٌن فً مجال ادارة 
االراضً المسطلحة والمحافظة على استدامتها فً بابل / 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -فالح حكٌم هاتؾ النافعً .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 032

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-ا  التربة -0اصالح االراضً ) محافظة بابل (  -0

 

0335  

5304,0 

 ,56ا

 
 اسود حمود اسود

تؤثٌر التركٌب االٌونً لمحلول التوازن فً مستوٌات الزنن 
المستخلصة من ترب كلسٌة معالجة بمصادر مختلفة من 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الزنن / تسود حمود اسود.

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 62

 عٌة رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزرا

 العنوان-كٌمٌاء     ا–التربة -0

 

0335  

5304,0 

 ,06ج

 
 الجبوري , جمٌلة شاكر محمود 

اثر تملٌل كمٌة ماء الري واضافة المادة العضوٌة الى التربة 
فً كفاءة استعمال الماء للبطاطا / جمٌلة شاكر محمود 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة ةبؽداد  -الجبوري .

 سم02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 

0330  



 العنوان-فٌزٌاء       ا–التربة -0

 

5304,0 

 566ح

 
 الحسون , سمٌرة ناصر حسون 

امتزاج وتحرر الكادمٌوم والزنن فً الترب المتؤثرة باالمالح 
والمتفدلة لمناطك االهوار وتؤثٌرها فً نمو وحاصل الحنطة 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ سمٌرة ناصر حسون الحسون .
 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ ,00

رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم التربة والموارد المائٌة  ) 
 التربة (  كٌمٌاء

 العنوان-زراعة     ا–الحنطة -0كٌمٌاء –التربة -0

 

0332  

5304,0 

 ,06ع

 
 العبٌدي , حمدٌة شهاب احمد

تؤثٌر اسلوب الري ونوعٌة المٌاة واضافة الحمؤة على 
ملوحة التربة ومإشرات النمو وحاصل الذرة الصفراء / 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -حمدٌة شهاب احمد العبٌدي .
 0205عة , الزرا

 سم02ص ؛ 006

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-كٌمٌاء     ا–التربة -0

 

0336  

5304,0 

 60,ع

 
 عدنان حمٌد سلمان

التؤثٌر المتداخل للفم النباتً والتلمٌح الماٌكروٌزي وتؽطٌة 
التربة والتسمٌد الكٌمٌائً فً النمو والحاصل وبعض 

كلٌة –جامعة بؽداد  -الصفات .../ عدنان حمٌد سلمان .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 0,6

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الزراعة 
 العنوان-ا زراعة   -الطماطة-0كٌمٌاء  –التربة -0

 

03,2  

5304,0 

 26ع

 
 علً حسٌن دمحم جاسم

تؤثٌر مؽنطة نوعٌات مختلفة من المٌاه فً بعض الخصائص 
الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لتربة طٌنٌة مزٌجة .../ علً حسٌن 

كلٌة الزراعة لسم –البصرة :جامعة البصرة  -دمحم جاسم .
 0205التربة واستصالح االراضً , 

 سم02ص ؛ 060

 رسالة ماجستٌر علوم التربه والموارد المائٌة 
 العنوان-االستهالن المائً     ا-0كٌمٌاء   –التربة -0

03,0  



 

5304,05 

 662ط

 
 الطوٌل , لمى صالح جبار 

تؤثٌر ملوحة التربة والكمبوست  فً الكتلة الحٌوٌة 
المٌكروبٌة وفعالٌة بعض االنزٌمات  فً المنطمة الجذرٌة 

بؽداد :  -/ لمى صالح جبار الطوٌل . للفاصولٌا والطماطة
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 0,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ملوحة      ا–التربة -0

 

03,0  

5304,00 

 003خ

 
 الخفاجً , امٌن عدنان جعفر 

تمدٌر المادة العضوٌة بطرٌمة الفمدان بالحرؾ وممارنتها 
بابل :  -باالكسدة الرطبة / امٌن عدنان جعفر الخفاجً .

كلٌة الزراعة لسم علوم التربه والموارد –جامعة بابل 
 0205المائٌة , 

 سم02ص ؛ 55

 ماجستٌر فً علوم التربة والموارد المائٌة 
 نوانالع-كٌمٌاء عضوٌة       ا–التربة -0

 

03,3  

5304,00 

 ,06ع

 
 العبٌدي , اسعد ؼناوي عزٌز

العاللة بٌن لٌم االٌصالٌة الكهربائٌة للعوالك مختلفة 
والعجٌنة المشبعة لتربة مختلفة النحبة / اسعد ؼناوي عزٌز 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العبٌدي .

 سم02ص : اٌض ؛ 56ج , -ا

 الدبلوم العالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-كٌمٌاء التربة       ا-0

 

03,,  

5304,00 

 3,0ب

 
 البحرانً , اٌمان لاسم دمحم 

تؤثٌر البكترٌا المذٌبة للفوسفات وحامض الهٌومن فً اتزان 
بؽداد : جامعة  -الفسفور وجاهزٌة .../ اٌمان لاسم دمحم .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم الزراعة 
 العنوان-خصوبة     ا–التربة -0

 

03,5  

5304,00 

 656م

 
 الموسوي , درٌد صالح مهدي 

تؤثٌر الفحم النباتً والسمادٌن العضوي والنتروجً فً نمو 

03,5  



 -نبات الذرة الصفراء .../ درٌد صالح مهدي الموسوي .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 26ب , -ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-نبات     ا–الذرة الصفراء -0خصوبة –التربة -0

 

5304,00 

 ,26و

 
 ولٌد فلٌح حسن 

تؤثٌر التسمٌد النتروجً المعدنً والحٌوي فً جاهزٌة 
الحدٌد فً بعض التراكٌب الوراثٌة للذرة الصفراء / ولٌد 

 0205كلٌة الزراعة , –معة بؽداد بؽداد : جا -فلٌح حسن .

 سم02ص ؛ 032ز , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-المعدنً والحٌوي    ا-0خصوبة   –التربة -0

 

03,0  

5304,3 

 ,26ا

 
 امٌرة حنون عطٌة 

  oryza saliva l استجابة تراكٌب وراثٌة مختلفة من الزر 

بؽداد: جامعة  -لطرق ري مختلفة / امٌرة حنون عطٌة .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 030

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم 
 العنوان-فٌزٌاء     ا–التربة -0

 

03,2  

5304,3 

 2,0ح

 
 حمدة عبد الستار ارحٌم 

 zea تؤثٌر الري الممٌد فً التربة وحاصل الذرة الصفراء 
maysl . بؽداد : جامعة بؽداد  -/ حمدة عبد الستار ارحٌم–

 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 0,2

رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / علوم التربة 
 والموارد المائٌة )فٌزٌاء تربة ( 

الري -3زراعة  –الذرة الصفراء -0فٌزٌاء –التربة -0

 العنوان-ا        الممٌد
 

03,6  

5304,3 

 ,50ن

 
 لنصار , بهاء عبد الجلٌل عبد الكرٌم ا

تؤثٌر المحراث تحت سطح التربة االعتٌادي والمطور وعمك 
الحراثة فً بعض الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة .../ 

البصرة : جامعة  -بهاء عبد الجلٌل عبد الكرٌم النصار .
 0205كلٌة الزراعة , –البصرة 

 سم02ص ؛033

0352  



 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-فٌزٌاء     ا–التربة -0

 

5304,30 

 30س

 
 سجى صبٌح حمٌد

دور التلمٌح بالماٌكوراٌزا واضافة السماد البوتاسً فً نمو 
بؽداد : جامعة  -الذرة الصفراء .../ سجى صبٌح حمٌد .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 030

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 

 العنوان-التلمٌح بالماٌكوراٌزا    ا-0رطوبة –التربة -0

 

0350  

5304,33 

 ,6,ح

 
 الحدٌدي , دمحم جٌادلجً علً 

تصرؾ االساس المستطٌل المستند على التربة جبسٌة تحت 
االحمال العمودٌة الالمركزٌة باتجاهٌن / دمحم جٌادلجً علً 

 0205كلٌة الهندسة , –تكرٌت : جامعة تكرٌت  -الحدٌدي.

 سم02ص ؛ 002

 ماجستٌر علوم فً الهندسة المدنٌة 
 العنوان-مٌكانٌكا      ا–التربة -0

 

0350  

5304,, 

 ,06ز

 
 ٌدي , دمحم مالن حامد الزب

تؤثٌر تذبذب الماء االرضً فً التركٌب الملحً لتربة نخٌل 
–بابل : جامعة بابل  -ابو سدٌرة / دمحم مالن حامد الزبٌدي .

 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 000

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-تصنٌؾ    ا–التربة -0

 

0353  

5304,5 

 605ن

 
 الكرٌم حمدالكواز , منى عبد 

مرالبة تؽاٌر االؼطٌة االرضٌة لهور الحمار جنوبً العراق 
باستخدام التحسس النائً ونظم المعلومات الجؽرافٌة / منى 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد الكرٌم حمد الكواز .
 0205الزراعة , 

 سم02ص :اٌض ؛ 000ل , -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 
 الموارد المائٌة )هور الحمار ( -0التربة ) العراق ( -0

 العنوان-ا
 

035,  

5304,5  0355  



 هٌفاء نوفً هادي 600هـ
تؤثٌر االجهاد المائً فً نمو وحاصل وكفاءة استعمال الماء 

( /  oryza sativalالصناؾ رز هوائٌة واخرى محلٌة )

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -هٌفاء نوفً هادي .
0205 

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربة والموارد المائٌة 

 العنوان-زراعة      ا–التربة -0

 

5304,0 

 500ق

 
 المصاب , ندى فاروق عبود

تمٌٌم مالئمة الراضً بعض المشارٌع الزراعٌة لمحصولً 
الحنطة والشعٌر فً العراق باستخدام وسائل التحسس 

داد : جامعة بؽداد بؽ -النائً / ندى فاروق عبود المصاب .
 0205كلٌة الزراعة ة, –

 سم02ص ؛ 032ث , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-مسح     ا–التربة -0

 

0355  

5304,6 

 ,32ا

 
 احمد رزاق دمحم خضر 

المعالجة النباتٌة للتربة الملوثة ببعض العناصر الثمٌلة 
–جامعة البصرة  -بواسطة الخردل الهندي .../ البصرة .

 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
معالجة التربة       -0التربة ) العراق ( محافظة البصرة  -0

 العنوان-ا
 

0350  

5304500 

 202ج

 
 جالل ناجً محمود

تحسٌن الذرة الشامٌة باالنتخاب التكراري المتبادل وتمٌٌن 
بؽداد :  -مجتمعات التلمٌح الذاتً / جالل ناجً محمود .

 0205كلٌة الزراعة ,–جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛020

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / محاصٌل 
 حملٌة 

 العنوان-تربٌة      ا–النباتات -0

 

0352  

5304500 

 003خ

 
 الخفاجً ,علً دمحم علٌوي 

استجابة اجناس من المحاصٌل لالنتخاب فً الظروؾ التربة 
–بؽداد  -المحلٌة الصودٌة / علً دمحم علٌوي الخفاجً .

0356  



 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ ,03ن , -ج

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-التربة الملحٌة     ا-0تربٌة –النباتات -0

 

53042 

 262ت

 
 التمٌمً , علً جاسم هادي 

تؤثٌر حامض السالسٌن والبرولٌن تحت ظروؾ االجهاد 
المائً فً نمو وحاصل ونوعٌة زهرة الشمس .../ علب 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد -جاسم هادي التمٌمً .

0205 

 سم02ص ؛005ب ,-ا

 فلسفة فً العلوم الزراعٌة رسالة دكتوراه 

 العنوان-تؽذٌة   ا–النباتات -0

 

0352  

53042 

 022ع

 
 العبد هللا , سندس عبد الكرٌم دمحم 

وتوزٌعها  k . p .nتؤثٌر اضافة النتروجٌن فً امتصاص 

فً اجزاء النبات ونمو حاصل ثالثة اصناؾ من الحنطة .../ 
–البصرة : جامعة البصرة  -سندس عبد الكرٌم العبد هللا .

 0205لسم علوم التربة والموارد المائٌة , –كلٌة الزراعة 

 سم02ص ؛ 026

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم التربة 
 العنوان-تؽذٌة         ا-النباتات-0

 

0350  

53042 

 266ع

 
 العلوي , حسن هادي مصطفى 

تؤثٌر االضافة الخارجٌة لحامض السالسلن واالسكوربن فً 

تحت اجهاد  g4و  g3نشاط النظام ؼٌر االنزٌمً فً نبات 

بؽداد : جامعة  -/ حسن هادي مصطفى العلوي . naglملح 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 062

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-تؽذٌة      ا–النباتات -0

 

0350  

530425 

 ,56م

 
 المشهدانً , ولٌد علً حمٌد 

تؤثٌر التسمٌد البوتاسً والعضوي ومستوٌات الري فً 
كفاءة استعمال الماء وحاصل المرنابٌط/ ولٌد علً حمٌد 

 0205زراعة , كلٌة ال–بؽداد : جامعة بؽداد  -المشهدانً .

 سم02ص / 050ت ,-ا

رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة ) علوم التربة والموارد 

0353  



 المائٌة ( 
 العنوان-المرنابٌط      ا-0تسمٌد –التربة -0

 

530425 

 360ي

 
 ٌحٌى هالل منسً 

تؤثٌر مستوٌات النتروجٌن بواسطة منظومة الري بالتنمٌط 
السطحً وتحت السطحً فً حركة االمونٌوم والنترات 

البصرة :  -ونمو وانتاجٌة الطماطم .../ ٌحٌى هالل منسً .
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة )علوم التربة (
 العنوان-تسمٌد       ا–التربة -0

 

035,  

53043 

 6,6د

 
 الدٌري , صباح صافً جاسم

الكشؾ النوعً عن مركبات االٌض النانوي للبكترٌا 
pseudomonas fluorescens pf-ds  ًبالكروموتوكراف

البصرة : جامعة البصرة  -.../ صباح صافً جاسم الدٌري .

 0205كلٌة الزراعة , –

 سم02ص ؛ 000

العلوم الزراعٌة ولاٌة النبات ) امراض رسالة ماجستٌر فً 
 النبات (

 العنوان-امراض       ا–الباذنجان -0امراض -النبات-0

 

0355  

53043 

 66,ر

 
 الردٌنً , عالء دمحم رشا عبد االمٌر 

 rhizoctania solani ممارنة عزالت مختلفة من الفطر 
Kuhn  باستخدام تمنٌات الوراثة الجزٌئٌة وبعض المعاٌٌر

المظهرٌة والفسلجٌة / عالء دمحم رشا عبد االمٌر , الردٌنً 
 0205كلٌة الزراعة ,–البصرة : جامعة البصرة  -.

 0205ص: اٌض ,,00ل, -ا

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة 
-امراض  ا–الفطر -0امراض )امراض( العراق  -النبات-0

 العنوان
  

0355  

53043 

 ,00س

 ستار عزٌز شمس هللا 
دراسة امكانٌة مكافحة مرض التفحم المؽطة المتسبب عن 

على الحنطة باستخدام بعض  boswellia spp فطر 

العوامل الحٌوٌة والكٌمٌائٌة .../ عالٌة هٌكل حسٌن 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الرماحً .

 سم02ص ؛50

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 

0350  



 العنوان-البكترٌا     ا-0امراض –الصفراء –الذرة -0

 

530430 

 203ر

 
 الرماحً , عالٌة هٌكل حسٌن 

وزٌت  lactobacillus rhumnosus كفاءة البكترٌا 

بؽداد :  -الصمػ للنبات .../ عالٌة هٌكل حسٌن الرماحً .
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 50

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة 
 العنوان-بكترٌا   ا-0امراض  –الذرة الصفراء -0

 

0352  

5304, 

 262ح

 
 حلٌم لاسم عجٌل 

وبائٌة مرض اللفحة المبكرة على الطماطة المتسبب عن 
على هجٌن الطماطة .../ حلٌم  alternaria solani الفطر 

 0205كلٌة الزراعة , -بؽداد : جامعة بؽداد -لاسم عجٌل .

 سم02ص ؛ 20

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة 
 العنوان-امراض     ا–الطماطة -0امراض -النبات-0

 

0356  

5304, 

 ,32م

 
 دمحم عامر دمحم 

المكافحة االحٌائٌة لمرض موت بادرات الخٌار المتسبب عن 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -/ دمحم عامر دمحم . pythium فطر 

 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص : اٌض ؛ 025ن, -ا

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة 
 العنوان-امراض     ا–الخٌار -0امراض  -النبات-0

 

0302  

53045 

 030و

 
 واثك فلحً  حمود

المابلٌة التنافسٌة لبعض اصناؾ المطن واثرها فً المكافحة 
بؽداد : جامعة  -المتكاملة لالدؼال / واثك فلحً حمود .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص : اٌض ؛ 005ح, -ا

 اطروحة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-المطن     ا-0االدؼال  -0

 

0300  

53040 

 ,05س

 
 اد نعٌمالساعدي , سجى عم

 gryllotalpa – gryllotalpa Lتشخٌص وحٌاتٌة حشرة 

مع تصنٌؾ الدٌدان الخٌطٌة المتطفلة علٌها فً محافظة 

0300  



البصرة : جامعة  -مٌسان / سجة عماد نعٌم الساعدي .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –البصرة 

 سم02ص ؛ 23

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / الحٌوان 
 العنوان-الضارة      االحشرات -0

  
53040 

 066ع

 
 العانً , اٌناس حامد مجٌد 

دراسات فً حٌاتٌة الحشرة المشرٌة بارلتورٌا النخٌل 
بؽداد : جامعة  -البٌضاء .../ اٌناس حامد مجٌد العانً .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 033

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / ولاٌة النبات 
 العنوان-التمر  ا-0الحشرات الضارة -0

 

0303  

53040 

 605ؾ

 
 الفٌاض , مصطفى جواد نعمة 

كفاءة بعض العوامل االحٌائٌة والكٌمٌائٌة والتوافك بٌنهما 
فً مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطة .../ مصطفى جواد 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -نعمة الفٌاض .
0205 

 سم02ص ؛ 66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 
 العنوان-الضارة   ا–الحشرات -0

 

030,  

53040 

 0,0م

 
 ممداد علً عبد هللا 

 phthorimaeaالمكافحة المتكاملة لعثة درنات البطاطا 
operculella (zeller) . بؽداد :  -... / ممداد علً عبد هللا

 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 انالعنو-امراض     ا–النبات -0الحشرات الضارة -0

 

0305  

530465 

 ,60ب

 
 البهادلً , علً حسٌن دمحم 

استخدام زراع الخضر المحمٌة فً البٌوت البالستٌكٌة 
لالجراءات الولائٌة لمكافحة مرض العفن الرمادي فً 

بؽداد : جامعة  -محافظة مٌسان / علً حسٌن دمحم البهادلً .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 00ج , -ا

 العالً فً االرشاد التخصصً )ولاٌة النبات(رسالة الدبلوم 

0305  



 العنوان-البٌوت البالستٌكٌة    ا-0ولاٌة  –انبات -0

 

530465 

 262ت

 
 التمٌمً ,ازهر دمحم علً

 beauveria bassiana –balsamo vuillتؤثٌر الفطر 

فً السٌطرة على حشرة شالبة الحبوب الصؽرى .../ ازهر 
كلٌه الزراعة –بؽداد :جامعة بؽداد -دمحم علً التمٌمً .

,0205 

 رسالة الماجستٌر فً علوم الزراعة / ولاٌة النبات /حشرات

 العنوان-ولاٌة        ا–النبات -0

 

0300  

530465 

 0,3ح

 
 حارث عدنان مطر 

  mciبعض االوجه الحٌاتٌة والكفاءة الفتراسٌة للمفترس 
neurotera : chrysopidae   /... المتؽذي من البالالء

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد  -حارث عدنان مطر .

,0205 

 سم02ص ؛ 06ط , -ا

 الحشرات –ولاٌة النبات –رسالة ماجستٌر علوم فً زراعة 

 نوانالع-ولاٌة       ا–النبات -0

 

0302  

530465 

 5,3خ

 
 الخزرجً , هند ابراهٌم علً 

التؤثٌرات الحٌاتٌة والفسلجٌة لمستخلصات ثمار الفلفل 
فً دورة ورق المطن .../ هند   piper nigrum االسود 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم علً الخزرجً .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 0,5ب , -ا

ولاٌة النبات/ –اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 حشرات

 العنوان-ولاٌة      ا–النبات -0

 

0306  

530465 

 2,6ش

 
 الشمري , حازم عبٌدان عبد الحسٌن 

 … dicrodiplosis manihoti harris تؤثٌر المفترس 

وجسٌمات الفضة النانوٌة المحضرة بالطرائك الباٌولوجٌة 
فً بعض الجوانب الحٌاتٌة .../ حازم عبٌدان عبد الحسٌن 

 0205كلٌة الزراعة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد -الشمري .

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العوم الزراعٌة ) ولاٌة النبات 
 الحشرات ( –
 العنوان-ولاٌة       ا -النبات-0

 

0322  



530465 

 656ق

 
 المٌسً , اٌمان عباس عبود 
( فً اختزال سم mgo-sio2كفاءة بعض المواد النانوٌة )

فً الذرة الصفراء المخزونة واثرة فٌة طٌور   b1 االفال 

بؽداد : جامعة بؽداد  -السمان / اٌمان عباس عبود المٌسً .
 0205كلٌة الزراعة , –

 سم02ص ؛ ,03

–رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم الزراعة ولاٌة النبات 
 امراض نبات ) سموم فطرٌة ( 

 العنوان-زراعة    ا–الذرة الصفراء -0ولاٌة  -النبات-0

 

0320  

530465 

 ,03م

 
 ماجد محمود عٌسى صلبً 

تشخٌص حلمة الفاروا على نحل العسل باستعمال تمانة  
باتٌة / ماجد ومكافحتها باستعمال المستخلصات الن  pcrال

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد  -محمود عٌسى صلبً .

 سم02ص ؛ 52

ولاٌة النبات –رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 )الحشرات(

 العنوان-ولاٌة      ا–النبات -0

 

0320  

530465 

 ,32م

 
 دمحم ماجد ابراهٌم 

تموٌم كفاءة بعض انواع االسمدة الورلٌة والمبٌدات 
المختارة فً مكافحة حشرة من المطن .../ دمحم ماجد ابراهٌم 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 03

 حشرات –رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة / ولاٌة نبات 
 نوانالع-االسمدة الورلٌة       ا-0ولاٌة   -النبات-0

 

0323  

53046500 

 065ر

 
 الربٌعً , حٌدر عالء مجٌد

الفعل تؤزري الولائً لمستخلصً اوراق الشاي االخضر 
وجذور عرق السوس فً تملٌل سمٌة مبٌد الداٌمنوٌت على 
كفاءة الجهاز التنازلً لذكور الجرذان البٌض / حٌدر عالء 

كلٌة التربٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة  -مجٌد الربٌعً .
,0205 

 سم02ص ؛ 60

 رسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة  / علم الحٌوان
 العنوان-المبٌدات الحشرٌة      ا-0

 

032,  

53046500  0325  



 الساعدي , حسن مومن لٌلو  ,05س
 : orycetes spp  coleopteran مسح النواع الجنس 

dynastidae   فً وسط وجنوب العراق وتمٌٌم بعض

بؽداد  -الطرائك فً مكافحتها / حسن مومن لٌلو الساعدي .
 0205كلٌة الزراعة , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-النخٌل ) العراق (     ا-0مبٌدات اللحشرات  -0

 

533400 

 03,س

 
 السراج , منال عبد الواحد صلبوخ 

دراسة الخواص الوظٌفٌة والمناعٌة لمركزات بروتٌنات 
نخالة الحنطة ومتحلالتها / منال عبد الواحد صلبوخ السراج 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 036

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 علوم االؼذٌة والتمانات االحٌائٌة / كٌمٌاء اؼذٌة 

 العنوان-بروتٌنات   ا -0زراعة   –الحنطة -0

 

0325  

533400 

 ,06ع

 
 العبٌدي , بشرى شاكر جاسم 

( لتحمل  triticumaestivum lتحفٌز بذور الحنطة ) 

بؽداد : جامعة  -الجفاؾ / بشرى شاكر جاسم العبٌدي .
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

I-IX  ,0,0سم02ص ؛ 

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / المحاصٌل 
 الممحٌة ) فسلجة محاصٌل ( 

 العنوان-زراعة   ا–الحنطة -0

 

0320  

533400 

 023ؾ

 
 فالح حسن فالح 

فً نمو وحاصل أصناؾ من   K . P . N تؤُثٌر مستوٌات من 

البصرة :جامعة  -محصول الحنطة .../ فالح حسن فالح .
 0205كلٌة الزراعة ,  –البصرة 

 سم02ص ؛,2

 الزراعٌة  مرسالة ماجستٌر فً العلو
 العنوان-الحنطة الزراعٌة    ا-0

 

0322  

533400 

 ,32م

 
 دمحم عبد الؽفور دمحم

تطفٌر واستحداث كالس صنفٌن من الحنطة العراق وتموز 
بؽداد :  -لتحمل كلورٌد الصودٌوم / دمحم عبد الؽفور دمحم . 0

0326  



 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-محاصٌل       ا–الحنطة -0

 

533400 

 60م

 
 مها ناٌؾ كاظم 

 والمصب   SOURCEتؤثٌر تنظٌم العاللة بٌن المصدر 
SINK  فً تراكم المتماثالت وامتالء الحمٌة لبعض اصناؾ

بؽداد : جامعة بؽداد ,  -حنطة الخبز / مها ناٌؾ كاظم .

0205 

 سم02ص ؛ 030ط , -ا

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / المحاصٌل 
 فسلجة المحاصٌل –الحملٌة 

 العنوان-زراعة     ا–ة الحنط-0

 

0362  

533400 

 562ن

 
 النعٌمً , هالة طالب احمد

تؤثٌر ملوحة ماء الري والرش بالجبرلٌن والبوتاسٌوم فً 
بؽداد  -نمو وحاصل الحنطة / هالة طالب احمد النعٌمً .

 0205كلٌة الزراعة , –:جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة     ا–الحنطة -0

 

0360  

533405 

 250ح

 
 حمزة طالب فرج 

تؤثٌر مستوٌات النتروجٌن وتجزئة اضافتة فً نمو حبة 
بؽداد :  -الشعٌر وحاصل الحبوب / حمزة طالب فرج .

 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 006ب , -ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ة    ازراع–الشعٌر -0

 

0360  

53343 

 003خ

 
 الخفاجً , عادل هاٌس عبد الؽفور

تؤثٌر اضافة البوتاسٌوم ورش الحدٌد والزنن فً بعض 
صفات نمو و حاصل الماش .../ عادل هاٌس عبد الؽفور 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الخفاجً .

 سم02ص ؛ 005ذ , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-البمولٌات ) الماش (   ا-0

0363  



 

53343 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , احمد عبد الهادي عبد الكاظم 

تؤثٌر مستوٌات السماد البوتاسً والرش بالبورون فً نمو 
وحاصل ونوعٌة البالالء / احمد عبد الهادي عبد الكاظم 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الزبٌدي .

 سم02ص ؛ 22ا, 

 رسالة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة ) المحاصٌل الحملٌة ( 
 العنوان-المحاصٌل ) البالالء (     ا-0

 

036,  

533433 

 262ت

 
 التمٌمً , عدي حامد طه 

تموٌم اداء اجٌال منتخبة من اللوبٌاء لتحمل الجفاؾ / عدي 
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -طه التمٌمً .

 سم02ص ؛ 00خ , -ا

 رسالة الماجستٌر علوم فً الزراعة ) المحاصٌل الحملٌة ( 
 العنوان-محاصٌل حملٌة      ا –اللوبٌا -0

 

0365  

53343, 

 0,5س

 
 سارة جبار علً عودة 

تؤثٌر حامض االسكورٌن والسالسالن فً نمو وحاصل فول 
بؽداد  -/ سارة جبار علً عودة . GLYCINEMAXLالصوٌا 

 0205كلٌة الزراعة , –: جالمعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 06ب , -ا

 ٌل الحملٌة المحاص–رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-محاصٌل حملٌة        ا–فول الصوٌا -0

 

0365  

5334300 

 ,26ع

 
 العكٌدي , اسامة عبد هللا علوان

تؤثٌر بعض المخصبات االحٌائٌة وحامض السلسلٌن فً نمو 
وانتاجٌة محصول الفاصولٌا .../ اسامة عبد هللا علوان 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العكٌدي .

 سم02ص ؛ ,00ز , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-محاصٌل       ا–الفاصولٌا -0

 

0360  

533450 

 052ؾ

 
 فاطمة ٌحٌى عسكر

تؤثٌر مسافات الزراعة فً االزهار واالثمار الصناؾ من 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -المطن / فاطمة ٌحٌى عسكر .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ ,2ي , -ا

0362  



علوم المحاصٌل –رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 الحملٌة

 العنوان-االزهار واالثمار   ا-0زراعة  –المطن -0

 

533450 

 5,6ا

 
 االسدي , باسم صدام محسن 

استخدام بروتٌز بذور الكتان المنمى جزئٌا وممارنته مع 
الطرائك الكٌمٌاوٌة فً تحضٌر المركزات البروتٌنٌة من 
 -بعض مخلفات الحٌوانات / باسم صدام محسن االسدي .

 0205كلٌة الزراعة , –البصرة : جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ 62

 الثروة الحٌوانٌة –ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة     ا–تان الك-0

 

0366  

53,40 

 502ن

 
 نضال رٌسان حرٌر سحالة 

تؤثٌر الرش بحامض الجبرلٌن وكلورٌد الكالسٌوم فً 
الحاصل والصفات النوعٌة والمابلٌة الخزنٌة  لثمار السدر 

البصرة :  -صنؾ تفاحً .../ نضال رٌسان حرٌر سحالة .
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الفواكة التفاحٌة ) ثمار السدر (        ا-0

 

0,22  

53,400 

 56ق

 
 لصً طارق سالم سلٌم

تؤثٌر السماد السائل والرش بحامض الجبرلٌن ومضاد النتح 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ لصً طارق سلٌم .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 22

رسالة الماجستٌر علوم فً الزراعة ) البستنة وهندسة 
 الحدائك ( 

 العنوان-زراعة       ا–التفاح -0

 

0,20  

53,400 

 63,ح

 
 الحدٌثً , مصطفى عٌادة عداي 

تؤثٌر مصادر التسمٌد المختلفة ومنظم النمو 
براسٌنوستٌروٌد فً نمو وحاصل اشجار المشمش / 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -مصطفى عٌادة عداي الحدٌثً .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 053

اطروحة دكتوراه فً علوم الزراعة البستنة وهندسة 

0,20  



 الحدائك ) فاكهه( 
 العنوان-مصادر    ا– التسمٌد-0زراعة   –المشمش -0

 

53,400 

 ,20ع

 
 عمار دمحم مجٌد 

تؤثٌر الرش بمستوٌات مختلفة من السماد المركب والمحلول 

 cimson المؽذي فً نمو شتالت الخوخ )تكتارٌن( صنؾ 
baby . كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ عمار دمحم مجٌد

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛52د ,-ا

العلوم الزراعٌة البستنة وهندسة رسالة ماجستٌر فً 
 الحدائك )فاكهه(

 العنوان-زراعة    ا -الخوخ-0

 

0,23  

53,43 

 066ع

 
 العانً , اسراء رفعت خٌري 

مٌلو والتروٌر سترواكثار اصلً الحمضٌات السكتان 
 -سترٌنج خارج الجسم الحً / اسراء رفعت خٌري العانً .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 000ن , -ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 الحمضٌات زراعة -0البستنة وهندسة الحدائك  -0

 العنوان-ا 
 

0,2,  

53,432, 

 066ع

 
 العانً , اٌمان وهاب عبادي 

تؤثٌر نوع وبعض مكونات الوسط الخذائً والجزء النباتً 
من اكثار اصلً الحمضٌات فولكامارٌانا والٌوسفً كٌلوباترا 

بؽداد :  -خارج الجسم الحً / اٌمان وهاب عبادي العانً .

 0205كلٌة الزراعة ,–جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 02

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-بستانٌة       امحاصٌل –الحمضٌات -0

 

0,25  

53,430 

 60ن

 
 نهى علً عبد اللطٌؾ 

تؤثٌر التظلٌل فً نمو بعض اصول الحمضٌات وطعوم 
البرتمال المحلً واللٌمون الحامض /نهى علً عبد اللطٌؾ 

 0205كلٌة الزراعة , –دٌالى : جامعة دٌالى -.

 سم02ص ؛ 020

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 زراعة   –اللٌمون الحامض -0   زراعة -البرتمال-0

0,25  



 العنوان-ا
 

53,430 

 ,02خ

 
 خالد جمٌل شمخً 

تؤثٌر البروسول الٌد وحامض الجبرلٌن فً نمو وحاصل 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -التٌن / خالد جمٌل شمخً .

 0205الزراعة, 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم فً الزراعة
 العنوان-ازراعة       –التٌن -0

 

0,20  

53,430 

 262د

 
 الدلٌمً , علً سهٌل تركً 

فً نمو  cppuتؤثٌر الرش بحامض االسكوربٌن ومنظم نمو 

شتالت التٌن صنؾ اسود دٌالى / علً سهٌل تركً الدلٌمً 
 0205كلٌة الزراعة , -بؽداد : جامعة بؽداد -.

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 
 العنوان-زراعة      ا–التٌن -0

 

0,22  

53,450, 

 220س

 
 السلمانً , سنان عبد هللا عباس 

تؤثٌر موعد زراعة الرش بالبوتاسٌوم والكالسٌوم فً النمو 
وحاصل ونوعٌة محصول فستك الحبل / سنان عبد هللا 

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد  -عباس السلطانً .
,0205 

 سم02ص ؛ 000ب , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم 
 العنوان-زراعة       ا–الفستك -0

 

0,26  

53,450 

 566ب

 
 البزونً , جاسم دمحم ضمد عبود

تؤثٌر خؾ الثمار والرش بسماد الجاتون و التداخل بٌنهما 
فً بعض الصفات النوعٌة واالنتاجٌة لنخٌل التمر .../ 

البصرة : جامعة البصرة  -جاسم دمحم ضمد عبود البزونً .
 0205كلٌة الزراعة , –

 سم02ص ؛005

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة     ا–التمر -0

 

0,02  

53,450 

 066ر

 
 الراوي , ثائرة خٌري 

دراسة تحدٌد جنس نخٌل التمر فً مرحلة البادرات 

0,00  



باستخدام المإشرات الجزئٌة والتملٌدٌة / ثائرة خٌري 
 0205كلٌة الزراعة , -بؽداد :جامعة بؽداد -الراوي .

 سم02؛ ص 60

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
-الجزٌئٌة والتملٌدٌة   ا-3التمر -0زراعة  –النخٌل -0

 العنوان
 

53,450 

 5,0ق

 
 المطرانً , ظافر ناصر عبود خلؾ 

تؤثٌر التملٌم الورلً والرش باالثٌفون فً صفات الثمار 
الفٌزٌوكٌمٌائٌة والفسلجٌة .../ ظافر ناصر عبود خلؾ 

كلٌة الزراعة , لسم –البصرة : جامعة البصرة -المطرانً .
 0205البستنة , 

 سم02ص ؛055

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 لعنوانا-فسلجة      ا–النبات -0زراعة  –النخٌل -0

 

0,00  

53,450 

 0,ن

 
 ندى دمحم شندوخ 

والمستخلص البحري  fmiتؤثٌر اضافة المخصب الحٌوي 

والجبرلٌن فً نمو فسائل النخٌل صنفً البرحً والخالل/ 
كلٌة الزراعة, –دٌالى : جامعة دٌالى  -ندى دمحم شندوخ.

0205 

 سم02ص ؛ 22

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ازراعة      –النخٌل -0

 

0,03  

53,4506550 

 ,32م

 
 دمحم هادي طعٌمة رحمة 

تؤثٌر الكبرٌت والكالسٌوم وحامض السترٌن فً تحسٌن 
البصرة :  -التحمل الملحً .../ دمحم هادي طعٌمة رحمة .

 0205كلٌة الزراعة , لسم البستنة , –جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ 60

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-العراق         ا–النخٌل -0

 

0,0,  

53,4506550 

 ,30ن

 
 النجار , عبد االمٌر حسن علً 

دراسة تمٌمٌة وتصنٌفٌة الفحل نخٌل التمر النامٌة فً 
المنطمتٌن الوسطى والجنوبٌة من العراق / دمحم عبد االمٌر 

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة  -حسن علً النجار .

 0205الزراعة , 

0,05  



 سم02ص ؛ 002

حة الدكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة تصنٌؾ اطرو
 وتشرٌح النخٌل 

 العنوان-العراق      ا–النخٌل -0

 

53,45, 

 ,26ص

 
 الصمٌدعً , علً عمران علً 

تؤثٌر الرش بالبوتاسٌوم والزنن وحامض الجبرلٌن فً نمو 
وانتاج الرمان صنؾ سلٌمً / علً عمران علً  

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الصمٌدعً .

 سم02؛005ص ,-ا

البستنة –اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 وهندسة الحدائك ) انتاج فاكهه(

 العنوان-ا    زراعة  –الرمان -0

 

0,05  

53,405 

 5,0ي

 
 ٌسرى جبار فرحان 

تؤثٌر الرش المستخلص لطحالب البحرٌة والتظلٌل فً نمو 

 -/ ٌسرى جبار فرحان . festival وحاصل الشلٌن صنؾ 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 20

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-افاكهه      –الشلٌن -0

 

0,00  

53,450 

 6,0ج

 
 الجورانً , علً فلٌح برؼش 

والع انتاج التمور فً العراق التحدٌات وافاق التطور دراسة 
واسط  -تحلٌلٌة التصادٌة / علً فلٌح برؼش الجورانً .

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد , –:جامعة واسط 

 سم02ص ؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة 
 االحوال االلتصادٌة  –العراق -0العراق   –التمر -0

 العنوان-ا 
 

0,02  

53,4000 

 62,م

 
 مرٌم جاسم دمحم

تؤثٌر بعض المعامالت فً زٌادة تحمل نبات الموز الصنؾ 
–الصرة : جامعة البصرة -الهندي .../ مرٌم جاسم دمحم .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , 

 سم02ص ؛ ,02

 رسالة دكتوراه فً علوم الحٌاة 
 العنوان-زراعة     ا–الموز -0

0,06  



 

53,42 

 650ا

 
 انسام مجٌد نعمان

تؤثٌر مستوٌات حمل الكرامة , الرش بنترات الكالسٌوم , 
دٌالى :  -حامض االرجنٌن والٌورٌا .../ انسام مجٌد نعمان .

 0205كلٌة الزراعة , لسم البستنة , –جامعة دٌالىة 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة        ا–العنب -0

 

0,02  

53,42 

 ,05ي

 
 ٌاسر رفعت خٌري 

تؤثٌر الرش بالمؽذي االمٌنً والمعدنً فً نمو شتالت العنب 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -.../ ٌاسر رفعت خٌري .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 005

 الزراعة البستنة وهندسة الحدائكرسالة ماجستٌر علوم فً 
 العنوان-زراعة       ا–العنب -0

 

0,00  

535405 

 63,ح

 
 الحدٌثً , مً سعدي فاضل 

فً تحمل نبات  npkznدور حامض السالسلٌن وسماد 

بؽداد: جامعة  -البصل .../ مً سعدي فاضل الحدٌثً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , -بؽداد

 سم02ص ؛ 0,5

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم النباترسالة 
 العنوان-حامض السالسلٌن   ا-0زراعة    –البصل -0

 

0,00  

53543, 

 560ن

 
 نشوان عبد الحمٌد عباس 

تؤثٌر االرتباع والجبرلٌن والتسمٌد بحامض الهٌومن فً 
دٌالى  -نمو وانتاج اللهانه .../ نشوان عبد الحمٌد عباس .

 0205,لسم البستنة , كلٌة الزراعة –:جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ 26

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة       ا–اللهانة -0

 

0,03  

535435 

 00ص

 
 صبا صبحً خمٌس جنٌد

تؤثٌر نوع السماد فً صفات النمو الخضري والحاصل فً 
دٌالى -ثالث هجن من المرنابٌط / صبا صبحً خمٌس جنٌد .

 0205الزراعة , كلٌة –:جامعة دٌالى 

0,0,  



 سم02ص ؛ 05

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-السماء     ا-0زراعة  –المرنابٌط -0

 

535450 

 05,ؾ

 
 فراس دمحم جواد

دراسة استحداث االحادٌات والتصاعك الكروموسومً 
وتمدٌر البعد الوراثً والمضهري فً البطٌخ / فراس دمحم 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -جواد.

 سم02ص ؛ 035د , -ا

اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً الزراعة البستنة تربٌة  
 وتحسٌن ) خضر( 

 العنوان-زراعة       ا–البطٌخ -0

 

0,05  

535450 

 ,56م

 
 المشهدانً , دمحم احمد بدر 

استجابة هجٌن الجٌل االول من الرلً وابائها لالجهاد 
–بؽداد:جامعة بؽداد  -المائً / دمحم احمد بدر المشهدانً .

 0205كلٌة الزراعة , 

 سم02ص ؛ 006

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 

 العنوان-زراعة        ا–الرلً -0

 

0,05  

535450 

 065ر

 
 الربٌعً , بالر جالب هادي 

تؤثٌر التسمٌد البوتاسً والرش بالسماد العضوي وحامض 
السالسٌلن فً نمو وحاصل فرع الكوسة / بالر جالب هادي 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الربٌعً .

 سم02ص ؛ 0,3د, -ا

 انتاج الخضر –اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 

 التسمٌد البوتاسً   -0المرعٌات ى) فرع الكوسة (  -0

 العنوان-ا
 

0,00  

53545,0 

 262ت

 
 التمٌمً , وسام عادي فاضل 

تطبٌك زراع الطماتطة لالسمدة الكٌمٌائٌة الموصى بها 
داخل البٌوت البالستٌكٌة فً ناحٌة الدبونً محافظة واسط / 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -وسام عادي فاضل التمٌمً .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 00

 دبلوم عالً فً االرشاد التخصصً 

 العنوان-البٌوت البالستٌكٌة    ا-0زراعة  –الطماطة -0

0,02  



 

53545,3 

 ,56ن

 
 النصٌراوي , عدنان ؼازي سلمان 

وملوحة مٌاه الري  brassinolideتؤثٌر السماد العضوي 

اوي فً نمو وحاصل الفلفل / عدنان ؼازي سلمان النصٌر
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 030ن , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 خضر (–البستنة وهندسة الحدائك ) انتاج 

 العنوان-العراق     ا–الري -0زراعة   –الفلفل الحلو -0

 

0,06  

53545,5 

 600ب

 
 البٌاتً , عباس صادق حمٌد

تطبٌك زراع الباذنجان للتوصٌات العلمٌة المتعلمة 
بالمحصول فً ناحٌة الحر محافظة كربالء الممدسة / عباس 

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد -صادق حمٌد البٌاتً ,.
 ,0205 

 سم02ص ؛ 03

 دبلومن عالً فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-زراعة      ا–الباذنجان -0

 

0,32  

53545,5 

 202ل

 
 الالمً , خالد عبد مطر 

دور المؽذٌات العضوٌة والكٌمٌائٌة فً نمو وحاصل 
الباذنجان تحت ظروؾ البٌت البالستٌكً /خالد عبد مطر 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد: جامعة بؽداد -الالمً .

 سم02ص ؛033

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ٌة    االبٌوت البالستٌك-0زراعة –الباذنجان -0

 

0,30  

5354556 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي , ولٌد عبد الستار طه 

دور التسمٌد البوتاسً فً تملٌل االجهاد المائً لنمو 
بؽداد  -وحاصل الماش .../ ولٌد عبد الستار طه الفهداوي .

 0205كلٌة الزراعة , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
-3التسمٌد البوتاسً  -0الزراعة  –البمولٌات ) الماش ( -0

 العنوان-االجهاد المائً      ا
 

0,30  

53545560 

 ,06ج

 
 الجبوري , اٌمن ابراهٌم دمحم 

0,33  



تؤثٌر التسمٌد البوتاسً فً صفات النمو والحاصل لبعض 
دٌالى :  -اصناؾ اللوبٌا .../ اٌمن ابراهٌم دمحم الجبوري .

 0205الزراعة /لسم بستنة , كلٌة –جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛05

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-اصناؾ       ا–اللوبٌا -0

 

53545560 

 066د

 
 الداٌنً , عمار صباح ؼنً كاظم

تؤثٌر الصنؾ وفترات الري والكثافة النباتٌة فً نمو 
دٌالى  -وحاصل اللوبٌا .../ عمار صباح ؼنً كاظم الداٌنً .

 0205كلٌة الزراعة ,لسم بستنة , –: جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ 05

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الكثافة النباتٌة      ا-0زراعة  –اللوبٌا -0

 

0,3,  

5354500 

 ,06ج

 
 الجبوري , عبد الباسط عبد الرزاق داود سلمان

تؤثٌر معاملة البذور ولٌاس البذرة فً لوة االنبات 
والبزوغ... / عبد الباسط عبد الرزاق داود سلمان الجبوري 

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 00

 رسالة ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة 
 العنوان-زراعة       ا–البٌضاء  الذرة-0

 

0,35  

5354500 

 ,32م

 
 الدمحمي , ارٌج دمحم صالح

تؤثٌر نمط االنتاج والتسمٌد النتروجٌنً فً نمو وحاصل 
بؽداد : جامعة  -الذرة البٌضاء / ارٌج دمحم صالح الدمحمي .

 0205كلٌة الزراعة ,-بؽداد

 سم02ص  ؛ 56

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاصٌل الحملٌة 
 العنوان-زراعة         ا–الذرة البضاء -0

 

0,35  

5354500 

 506ح

 
 الحسانً , دمحم هادي عبٌد 

استجابة الذرة الحلوة لمواعٌد الزراعة والرش بالمحفزات 
بؽداد : جامعة بؽداد  -الحٌوٌة / دمحم هادي عبٌد الحسانً .

 0205كلٌة الزراعة ,–

 سم02؛ ص 65

 رسالة دكتوراه فلسفة علوم فً الزراعة 
 العنوان-زراعة    ا–الذرة الصفراء -0

0,30  



 

5354500 

 552خ

 
 الخزعلً , عمار جاسم ؼنً 

تؤثٌر بعض مبٌدات االدؼال الحدٌثة فً المدرة التنافسٌة 
ونمو وحاصل سبعة اصناؾ من الذرة الصفراء / عمار 

كلٌة الزراعة –بؽداد : جامعة بؽداد  -جاسم ؼنً الخزعلً .
 ,0205 

 سم02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 
 انالعنو-االدؼال الحدٌثة     ا-0زراعة  –الذرة الصفراء -0

 

0,32  

5354500 

 ,26ع

 
 العكٌدي , هدٌل عبد الرزاق وهٌب 

تؤثٌر المدة بٌن االلرٌان ومستوٌات البوتاسٌوم فً بعض 
صفات نمو وحاصل الذرة الصفراء / هدٌل عبد الرزاق 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -وهٌب العكٌدي .
0205 

 سم02ص ؛ 05ب , -ا

علوم التربة والموارد  رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة )
 المائٌة ( 

 العنوان-زراعة    ا–الذرة الصفراء -0

 

0,36  

5354500 

 20,غ

 
 الؽركان , نضال ٌاسر عباس 

تؤثٌر طرٌمة الزراعة بالشتل لصنفٌن من الذرة الصفراء 
الربٌعٌة تحت نظام الري بالتنمٌط/ نضال ٌاسر عباس 

للعلوم كلٌة التربٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -الؽركان .
 0205الصرفة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )نبات(

 العنوان-زراعة      ا–الذرة الصفراء -0

 

0,,2  

5354500 

 203ؾ

 
 الفالحً , سرى سلمان كاظم 

تؤثٌر مصادر النتروجٌن والرش بازنن فً نمو صنفٌن من 
بؽداد: جامعة بؽداد  -الذرة .../ سرى سلمان كاظم الفالحً .

 0205كلٌة الزراعة , –

 سم02ص ؛ 02

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 
 العنوان-تربة كلسٌة     ا-0زراعة   –الذرة الصفراء -0

 

0,,0  

5354500  0,,0  



 نور جاسم دمحم  ,6ن
تؤثٌر رش الكاٌنتٌن تحت ظروؾ االجهاد المائً فً نمو 

بؽداد : جامعة  -وانتاج الذرة الصفراء / نور جاسم دمحم .

 0205كلٌة الزراعة ,–بؽداد 

 سم02ص ؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة )المحاصٌل الزراعٌة (

 العنوان-االجهاد المائً    ا-0زراعة   –الذرة الصفراء -0

 

53546 

 065ر

 
 الربٌعً , نوال محمود علوان 

تؤثٌر التظلٌل ومنظم النمو االلبراسٌنوالٌد  وحامض 
 -د علوان الربٌعً .السالسلٌن فً نمو .../ نوال محمو

 0205كلٌة الزراعة ,–بؽداد: جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 022ت , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-نباتات الزٌنة      ا-0

 

0,,3  

535463355 

 6,0ح

 
 حوراء علً عباس 

تؤثٌر الشد المائً والبرولٌن فً نمو وحاصل زهرة الشمس 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ حوراء علً عباس .

 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 003

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-زراعة       ا–عباد الشمس -0

 

0,,,  

535420 

 065ن

 
 الكبٌسً , دٌنا دمحم علً 

والع الخدمات االرشادٌة والبٌطرٌة والتجهٌزٌة الممدمة الى 
بؽداد :  -مربً الجاموس .../ دٌنا دمحم علً الكبٌسً .

 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص : اٌض ؛ ,2ز , -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة 

 العنوان-بؽداد     ا–تربٌة –الحٌوانات -0

 

0,,5  

5354220 

 506ع

 
 العزاوي , زٌد دمحم مهدي 

تمٌٌم الماعز المبرصً والمحلً لصفة انتاج الحلٌب وبعض 
 -مكوناته وعاللة المٌم التربٌة .../ زٌد دمحم مهدي العزاوي .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 000ش ,-ا

 رسالة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة 

0,,5  



 العنوان-المبرصً     ا الماعز-0تربٌة  –الحٌوانات -0

 

53542200 

 ,50ج

 
 جعفر رمضان احمد 

عاللة الشكل الوراثً لجٌن الترانسفٌرٌن وطرز 
بؽداد : جامعة  -الهٌموؼلوبٌن .../ جعفر رمضان احمد .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص : اٌض ؛ 003ز , -ا

 اطروحة دكتوراه فً العلوم الزراعٌة الثروة الحٌوانٌة 

 العنوان-الثروة الحٌوانٌة ) االبمار (     ا-0

 

0,,0  

53542200 

 ,0ع

 
 عبد هللا حمٌد سالم 

المعالم الوراثٌة وموالع الصفة الكمٌة لعدد من صفات 
االلذبٌحة فً ذكور الماعز المبرصً والمحلً وتضرٌباتها / 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد هللا حمٌد سالم .
0205 

 سم02ص ؛ 0,0

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة / ثروة حٌوانٌة 
 العنوان-الماعز )المبرصً (   ا-0تربٌة  –الحٌوانات -0

 

0,,2  

5354220,5 

 066ع

 
 العانً , احمد باسم عبد اللطٌؾ خضٌر 

استخالص البروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة واستخدامها 
 -اللطٌؾ خضٌر العانً .فً فً مخفؾ .../ احمد باسم عبد 

 0205كلٌة الزراعة , -بؽداد :جامعة بؽداد

 سم02ص ؛ ,02ل , -ا

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-التلمٌح الصناعً للحٌوانات     ا-0

 

0,,6  

5354225 

 0,0ا

 
 ابراهٌم ستار جاسم 

تؤثٌر تولٌفات مختلفة من سائل كرش المجترات فً معامل 
الهضم المختبري لالعالؾ الخشنة ردٌئة النوعٌة / ابراهٌم 

 0205كلٌة الزراعة ,–بؽداد : جامعة بؽداد  -ستار جاسم .

 سم02ص ؛ 02

 رسالة ماجستٌر فً الزراعة ثروة حٌوانٌة 
 العنوان-االعالؾ الخشنة     ا-0العلؾ  -0

 

0,52  

5354225 

 6,6ب

 
 البٌروتً , رزان زهٌر عبد الفتاح

تؤثٌر منظمات النمو فً حاصل البذور ومكونات لصنفٌن من 

0,50  



بؽداد :  -محصول الجت / رزان زهٌر عبد الفتاح البٌروتً .
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 025

اطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً الزراعة / علوم 
 محاصٌل العلؾ –المحاصٌل الحملٌة 

 العنوان-العراق       ا–العلؾ )الجت ( -0

 

5354225 

 020غ

 
 الؽالبً , مٌثم خلؾ علً 

 trichaterma viride trichatermaتشخٌص فطري 
harzianum  بتمنٌة pcr . ًمٌثم خلؾ علً الؽالب /...- 

لسم الثروة –كلٌة الزراعة –البصرة : جامعة البصرة 
 0205الحٌوانٌة , 

 سم02ص ؛ 020

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الحمالت العرابٌة     ا-0لبحٌوانات تؽذٌة   -0

  

0,50  

5354225 

 30,ؾ

 
 الفرجاوي , تؽرٌد محمود خضٌر 

تؤثٌر الزراعة المتداخلة والسماد النتروجٌنً فً حاصل 
ٌد العلؾ ونوعٌتة لمحصول الذرة البٌضاء واللوبٌا .../ تؽر

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -محمود خضٌر الفرجاوي .
 0205الزراعة , 

 سم02ص ؛ 55

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-السماد النتروجٌنً      ا-0العلؾ -0

 

0,53  

5354226 

 620ا

 
 اٌمان سلمان خمٌس محمود 

العاللة المحتملة بٌن مرض االكٌاس المائٌة وسرطان الكبد 
دٌالى : جامعة  -والرئتٌن / اٌمان سلمان خمٌس محمود .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة , –دٌالى 

 سم02ص ؛ 005

 علم الحٌوان–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان-الطب البٌطري     ا-0

 

0,5,  

5354226 

 062ر

 
 الربٌعً , ؼزوان مهدي جعفر 

دراسة باٌوكٌمٌائٌة لمكونات االكٌاس االلصدرٌة المستؤصلة 
من االؼنان  واالبمار فً دٌالى / ؼزوان مهدي جعفر 

كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى -الربٌعً .
 0205الصرفة , 

0,55  



 سم02ص ؛052

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 العنوان-االؼنام واالبمار      ا-0الطب البٌطري -0

 

5354226 

 203ر

 
 الرماحً , هبة تركً عطٌة 

دور تؤثٌر بعض االضافات على االستجابة المناعٌة و وزن 
-الجسم والتؽٌرات النسجٌة .../ هبة تركً عطٌة الرماحً .

 0205كلٌة الطب البٌطري , –المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب البٌطري 
 العنوان-الطب البٌطري        ا-0

 

0,55  

5354226 

 656س

 
 سوسن ؼفران احمد 

دراسة دراسة شكلٌة ونسٌجٌة وكٌمٌاء نسجٌة للمعدة فً 
البصرة  -الجاموس المحلً البالػ .../ سوسن ؼفران احمد .

 0205كلٌة الطب البٌطري , –: جامعة البصرة 

 سم02ص؛ 63

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب البٌطري 
 العنوان-الجاموس المحلً       ا-0الطب البٌطري  -0

 

0,50  

5354226 

 620ش

 
 شٌماء عباس صبٌح

دراسة التؤثٌر العالجً لحلٌب االفراس المخمر للتملٌل من 
تؤثٌر االجهاد التؤكسدي المستحدث بواسطة خالت الرصاص 

المادسٌة -ح .فً الجرذان البٌض / شٌماء عباس صبٌ
 0205كلٌة الطب البٌطري , –:جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب 

 العنوان-الطب البٌطري      ا-0

 

0,52  

5354226 

 ,06ع

 
 العبٌدي , اسراء طاهر مسلم

استخدام حلٌب االفراس المخمر فً عالج لرحة المعدة 
المستحدثة باالسبرٌن فً اناث الجرذان البٌضاء / اسراء 

كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -طاهر مسلم العبٌدي .
 0205الطب البٌطري, 

 سم02ص ؛026

 رسالة ماجستٌر علوم فً الطب البٌطري /الصحة العامة 
 العنوان-ن البٌض    االجرذا-0الطب البٌطري -0

 

0,56  



53542260 

 0,6ت

 
 تؽرٌد حاتم خمٌس 

دراسة تشرٌحٌة نسٌجٌة ممارنة لجهاز الهضم فً الجرذان 
المادسٌة :جامعة المادسٌة  -واالرانب / تؽرٌد حاتم خمٌس .

 0205كلٌة العلوم , –

 سم02ص ؛ 026

 علم الحٌوان–رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 
 الجرذان واالرانب  -0حٌوانات منزلٌة  –التشرٌح -0

 العنوان-ا
 

0,52  

5354065 

 660ا

 
 اٌوب راضً طعمة زعالن 

تمٌٌم التنوع الوراثً فً تجمعات االبل العرالٌة باستخدام 
 -تمنٌة التشبعات الدلٌمة / اٌوب راضً طعمة زعالن .

 0205كلٌة الزراعة , –البصرة : جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ 006

 العلوم الزراعٌةماجستٌر فً 
 العنوان-حٌوانات   ا–الوراثة -0االبل -0

 

0,50  

535430 

 5,3خ

 
 الخزرجً , ٌاسمٌن خلدون حمٌد 

تحسٌن المٌمة الؽذائٌة لتبن الحنطة باستخدام بعض 
المعامالت الكٌمٌائٌة والباٌولوجٌة .../ ٌاسمٌن خلدون حمٌد 

 0205كلٌة الزراعة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -الخزرجً .

 سم02ص ؛ 22

 الثروة الحٌوانٌة –ماجستٌر فً العلوم الزراعة 

 العنوان-انتاج     ا–االؼنانم العواستة -0

 

0,50  

5354303 

 630ع

 
 العٌثاوي , رٌاض حمد صنكال 

ذات العاللة بصفات النم  mg4rاو  gf-1 دراسة الجنٌنٌن 

باستخدام تمانة تفاعل بلمرة .../ رٌاض حمد صنكال 
 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العٌثاوي .

 سم02ص ؛ 000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-تربٌة       ا–االؼنانم العواسٌة -0

 

0,53  

5354303 

 360م

 
 مثنى صباح عزاوي 

واختٌار  prlو  gyp1gالتحٌل الوراثً الجزٌئً لجنٌنً 

المذنب وعاللتها ببعض مضاهر االداء لالؼنام العواسٌة 
بؽداد :جامعة  -المحلٌة والتركٌة / مثنى صباح العزاوي .

0,5,  



 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد 

 سم02ص ؛ 65ذ , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-ا    المحلٌة والتركٌة-0 تربٌة– االؼنام العواسٌة-0

 

535436 

 26ع

 
 علً نجم عبد هللا

استخدام لٌاسات الصٌؽتٌن الجنسً كمإشر انتخابً لبعض 
بؽداد :  -الصفات االلتصادٌة للمعز / علً نجم عبد هللا .

 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ ,,0

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-الماعز     ا-0

 

0,55  

535436 

 550م

 
 مصطفى محمود ارحٌم 

تؤثٌر اضافة زٌوت زهرة الشمس والذرة الصفراء فً اداء 
بؽداد  -الحمالن االنثوٌة العواسٌة / مصطفى محمود ارحٌم .

 0205كلٌة الزراعة , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 22

 رسالة ماجستٌر فً الثروة الحٌوانٌة 
 العنوان-تؽذٌة     ا–االؼنام العواسٌة -0

 

0,55  

5354522, 

 065ر

 
 الربٌعً , دمحم علً مكً جاسم 

تؤثٌر االنزٌمات والتنمٌع فً عالئمة الدجاج البٌاض الحاوٌة 
 -على الذرة الصفراء .../ دمحم علً مكً جاسم الربٌعً .

 0205كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 023ح , -ا

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان-تؽذٌة     ا–الدواجن -0

 

0,50  

5354503 

 660ا

 
 اٌهاب عبد الرزاق جواد 

تمٌٌم استخدام مستوٌات مختلفة من حلٌب الكٌفٌر المجفؾ 
المضاؾ للعلؾ فً تحسٌن الصفات االنتاجٌة والمناعٌة 

بؽداد :  -. والنسٌجٌة لفروج اللحم/ اٌهاب عبد الرزاق جواد
 0205كلٌة الزراعة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 22ن ,. -ب

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة لسم الثروة الحٌوانٌة 
 العنوان-انتاج  اللحوم      ا–الدواجن -0

 

0,52  



5354503 

 ,60ب

 
 البهادلً , حسٌن لاسم احمٌد

تؤثٌر اضافة النحاس العضوي وؼٌر العضوي الى العالئمة 
فً االداء االنتاجً والفسلجٌة لفروج اللحم / حسٌن لاسم 

كلٌة الزراعة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمٌد البهادلً .
0205 

 سم02ص ؛ 002ح, -ا

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان-انتاج اللحوم     ا –الدواجن -0

 

0,56  

535,503 

 600ج

 
 الجنابً , دمحم علً حسٌن

تؤثٌر استخدام الماء المتاٌن ) الملوي والحامضً ( فً 
االداء االنتاجً وبعض الصفات الفسلجٌة لفروج اللحم/ دمحم 

كلٌة الزراعة , –بؽداد :جامعة بؽداد -علً حسٌن الجنابً .
0205 

 سم02ص ؛ ,0

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-انتاج اللحوم       ا–الدواجن -0

 

0,02  

5354503 

 002ح

 
 الحجامً , دمحم حمد صالح 

تؤثٌر استخدام الماء الممؽنط والتمنٌن الؽذائً الزمنً فً 
بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة لفروج اللحم / دمحم حمد 

كلٌة الزراعة –البصرة : جامعة البصرة  -صالج الحجامً .
,0205 

 سم02ص ؛ 005

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان-فسلجة    ا–الدواجن -0انتاج اللحوم –الدواجن -0

 

0,00  

5354553 

 56ح

 
 الحسن , احمد لاسم

تؤثٌر اضافة الحامض الدهنً اللٌنولٌن المرتبط لعالئك  
فروج اللحم فً االداء االنتاجً وبعض الصفات الفسلجٌة / 

كلٌة الزراعة , -بؽداد : جامعة بؽداد -الحسن احمد لاسم .
0205 

 سم02ص ؛ ,6

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة 
 العنوان-انتاج اللحوم      ا–الدواجن  -0

 

0,00  

535,503 

 200ر

 
 الركابً، مهند منذر جواد

 
0,03 



دراسة المظاهر المتعددة لجٌنً هرمون النمو ومستمبله 
وعاللتها ببعض الصفات االنتاجٌة فً الدجاج المحلً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العرالً/ مهند منذر جواد

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 002

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة والثروة 
 ٌوانٌةالح
 العنوان -انتاج اللحوم  أ -ـ الدواجن0

 

5354503 

 022ز

 
 الزاملً، ابراهٌم فاضل بٌدي

تؤثٌر احالل نسب مختلفة من العلؾ المخمر بالمعزر الحٌوي 
العرالً فً بعض الصفات االنتاجٌة والمناعٌة والنسٌجٌة 

 -2والمٌكروبٌة لفروج اللحم/ ابراهٌم فاضل بٌدي الزاملً
 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة الثروة 
 الحٌوانٌة دواجن )اداري طٌور داجنة(

 العنوان -العلؾ المخمر  أ -0انتاج اللحوم    -ـ الدواجن0

 

 

0,0, 

5354503 

 606س

 
 سنان دمحم علً اسحك

بالعلؾ فً االداء االنتاجً تؤثٌر الترطٌب ومستوى الطالة 
وبعض الصفات الفسلجٌة والماٌكروبولوجٌة لفروج اللحم 

بؽداد:  -2المعرض لالجهاد الحراري/ سنان دمحم علً اسحك

 0205كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,2و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/ الثروة الحٌوانٌة
 العنوان -الطالة بالعلؾ   أ -0انتاج اللحوم    -ـ الدواجن0

 

 
0,05 

5354503 

 2,6ش

 
 الشمري، دمحم فارس جلوب

تؤثٌر االضافة المفردة والتىزرٌة لحامض الهٌومن 
والكارنتٌن الى العلٌمة فً االداء االنتاجً والفسلجً 
 -2والماٌكروبً لفروج اللحم/ دمحم فارس جلوب الشمري

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 00

 -الثروة الحٌوانٌة -رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 الدواجن

 العنوان -أنتاج اللحوم   أ -ـ الدواجن0

 

 

0,05 

5354503   



 العٌدانً، مؽارب دمحم جادر حمٌد 6,0ع
تمٌٌم بعض االضافات فً تملٌل أثر االجهاد الحراري فً 

مؽارب  بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة لفروج اللحم/

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2دمحم جادر حمٌد العٌدانً

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -انتاج اللحوم   أ -ـ الدواجن0

 

0,00 

5354503 

 ,56م

 
 المشهدانً، صالح الدٌن مهدي صالح

االداء تؤثٌر اضافة مسحوق البردلوش الى العلٌمة فً 
االنتاجً وبعض صفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والحسٌة 

لذبٌحة فروج اللحم/ صالح الدٌن مهدي صالح 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المشهدانً

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -انتاج اللحوم   أ -ـ الدواجن0

 

 

0,02 

5354503 

 562ن

 
 ٌمً، علً كاظم زكًالنع

تمٌٌم اضافة مستوٌات مختلفة من حبٌبات الكٌفٌر فً االداء 
االنتاجً والصفات المناعٌة لفروج اللحم/ علً ناظم زكً 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2النعٌمً

 سم02ص؛ 052د، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة
 نالعنوا -انتاج اللحوم   أ -ـ الدواجن0

 

 
0,06 

535450,0 

 506ا

 
 ابو طبٌخ، مضر عبد سلمان

تؤثٌر لون الضوء وكثافة الطٌور فً بعض الصفات 
االنتاجٌة والفسلجٌة والسلوكٌة لفروج اللحم والدجاج 

البصرة: جامعة  -2البٌاض/ مضر عبد سلمان ابو طبٌخ

 0205كلٌة الزراعة،  -البصرة

 سم02ص؛ 000

ادارة  -الثروة الحٌوانٌة اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم
 الدواجن

 العنوان -انتاج اللحم   أ -ـ الدواجن0

 

 
0,22 

535450,0 

 620خ

 
 خولة عبد العزٌز سلمان

تؤثٌر اضافة المستخلصات المائٌة لنباتً لسان الثور واكلٌل 

 
0,20 



الملن الى ماء الشرب فً االداء االنتاجً والفسلجً لدجاج 
عبد  خولة /الصٌؾالبٌض وفروج اللحم المربى فً فصل 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد:جامعة بؽداد -2العزٌز سلمان

 سم02ص؛ 22ذ، -أ

الزراعٌة الثروة  لعلومأطروحة دكتوراه فلسفة فً ا
 دواجن/ فسلجة طٌور داجنة -الحٌوانٌة

 العنوان -أ  فسلجة  -الدواجن -0 تاج البٌضان -ـ الدواجن0

 

535450,0 

 066ع

 
 العانً، مصطفى ثامر فلٌح

فً  canthaxanthinتؤثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من 

بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة والفمس لدجاج البٌض/ 
كلٌة  -مصطفى ثامر فلٌح العانً، بؽداد: جامعة بؽداد

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان -انتاج البٌض    أ -ـ الدواجن0

 

 

0,20 

53040 

 66آ

 
 آٌة كرٌم جبار

الخمائر المعزولة من بعض التشخٌص الجزٌئً لبعض 
منتجات االلبان باعتماد تمنٌة البلمرة وتحلٌل تتابع الدنا/ آٌة 

 0205كلٌة العلوم للبنات،  -بابل: جامعة بابل -2كرٌم جبار

 سم02ص؛ 05

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 العنوان -الخمائر   أ -0ـ منتجات االلبان   0

 

 
0,23 

53040 

:506 

 
 علً عبد االمٌر خلؾ مشعل الكعبً،

تحدٌد الظروؾ المثلى النتاج حامض اللٌنولٌن الممترن 

المحلٌة   tactobacillussppباستخدام بعض عزالت 

واستخدامها فً منتوجات االلبان/ علً عبد االمٌر خلؾ 
كلٌة الزراعة،  -البصرة: جامعة البصرة -2مشعل الكعبً

0205 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر علوم اؼذٌة 
 العنوان -منتجات   أ -ـ االلبان0

 

 

0,2, 

53043 

 63,ح

 
 الحدٌثً، فراس نجم اسماعٌل

تؤثٌر بعض المضافات الؽذائٌة على الصفات الرٌولوجٌة 
والحسٌة للجبن المظفور العرالً منخفض الدهن/ فراس 

 
0,25 



كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2نجم اسماعٌل الحدٌثً

0205 

 سم02ص؛ 030

 دكتوراه فً علوم االؼذٌةاطروحة 

 العنوان -ـ الجبن )المظفور(   أ0

 

53043 

 606ن

 
 الكنانً، حسن كاظم علً

تحضٌر اؼشٌة لابلة لالكل من لشور الروبٌان وتوصٌفها 
واستعمالها فً حالة حفظ الجبن االبٌض الطري العرالً/ 

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2حسن كاظم علً الكنانً

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً علوم االؼذٌة
 العنوان -ـ الجبن الطري   أ0

    

 
0,25 

53045 

 556م

 
 المسعودي، حنان زكً منصور

تؤثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق المرفة الى 
العلٌمة فً الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة لدجاج البٌض 

دٌالى:  -2المسعوديلوهمان البنً/ حنان زكً منصور 

 0205كلٌة الزراعٌة،  -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 50

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -انتاج   أ -ـ البٌض0

 

 
0,20 

536 

 022م

 
 المالكً، طارق حطاب ٌاسٌن

دراسة بعض الجوانب الحٌاتٌة والبٌئٌة للروبٌان الشرلً 
ق/ طارق حطاب وطرائك تربٌته واكثاره فً البصرة، العرا

كلٌة الزراعة،  -البصرة: جامعة البصرة -2ٌاسٌن المالكً

0205 

 سم02ص؛ 052

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االسمان والثروة البحرٌة )اكثار 
 الروبٌان وتربٌته(

 العنوان -تربٌة   ا -ـ االسمان0

 

 
 
0,22 

53643 

 502أ

 
 اسامة عبد الهادي صالح
وعاللتها بتؽذٌة ثالثة انواع من مظهرٌة المناة الهضمٌة 

االسمان فً منطمة ابو جوالنه جنوب هور الجباٌش/ اسامة 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2عبد الهادي صالح

 
0,26 



 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً االسمان والثروة البحرٌة
 العنوان -تربٌة   أ -ـ االسمان0

 

53643 

 560أ

 
 محسن اشواق موحان

تؤثٌر اضافة امالح بعض االحماض العضوٌة فً اداء النمو 
والصورة الدمٌة لٌافعات اسمان الكارب الشائع/ اشواق 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2موحان محسن

 سم02ص؛ 02ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعسة
 العنوان -تربٌة   أ -ـ االسمان0

 

 
0,62 

53643 

 0,3ح

 
 حارث لاسم مهدي

تؤثٌر تربٌة االسمان بااللفاص الموضوعة فً نهر دجلة 
المار بمدٌنة بؽداد وفً مجتمه الهائمات المشرٌة/ حارث 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لاسم مهدي

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم البٌئة
 العنوان -تربٌة   أ -ـ االسمان0

 

 
0,60 

53643 

 ,,6ح

 
 حٌدر عبد الزهرة عبد علً

التؽاٌرات الفصلٌة للعوامل البٌئٌة وتؤثٌرها على اصبعٌات 
اسمان الكارب االعتٌادي فً بركة نصب الشهٌد/ حٌدر عبد 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الزهرة عبد علً

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 060

 فً علوم الحٌاة رسالة ماجستٌر
 العنوان -تربٌة   أ -الكارب االعتٌادي -ـ االسمان0

 

 
0,60 

53643 

 6,6ز

 
 الزٌدي، فالح موسى جعفر 

تؤثٌر نوع الهرمون وممدار الجرعة على مستوى هرمونات 
الجونادوتروبٌن فً دم سمكة الكارب الشائع/ فالح موسى 

 الزراعة،كلٌة  -صرة: جامعة البصرةالب -2جعفر الزبٌدي

0205 

 سم02ص؛ 006

 اطروحة ماجستٌر تربٌة االسمان

 
0,63 



 العنوان -تربٌة   أ -ـ االسمان0

 

53643 

 5,6س

 
 السعدي، ضمٌاء علٌوي عبد الحسٌن

بعض التؤثٌرات الفسلجٌة آلضافة ملح الطعام فً عالئك 
االسمان الكارب الشائع/ ضمٌاء علٌوي عبد الحسٌن 

 0205كلٌة الزراعة،  -دادبؽداد: جامعة بؽ -2السعدي

 سم02ص؛ 23

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -تربٌة   أ -ـ االسمان0

 

 
0,6, 

53643 

 620ل

 
 لٌلى عبود عوفً

دراسة بعض الجوانب الحٌاتٌة السمان السمان الطوٌل فً 
 -2الجزء الجنوبً لنهر الفرات، العراق/ لٌلى عبود عوفً

 0205كلٌة الزراعة،  -البصرةالبصرة: جامعة 

 سم02ص؛ 22

 رسالة ماجستٌر فً االسمان والثروة البحرٌة
 العنوان -أ    تربٌة  -ـ االسمان0

 

 
0,65 

53643 

 522م

 
 المسلماوي، نادٌة عزٌز مزهر

تمٌٌم أضافة الكارنتٌن والٌناسٌن فً بعض معاٌٌر النمو 
مزهر  والدم الصبعٌات اسمان الكارب الشائع/ نادٌة عزٌز

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المسلماوي

 سم02ص؛ ,5

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة
 العنوان -أ    تربٌة   -ـ االسمان0

 

 
0,65 

536430 

 566ح

 
 حسنٌن حاوي كاظم

والع مفالس االسمان فً محافظة واسط المشكالت والحلول 
كلٌة  -معة بؽدادبؽداد: جا -2الممترحة/ حسنٌن حاوي كاظم

 0205الزراعة، 

A-D ،50 سم02ص: اٌض؛ 

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -أ     تربٌة  -ـ االسمان0

 

 

0,60 

5,04360 

 606د

 
 الدهان، فرح طارق حمد

انتاج مركزات بروتٌنٌة محورة من اسمان الجري ودراسة 
 بؽداد: جامعة -2صفاته النوعٌة/ فرح طارق حمد الدهان

 
0,62 



 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 60

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان -أ   اؼذٌة  -ـ االسمان0

 

5,04360 

 5,6س

 
 السعدون، نجوى منذر ماجد

دراسة بعض الصفات النوعٌة الماٌكروبٌة للحوم بعض 
االسمان المجمدة المستوردة للعراق/ نجوى منذر ماجد 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السعدون

 سم02ص؛ 26ب، -أ

رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة والثروة الحٌوانٌة/ 
 اسمان

 العنوان -اؼذٌة   أ -ـ االسمان0

 

 
0,66 

5,04, 

 650ب

 
 البٌضانً، االء دمحم سدخان

العوامل المإثرة فً بعض االمٌنات الحٌوٌة فً لحم البمر 
لمضادة لالكسدة/ االء دمحم سدخان ودراسة فعالٌتها ا

 0205كلٌة الزراعة،  -البصرة: جامعة البصرة -2البٌضانً

 سم02ص؛ 66

 رسالة ماجستٌر فً االؼذٌة
 العنوان -حفظ )لحم البمر(   أ -ـ االؼذٌة0

 

 

0522 

5,542,5 

 005ع

 
 عباس حسٌن علٌوي

التناسبات الشكلٌة للوحدات التصمٌمٌة وفضاءات المشة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2المفروشات/ عباس حسٌن علٌوي

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً تصمٌم االلمشة

 العنوان -المشة   أ -ـ المفروشات0

 

 
0520 

5,643 

 ,06ع

 
 العبٌدي، سهٌر علً حسٌن

دراسة استبٌانٌة على اطفال التوحد فً بؽداد وتحضٌر 
بؽداد:  -2لعالجهم/ سهٌر علً حسٌن العبٌدياؼذٌة وظٌفٌة 

 0205كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة
 العنوان -التوحد فً العراق   أ -0تؽذٌة    -ـ االطفال0

 

 
0520 



5,643 

 62,هـ

 
 هدٌل خضر عباس جبر

دون سن  العاللات المكانٌة لمإشرات سوء التؽذٌة لالطفال

/ هدٌل خضٌر عباس 0200الخامسة فً محافظة بؽداد لعام 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جبر

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان -تؽذٌة )بؽداد(   أ -ـ االطفال0

 

 
0523 

5,6450 

 502ح

 
 حسام حسٌن مطنش

التداخل( فً تطوٌر بعض تؤثٌر منهج تعلٌمً بوسائط )فائمة 
المدرات العملٌة وتعلم مهارتً االعداد واستمبال االرسال 

( سنة/ حسام حسٌن 00 -02لمبتدئً الكرة الطائرة بعمر )

كلٌة التربٌة البدنٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2مطنش

 0205وعلوم الرٌاضة، 

 سم02ص؛ 000

 الرٌاضة أطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم
 المدرات العملٌة -0الرٌاضٌة   االنشطة  -ـ االطفال0

 العنوان -أ
 

 

352, 

5,6450 

 003خ

 
 الخفاجً، هٌام سعدون عبود

اثر برنامج حرفً موسٌمً فً خفض السمنة والخجل لدى 

سنة/ هٌام سعدون  05-6تلمٌذات المرحلة االبتدائٌة بعمر 

التربٌة البدنٌة  كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبود الخفاجً

 0205وعلوم الرٌاضة للبنات، 

 سم02ص؛ 050

 دكتوراه فلسفة فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 السمنة والخجل -0ضٌة   االنشطة الرٌا -ـ االطفال0

 العنوان -أ
 

 
0525 

5,6450 

 2,6خ

 
 خلدون ابراهٌم دمحم

وتعلم تؤثٌر منهج تعلٌمً بااللعاب الصؽٌرة فً فرط الحركة 
بعض المهارات االساسٌة بكرة السلة المصؽرة للتالمٌذ 

دٌالى: جامعة  -2( سنة/ خلدون ابراهٌم دمحم00-6بؤعمار )

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 -3رة االلعاب الصؽٌ -0لرٌاضٌة   االنشطة ا -ـ االطفال0

 أـ العنوان    كرة السلة

 
0525 



 

5,6450 

 6,5س

 
 سندس فاروق حونً

تؤثٌر تمرٌنات التوازن العضلً فً تموٌم مٌل الحوض 
 -2( سنة/ سندس فاروق حون00ً -02للبنات باعمار )

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 0205الرٌاضة، 

 سم02ص؛ 005

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة رسالة ماجستٌر فً

 التوازن العضلً -0الرٌاضٌة    االنشطة -ـ االطفال0

 العنوان -أ
 

 

0520 

5,6450 

 526ط

 
 ضل عبدالدٌن فا الطعمة، عال عالء

أثر منهج تعلٌمً باستخدام الموسٌمى واالٌماع الحركً فً 
تعلٌم بعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة المصؽرة 

الخامس االبتدائً/ عال عالء الدٌن فاضل عبد لتالمٌذ 
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطعمة

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان -ـ الموسٌمى واالٌماع   أ0

 

 

0522 

5,6450 

 65,ق

 
 المرٌشً، عالء هادي علً

وسائل متعددة فً المدرات تؤثٌر برنامج تروٌجً باستخدام 
البدنٌة والحركٌة ومإشر كتلة الجسم للتالمٌذ البدناء 

بؽداد:  -2( سنة/ عالء هادي علً المرٌش00ً-02باعمار )

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة
 نوانالع -االنشطة الرٌاضٌة   أ -ـ االطفال0

 

 
0526 

5,6450 

 ,66م

 
 مهند عبد كٌطان

بناء ممٌاس مصور للسلون العدوانً لتالمٌذ المرحلة 

( سنوات للحد منه باستخدام االلعاب 2-0االبتدائٌة بعمر )

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الصؽٌرة/ مهند عبد كٌطان

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 التربٌة الرٌاضٌةرسالة ماجستٌر فً 
 االلعاب الصؽٌرة -0الرٌاضٌة   االنشطة -ـ االطفال0

 
0502 



 العنوان -أ
 

552 

 066ط

 
 الطائً، احمد ضٌاء الدٌن صالح الدٌن

نجاح منظمات االعمال على وفك التوجه الرٌادي لتكنلوجٌا 
المعلوماتن بحث مٌدانً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة 

بؽداد:  -2صالح الدٌن الطائًالخاصة/ أحمد ضٌاء الدٌن 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 راق )المصارؾ العرالٌة الخاصة(الع -ـ ادارة االعمال0

 العنوان -أ
 

 
0500 

550 

 ,,6ح

 
 حٌدر سمٌر عبد الكاظم جابر

التنظٌمٌة على السلون المهنً مدى تؤثٌر بعض ابعاد الثمافة 
للمدلك الداخلً: دراسة مٌدانٌة فً عٌنة مختارة من 
الوحدات الخدمٌة واالنتاجٌة/ حٌدر سمٌر عبد الكاظم 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة: جامعة البصرة -2جابر

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان -ـ المحاسبة   أ0

 

 
0500 

550 

 ,,6ح

 
 الحٌدري، وفاء حسٌن سلمان

تحدٌات االبالغ المالً فً ظل المدخل السلوكً للنظرٌة 
ة بؽداد: جامع -2المحاسبٌة/ وفاء حسٌن سلمان الحٌدري

 0205 كلٌة االدارة وااللتصاد، -بؽداد

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان -ـ المحاسبة المالٌة   أ0

 

 

0503 

550 

 ,06ر

 
 رائد كاظم ناجً

تحلٌل عاللة سعة المدٌونٌة والتدفك النمدي الحر بكل من 

بؽداد: الجامعة التمنٌة  -2العائد والمخاطرة/ رائد كاظم ناجً

 0205الكلٌة التمنٌة االدارٌة،  -الوسطى

 سم02ص؛ 025ط، -أ

 رسالة ماجستٌر التمنً فً تمنٌات المالٌة والمحاسبٌة
 العنوان -العائد والمخاطرة   أ -0  ـ المحاسبة المالٌة 0

 

 
050, 



550 

 666ز

 
 الزوٌنً، خدٌجة جمعة مطر

اعادة هندسة نظم المعلومات المحاسبٌة فً الوحدات 
االلتصادٌة اساسا لتطبٌك الذكاء االلتصادٌن دراسة 

بؽداد: الجامعة  -2تطبٌمٌة/ خدٌجة جمعة مطر الزوٌنً

 0205 كلٌة االدارة وااللتصاد، -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان -الذكاء االلتصادي   أ -0ـ المحاسبة المالٌة   0

 

 
0505 

550 

 605ز

 
 الزوبعً، فاطمة فزع هداب محسن

فاعلٌة الرلابة الداخلٌة على المنح والمساعدات فً 
المنظمات ؼٌر الحكومٌة: بحث تطبٌمً فً اللجنة االولمبٌة 

 -2وطنٌة العرالٌة/ فاطمة فزع هداب محسن الزوبعًال
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 066ح، -أ

 شهادة محاسب لانونً معادلة لشهادة الدكتوراه
 ة )اللجنة االولمبٌة الوطنٌة( محاسب -ـ المنظمات0

 العنوان -أ
 

 
0505 

550 

 56,ؾ

 
 الفرطوسً، علً صحن سلمان

دور كفاءة التدلٌك الداخلً فً تنفٌذ عمود مشارٌع الخطة 
االستثمارٌة: دراسة حالة فً امانة بؽداد دائرة المجاري/ 

بؽداد: الجامعة التمنٌة  -2علً صحن سلمان الفرطوسً

 0205كلٌة التمنٌة االدارٌة،  -الوسطى

 سم02ص؛ 023

 والمحاسبٌة دبلوم عالً فً التمنٌات المالٌة

 العنوان -الخطة االستثمارٌة   أ -0ـ المحاسبة المالٌة  0

 

 
0500 

550 

 65ق

 
 لٌس مكً خلؾ

دور اسالٌب المحاسبة المضائٌة فً تضٌك فجوة التولعات 
بالتطبٌك فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2لالوراق المالٌة/ لٌس مكً خلؾ

 0205التمنٌة االدارٌة، كلٌة 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التمنٌات المالٌة والمحاسبٌة
 العنوان -أ     ـ المحاسبة المالٌة  0

 

 
0502 



550 

 50,ن

 
 الكرطانً، محمود سلمان علوان

االفصاح عن المٌمة المعادلة ودوره فً جودة المعلومات 
للتؤمٌن/ المحاسبٌة بحث تطبٌمً فً شركة دار السالم 

بؽداد: جامعة الدول  -2محمود سلمان علوان الكرطانً

 0205المعهد العربً للمحاسبٌن المانونٌٌن،  -العربٌة

 سم02ص؛ 005خ، -ا

 شهادة المحاسبة المانونٌة
 العنوان -ـ شركة دار السالم للتؤمٌن   أ0

 

 
0506 

550 

 550م

 
 مصطفى عبد المادر سوٌد

المرارات االلتصادٌة )اطار الالغ المدلك ودوره فً ترشٌد 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2ممترح(/ مصطفى عبد المادر سوٌد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
 ترشٌد -المرارات االلتصادٌة -0ـ المحاسبة المالٌة   0

 العنوان -أ
 

 
0502 

550 

 ,56ن

 
 النصٌر، اسراء عبد الرسول الزم

اثر تبنً اساس االستحماق المحاسبً فً نتائج تنفٌذ 
الموازنة االستثمارٌة فً الوحدات الحكومٌة دراسة حالة فً 

 -2وزارة العلوم والتكنلوجٌام اسراء عبد الرسول الزم نصٌر
الكلٌة التمنٌة االدارٌة،  -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى

0205 

 سم02ص؛ 002ر، -أ

فً التمنٌات المالٌة والمحاسبٌة رسالة ماجستٌر التمنً 
 الحكومٌة

 الموازنة االستثمارٌة   -0ـ المحاسبة المالٌة   0

 العنوان -الوحدات   ا -3

 

 
0500 

550 

 6,6ن

 
 نورة منٌر عبد الرحمن

أثر لواعد الحكومة على جودة التدلٌك وانعكاسه على 
موثولٌة الموائم المالٌة: دراسة تطبٌمٌة/ نورة منٌر عبد 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الرحمن

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المحاسبٌة
 العنوان -ـ المحاسبة المالٌة   ا0

 
0500 



 

550 

 052ي

 
 ٌاسمٌن طارق دمحم

 EDIدور التشؽٌل والتبادل االلكترونً للبٌانات المحاسبٌة 

المحاسبٌة فً عٌنة من المصارؾ  فً تعزٌز فاعلٌة الرلابة
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العرالٌة/ ٌاسمٌن طارق دمحم

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
 العنوان -المصارؾ العرالٌة   أ -0ـ المحاسبة   0

 

 

0503 

55043 

 2,6ش

 
 الشمري، دمحم عباس نهود

أنموذج ممترح للتنبإ بالتعثر المالً دراسة تطبٌمٌة فً 
الشركات الصناعٌة المختلطة المدرجة فً سوق العراق 

بؽداد: الجامعة  -2لالوراق المالٌة/ دمحم عباس نهود

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة

الشركات الصناعٌة  -0  ـ المحاسبة )التمارٌر المالٌة(0

 العنوان -ا    المختلطة
 

 
050, 

55043 

 023ص

 
 صالح مهدي حمادي

دور متطلبات االفصاح المحاسبً فً التمارٌر المالٌة 
للشركات فً تحسٌن اجراءات الفحص الضرٌبً )بحث 

 -2تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب(/ صالح مهدي حمادي
العالً للدراسات المحاسبٌة المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر

 العنوان -ـ التمارٌر المالٌة   أ0

 

 

0505 

55043 

 56غ

 
 الؽزي، سعود سعد جاسم

التنبإ باالرباح المستمبلٌة باالعتماد على االرباح والتدفمات 
العراق لالوراق النمدٌة التارٌخٌة دراسة تطبٌمٌة فً سوق 

البصرةن جامعة  -2المالٌة/ سعود سعد جاسم الؽزي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ـ المحاسبة المالٌة   أ0

 
0505 



 

5504,0 

 5,3خ

 
 الخزرجً، مرتضى كرٌم خلٌل

البٌئً بالتطبٌك ادارة الكلفة البٌئٌة ودورها فً تموٌم االداء 
فً شركة مصافً الوسط )مصفى الدورة(/ مرتضى كرٌم 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خلٌل الخزرجً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة

 العنوان -االداء البٌئً   أ -0ـ محاسبة التكالٌؾ   0

 

 

0500 

5504,0 

 262د

 
 الحافظ جوادالدلٌمً، لصً عبد 

ادوات المحاسبة الخضراء واثرها فً االفصاح عن التكالٌؾ 
البٌئٌة دراسة تطبٌمٌة فً شركة مصافً الوسط شركة 

بؽداد: جامعة  -2عامةم لصً عبد الحافظ جواد الدلٌمً

 0205المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 020

 رٌةأطروحة دكتوراه محاسب كلؾ وادا
 العنوان -ـ محاسب التكالٌؾ   أ0

 

 
0502 

5504,0 

 065ر

 
 الربٌعً، دمحم علً دمحم

تكامل لٌاس التكلفة على اساس المواصفات وتمنٌة التكلفة 
المستهدفة وأثره فً تحمٌك المزاٌا التنافسٌة/ دمحم علً دمحم 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الربٌعً

 0205مالٌة، المحاسبٌة وال

 سم02ص؛ 052ح، -أ

 اطروحة دكتوراه بالمحاسبة كلؾ وادارٌة
 العنوان -ـ محاسبة التكالٌؾ   أ0

  

 
0506 

5504,0 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، عالء دمحم عبٌد

تصمٌم انموذج محاسبً ممترح للتكامل بٌن سلسلتً المٌمة 
والتجهٌز لتعزٌز المٌمة الصحاب المصلحة فً الوحدة 

بؽداد: الجامعة  -2عالء دمحم عبٌد الزبٌديااللتصادٌة/ 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 رسالة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان -المٌمة والتجهٌز   أ -0محاسبة التكالٌؾ   ـ 0

 

 
0532 

5504,0 

 20,ز

 
 الزركانً، نوفل حسٌن عبد هللا

 
0530 



الجودة ودورها فً التحلٌل االستراتٌجً واداء نشر وظٌفة 
تولٌد المٌمة للزبون دراسة تطبٌمٌة فً شركة واسط العامة 

 -2للصناعات النسٌجٌةم نوفل حسٌن عبد هللا الزركانً
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 032

 دبلوم عالً فً الكلؾ االدارٌة
 العنوان -ارة االستراتٌجٌة   ااالد -0ـ محاسبة التكالٌؾ   0

 

5504,0 

 003ص

 
 صباح عبٌد عنٌد

تخفٌض التكالٌؾ وتحسٌن جودة المنتج باستخدام اعادة 
 -2همندسة العملٌات دراسة تطبٌمٌة/ صباح عبٌد عنٌد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,3

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة

 العنوان -ـ محاسبة التكالٌؾ   أ0

 

 

0530 

5504,0 

 0,5ع

 
 العارضً، مروة دمحم حسن جاسم

تكامل نظامً محاسبة المسإولٌة والتكالٌؾ على اساس 
االنشطة العراض الرلابة وتمٌٌم االداء دراسة تطبٌمٌة فً 

الجاهزة فً محافظة النجؾ/ معمل االلبسة الرجالٌة 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة البصرة:

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً المحاسبة
 العنوان -ـ محاسب التكالٌؾ   أ0

  

 

0533 

5504,0 

 262ع

 
 العكٌلً، فاتن ذٌاب زؼٌر

تؤثٌر احتساب تكالٌؾ الولاٌة على كلفة الفشل وانعكاسه 
على جودة الخدمة الصحٌة فً مستشفى جراحة الجملة 

 -2العصبٌة ومستشفى المختار االهلً/ فاتن ذٌاب زؼٌر
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -الخدمة الصحٌة   أ -0ـ محاسبة التكالٌؾ   0

 

 
053, 

5504,0 

 00,غ

 
 الؽرباوي، حازم عبد عزٌز

كاٌزن( وانعكاسه 2ن المستمر توافك نظرٌة المٌود والتحسٌ

على التكلفة واالنجاز دراسة تطبٌمٌة فً شركة واسط 

 
0535 



لسم الجوارٌب/  -معمل الحٌاكة -العامة للصناعات النسٌجٌة
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حازم عبد عزٌز الؽرباوي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -لٌؾ    أـ المحاسبة التكا0

 

5504,0 

 60,ق

 
 المرةؼولً، احمد محمود حسٌن

دور تمنٌات التصنٌع المتمدمة بالفحص ؼٌر الهدام لتحمٌك 
المالئمة باالستخدام بالتطبٌك فً شركة بؽداد للمروبات 
 -2الؽازٌة مساهمة خاصة/ احمد محمود حسٌن المرةؼولً

للدراسات المحاسبٌة المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 020ن، -ا

 عالً للمحاسبة المالٌة دبلوم

 العنوان -ـ محاسبة التكالٌؾ   أ0

 

 

0535 

5504,0 

 ,32م

 
 دمحم حاتم عطا عباس

تحلٌل ارتفاع التكالٌؾ فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات 
 -2وانعكاسها على تسعٌر المنتجات/ دمحم حاتم عطا عباس

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان -تسعٌر   أ -المنتجات -0ـ محاسبة التكالٌؾ   0

 

 

0530 

5504,0 

 65,و

 
 ودٌع هانً كاظم

تمٌٌم لرارات االستثمار لمطاع الكهرباء فً ظل الستراتٌجٌة 

بؽداد:  -2ودٌع هانً كاظم الوطنٌة المتكاملة للطالة/

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -لرارات   ا -االستثمار -0ـ محاسبة التكالٌؾ   0

 

 
0532 

5504,5 

 600ب

 
 البٌاتً، صبا ؼازي كرٌم

منافع  06اطار ممترح لتطبٌك معٌار المحاسبة الدولً رلم 

الموظفٌن وانعكاسه على رأي مرالبً الحسابات )بحث 
تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي(/ صبا ؼازي 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2كرٌم البٌاتً

 
0536 



 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 053

 أطروحة دكتوراه المحاسبٌة والمانونٌة
 العنوان -أـ مرلمبة الحسابات   0

 

5504,5 

 566ح

 
 الحسنً، هدى خلٌل ابراهٌم

استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فً تطوٌر دور 
مرالب الحسابات فً اكتشاؾ االخطاء الجوهرٌة/ هدى 

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خلٌل ابراهٌم الحسٌنً

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 060

 محاسب لانونً فً المحاسب المالٌة
 العنوان -ـ مرالبة الحسابات   أ0

 

 
05,2 

5504,5 

 606ح

 
 حنان صالح جبر

دور لجان التدلٌك فً الحد من ممارسات المحاسبة 
االبداعٌة دراسة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة االهلٌة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حنان صالح جبر

 0205 وااللتصاد،

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة 
 العنوان -المصارؾ االهلٌة   أ -0ـ تدلٌك الحسابات   0

 

 
05,0 

5054,5 

 ,00ع

 
 العابدي، ثامر كاظم عبد الرضا

خدمات التصدٌك ودور مرالب الحسابات فً كشؾ االحتٌال 
من خالل منالشة وتحلٌل تمرٌر االدارة/ ثامر كاظم عبد 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الرضا العابدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ـ مرالبة الحسابات   أ0

 

 

05,0 

5504,5 

 2,6ع

 
 عبد الكرٌم محمود دمحم

دور مرالب الحسابات فً رفع كفاءة انظمة الرلابة الداخلٌة 
االلتصادٌة الحكومٌة حث تطبٌمً فً الشركة فً الوحدات 

بؽداد:  -2العامة للصناعات الجلدٌة/ عبد الكرٌم محمود دمحم

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة المالٌة،  -جامعة بؽداد
0205 

 
05,3 



 سم02ص؛ 050

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة
 العنوان -ـ مرالبة الحسابات   أ0

 

5504,5 

 656ق

 
 رائد فاضل حمدالمٌسً، 

ستراتٌجٌات التدلٌك ودورها فً جودة اعمال التدلٌك/ رائد 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2فاضل حمد المٌسً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 055

 العنوان -ـ تدلٌك الحسابات   أ0

 

 

05,, 

5504,5 

 360ي

 
 ٌحٌى علً كاظم

مرالب تمٌٌم مخاطر التدلٌك ودورها فً تعزٌز لدرة 
الحسابات فً الكشؾ عن االحتٌال فً الموائم المالٌة/ ٌحٌى 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً كاظم

0205 

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ـ مرالبة الحسابات   أ0

 

 
05,5 

5504,52 

 6,6خ

 
 الخٌرو، نوار دمحم فٌر علً

ً تملٌل خطر ارتباط مرالب دور حوكمة الشركات ف
الحسابات بشؤن لبول التكلٌؾ وتحدٌد االتعاب )بحث تطبٌمً 
فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة ومكاتب التدلٌك(/ 

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -2نوار دمحم فٌر علً الخٌرو

 0205العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 056

 المحاسبةاطروحة دكتوراه فً 
 العنوان -ا    ـ مرالبة الحسابات  0

 

 
05,5 

5504,52 

 00,ش

 
 شربه، علً هاتؾ عبد علً

تحسٌن جودة التدلٌك الداخلً فً الوحدات الحكومٌة 
دراسة تطبٌمٌة فً  – SIX SIGMAباستخدام معاٌٌر تمنٌة 

عٌنة من الوحدات الخدمٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ/ 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2علً هاتؾ عبد علً شربه

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة

 
05,0 



 العنوان -ـ تدلٌك الحسابات الداخلٌة   أ0

 

5504,5 

 ,66أ

 
 عباس ناصرانور 

دور االمتثال الطوعً للمكلفٌن فً زٌادة الحصٌلة الضرٌبٌة 
بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ انور عباس 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ناصر

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب

 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 
05,2 

5504,5 

 552خ

 
 الخزعلً، رٌاح جفات عبد هللا

أثر تؽٌر السٌاسة المالٌة على حصٌلة الضرٌبٌة: بحث 
تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ رٌاح جفات عبد هللا 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الخزعلً

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ ,05و، -ا

 فً الضرائب رسالة ماجستٌر
 لعنوان -العراق   ا -محاسبة -ـ الضرائب0

 

 
05,6 

5504,5 

 262د

 
 الدلٌمً، دمحم ؼركان هاٌس

 فً الحد من ظاهرة التهرب الضرٌبً/دور الرلابة الخارجٌة 
المعهد  -دمحم ؼركان هاٌس الدلٌمً، بؽداد: جامعة بؽداد

 0205العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 000

 بلوم عالً فً الضرائبد
 العنوان -الرلابة الخارجٌة   أ -0محاسبة   -ـ الضرائب0

 

 

0552 

5504,5 

 065ر

 
 الربٌعً، بشار سلمان مطرود

دور التدلٌك الضرٌبً فً الحد من اثار المحاسبة االبداعٌة 
على موثولٌة البٌاناتالمالٌة الصادرة من الشركات بحث 

للضرائب/ بشار سلمان مطرود تطبٌمً فً الهٌئة العامة 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الربٌعً

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب
 العنوان -أ     محاسبة   -ـ الضرائب0

 

 
0550 



5504,5 

 660ز

 
 زٌنب زكً خماس

رٌبٌة: أثر طرٌك التمدٌر الضرٌبً فً زبادة الحصٌلة الض
بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ زٌنب زكً 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خماس

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 الدبلوم العالً المعادلة لشهادة الماجستٌر فً الضرائب
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 
0550 

5504,5 

 006س

 
 مٌاسة ابراهٌم احمدالسباهً، 

تؤثٌر المتؽٌرات التشرٌعٌة فً الحصٌلة الضرٌبٌة بطرٌمة 
االستمطاع المباشر: بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة 

بؽداد: جامعة  -2للضرائب/ مٌاسة ابراهٌم احمد السباهً

 0205المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 002

 بدبلوم عالً فً الضرائ
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 
0553 

5504,5 

 2,6ش

 
 الشمري، هدى مهدي حسن

الحوافز الضرٌبٌة واهمٌتها فً جذب االستثمار االجنبً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2المباشر/ هدى مهدي حسن الشمري

 0205المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 06

 للماجستٌر فً الضرائبدبلوم عالً المعادل 

 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 
055, 

5504,5 

 066ط

 
 الطائً، زٌنة مٌثم عبد الرحمن

دور ضرٌبة الدخل المفروضة على الشركات النفط االجنبٌة 
العاملة فً العراق فً تموٌل الموازنة العامة للدولةن 
مٌثم دراسة حالة الشركات النفط االجنبٌة فً العراق/ زٌنة 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الرحمن

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 66

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 

0555 

5504,5 

 026ع

 
 عبد االمٌر زامل لطٌؾ

 
0555 



أثر االعفاءات الضرٌبٌة على دخول المكلفٌن فً الحد من 
التهرب الضرٌبً: بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة ظاهرة 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2للضرائب

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 005

 الدبلوم العالً للماجستٌر والضرائب
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

5504,5 

 ,06ع

 
 العبودي، عالء حسٌن مونس

اتجاهات السٌاسة الضرٌبٌة فً العراق ودورها فً تحلٌل 
( 0202 -0662تحدٌد مسار الحصٌلة الضرٌبٌة للسنوات )

بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب/ عالء حسٌن 

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مونس العبودي

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 050

 ل للماجستٌر فً الضرائبالدبلوم العالً المعاد
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 
0550 

5504,5 

 60,ع

 
 عدنان محسن حمزة

تحلٌل االثر الضرٌبً فً تمٌٌم االسهم بحث تطبٌمً ممارن/ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عدنان محسن حمزة

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 050

 فً الضرائب رسالة ماجستٌر
 العنوان -محاسبة   ا -ـ الضرائب0

 

 
0552 

5504,5 

 526م

 
 المعموري، لإي هادي عبٌد

التهرب الضرٌبً بسبب ؼٌاب التنسٌك بٌن الهٌئة العامة 
للضرائب والهٌئة العامة للكمارن ونافذة بٌع وشراء العملة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2االجنبٌة/ لإي هادي عبٌد المعموري

 0205العالً للدراسات المحاسبٌة،  المعهد

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب
 العنوان -محاسبة   أ -ـ الضرائب0

 

 

0556 

 5,و550

 502و

 
 وسام عبد الكاظم عبد الرضا

اثر اتباع المواعد االساسٌة للضرٌبة للنهوض بوالع 
التحاسب الضرٌبً العرالً: بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة 

 
0552 



 -2للضرائب/ لسم الشركات/ وسام عبد الكاظم عبد الرضا
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 0,2ن أـ 

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب
 العنوان -محاسبة   ا -ـ الضرائب0

 

55042332 

 6,0ح

 
 حوراء عبد االمٌر احمد

محاسبة التكالٌؾ واالدارٌة فً عٌنة من مدى تطبٌك تمنٌات 

 -2حوراء عبد االمٌر احمد الشركات محافظة البصرة/
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة البصرة:

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
 محاسبة )شركات محافظة البصرة(   -ـ الشركات0

 العنوان -أ
 

 

0550 

55042333 

 326ر

 
 محمود شحاذةرحمن 

تفوق المصارٌؾ طبما النعكاسات التعلم التنظٌمً فً تطوٌر 
الممدرات الجوهرٌة دراسة اختبارٌة/ رحمن محمود 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شحاذة

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 002

 دبلوم عالً فً المصارٌؾ
 العنوان -محاسبة   أ -ـ البنون0

 

 
0550 

55042332 

 320ش

 
 الشحمانً، عبد الحسٌن لهمود ٌاسر

منهج ممترح لتحدٌد تكالٌؾ الجودة على اساس االنشطة 
الموجهة بالولت فً اعمال المماوالت دراسة تطبٌمٌة فً 

 -2شركة الفاو العامة/ عبد الحسٌن لهمود ٌاسر الشحمانً
 0205 اد،كلٌة االدارة وااللتص -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ 002م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
البصرة( )شركة الفاو  -محاسبة )العراق -ـ الشركات0

 العنوان -أ       العامة( 
 

 
0553 

55042333 

 ,06ع

 
 العبودي، سعاد حسٌن جوٌد

اثر اعادة هٌكلة الرلابة الداخلٌة فً اداء المصارؾ 
الرشٌد(/ سعاد حسٌن  الحكومٌة )دراسة حالة فً مصرؾ

 
055, 



المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جوٌد العبودي

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 دبلوم عالً )معادل للماجستٌر( فً المصارؾ

 العنوان -أ     الرلابة الداخلٌة   -0محاسبة    -ـ البنون0

 

55042332 

 5,6أ

 
 االسدي، ذكرى مهدي صالح

تصمٌم لاعدة بٌانات لنظام المعلومات المحاسبً وفك 
متطلبات ادارة المعرفة دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة 

 -2لصناعة الزٌوت النباتٌة/ ذكرى مهدي صالح االسدي
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 006

 ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 ادارة  -المعرفة -العراق   أ -اسبةمح -ـ الشركات0

 العنوان -أ
 

 
0555 

55042332 

 506ن

 
 الكعبً، جعفر عبد الحسٌن حلو

جودة التدلٌك وتؤثٌرها فً تطبٌك لٌد التحفظ المحاسبً فً 
بعض الشركات المساهمة العرالٌة/ جعفر عبد الحسٌن حلو 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكعبً

0205 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ـ محاسبة الشركات   أ0

 

 
0555 

550423, 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، لمٌاء فاضل كاظم

تدلٌك االداء المستند للمخاطر على وفك معاٌٌر االنتوساي 

(3000- 3999\ ISSA بحث تطبٌمً فً الشركة العامة )

بؽداد:  -2كاظم الزبٌدي للصناعات االنشائٌة/ لمٌاء فاضل

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -جامعة بؽداد
0205 

 سم02ص؛ 022

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة
 العنوان -ـ المحاسبة المانونٌة   أ0

 

 
0550 

550423, 

 63ل

 
 لٌث جواد كاظم

انموذج ممترح لهٌكلٌة وظٌفة التدلٌك الداخلً بحث تطبٌمً 

بؽداد:  -2فً عٌنة من المصارؾ الخاصة/ لٌث جواد كاظم

 
0552 



المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -جامعة بؽداد
0205 

 سم02ص؛ 063

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة
 العنوان -ـ المحاسبة المانونٌة   أ0

 

5504235 

 650ب

 
 البٌضانً، صالح حسن عبد هللا

الرلابة للوحدات الحكومٌة فً ظل تطبٌك  تطوٌر اسالٌب
الحكومة االلكترونٌة دراسة مٌدانٌة فً وزارتً العلوم 

 -2والتكنلوجٌا والصناعة، صالح حسن عبد هللا البٌضانً
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,6

 ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان -الرلابة الداخلٌة   أ -0ـ المحاسبة الحكومٌة   0

 

 
0556 

5504235 

 ,20ع

 
 عماد عبد الرضا حسن

أثر النظام المحاسبً الموحد للبلدٌات على جودة المعلومات 
المحاسبٌة فً التمارٌر المالٌة ورأي المدلك الخارجً: بحث 
تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة النجؾ االشرؾ/ عماد عبد الرضا 

المعهد العالً للدراسات  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2حسن

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 053

 دكتوراه محاسبة لانونٌة
 العنوان -أ   التمارٌر المالٌة -0 الموحد ـ النظام المحاسب0ً

 

 
0502 

5504235 

 005أ

 
 أبتسام عباس عبد الحسن

تؤثٌر التعوٌضات فً تسعٌر االخطاء التؤمٌنٌة باستخدام 
العلمٌة بحث تطبٌمً فً عٌنة من شركات التؤمٌن اسالٌب 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2العامة/ ابتسام عباس عبد الحسن

 0205المعهدالعالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ ,,0

 دبلوم عالً فً التؤمٌن
 العنوان -االسالٌب العلمٌة   أ -0محاسبة    -ـ التامٌن0

 

 
0500 

5504235 

 660س

 
 سٌناء احمد جار هللا

اثر الهٌكل المالً واستثماري فً المخاطرة والعائد فً 
 -2صناعة التؤمٌن دراسة تطبٌمٌة/ سٌناء احمد جار هللا

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 

0500 



 0205والمالٌة، 

 سم02ص؛ 033

 الدبلوم العالً فً التؤمٌن المعادل للماجستٌر
 العنوان -محاسبة   أ -ـ التؤمٌن0

 

5504235 

 066ع

 
 العانً، دمحم ابراهٌم تاٌه

شرات لٌاس اداء الخدمة دور عملٌات ادارة المعرفة فً مإ
بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة(/ دمحم التؤمٌنٌة: 

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ابراهٌم تاٌه العانً

 0205والمالٌة، للدراسات المحاسبٌة 

 سم02ص؛ 025

 رسالة دبلوم عالً فً التؤمٌن
 العنوان -محاسبة   أ -ـ التؤمٌن0

 

 
0503 

5504235 

 ,32م

 
 دمحم ابراهٌم حسن

ابعاد المسإولٌة االجتماعٌة وانعكاساتها على صناعة 
التؤمٌن: بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة/ دمحم 

 المعهد العالً -عة بؽدادبؽداد: جام -2ابراهٌم حسن

 0205والمالٌة، للدراسات المحاسبٌة 

 سم02ص؛ 000

 الدبلوم العالً فً التؤمٌن
 العنوان -العراق   أ -محاسبة -ـ التؤمٌن0

 

 
050, 

5504235 

 556م

 
 المسعودي، عامر رشٌد عنٌد

ٌٌم اداء شركة التؤمٌن تحلٌل مإشرات النشاط والربحٌة لتم
 ممارن/ عامر رشٌد عنٌد بحث تطبٌمًالعرالٌة: 
المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المسعودي

 0205المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم02ص؛ 60

 ماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -العراق   أ -محاسبة -ـ التؤمٌن0

 

 

0505 

5504250 

 0,2ع

 
 عادل حمٌد صنكور

المستمبلٌة التدلٌك االستراتٌجً ودوره فً تحسٌن التولعات 

 ٍٍ ( SWOTالسعار النفط الخام العرالً باستعمال تحلٌل )ٍ

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لتسوٌك النفط )سومر(/ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عادل حمٌد صنكور

 0205للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 
0505 



 سم02ص؛ 056

 دكتوراه المحاسبة المانونٌة
 العنوان -محاسبة   أ -ـ النفط0

 

552 

 600أ

 
 االنباري، عال فاضل علوان

محددات الرشالة االستراتٌجٌة وتكٌٌفها فً منظمات 
االعمال: بحث مٌدانً فً شركتً زٌن العراق واسٌا سٌل 

بؽداد:  -2لالتصاالت المتنملة/ عال فاضل علوان االنباري

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 026

 سالة ماجتٌر علوم ادارة االعمالر
شركتً زٌن العراق واسٌا سٌل  -ـ ادارة االعمال )العراق0

 أـ العنوان      لالتصاالت(
 

 

0500 

552 

 06,غ

 
 الؽراوي، فاضل عباس حسن

لدرات التعلم التنظٌمً وتؤثٌرها فً تمرٌر عملٌة االبداع 
بتوسط ادارة المعرفة دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من 

المدٌرٌن فً شركة الحفر العرالٌة/ فاضل عباس حسن 
كلٌة االدارة  -البصرة: جامعة البصرة -2الؽراوي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 065ن، -أ

 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال

 التعلم -0تنظٌم وادارة    -ٌةـ شركة الحفر العرال0

 العنوان -االبداع  أ -3

 

 

0502 

5524200 

 052هـ

 
 الهاشمً، صبٌح حبٌب ٌسر

تؤثٌر المهارات الشخضٌة والعوامل البٌئٌة الداخلٌة اداء 
المشروعات الخبرة العلمٌة متؽٌرا تفاعلٌا دراسة مٌدانٌة 
فً بعض المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً محافظة 

البصرة: جامعة  -2البصرة/ صبٌح حبٌب ٌسر الهاشمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 62

 ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -أ     ادارة االعمال  -ـ المشروعات الصؽٌرة0

  

 
0506 

55242, 

 5,0أ

 
 اسراء سعد عبد كاظم

أثر ممارسات ادارة سلسلة التجهٌز فً االداء االستراتٌجً/ 
كلٌة االدارة  -بابل: جامعة بابل -2اسراء سعد عبد كاظم

 
0522 



 0205وااللتصاد، 

 سم02ص، ,05

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -االداء االستراتٌجً   أ -0 ـ االدارة الصناعٌة0

 

55242, 

 056ب

 
 البازي، حنٌن خالد صالح احمد

االستثمار فً تكنلوجٌا المعلومات ودوره التفاعلً فً 
العاللة بٌن المٌمة المضافة لرأس المال الفكري واالداء 

 -2المالً بحث تطبٌمً/ حنٌن خالد صالح احمد البازي
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -ا   االداء المالً   -0ـ االدارة الصناعٌة   0

 

 
0520 

 ,2و552

 052ب

 
 بسام باسم جمٌل
االستراتٌجٌة دالة للذكاء التنافسً/ بحث تباٌن المخاطرة 

تطبٌمً فً عدد من الشركات الصناعٌة العرالٌة/ بسام باسم 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جمٌل

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة وااللتصاد
 نالعنوا -أ  المخاطرة االستراتٌجٌة  -0 ٌةـ االدارة الصناع0

 

 
0502 

55242, 

 202ت

 
 تمام سلمان خضر

جدولة المشروع باستعمال اسلوب برمجة االهداؾ دراسة 
مٌدانٌة لمشروع المرٌة العصرٌة فً محافظة واسط/ تمام 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سلمان خضر

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة وااللاصاد
 العنوان -العراق )محافظة واسط(   أ -دارة الصناعٌةـ اال0

 

 
0523 

55242, 

 566ح

 
 الحسٌنً، بسمه مهدي

تؤثٌر اعادة تصمٌم العملٌات فً التمٌز بادارة المشارٌعن 
دراسة حالة فً شركة الواحة للمشروبات الؽازٌة والعصائر 

 والمٌاه المعدنٌة واللدائن وصناعة االؼطٌة البالستٌكٌة

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2المحدودة/ بسمة مهدي الحسٌنً

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 
052, 



 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 العنوان -ـ االدارة الصناعٌة   أ0

 

55242, 

 606ح

 
 الحٌانً، بشٌر اسماعٌل محمود

 تؤثٌر استراتٌجٌات سلسلة التجهٌز فً دورة حٌاة المنتوج
ودراسة تحلٌلٌة فً الشركة العامة للصناعات االنشائٌة/ 

الجامعة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2بشٌر اسماعٌل محمود

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -العراق   أ -ـ ادارة االعمال الصناعٌة0

 

 
0525 

 ,2و552

 262د

 
 انفال سمٌر كاظمالدلٌمً، 

ادارة االستثمار فً المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة ودورها 
فً االداء )دراسة تحلٌلٌة فً المطاع الصناعً الخاص(/ 

كلٌة االدارة  -بابل: جامعة بابل-2انفال سمٌر كاظم الدلٌمً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 العنوان -)العراق(   أ ـ االدارة الصناعٌة0

 

 
0525 

55242, 

 ,56س

 
 ٌدر مظلوم كاظمحالسعٌدي، 

تمٌٌم اداء المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة على وفك 
مدخل بطالة االداء المتوازن بحث تطبٌمً فً شركتً 

بؽداد:  -2الفضل واالخوة/ حٌدر مظلوم كاظم السعٌدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً علوم االدارة وااللتصاد

 العنوان -ا   العراق   -ـ االدارة الصناعٌة0

 

 
0520 

55242, 

 600ش

 
 شهباء حازم حمٌد

امكانٌة تطبٌك بعض ابعاد الهندسة المتزامنة واثرها فً 
االداء االستراتٌجً بحث فً شركة الزوراء العام، شهباء 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2حازم حمٌد

0205 

 سم02ص؛ 053

 االداء االستراتٌجً -0 لعراقا -ـ االدارة الصناعٌة0

 العنوان -أ

 
0522 



 

55242, 

 662ش

 
 الشوٌلً، اٌمان عسكر حاوي كزار

تؤثٌر متطلبات استمرارٌة تدفك عملٌة االنتاج فً االداء 
مخاطر سلسلة الشامل للعملٌات باعتماد استراتٌجٌة ادارة 

التجهٌز متؽٌرا الجاهز المحدودة/ اٌمان عسكر حاوي كزار 
كلٌة االدارة  -البصرة: جامعة البصرة -2الشوٌلً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال

 العنوان -العراق )البصرة(    أ -ـ االدارة الصناعٌة0

 

 

0526 

55242, 

 000ص

 
 عزام عبد الوهاب عبد الكرٌمالصباغ، 

تطوٌر المنتج على وفك منهجٌتً الهندسة المتزامنة 
والحٌود السداسٌة المرنة: بحث تطبٌمً فً الشركة العامة 

للصناعات الكهربائٌة/ عزام عبد الوهاب عبد الكرٌم 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الصباغ

0205 

 سم02ص؛ 000ش، -و

 دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمالاطروحة 

 الهندسة المتزامنة -0  العراق  -االدارة الصناعٌةـ 0

 العنوان -أ
 

 

0526 

55242, 

 066ط

 
 الطائً، اٌمن هادي طالب

تؤثٌر المدرات الجوهرٌة على التؽٌٌر التنظٌمً بحث مٌدانً 
فً الشركة العامة للصناعات المٌكانٌكٌةفً االسكندرٌة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طالب الطائًاٌمن هادي 

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
التؽٌر  -3المدرات الجوهرٌة    -0ـ االدارة الصناعٌة   0

 أـ العنوان   التنظٌمً
 

 

0560 

55242, 

 ,02ع

 
 عامر حمدي عبد ؼرٌب

امن المعلومات المعتمد  تشخٌص الفجوة بٌن نظام ادارة
( فً ISO27001 :2013ومتطلبات المواصفة الدولٌة )

الهٌؤة العرالٌة للحاسبات المعلوماتٌة/ عامر حمدي عبد 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ؼرٌب

0205 

 

0560 



 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -أ   العراق   -ـ االدارة الصناعٌة0

 

55242, 

 ,26ع

 
 العمٌدي، مٌس حسٌن امٌن

اثر اللوجستن العكسً على حماٌة البٌئة )دراسة تطبٌمٌة 
فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات فً بؽداد(/ مٌس 

كلٌة االدارة  -بابل: جامعة بابل -2حسن امٌن العمٌدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,0

 دارة و االلتصادرسالة ماجستٌر فً اال
 حماٌة  -البٌئة -0العراق )بؽداد(   -ـ االدارة الصناعٌة0

 العنوان -أ
 

 

0563 

55242, 

 00,ع

 
 عذبة كرم عبد الرحمن جلمٌران

التصنٌع باالستجابة السرٌعة وتؤثٌره فً جدولة العملٌات 
التشعٌلٌة بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت 

الفارابً/ عذبة كرم عبد الرحمن مصنع  -النباتٌة/
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جلمٌران

0205 

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر علوم فً االدارة الصناعٌة

 العنوان -العملٌات التشؽٌلٌة  أ -0ـ االدارة الصناعٌة   0

 

 

056, 

55242, 

 506ع

 
 العزاوي، انتصار هادي حسٌن

خارطة مجرى المٌمة فً تحمٌك المٌزة امكانٌة استخدام 
دراسة حالة فً شركة صناعات االصباغ  -التنافسٌة

 بؽداد: جامعة -2الحدٌثة/ انتصار هادي حسٌن العزاوي

 0205 الكلٌة التمنٌة االدارٌة، -بؽداد

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر تمنً فً تمنٌات ادارة العملٌات
 العنوان -ـ االدارة الصناعٌة   أ0

 

 
0565 

55242, 

 ,32م

 
 دمحم عبد احمد

تخطٌط االحتٌاجات من المواد للمحرن الكهربائً فً البٌئة 
دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات  -الضبابٌة

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المهربائٌة

0205 

 
0565 



 ص: اٌض,02ب، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -المحرن الكهربائً   أ -0دارة الصناعٌة   ـ اال0

 

55242, 

 ,50م

 
 المساري, محمود عاٌد حسن

تؤثٌر ابعاد المٌادة التموٌلٌة فً تطبٌك ادارة الجودة الشاملة 
بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لمنتوجات االلبان/ محمود 

االدارة كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عاٌد حسن المساري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -منتجات   أ -ـ االلبان0

 

 

0560 

55242, 

 020هـ

 
 هالة حسٌن جبر

تؤثٌر التوجه نحو الزبون فً تحدٌد الحصة السولٌة دراسة 
تحلٌلٌة للشركة العامة للصناعات المٌكانٌكٌة فً 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2ة حسٌن جبراالسكندرٌة/ هال

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
ـ االدارة الصناعٌة )الشركة العامة للصناعات المٌكانٌكٌة 0

 العنوان -بابل(   ا-فً االسكندرٌة
 

 
0562 

55242,6550 

 200أ

 
 االمٌر، االء عبد االمٌر احمد

تمٌٌم االثار البٌئٌة لدورة حٌاة باستخدام برنامج 

SIMAPRO.VO.7.18  دراسة تطبٌمٌة فً شركة الفرات

السدة/ االء عبد االمٌر احمد  -العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة

الكلٌة التمنٌة االدارٌة،  -الجامعة التمنٌة الوسطى -2االمٌر

0205 

 سم02ص؛ 62

 ماجستٌر تمنً فً ادارة العملٌات

 الصناعات الكٌمٌاوٌة -0عراق   ال -االدارة الصناعٌةـ 0

 العنوان -أ
 

 
0566 

55242,6550 

 ,26ح

 
 حمٌد شكر عبد االمٌر

تحدٌد المولع السولً للمنتجعلى وفك المزاٌا التنافسٌة 
بحث مٌدانً فً بعض شركات المطاع الصناعً العرالً/ 

االدارة كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حمٌد شكر عبد االمٌر

 

0522 



 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 المزاٌا التنافسٌة -0العراق    -ـ االدارة الصناعٌة0

 العنوان -أ
 

55242,6550 

 26ع

 
 علً عبد الحسن دلً

تؤثٌر خصائص المنظمة المتعلمة فً نجاح ادارة المشروع : 
العامة للطرق والجسور/ بحث استطالعً تحلٌلً فً الهٌؤة 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً عبد الحسن دلً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,03ي، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -أ     العراق  -ـ االدارة الصناعٌة0

 

 
0520 

55242,6550 

 630ؾ

 
 الفٌحان، رٌام عامر رٌس

العمل فً الخٌار االستراتٌجً تؤثٌر خصائص تصمٌم 
التنافسً: دراسة استطالعٌة فً الشركة العامة لصناعة 

السٌارات فً االسكندرٌة ومعمل اسمنت الكوفة/ رٌام عامل 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بابل: جامعة بابل -2رٌس الفٌحان

0205 

 سم02ص؛ 000ز، 
 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة

 السٌارات -الصناعة -0لعراق   ا -عٌةـ االدارة الصنا0

 العنوان -أ
 

 
0520 

55240 

 262ت

 
 التمٌمٌن مروة ابراهٌم زٌد

الثمافة التنظٌمٌة متؽٌرا تفاعلٌا بٌن توفر متطلبات االساسٌة 
لبناء نظام الكترونً والحد من سوء السلون التنظٌمً فً 

 -الجامعات العرالٌة: دراسة تحلٌلٌة فً جامعات بؽداد

البصرة:  -2الكوفة/ مروة ابراهٌم زٌد التمٌمً -البصرة

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -أ     ادارة االعمال  -ـ التنظٌم0

 

 
0523 

55240 

 ,02خ

 
 الخالدي، خٌرٌة عبد فضل

الهوٌة التنظٌمٌة والتبٌن التؤثٌرات التفاعلٌة بٌن فجوة 

 
052, 



التنظٌمً وانعكاساتها فً سلون العمل المنحرؾ/ خٌإٌة 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2عبد فضل الخالدي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -العمل المنحرؾ   أ -0ادارة االعمال   -ـ التنظٌم0

 

55240 

 ,20ع

 
 عماد علً محمود

انعكاس العاللة بٌن بٌن ادارة الموهبة والتفكٌر االبداعً 
على التؽٌٌر التنظٌمً: بحث مٌدانً لعٌنة من كلٌات 

 -2الجامعات العرالٌة الحكومٌة واالهلٌة/ عماد علً محمود
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02سم؛ 02هـ، -ا

 دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمالأطروحة 
 التفكٌر االبداعً    -0ادارة االعمال     -ـ التنظٌم0

 العنوان -أ
 

 

0525 

552,,0 

 63ل

 
 لٌث خلٌل ابراهٌم

اعادة  هندسة عملٌة االعمال وتطوٌر الجاهزة التنظٌمٌة 
لتحسٌن الكفاءة التشؽٌلٌةن بحث مٌدانً فً الشركة العامة 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2للنمل البري

0205 

 سم02ص؛ 0,6

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -أ       ادارة االعمال -ـ التنظٌم0

 

 

0525 

55240 

 ,60م

 
 مٌادة كاظم نتوش

تؤثٌر الوالء التنظٌمً فً االستعداد للتؽٌر الثمة والعدالة 

البصرة:  -2وسٌطٌن/ مٌادة كاظم نتوش التنظٌمٌة متؽٌرٌن

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -ا السلون  -المواطنة -0 االعمالادارة  -ـ التنظٌم0

 

 
0520 

55240 

 062ن

 
 ناٌؾ علً عاصً

لمال تؤثٌر سلون المواطنة التنظٌمٌة واستثمار رأس ا
البشري فً تمٌز االداء المنظمً: دراسة استطالعٌة 

بؽداد: الجامعة  -2تحلٌلٌة فً جامعة بابل/ ناٌؾ علً عاصً

 
0522 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 055ن، -ا

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال
 العنوان -أ سلون    -المواطنة -0 ادارة االعمال -ـ التنظٌم0

 

552400 

 065ر

 
 الربٌعً، نضال اسماعٌل حسن

لمانونٌة لالدارة/ دور نظرٌة المرفك العام فً مجال االعمال ا
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2نضال اسماعٌل حسن الربٌعً

 0205المانون، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -ـ ادارة االعمال المانونٌة   أ0

 

 
0526 

552405 

 662أ

 
 أبو الهٌل، احالم فٌصل

امكانٌة تطبٌك بطالة االداء المتوازن فً تمٌٌم االداء المالً 
واالستراتٌجً: دراسة استظالعٌة فً عٌنة من الشركات 

بؽداد: الجامعة  -2وزارة النمل/ احالم فٌصل ابو الهٌل

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02 ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 العنوان -العراق   أ -ـ االدارة المالٌة0

 

 

0502 

5524055 

 500د

 
 دعاء ذٌب عبد المادر

امكانٌة استعمال استراتٌجٌة الزخم للتحمك من الكفاءة 
بؽداد:  -2الضعٌفة للسوق المالً/ دعاء ذٌب عبد المادر

 0205رة وااللتصاد، كلٌة االدا -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 02خ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ االدارة المالٌة   أ0

 

 
0500 

552405 

 6,0غ

 
 ؼٌداء علً مكً عبود

تؤثٌر بعض المستخلصات النباتٌة على الصفات النوعٌة 
لاللراص المصنعة من لحوم االبمارواالبل خالل الخزن 

البصرة: جامعة  -2والتجمٌد/ ؼٌداء علً مكً عبودبالتبرٌد 

 0205كلٌة الزراعة،  -البصرة

 سم02ص؛ 030

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الثروة الحٌوانٌة

 
0500 



 المستخلصات النباتٌة -0 حفظ -ـ اللحوم الحمراء0

 العنوان -أ
 

552405 

 ,66ز

 
 الزهٌري، عال عباس حسٌن

لتحمٌك العائد على االوراق امكانٌة تطبٌك المراجحة الدولٌة 

بؽداد: الجامعة  -2المالٌة/ عال عباس حسٌن الزهٌري

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 60

 ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال

 العنوان -ـ االدارة المالٌة )نٌوٌورن ولندن(      أ0

 

 
0503 

552405 

 005ن

 
 النافعً، راسم كاظم عبٌس

ممارن لالداء المالً بٌن بلدٌات بابل وكربالء/ راسم  تحلٌل
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2كاظم عبٌس النافعً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,2

 العنوان -ـ االدارة المالٌة   أ0دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات 

 

 
050, 

5524050 

 600ب

 
 البٌاتً، اٌاد هادي خلٌل

بحث  عكاسها فً عملٌة الرلابة المالٌة:نالمعرفة الضمنٌة وا
مٌدانً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي/ اٌاد هادي خلٌل 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌاتً

0205 

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً الرلابة والتفتٌش
 نوانالع -أٌوان الرلابة المالٌة االتحادي  ـ الرلابة المالٌة د0

 

 
0505 

55240500 

 232آل 

 
 آل محمود، حسٌن فاضل عباس

تمٌٌم جودة نظام التعلٌم المحاسبً الجامعً فً ظل معاٌٌر 
0220- ISOبؽداد:  -2/ حسٌن فاضل عباس آل محمود

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -أ   العراق   -ـ المحاسبة االدارٌة0

 

 
0505 

55240500 

 052ؾ

 
 الفاضل، فاتن حاتم رجب

أثر عوامل البٌئة الداخلٌة فً تطبٌك االسالٌب الحدٌثة 

 

0500 



مع دراسة لبعض التجارب  -للمحاسبة االدارٌة فً العراق
بؽداد: الجامعة  -2الدولٌة/ فاتن حاتم رجب فاضل

 0205دارة وااللتصاد، كلٌة اال -المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ 035و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
التجارب  -3البٌئة الداخلٌة    -0ـ المحاسبة االدارٌة   0

 أـ العنوان    الدولٌة
 

5524050 

 ,56س

 
 السعٌدي، دالل لاسم عبد الحسٌن

تحلٌل اداء بعض صنادٌك االستثمار السعودٌة مع بٌان 
امكانٌة تؤسٌسها فً العراق/ دالل لاسم عبد الحسٌن 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2السعٌدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 022

 ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال

 العنوان -ادارة االعمال   أ -ـ االستثمار0

 

 
0502 

55240500 

 ,32أ

 
 أحمد عبد هللا كرٌم
النمدي فً العائد والمخاطرة: دراسة اثر دورة التحول 

تحلٌلٌة لعٌنة من الشركات المطاع الصناعً المدرجة فً 
لؽاٌة  0225سوق العراق لالوراق المالٌة للفترة من سنة 

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2/ أحمد عبد هللا كرٌم0203

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 002

 ة والمصرفٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌ
 العنوان -أ    ادارة   -ـ رأس المال0

 

 

0506 

55240500 

 6,2م

 
 المندالوي، جوان حسٌن امٌن

تمكٌن رأس المال الحكٌم وتؤثٌره فً تحسٌن عملٌات تولٌد 
بؽداد:  -2المعرفة المستمبلٌة/ جوان حسٌن امٌن المندالوي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 036

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -المعرفة المستمبلٌة   أ -0ادارة    -ـ رأس المال0

 

 

0502 

5524050,0 

 620ش

 
 شٌماء حمد شهاب

أثر العوامل السلوكٌة للمستثمر فً حركة تداول االسهم 
شٌماء  ة فً سوق العراق لالوراق المالٌة/دراسة تحلٌلٌ

 
0500 



الكلٌة التمنٌة  -ة التمنٌة الوسطىالجامع -2حمد شهاب

 0205االدارٌة، 

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً التمنٌات االدارٌة والمالٌة

 العنوان -أ     االوراق المالٌة  -0ـ االسهم   0

 

5524055 

 ,05ي

 
 الٌاسري، كامل نوماس طٌنة

تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة على وفك تصنٌؾ براون 
تطبٌمً فً جامعة كربالء/ كمال نوماس للمخاطر: بحث 

معهد العالً ال -بؽداد: جامعة بؽداد -2طٌنة الٌاسري

 0205المالٌة، للدراسات المحاسبٌة و

 سم02ص؛ 065م، -أ

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة
 العنوان -أ   الرلابة الداخلٌة  -0ادارة مالٌة    -ـ المخاطر0

 

 
0500 

5524055, 

 ,06ع

 
 العبٌدي، ٌسرى عامر عبد الكرٌم

تؤثٌر استراتٌجٌات االستثمار والعوامل السلوكٌة فً لرارات 

بؽداد:  -2االستثمار المالً/ ٌسرى عبد الكرٌم العبٌدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العوامل السلوكٌة -0ة مالٌة   ادار -ـ االستثمارات0

 العنوان -أ
 

 
0503 

5524055, 

 ,36م

 
 مجٌد محسن دمحم

تؤثٌر االستثمار االجنبً ؼٌر المباشر ومعدل الفائدة فً 
امكانٌة بناء سٌنارٌو واالداء االستراتٌجً المصرفً دراسة 
حالة فً مصارٌؾ تجارٌة عرالٌة خاصة مختارة للمدة من 

البصرة: جامعة  -2/ مجٌد محسن دمحم0203 -0220

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة

 سم02ص؛ 062

 دكتوراه فً ادارة االعمال
 العنوان -أ   ادارة مالٌة   -ـ االستثمارات0

 

 
050, 

552405630 

 ,32أ

 
 أحمد خلٌل ماشاء هللا

تطوٌر معاٌٌر نظام الرلابة الصحٌة للمختبرات ؼاالهلٌة/ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2احمد خلٌل ماشاء هللا

 0205وااللتصاد، 

 
0505 



 سم02ص؛ 23

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -أ   المختبرات االهلٌة   -0 ادارة -ـ المستشفٌات0

 

552405630 

 5,6أ

 
 االسدي، شهٌد مجٌد حسٌن

سبل السٌطرة على العدوى فً اطار ادارة النفاٌات الطبٌة: 
حالة فً مستشفٌات الناصرٌة/ شهٌد مجٌد حسٌن دراسة 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االسدي

0205 

 سم02ص؛ ,00

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -أ    النفاٌات الطبٌة  -0ادارة    -ـ المستشفٌات0

 

 

0505 

552405630 

 660أ

 
 أنوار مزهر سهٌل
 -للموارد البشرٌة فً دائرة صحة بؽدادالتخطٌط االجمالً 

بؽداد:  -2الكرخ: رإٌة استراتٌجٌة/ أنوار مزهر سهٌل

 0205 كلٌة االدارة وااللتصاد، -ة بؽدادجامع

 سم02ص؛ 020

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -أ   الموارد البشرٌة   -0 ادارة -ـ المستشفٌات0

 

 
0500 

552405630 

 262ت

 
 ستار وطن بشارة التمٌمً،

الثر توزٌع الخدمات الصحٌة فً تلطٌؾ الصورة الذهنٌة 
بؽداد: جامعة  -2لدى الزبون/ ستار وطن بشارة التمٌمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 023خ، -أ

 الدبلوم العالً فً ادارة المستشفٌات

 العنوان -أ     ادارة   -ـ المستشفٌات0

 

 
0502 

552405630 

 502ح

 
 حسام حربً حمد علً

تصمٌم نظام الرلابة الستبالٌة للسٌطرة على حاالت العدوى 
 -2المكتسبة فً صاالت العملٌات/ حسام حربً حمد علً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -أ    الرلابة االستبالٌة  -0 ادارة -ـ المستشفٌات0

 

 

0506 



552405630 

 ,20ح

 
 الحمادي، ضمٌاء عبد الزهرة سلٌم

اختٌار مدراء المستشفٌات  على اساس الكفاءة والفاعلٌة 

 -2محاولة بناء نموذج/ ضمٌاء عبد الزهرة سلٌم الحمادي
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 الدبلوم العالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -الكفاءة والفاعلٌة   أ -0ـ ادارة المستشفٌات  0

 

 
0532 

552405630 

 03,د

 
 الدراجً، عامر جبار عبادة

تمٌٌم االداء التمرضً على وفك معاٌٌر منظمة الصحة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2العالمٌة/ عامر جبار عبادة الدراجً

 0205وااللتصاد، كلٌة االدارة 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً ادارة التمرٌض

 العنوان -االداء التمرٌضً   ا -0ادارة    -ـ المستشفٌات0

 

 

0530 

552405630 

 20,ز

 
 الزركانً، مبارن حجاب فالح

تشخٌص منظومة ادارة المواهب التمرٌضٌة بحث 
استطالعً الراء عٌنة من المالن التمرٌضً فً مستشفٌات 

بؽداد:  -2صحة واسط/ مبارن حجاب فالح الزركانًدائرة 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02؛ ص033

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -أ     ادارة   -ـ المستشفٌات0

 

 

0530 

552405630 

 056م

 
 مازن عودة مطرود

شفى تفصٌل الرلابة االدارٌة للحد من تسرٌب الدواء فً مست
االمام الحسٌن علٌه السالم الطبٌة بكربالء الممدسة/ مازن 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عودة مطرود

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 26

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -الرلابة االدارٌة   أ -0ادارة    -ـ المستشفٌات0

 

 
0533 

552405630 

 620ن

 
 الرزاقنهلة سعٌد عبد 

تمٌٌم السام التدرٌب والتطوٌر واجراءات تحسٌن االداء 
نهلة سعٌد عبد  الكرخ/ -حالة فً دائرة صحة بؽداد ودراسة

 
053, 



كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرزاق

0205 

 سم02ص؛ 030

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات

 العنوان -التدرٌب والتطوٌر   أ -0ادارة   -ـ المستشفٌات0

 

052405630 

 006أ

 
 ابتهال خاجٌن تكالن

سلوكٌات فن االتكٌت وثمافة الخدمة المتمٌزة وأثرهما فً 
شخصٌة مستهلن الخدمة الفندلٌة: دراسة مٌدانٌة فً فنادق 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2محافظة بؽداد/ ابتهال خاجٌن تكالن

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 053

 أطروحة دكتوراه فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -أ       ادارة مالٌة  -ـ الفنادق0

 

 
0535 

552405630 

 660ز

 
 زٌنب صادق مصطفى

تنمٌة ممومات الجذب السٌاحً باستخدام بعض المعلومات 
الجؽرافٌة: دراسة تطبٌمٌة فً بعض مناطك اهوار العراق 

بؽداد:  -2ادق مصطفى/ زٌنب ص0203 -0223للمدة من 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,02

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -االهوار   أ -العراق -0ادارة مالٌة    -ـ الفنادق0

 

 
0535 

552405630 

 620ش

 
 شٌماء حمٌد رشٌد كاظم
فً تنمٌة السٌاحة الثمافٌة: دراسة دور المتاحؾ العرالٌة 

 -2تطبٌمٌة فً المتحؾ البؽدادي/ شٌماء حمٌد رشٌد كاظم
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -ادارة مالٌة   أ -ـ الفنادق0

 

 
0530 

552405630 

 ,06ع

 
 دمحم محسن ابراهٌم العبٌدي،

السٌاحة العربٌة واهمٌتها فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة فً 
العراق دراسة تحلٌلٌة مستمبلٌة/ دمحم حسن ابراهٌم 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2العبٌدي

 0205وااللتصاد، 

 

0532 



 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر علوم فً السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -أ     ارة مالٌة  اد -ـ الفنادق0

 

552405630 

 606ن

 
 الكنانً، محسن مهدي رباط دمحم

الحوكمة مسار التطوٌر المطاع السٌاحً العرالً فً ظل 
التنمٌة البٌئٌة المستدامة دراسة تطبٌمٌة فً وزارة السٌاحة 

بؽداد: الجامعة  -2واالثار/ محسن مهدي رباط دمحم الكنانً

 0205ة االدارة وااللتصاد، كلٌ -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 060

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -أ      ادارة مالٌة  -ـ الفنادق0

 

 

0536 

55243 

 600ش

 
 الشٌبانً، زٌنة كاظم دخٌل

تؤثٌر ممدرات الموارد البشرٌة فً االداء المتمٌز: الدور 
البشرٌة/ زٌنة كاظم دخٌل الوسٌط الدوار الموارد 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الشٌبانً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 030ل، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -أ  االداء المتمٌز  -0 ادارة  -ةالموارد البشرٌ ـ0

 

 
05,2 

55243 

 63ل

 
 لٌث عادل حمٌد رشٌد

التحول فً ممدرات ادارة الموارد البشرٌة اختبار ممارسة 
( وزمالئه: بحث تطبٌمً فً WRICH :2012طبما لنموذج )

عدد من المصارؾ العرالٌة االهلٌة/ لٌث عادل حمٌد 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رشٌد

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -أ المصارؾ العرالٌة االهلٌة    -0ـ ادارة االفراد 0

 

 
05,0 

55243 

 50,م

 
 الخرسانً، مروة عبد الكرٌم كاظم

الدور المتجدد الدارة الموارد البشرٌة وتؤلٌره فً ادارة 
الفجوة المعرفٌة دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من العاملٌن 

 -2فً مصرؾ الرافدٌن/ مروة عبد الكرٌم كاظم الخرسانً
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -د: الجامعة المستنصرٌةبؽدا

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 
05,0 



 العنوان -الفجوة المعرفٌة   أ -0ـ ادارة االفراد   0

 

55243005 

 006ؾ

 
 فاتن نهاد جواد

تؤثٌر المناخ االبداعً فً االداء المتمٌز من خالل ادارات 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2نهاد جوادالذات/ فاتن 

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -الذات   أ -0ـ تمٌٌم االداء   0

 

 
05,3 

552430, 

 065ر

 
 الربٌعً، سمٌة عباس مجٌد رشٌد

صناعة المعرفة واالؼتراب الوظٌفً وتؤثٌرهما فً االداء 
المتمٌز: دراسة استطالعٌة فً كلٌات الجامعة المستنصرٌة، 

بؽداد: الجامعة  -2سمٌة عباس مجٌد رشٌد الربٌعً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 062

 العنوان -ادارة االفراد   أ -ـ الموظفون0

 

 
05,, 

552430, 

 500ق

 
 المصاب، عالٌة ؼرٌب سلٌمان

الروح المعنوٌة للمالن التمرٌضً ً العوامل المإثرة ف
انعكاسها فً بناء االلتزام التنظٌمً: بحث استطالعً فً و

 -2مستشفى كركون العام/ عالٌة ؼرٌب سلٌمان المصاب
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض/ لسم ادارة االعمال
االفراد )مالن التمرٌضً( فً مستشفى كركون ـ ادارة 0

 أـ العنوان           العام
 

 
05,5 

5524,200 

 5,0أ

 
 أسراء برهان صالح

تحلٌل لكلفة العائد االلتصادي واالجتماعً الستثمارات خدمة 
الهاتؾ النمال دراسة حالة فً وزارة االتصاالت/ اسراء 

ارة وااللتصاد، كلٌة االد -بؽداد: جامعة بؽداد -2برهان صالح

0205 

 سم02ص؛ 2,

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -الهاتؾ النمال   أ 02ـ التخطٌط االستراتٌجً   0

 

 
05,5 

5524,200   



 اسراء رعد ناٌؾ جبار 5,0أ
استراتٌجٌات التسوٌمٌة لتجزئة السوق الصناعً لشركة 

بؽداد: جامعة  -2االسمنت العرالٌة/ اسراء رعد ناٌؾ جبار

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 55

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

05,0 

5524,200 

 262ت

 
 التمٌمً، هانً عدنان عبد الوهاب

دور التخطٌط االستراتٌجً فً عملٌة تنفٌذ المشارٌع: 
محافظة دٌالى/ هانً عدنان عبد دراسة حالة فً دٌوان 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الوهاب التمٌمً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,0

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-تنفٌذ     أ -المشارٌع -0ـ التخطٌط االستراتٌجً  0

 

 
05,2 

5524,200 

 ,00ج

 
 الجابري، فرح لاسم دمحم

الجاهزٌة االستراتٌجٌة لرأس المال البشري وفك لٌاس 
منظور بطالة العالمات المتوازنة: دراسة حالة فً مدٌرٌة 

المادسٌة:  -2اتصاالت وبرٌد مٌسانفرح لاسم دمحم الجابري

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة المادسٌة

 سم02ص: اٌض؛ 66ز، -أ

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -التخطٌط االستراتٌجً   أ -اق )مٌسان(ـ العر0

 

 

05,6 

5524,200 

 ,06ج

 
 الجبوري، احمد حسن عبد هللا

تطوٌر نموذج تمٌٌم االداء المإسسً الحكومً للشركة 

بؽداد:  -2العامة لالتصاالت والبرٌد/ احمد حسن عبد هللا

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد -جامعة بؽداد

 سم02 ص؛000

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-أ  البرٌد  -االتصاالات -0 اتٌجً ـ التخطٌط االستر0

 

 
0552 

5524,200 

 552ج

 
 الجشعمً، امٌر مطلن عبد االمٌر حسٌن

نحو رإٌة استراتٌجٌة لتطوٌر الهٌكل التنظٌمً لدٌوان 
الولؾ الشٌعً دراسة تحلٌلٌة لوالع حال الهٌكل التنظٌمً 

 -2امٌر مطلن عبد االمٌر الجشعمً -2لدٌوان الولؾ الشٌعً

 
0550 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 56ح، -ا

 جًدبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌ
 العنوان-أراتٌجً )دٌوان الولؾ الشٌعً(  ـ التخطٌط االست0

 

5524,200 

 ,66ج

 
 الجنٌد، ارٌج فاٌك شوكت

اجراءات نمل الملكٌة العمارٌة فً دائرة التسجٌل العماري 
بؽداد:  -2وسبل االرتماء بها/ ارٌج فاٌك شوكت الجنٌد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 63

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0550 

5524,200 

 606ج

 
 الجوفً، علٌاء سعٌد عباس

تاثٌر بعض ابعاد حضارة المنظمة فً االداء االستراتٌجً  
من خالل اخاللٌات الوظٌفة العامة/ علٌاء سعٌد  عباس 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجوفً

0205 

 سم02ص؛ 022

 دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة

 اخاللٌات -الوظٌفة العامة -0  ـاالدارة االستراتٌجٌة 0

 العنوان -أ
 

 

0553 

5524,200 

 56ح

 
 حسن سعدي فاضل

تخطٌط استخدام المٌاه فً العراق ودوره فً مواجهة 
بؽداد: جامعة  -2فاضلالتحدٌات دراسة حالة/ حسن سعدي 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 3,

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -المٌاه فً العراق   أ -0ـ التخطٌط االستراتٌجً  0

 

 

055, 

5524,200 

 5,3خ

 
 الخزرجً، دمحم عٌدان بانً

مً االستراتٌجٌات التنافسٌة ودورها فً الخٌار التسوٌ
للمنظمة دراسة تحلٌلٌة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة/ 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2دمحم عٌدان بانً الخزرجً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً ادارة االعمال

 
0555 



 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

5524,200 

 ,60ر

 
 رواد علً رحال

التصمٌم التنظٌمً فً االداء االستراتٌجً: بحث مٌدانً دور 
بؽداد: جامعة  -2فً دائرة صحة االنبار/ رواد علً رحال

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً ادارة العامة
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

 
0555 

5524,200 

 665ر

 
 علً محٌبسالروٌشدي، حسام 

رٌادٌة المنظمات العامة على ضوء التوافك بٌن الذكاء 
التنافسً والتجدٌد االستراتٌجً بحث تحلٌلً فً جامعة 

بؽداد: جامعة  -2بؽداد/ حسام علً محٌبس الروٌشدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة

 العنوان -ط االستراتٌجً   أـ التخط0ٌ

 

 
0550 

5524,200 

 666ز

 
 الزوٌنً، حٌدر خلٌل ابراهٌم

التخطٌط االستراتٌجً فً المدٌرٌة العامة للتربٌة فً 
محافظة المادسٌة: الوالع وافاق التطوٌر دراسة حالة/ حٌدر 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2خلٌل ابراهٌم الزٌنً

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0552 

5524,200 

 ,05س

 
 الساعدي، صبار علً دمحم

جدولة تنفٌذ استراتٌجٌة مكافحة الفساد االداري والمالً فً 
بؽداد: جامعة  -2محافظة بؽداد/ صبار علً دمحم الساعدي

 0205االدارة وااللتصاد، كلٌة  -بؽداد

 سم02ص؛ 00

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   ا0

 

 
0556 

5524,200  
 الساري، فراس صالح مهدي

 
0552 



تموٌم والع ممارسات ادارة الموارد البشرٌة دراسة حالة  0,6س
فً الشركة العامة لموانئ العراق/ فراس صالح مهدي 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الساري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 003

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

5524,200 

 ,3س

 
 سحر محمود علً

تحسٌن العملٌات االنتاجٌة بتطبٌك استراتٌجٌة تطور المنتج 
العامة للصناعات الكهربائٌة/ سحر  دراسة فً شركة دٌالى

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محمود علً

0205 

 سم02ص؛ 52

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-العملٌات االنتاجٌة   أ -0ـ التخطٌط االستراتٌجً  0

 

 
0550 

5524,200 

 03,س

 
 السراج، سامٌة ناصر حسٌن

البٌئٌة المإثرة على تلوث نهر دجلة فً مدٌنة بؽداد العوامل 
 بؽداد: -2سامٌة ناصر حسٌن السراج وطرق معالجتها/

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص، 05

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 

0550 

5524,200 

 202س

 
 طٌبة فارس عبد الزهرة جنةالسالمً، 

المدرات الرٌادٌة ودورها فً تعزٌز الرٌادة االستراتٌجٌة 
دراسة تحلٌلٌة الراء اعضاء مجالس الكلٌات فً الجامعات 
االهلٌة فً منطمة الفرات االوسط/ طٌبة فارس عبد الزهرة 

 -كلٌة المادسٌة -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2جنة السالمً

 0205لتصاد، كلٌة االدارة واال

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ ادارة االعمال   أ0

 

 
0553 

5524,200 

 220س

 
 السلمانً، حسٌن مظلوم عباس

المٌادة الرٌادٌة واالستراتٌجٌات التنافسٌة وتؤثٌرهما فً 
تحمٌك المسإولٌة االجتماعٌة فً صناعة الفنادق دراسة 

 
055, 



ادق الدرجة الممتازة لمدٌنة بؽداد/ حسٌن مٌدانٌة فً فن
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2مظلوم عباس السلماوي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً السٌاحة
 العنوان -ادارة مالٌة   أ -ـ الفنادق0

 

5524,200 

 606س

 
 سناء كاظم راضً

االستثمار فً العراق دراسة حالة/ سناء تمٌٌم اداء هٌئة 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2كاظم راضً

0205 

 سم2ص؛ 6,

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -أ االستثمار فً العراق -0تٌجٌة  ـ االدارة االسترا0

 

 

0555 

5524,200 

 602س

 
 سهام حسٌن سلطان

وراء انخفاض اسهم الشركات الزراعٌة بحث فً االسباب 

مدخل استراتٌجً/ سهام  0223العرالٌة المساهمة بعد عام 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن سلطان

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص، 50

 اطروحة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً    أ0

 

 
0555 

5524,200 

 ,6,ش

 
 الشرٌدة، ندى عبد المادر عبد الستار

الدور التفاعلً النموذج العوائد االعلى معدل فً العاللة بٌن 
ابعاد المنطك االستراتٌجً السهم دراسة تطبٌمٌة لمطاعً 
التؤمٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة/ ندى عبد المادر 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الستار الشرٌدة

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 035

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

 
0550 

5524,200 

 2,6ش

 
 الشمري، أسٌل علً مزهر

تموٌم نظام االبعاد الواسع وفك استراتٌجٌات سلسلة 
التجهٌز ونظام التصنٌع باالستجابة السرٌعة باستخدام 

المحاكاة دراسة حالة فً شركة الرسوم العالمٌة اسلوب 

 
0552 



البصرة:  -2لالثاث المنزلً والمكتبً/ اسٌل علً مزهر

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 0,0

 دكتوراه فً ادارة االعمال

 العنوان -المنزلً والمكتبً   أ -0ـ االدارة االستراتٌجٌة   0

 

5524,200 

 000ص

 
 صفاء رحٌم وهاب

دور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة بعض مشروعات 
البنٌة التحتٌة: بحث مٌدانً فً بلدٌة كربالء الممدسة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صفاء رحٌم وهاب

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,6

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0556 

5524,200 

 ,06ع

 
 العاٌدي، عادل بلٌص سمٌر

دور تفوٌض الصالحٌة فً تنفٌذ الخطط االستثمارٌة 

 -2واالستخدام االمثل للموارد/ عادل بلٌص سمٌر العاٌدي
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02 ص؛55

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ستراتٌجً   أـ التخطٌط اال0

 

 
0502 

5524,200 

 ,00ع

 
 العابدي، عبد الرحٌم ٌعموب عذٌب

تخطٌط الموارد البشرٌة فً دٌوان محافظة واسط دراسة 
تحلٌلٌة لسم ادارة الموارد البشرٌة/ عبد الرحٌم ٌعموب 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2عذٌب العابدي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 00

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -الموارد البشرٌة   أ -0ـ االدارة االستراتٌجٌة    0

 

 
0500 

5524,200 

 ,02ع

 
 العامري، فراس دمحم اسماعٌل 

التوجه االستراتٌجً للمنظمات فً اطار التفاعل بٌن 
المدرات المٌادٌة وممارسات نظرٌة الفوضى/ فراس دمحم 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العامرياسماعٌل 

 0205وااللتصاد، 

 

0500 



 سم02ص؛ 055

 دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة
 العنوان -المدرات المٌادٌة   أ -0االستراتٌجٌة    -ـ االدارة0

 

5524,200 

 066ع

 
 العانً، مكٌة امجد عبد الؽفور

فً تحمٌك انعكاس المدرات الدٌنامٌكٌة التسوٌمٌة 
استراتٌجٌة التفوق التنافسً بحث مٌدانً فً شركتً اسٌا 

بؽداد:  -2وكورن لالتصاالت/ مكٌة امجد عبد الؽفور العانً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -أ  التفوق التنافسً   -0 ـ االدارة االستراتٌجٌة 0

 

 

0503 

5524,200 

 356ع

 
 عبد الحسن لطٌؾ حاتم

استراتٌجٌة النزوح الداخلً لوزارة الهجرة والمهجرٌن فً 
 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -العراق/ بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 53

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 النزوح الداخلً -0ستراتٌجً   ـ التخطٌط اال0

 أـ العنوان      العراقالمهجرٌن فً  -3

 

 
050, 

5524,200 

 ,06ع

 
 العبودي، علً عبد الرزاق لفته

دور المابلٌات الدٌنامٌكٌة فً تحمٌك التجدٌد االستراتٌجً 
لمإسسات التعلٌم العالً: دراسة تحلٌلٌة االراء المٌادات 
الجامعٌة فً كلٌات جامعتً المادسٌة والمثنى/ علً عبد 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2الرزاق لفته العبودي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-المٌادات الجامعٌة    أ -0ٌة   ـ االدارة االستراتٌج0

 

 
0505 

5524,200 

 ,06ع

 
 العبٌدي، سهٌلة دمحم فاضل

ت ادارة دور بعض العوامل التنظٌمٌة فً تحدٌد استراتٌجٌا
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الموهبة/ شهٌلة دمحم فاضل العبٌدي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة

 الموهوبٌن فً العراق -0جٌة    ـ االدارة االسترات0ٌ

 
0505 



 العنوان -أ
 

5524,200 

 000ع

 
 العتابً، عالء حسٌن 

نظام المعلوماتفً دٌوان محافظة المادسٌة تشخٌص والع 
 -2وبٌان آلٌة المعالجة والتطوٌر/ عالء حسٌن العتابً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 22

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان -نظام المعلومات   أ -0ـ االدارة االستراتٌجٌة   0

 

 
0500 

552,4012 

 502ع

 
 عصام صادق عبود

تطوٌر العاللة االستراتٌجٌة بٌن الجهات المختصة فً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2مكافحة الفساد/ عصام صادق عبود

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 62

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -مكافحة   أ -الفساد -0ـ التخطٌط االستراتٌجً   0

 

 
0502 

5524,200 

 26ع

 
 علً مصطفى حسن

المسإولٌة االجتماعٌة ودورها فً تحمٌك استراتٌجٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2وزارة الكهرباء/ علً مصطفى حسن

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 06

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0506 

5524,200 

 ,60ع

 
 العوادي، لمٌاء جاسم حمود حافظ

رإٌة استراتٌجٌة الةلوٌات االستثمار دراسة حالة فً لطاع 
بؽداد: جامعة  -2النمل/ لمٌاء جاسم حمود حافظ العوادي

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 05

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -جً   أالتخطٌط االستراتٌـ 0

 

 

0522 

5524,200 

 56غ

 
 الؽزي، رإى لاسم سعدون

بٌك تكنلوجٌا المعلومات فً دٌوان محافظة ذي معولات تط
دراسة حالة فً دٌوان محافظة ذي لار/ رإى لاسم لار 

 
0520 



كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2سعدون الؽزي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 50

 فً التخطٌط االستراتٌجًرسالة دبلوم عالً 

 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

5524,200 

 006ق

 
 المطان، مناؾ عبد الكاظم دمحم

توظٌؾ النمط المتوازن لالدارة االستراتٌجٌة لتحسٌن االداء 
التنظٌمً دراسة تحلٌلٌة الراء المدٌرٌن فً بعض المنظمات 

البصرة:  -2لكاظم دمحمالصناعٌة العالٌة الخاصة/ مناؾ عبد ا

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

 
0520 

5524,200 

 060ل

 
 لبنى لحطان دمحم علً

تؤثٌر المرونة الستراتٌجٌة والالتؤكد البٌئً فً الصحة 
مٌدانً فً عدد من الشركات الصناعٌة التنظٌمٌة بحث 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العرالٌة/ لبنى لحطان دمحم علً

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة    أ0

 

 
0523 

5524,200 

 060ل

 
 لبنى هانً عباس

االداري لوحدة تنسٌك السٌاسات برنامج ممترح للتطوٌر 
العامة للدولة باستخدام مدخل سلسلة المٌمة/ لبنى هانً 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس

0205 

 سم02ص؛ 05

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
052, 

5524,200 

 260ل

 
 هللالمٌاء، موسى عبد 

ممارسات عملٌة توظٌؾ الموارد البشرٌة وفك منظور 
استراتٌجً دراسة حالة فً الشركة العامة لموانئ العراق/ 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2لمٌاء موسى عبد هللا

 0205االدارة وااللتصاد، 

 
0525 



 سم02ص؛ 025

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -أ ـ التخطٌط االستراتٌجً  0

 

5524,200 

 ,32م

 
 دمحم مهدي دلً

تمٌٌم االداء االستراتٌجً للمستشفٌات العرالٌة باستعمال 
المادسٌة:  -2بطالة العالمات المتوازنة/ دمحم مهدي دلً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 22

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 المستشفٌات العرالٌة -0الستراتٌجً   ـ التخطٌط ا0

 العنوان -العالمات المتوازنة   ا -3

 

 

0525 

5524,200 

 ,32م

 
 الدمحماوي، عباس عبد الزهرة راضً

تطوٌر المطاع السٌاحً طرٌما للحد من ظاهرة بطالة 
خرٌجً المعاهد السٌاحٌة فً العراق/ عباس عبد الزهرة 

كلٌة االدارة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2راضً الدمحماوي

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 55

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 السٌاحة فً العراق -0ـ التخطٌط االستراتٌجً   0

 العنوان -أ
 

 

0520 

5524,200 

 5,,م

 
 المدرس، سمارة فوزي صبٌح عبد الرزاق

تمٌٌم والع الثروة الحٌوانٌة فً العراق باستخدام التحلٌل 
دراسة حالة/ سمارة فوزي صبٌح  SWOTاتٌجً االستر

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الرزاق المدرس

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص، 30

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 

0522 

5524,200 

 256م

 
 المكصوصً، حافظ حسٌن سلمان

الصحٌة الممدمة من لبل الكوادر  تمٌٌم كفاءة الخدمات
 الطبٌة والمساندة فً مستشفى الزهراء التعلٌمً/ حافظ

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2حسٌن سلمان المكصوصً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 

0526 



 سم02ص؛ 02

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 عنوانال -الخدمات الصحٌة   أ -0ـ التخطٌط االستراتٌجً   0

 

5524,200 

 656م

 
 ٌعموب ابراهٌم جلود الموسوي،

معاٌٌر لٌاس كفاءة السٌطرة على المصادر المشعة دراسة 
حالة فً الهٌئة العرالٌة للسٌطرة على المصادر المشعة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ٌعموب ابراهٌم جلود الموسوي

 0205االدارة وااللتصاد، 

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽدادبؽداد: جامعة 

 سم02ص؛ 2,

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 

0562 

5524,200 

 ,05ن

 
 الناصري، طارق كاظم شالكة

ممارسات المٌادة االستراتٌجٌة فً اطار التوجٌه الرٌادي 
طارق كاظم بحث مٌدانً فً شركة المشارٌع النفطٌة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شالكه الناصري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً علوم االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

 
0560 

5524,200 

 ,30ن

 
 النجار، شهناز فاضل احمد

انعكاسات الصالبة النفسٌة فً تحمٌك خفة الحركة 
دراسة  (OODA)ٌة بتوسط حلمة اتخاذ المرار االستراتٌج

مٌدانٌة فً مركز وزارة النفط العرالٌة/ شهناز فاضل احمد 

بؽداد: الجامعة المستنصرٌة، كلٌة االدارة  -2النجار

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ االدارة االستراتٌجٌة   أ0

 

 

0560 

5524,200 

 562ن

 
 النعٌمً، اٌناس صباح ؼنً

السٌاسة االئتمانٌة ودورها فً سداد الدٌون )دراسة حالة 
فً المدٌرٌة العامة للفحص والورش الفنٌة احدى تشكٌالت 

بؽداد:  -2وزارة الكهرباء(، اٌناس صباح ؼنً النعٌمً

 
0563 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 50

 وم عالً فً التخطٌط االستراتٌجًرسالة دبل
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

5524,200 

 502هـ

 
 هشام جرجٌس صالح

المدن الصحراوٌة كؤداة لتنمٌة االلالٌم الصحراوٌةمنطمة 
الدراسة الصحراء الؽربٌة فً محافظة االنبار/ هشام 

مركز التخطٌط  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جرجٌس صالح

 0205الحضري واالللٌمً، 

 سم02ص؛ 026

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم التخطٌط
 محافظة االنبار( -ـ التخطٌط االللٌمً )العراق0

 

 
056, 

5524,200 

 ,6هـ

 
 هند جمٌل كاظم

تمٌٌم االداء االستراتٌجً لوزارة الثمافة دراسة حالة فً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لوزارة/ هند جمٌل كاظمادٌوان 

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 22

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0565 

5524,200 

 ,05ي

 
 ٌاسر عدنان احمد

تطوٌر ألٌات تنفٌذ العمود الحكومٌة للمشارٌع االستثمارٌة 
حالة/ االستراتٌجٌة فً وزارة العلوم والتتكنلوجٌا دراسة 

بؽداد: جامعة بؽداد، كلٌة االدارة  -2ٌاسر عدنان احمد

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 20

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0565 

5524,203 

 ,06ج

 
 الجبوري، مها صباح ابراهٌم

االؼناء تؤثٌر ادارة الحكمة فً ابعاد جودة الخدمة بتوسط 
الوظٌفً دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من المدراء فً 

المنشؤة العامة للطٌران المدنً، مها صباح ابراهٌم 
كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الجبوري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 060

 
0560 



 دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال
 العنوان -ـ ادارة الجودة   أ0

 

5524,203 

 262خ

 
 خلٌل ابراهٌم عبد الكرٌم

تمٌٌم جودة اداء بعض مكاتب المفتشٌن العامٌن على وفك 
معاٌٌر لجنة النزاهة والكفاءة العالمٌة/ خلٌل ابراهٌم عبد 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكرٌم

0205 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر فً الرلابة والتفتٌش
 العنوان -النزاهة والكفاءة   أ -0ـ ادارة الجودة   0

 

 
0562 

5524,20, 

 60,أ

 
 االرناإوطً، رٌا سعد حسوبً

متطلبات التحول نحو اسلوب موازنة البرامج واالداء فً 
اعداد الموازنة السنوٌة حالة دراسٌة فً وزارة الثمافة/ رٌا 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سعد حسوبً االرناإوطً

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 00

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان -ـ التخطٌط االستراتٌجً   أ0

 

 
0566 

5524,23 

 502و

 
 وسام بدر كاظم

تؤثٌر تكنلوجٌا المعلومات على اتخاذ المرارات من خالل دور 
المتؽٌرٌن الوسٌطٌن الهٌكل التنظٌمً واالتصاالت التنظٌمٌة 

الوزارات العرالٌة/ وسام بدر  دراسة تطبٌمٌة فً عدد من
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة: جامعة البصرة -2كاظم

0205 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ـ اتخاذ المرارات    أ0

 

 
0022 

5524,23, 

 ,6,ب

 
 البدٌري، مجدي صالح شعٌب جبر

مشروع  استعمال اسلوب التحلٌل الشبكً لتملٌل زمن انجاز
فاو/ مجدي صالح شعٌب جبر  -خط سكة حدٌد  بصرة

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البدٌري

0205 

A-H ،52 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر فً علوم بحوث العملٌات

 

0020 



 العنوان -التحلٌل الشبكً    أ -0ـ بحوث العملٌات   0

 

5524,23, 

 ,0,ح

 
 الحداد، حسٌن علً خضٌر

بناء انموذج نظام دٌنامٌكً التخطٌط الموى العاملة مع 
بؽداد: جامعة  -2تطبٌك عملً/ حسٌن علً خضٌر الحداد

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,6ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم بحوث العملٌات
 العنوان -ـ بحوث العملٌات    أ0

 

 
0020 

5524,23, 

 ,06ز

 
 سن هاديالزبٌدي، اٌمان ح

استعمال الخوارزمٌة المهجنة انجل فً حل نماذج حمٌبة 
الظهر فً الشركة العامة للسكن الحدٌد/ اٌمان حسن هادي 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الزبٌدي، بؽداد: جامعة بؽداد
0205 

 سم02ص؛ 60

 ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان -ـ بحوث العملٌات   أ0

 

 
0023 

5524,23, 

 26ع

 
 علً حمدان فٌاض

استعمال انموذج رجل المبٌعات الخطً الضبابً متعدد 
االهداؾ فً تسرٌع وتمنٌن آلٌة النمل المستعملة فً الشركة 

بؽداد: جامعة  -2العامة لصنع الحبوب/ علً حمدان فٌاض

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 00

 رسالة ماجستٌر فً علوم بحوث العملٌات
 العنوان -ـ بحوث العملٌات   أ0

 

 
002, 

5524,23, 

 ,56م

 
 المشهدانً، عذراء كامل هرموش

لتمدٌر دالتً   Mellinوتحوٌالت  Bayesاستعمال اسلوب 

المعولٌة واالتاحٌة فً حالة وجود بٌانات ضبابٌة مع تطبٌك 

بؽداد: جامعة  -2عملً/ عذراء كامل هرموش المشهدانً

 05-0كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 05

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان -ـ بحوث العملٌات   ا0

 

 
0025 

5524,23,   



 شاكر محمود معمر ,52م
استعمال الشبكات العبٌة لتموٌم المنافذ الحدودٌة الكمركٌة 

العرالٌة لتسرٌع عملٌة دخول البضائع/ معمر شاكر 

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محمود

0205 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان -ـ بحوث العملٌات   أ0

 

0025 

5524,232 

 500ع

 
 عبد الستار ابراهٌم دهام

تنافسٌة منظمات االعمال طبما لدور ادارة المعرفة فً 
/ 222التوجه نحو الزبون باستخدام معٌار المٌمة المضافة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ر ابراهٌم دهامتاعبد الس

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,2

 االعمال أطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة
 العنوان -ـ ادارة المعرفة   أ0

 

 

0020 

5524,232 

 026ل

 
 الالمً، عامر فدعوس عذٌب

تؤثٌر نظم الرصد المعلوماتً فً التسوٌك االبتكاري من 
 -2خالل عملٌات ادارة المعرفة/ عامر فدعوس عذٌب الالمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,3

التسوٌك  -3الرصد المعلوماتً    -0ادارة المعرفة   ـ 0

 أـ العنوان   االبتكاري
 

 
0022 

5524,22 

 606ل

 
 لإي دمحم شمس الدٌن دمحم

تشخٌص ممارسة ابعاد المسإولٌة االجتماعٌة ومعولات 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2تطبٌمها/ لإي دمحم شمس الدٌن دمحم

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 030

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المسإولٌة االجتماعٌة0

 

 

0026 

5524,260 

 ,56ن

 
 الكعود، احمد عبد العزٌز دمحم

دور ممارسات المٌادة االكادٌمٌة فً تفعٌل راس المال 
 -البشري بحث مٌدانً فً عٌنة من الجامعات العرالٌة

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكعودبؽداد/ احمد عبد العزٌز دمحم 

 
0002 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -ادارة تنفٌذٌة   أ –ـ المٌادة 0

 

55245 

 266أ

 
 أمنه احمد مظلوم

تؤثٌر االنشطة الذهنٌة فً تحمٌك اىنتاجٌة االبداعٌة دراسة 
الراء عٌنة من منتسبً الشركة العامة استظالعٌة تحلٌلٌة 

بؽداد: الجامعة  -2للصناعات الكهربائٌة/ آمنة احمد مظلوم

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -العراق   أ -ـ ادارة االنتاج0

 

 
0000 

55245 

 ,50ج

 
 د االمٌرالجعفر، سوزان صباح عب

استخدام منهجٌات الصٌانة الرشٌمة فً تحسٌن االداء 
/ سوان صباح عبد 222العملٌاتً من خالل الدور الوسٌط

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة: جامعة البصرة -2االمٌر

0205 

 سم02ص؛ ,02

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
ادارة العملٌاتً    -3الصٌانة الرشٌمة     -0ـ ادارة االنتاج   0

 العنوان -أ
 

 
0000 

55245 

 2,6ش

 
 الشمري، ابراهٌم سكران عبد هللا

تحسٌن عملٌة خط االنتاج التجمعً باستخدام بعض ادوات 
 -2/ ابراهٌم سكران عبد هللا الشمري222االنتاج الرشٌك

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 022

 فً ادارة االعمالرسالة ماجستٌر 
 العنوان -ـ ادارة االنتاج   أ0

 

 
0003 

55245 

 26ع

 
 علً عبد العزٌز عباس

/ علً عبد 222دور االنتاجٌة فً االداء المالً المصرفً

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العزٌز عباس

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 026

 

000, 



 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -االنتاج   أـ ادارة 0

 

5524550 

 00هـ

 
 هبة سلمان جابر

/ 222لٌاس متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبٌئة واالستدامة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هبة ناجً سلمان جابر

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 050و، -ب

)شركة جودة االنتاج  -0ـ االدارة الصناعٌة )العراق(   0

 أـ العنوان    الحفر العرالٌة(
 

 
0005 

55242 

 5,0ا

 
 اسراء شنان ثابت

التسوٌك الداخلً واثره فً السلون المواطنة التنظٌمٌة/ 
مكلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2اسراء شنان ثابت

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -سلون   أ -المواطنة -0   ـ التسوٌك0

 

 
0005 

55242 

 605ا

 
 انتصار عزٌز حسٌن

العاللة بٌن الٌمظة االستراتٌجٌة والثمافٌة التسوٌمٌة واثرها 
بؽداد:  -2فً توجٌهات ادارة التسوٌك/ انتصار عزٌز حسٌن

 05-0كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 030

 فلسفة فً علوم ادارة االعمال أطروحة دكتوراه
 العنوان -ـ ادارة التسوٌك )العراق(   أ0

 

 
0000 

55242 

 066ر

 
 الراوي، بالل عبد الؽفور مرعً

التسوٌك الرٌادي واثره فً دعم المدرة التنافسٌة فً معمل 

بؽداد: جامعة  -2اسمنت كبٌسة/ بالل عبد الؽفور مرعً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -المدرة التنافسٌة   أ -0ادارة    -ـ التسوٌك0

 

 
0002 

55242 

 362ر

 
 رحٌم شراد عامر

ركائز االتصاالت التسوٌمٌة المتكاملة واثرها فً ادارة 

 
0006 



بؽداد:  -2/ رحٌم شراد عامر222عاللات زبائن المنظمة

 0205االدارة وااللتصاد، كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 026

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال

 العنوان -ـ ادارة التسوٌك   أ0

  

55242 

 6,0و

 
 الونداوي، فاروق عمر بكر

دور اكتساب المعرفة التسوٌمٌة فً تعزٌز ملكٌة العالمة 
بؽداد: جامعة  -2/ فاروق عمر بكر الونداوي222التجارٌة

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، -بؽداد

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -ـ ادارة التوزٌع )التسوٌك(   أ0

 

 
0002 

5524235 

 ,32أ

 
 احمد دمحم ابراهٌم

أثر الموى التنافسٌة فً اختٌار استراتٌجٌات استهداؾ 
 -رٌةبؽداد: الجامعة المستنص -2السوق/ احمد دمحم ابراهٌم

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ادارة   أ -ـ السوق0

 

 
0000 

55242, 

 202ن

 
 كمال عبد الزهرة حسن

تحلٌل الصناعة وتؤثٌره فً استهداؾ السوق.../ كمال عبد 
كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الزهرة حسن

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -ادارة االعمال   أ -ـ االسواق0

 

 
0000 

5524603300 

 506ن

 
 الكعبً، اسراء مسلم احذٌة

ادارة عاللات الزبون وتؤثٌرها فً االداء المصرفً.../ 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2اسراء مسلم أحذٌة الكعبً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 033

 ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان -ادارة االعمال    أ -ـ البنون0

 
0003 



 

55246550 

 ,60ب

 
 البهادلً، زهراء سامر ٌوسؾ

امكانٌة تطبٌك خارطة تدفك المٌمة لتحسٌن جودة الخدمة 
المادسٌة:  -2الصحٌة.../ زهراء سامر ٌوسؾ البهادلً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 036

 ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -العراق )الدٌوانٌة(   أ -ـ ادارة االعمال0

 

 

0005 

55246550 

 065ر

 
 الربٌعً، سهاد طالب جواد

تحلٌل ابعاد الشخصٌة وتؤثٌرها فً نتائج اعمال المنظمات 
الذاتٌة.../ سهاد طالب جواد  فً ظل حزمة المعتمدات

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الربٌعً

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان -العراق   أ -ـ ادارة االعمال0

 

 
0005 

55246550 

 650ر

 
 رٌزان عبد الرحمن حسون

المنظمة.../ رٌزان عبد أثر جودة الخدمة فً تحسٌن ربحٌة 
كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الرحمن حسون

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -العراق   أ -ـ ادارة االعمال0

 

 
0005 

55246550 

 ,32م

 
 دمحم جابر دمحم

عزٌز التوافك امكانٌة توظٌؾ تحلٌل الوظٌفة وتصمٌمها فً ت
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2المهنً.../ دمحم جابر دمحم

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان -العراق   أ -ـ ادارة االعمال0

 

 

0000 

5564000 

 206أ

 
 امانً مٌثم دمحم

االجتماعٌة فً توظٌؾ العاللات العامة لبرامج المسإولٌة 

بؽداد: جامعة  -2شركات المطاع الخاص.../ امانً مٌثم دمحم

 
0002 



 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً االعالم/ العاللات العامة
 العنوان -العراق   أ -ـ العاللات العامة0

 

5564000 

 262ت

 
 التمٌمً، دمحم فالح تاٌه

االعالمٌة العرالٌة فً تعزٌز الشعور دور المإسسات 
 -2بالمواطنةلدى الشباب الجامعً/ دمحم فالح تاٌه التمٌمً

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العاللات العامة
 العنوان -الشعور بالمواطنة    أ -0ـ العاللات العامة   0

 

 
0006 

5564000 

 500د

 
 كر محموددعاء شا

استراتٌجٌة التسوٌك االعالمً للعاللات العامة لفعالٌات 
/ بؽداد: جامعة 0203بؽداد عاصمة الثمافة العربٌة لعام 

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم02ص؛ 053

 العاللات العامة -رسالة فً االعالم
 العنوان -ـ العاللات العامة   أ0

 

 

0032 

5564000 

 ,06ع

 
 طارق خلٌلالعبٌدي، اٌثار 

دور برامج العاللات العامة فً تحفٌز السلون االنتخابً .../ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد-2اٌثار طارق خلٌل العبٌدي

 0205االعالم، 

 سم02ص؛ 325

 أطروحة دكتوراه فً لسم العاللات العامة

 العنوان -السلون االنتخابً   أ -0ـ العاللات العامة   0

 

 
0030 

5564000 

 562ن

 
 النعٌمً، دمحم فاضل عباس

الذكاء االجتماعً واستراتٌجٌة ادارة العاللات العامة 
 -2واثرهما فً والء الضٌؾ.../ دمحم فاضل عباس النعٌمً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة

 العنوان -والء   أ -لضٌؾا -0ـ العاللات العامة    0

 

 
0030 



5564000 

 065ر

 
 الربٌعً، سهى عزٌز جعاز

اثر ادارة العاللات العامة فً نجاح المنظمات السٌاحٌة.../ 

بؽداد: الجامعة المستنصرٌة،  -2سهى عزٌز جعاز الربٌعً

0205 

 سم02ص؛ ,05س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان -المنظمات السٌاحٌة   أ -0العامة   ـ العاللات 0

 

 
0033 

5564030 

 5,0ب

 
 بشرى محمود مصطفى

تنوع اسالٌب عرض المنتجات فً تصامٌم االعالنات 
بؽداد:  -2التجارٌة المطبوعة/ بشرى محمود مصطفى

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000ن، -أ

 الطباعًرسالة ماجستٌر فً التصمٌم 

 العنوان -ـ االعالن بالصحؾ   أ0

  

 

003, 

5564030, 

 60ر

 
 رإى جعفر سعٌد ٌاسٌن

البساطة والتعمٌد فً بنٌة تصمٌم العاللات التجارٌة/ رإى 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جعفر سعٌد ٌاسٌن

 0205الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً التصمٌم الطباعً
العاللات التجارٌة    -0دعاٌة واعالن    -الطباعًـ التصمٌم 0

 العنوان -أ
 

 

0035 

5564030, 

 ,6ز

 
 زٌد حٌدر طارق فرمان

تطور البنى الشكلٌة فً تصمٌم العاللات التجارٌة/ زٌد حٌدر 
كلٌة الفنون الجمٌلة،  -خالد فرمان/ بؽداد: جامعة بؽداد

0205 

 سم02ص؛ 063

 ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً
العاللات التجارٌة    -0دعاٌة واعالن    -التصمٌم الطباعًـ 0

 العنوان -أ
 

 
0030 

5564030, 

 ,56س

 
 السعٌدي، منى اسعد عبد الرزاق

تعددٌة المعنى فً بنٌة التصمٌم الطباعً المعاصر/ منى 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2اسعد عبد الرزاق السعٌدي

 
0032 



 0205الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 025

 راه فً فلسفة التصمٌمدكتو
 العنوان -أ    دعاٌة واعالن  -ـ التصمٌم الطباع0ً

 

5564030, 

 502غ

 
 الؽزالً، احمد عبٌد كاظم سلمان

التحوالت التعبٌرٌة فً تصمٌم ملصمات مابعد الحداثة/ احمد 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبٌد كاظم الؽزالً

 0205الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 005

 دكتوراه فلسفة التصمٌم الطباعً
 العنوان -دعاٌة واعالن   أ -ـ التصمٌم الطباع0ً

 

 
0036 

5564030, 

 520م

 
 المطلبً، لبٌد مالن ٌوسؾ

ابعاد الشكل الجدٌد فً التصمٌم الكرافٌكً المعاصر/ لبٌد 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مالن ٌوسؾ المطلبً

 0205الجمٌلة، 

 سم02ص؛ ,02

 دكتوراه فلسفة فً فن التصمٌم
 العنوان -دعاٌة واعالن   أ -ـ التصمٌم الطباع0ً

 

 

00,2 

5564030, 

 ,50م

 
 مظفر كاظم حمٌد

االستعارة الشكلٌة وابعادها الوظٌفٌة والجمالٌة فً المنجز 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطباعً/ مظفر كاظم حمٌد

 0205الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً التصمٌم رسالة

الوظٌفة  -0دعاٌة واعالن    -ـ التصمٌم الطباع0ً

 العنوان -والجمالٌة   أ
 

 
00,0 

5564030, 

 0,هـ

 
 هدى علً لفته

االستعارة االٌمونٌة ودورها فً تعزٌز الخطاب االتصالً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2للمنجز الطباعً/ هدى علً لفته

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 030و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً فنون التصمٌم الطباعً
 العنوان -دعاٌة واعالن    أ -ـ التصمٌم الطباع0ً

 
00,0 



 

55640,3 

 262د

 
 الدلٌمً، عبد الستار حمٌد جدٌع

المٌم السائدة فً االعالن التجاري التلفزٌونً وانعكاسها 
ٌد على السلون الشرائً للجمهور العرالً/ عبد الستار حم

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جدٌع الدلٌمً

 سم02ص: اٌض؛ 030س، -ا

 أطروحة دكتوراه فً االعالم
 العنوان -أ     ـ االعالن التلفزٌونً )العراق( 0

 

 

00,3 

55640,3 

 ,02ع

 
 العامري، احمد عباس عبد هللا

الخطاب االعالمً للجماعات المتطرفة فً العراق.../ احمد 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس عبد هللا العامري

 0205االعالم، 

 سم02ص؛ 32

 دبلوم فً الدعاٌة والحرب النفسٌة
 العراق والشام -0العراق    -ـ االعالن بالتلفزٌون0

 العنوان -أ
 

 
00,, 

52540050 

 003خ

 
 الخفاجً، بشار شلمل كاظم

التفكٌر المرئً ومإثرات الخٌال االبداعً فً التصمٌم 
بؽداد: جامعة  -2الكرافٌكً المعاصر/ بشار شامل كاظم

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 050

 رسالة دكتوراه فً فلسفة التصمٌم
 الخٌال االبداعً -0طباعة    -ـ التصمٌم الطباع0ً

 العنوان -أ
 

 
00,5 

52540050 

 326ع

 
 بد الجلٌل مطشر محسنع

انعكاس التنوع الفكري على المنجز الطباعً فً الوالعٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2والتجرٌد/ عبد الجلٌل مطشر محسن

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 063

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم
 الوالعٌة والتجرٌد -0طباعة    -ـ التصمٌم الطباع0ً

 العنوان -أ
 

 

00,5 

550 

 660ز

 
 زٌنب عبد الهادي حسن علً

 
00,0 



تحضٌر وتشخٌص لٌكاندات ازو جدٌدة ومعمداتها .../ زٌنب 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الهادي حسن علً

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء الصناعٌة   أ0

 

55640,3 

 0,غ

 
 هدى عادل طهالؽرب، 

االعالن التلفزٌونً ودوره فً تحفٌز السلون الشرائً 

بؽداد: جامعة  -2للمرأة العرالٌة.../ هدى عادل طه الؽرب

 0205كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم02ص؛ 350

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم
المرأة  -3السلوم الشرائً    -0ـ االعالن التلفزٌونً   0

 وانأـ العن    العرالٌة
  

 

00,2 

55640 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، سارة جمال منعم

العاللات العامة وادارة االزمات فً لطاع الطالة.../ سارة 
كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جمال منعم الزبٌدي

0205 

 سم02ص؛ 302

 أطروحة دكتوراه فً االعالم
 العنوان -االعالم   أ -0ـ العاللات العامة )العراق(   0

 

 
00,6 

550 

 660ز

 
 زٌنب سلمان كاظم

تحضٌر وتشخٌص لٌكاندات ازو جدٌدة ومعمداتها.../ زٌنب 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد:جامعة بؽداد -2سلمان كاظم

 0205الصرفة، 

 سم02ص؛ 000

 سالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء الصناعٌة   أ0

 

 
0052 

550 

 0,5ؾ

 
 فارس حمود دمحم

تحضٌر وتحوٌل بعض البولٌمرات الدوائٌة المساعدة 
كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل -2الجدٌدة/ فارس حمود دمحم

0205 

 سم02ص؛ 0,0

 

0050 



 دكتوراه فلسفة فً العلوم
 العنوان -البولٌمرات والكمٌة   أ -0 ـ الكٌمٌاء الصناعٌة 0

 

550 

 ,60ب

 
 البهادلً، ثامر كاظم موشٌل

جهاز الستخالص الزٌوت العطرٌة بالطالة  تصمٌم وتصنٌع

 -البصرة: جامعة البصرة -2الشمسٌة.../ ثامر كاظم موشٌل

 0205كلٌة الزراعة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -النوعٌة والكمٌة   أ -0ـ الزٌوت العطرٌة   0

  

 
0050 

55, 

 6,6آ

 
 آٌدن مازن حسٌن دمحم
بواسطة عزلة محلٌة .../ آٌدن مازن  انتاج حامض السترٌن

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن دمحم

 سم02ص؛ ,02

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان -تصنٌع   أ -ـ االؼذٌة0

 

 
0053 

55,4203 

 006أ

 
 ابتهاج مصطفى حكٌم

امٌلزمن مصادر  -استخالص وتنمٌة وتوصٌؾ مثبطات الفا
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ابتهاج مصطفى حكٌم نباتٌة.../

 0205الزراعة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -ـ االؼذٌة )تنمٌة(  أ0

 

 
005, 

55,43 

 0,هـ 

 
 هدى فاروق عباس

استخالص الدهون من عظام االبمار واالؼنام والدجاج 
بؽداد:  -2هدى فاروق عباسوتموٌم صفاتها التكنلوجٌة.../ 

 0205كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر علوم االؼذٌة
 تصنٌع -البركر -0تكنلوجٌا االطعمة    -ـ الدهون0

 العنوان -أ
 

 

0055 

55543 

 ,26ح

 
 الحمٌري، جنان علً دمحم

المٌم التعبٌرٌة فً الخزؾ االسالمً/ جنان علً دمحم 

 
0055 



 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بابل: جامعة بابل -2الحمٌري

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة/ خزؾ
 العنوان -ـ الخزؾ االسالمً   أ0

 

5004200 

 600ب

 
 البٌاتً، اسماء عباس فاضل

عاللات التولٌؾ الشكلً وارتباطاته المكانٌة فً تصامٌم 
بؽداد:  -2فاضل البٌاتًالمشة ؼرؾ االطفال/ اسماء عباس 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً تصمٌم االلمشة
 العنوان -تصمٌم   أ -ـ المنسوجات0

 

 
0050 

52540 

 650أ

 
 انعام حمدان محمود

المتؽٌرات االبتكارٌة وفاعلٌتها فً تصامٌم المنجزات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطباعٌة/ انعام حمدان محمود

 0205الفنون الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 026

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم
 العنوان -ـ التصمٌم الطباعً   أ0

 

 

0052 

52540050 

 ,32ا

 
 احمد ناجً علً سالم

االبعاد االتصالٌة فً بنٌة تصامٌم الموالع االلكترونٌة/ احمد 

كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ناجً علً سالم

 0205الجمٌلة، 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً فنون التصمٌم الطباعً

 الموالع اللكترونٌة -0دعاٌة    -ـ التصمٌم الطباع0ً

 العنوان -أ
  

 
0056 

55,420, 

 ,32ا

 
 أحمد عادل دمحم سعٌد

فً اختزان   Lactoba cillusاختبار لابلٌة بعض انواع 

بؽداد: جامعة  -2االفالتوكسٌن.../ احمد عادل دمحم سعٌد

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02 ص؛60

 رسالة ماجستٌر فً العلوم
 العنوان -تصنٌع   ا -ـ االطعمة0

 
0052 



 

55,420, 

 ,00ع

 
 العبادي، عباس مرعب داخل

تحضٌر الجٌالتٌن من جلود الدجاج ودراسة تركٌبة 
وخواصه الوظٌفٌة/ عباس مرعب داخل الكٌمٌاوي 

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العبادي

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -تصنٌع    أ -ـ االطعمة0

 

 

0050 

55,405 

 60آ

 
 آٌة حسن عبد هللا

دراسة بعض خصائص البكتٌن المستخلص من مخلفات 
ً تصنٌع اللبن الرائب/ آٌة حسن عبد الطماطة واستخدامه ف

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هللا

 سم02ص؛ 52هـ، -أ

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 -الطماطة -3اللبن الرائب     -0انتاج تجاري    -ـ البكتٌن0

 أـ العنوان    مخلفات
 

 
0050 

55,4,6 

 0,6س

 
 ساري علً حسٌن

كسبة جنٌن الممح فً الصفات الفٌزوكٌمٌاوٌة تؤثٌر استعمال 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2والماٌكروبٌة.../ ساري علً حسٌن

 0205كلٌة الزراعة، 

 سم02ص؛ 02

 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة
 العنوان -حفظ   أ -ـ اللحوم0

 

 
0053 

55,452 

 ,56س

 
 السعٌد، جاسم دمحم عودة

المنتج من عزلة محلٌة من تمنٌة وتوصٌؾ انزٌم االنٌولٌنٌز 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الخمٌرة.../ جاسم دمحم عودة السعٌد

 0205كلٌة الزراعة، 
I-IV  ،035 سم02ص؛ 

 -رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة )علوم االؼذٌة
 تمنٌة حٌوٌة(

 العنوان -الخمائر   أـ 0

 

 

005, 

55,460 

 5,6أ

 
 ؾاالسدي، حنٌن عبد االمٌر لطٌ

تؤثٌر المستخلص االٌثانوكً آلوراق الزٌتون وأنزٌم 

 
0055 



 -2الثرانسكوتامٌنٌز.../ حنٌن عبد االمٌر لطٌؾ االسدي
 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 030هـ، -أ

 علوم االؼذٌة -رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -حفظ   أ -ـ االؼذٌة0

 

55545, 

 606ل

 
 لإي امٌر عدنان

طرٌمة النمطة العائمة لحل مشكلة النمل ذات المٌود 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االضافٌة.../ لإي امٌر عدنان

 0205االدارة وااللتصاد، 

 سم02ص: اٌض؛ 50ز، -ب

 العنوان -البنزٌن   أ -0نمل )العراق(    -ـ البترول0

 

 
0055 

552433 

 066ع

 
 هاديالعانً، مٌسون ظاهر 

دراسة الظروؾ المثلى آلستخالص صمػ بذور الرٌحان 
بؽداد: جامعة  -2المحلً.../ مٌسون ظاهر هادي العانً

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -الدجاج   أ -0ـ الصمػ النباتً   0

 

 
0050 

50042025, 

 ,06ز

 
 علً محسنالزبٌدي، زٌنب عبد 

المكانً فً تصامٌم االلمشة  -التمثٌل الرمزي الزمانً
 -2النسائٌة المعاصرة/ زٌنب عبد علً محسن الزبٌدي

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعةبؽداد

 سم02ص؛ 022

 دكتوراه فلسفة فً التصمٌم

 العنوان -ـ االلمشة )تصمٌم(   أ0

 

 

0052 

 ,5,و500

 606ل

 
 لإي سالم خلٌفة

انتاج اؼلفة سٌلولوزٌة فعالة حٌوٌا واستعمالها فً تؽلٌؾ 
بؽداد: جامعة  -2بعض منتجات اللحوم/ لإي سالم خلٌفة

 0205كلٌة الزراعة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان -صناعة   أ -ـ السٌلسلوز0

 

 
0056 



52540050 

 00هـ

 
 هبة مزهر محجوب

الجمالٌة ومتؽٌراتها فً العملٌة االتصالٌة االستجابة 

جامعة  -بؽداد -2للتصامٌم الطباعٌة/ هبة مزهرمحجوب

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الطباعً
 العنوان -دعاٌة   أ -ـ التصمٌم الطباع0ً

 

 
0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )الفنون(

 والزخرفةالفنون الجمٌلة 

 

 

 
 

 

022 

 600ب

 
 البٌاتً , رإٌا احسان رفعت

فاعلٌة تنظٌم محتوى مادة عناصر الفن فً تحصٌل طلبة لسم 
بؽداد : جامعة -التربٌة الفنٌة / رإٌا احسان رفعت البٌاتً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة, -بؽداد

 سم02ص؛002

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان-التربٌة الفنٌة (        االفنون الجمٌلة ) -0

 

0000  

022  0000  



 التمٌمً, صباح اسماعٌل عبد صالح  262ت
متؽٌرات الشفافٌة وانعكاسات االظهار الشكلً فً تصامٌم 

االلمشة المنسوجة والمطبوعة / صباح اسماعٌل عبد صالح 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , -بؽداد: جامعة بؽداد-التمٌمً .

 سم02ص؛060

 رسالة ماجستٌر فً تصمٌم االلمشة 

 العنوان-الفنون الجمٌلة ) تصمٌم االلمشة (        ا-0

 

022 

 566ح

 
 حسٌن جبار دمحم

فاعلٌة الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة التفكٌر االبداعً لدى طلبة 
كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-لسم التربٌة الفنٌة / حسٌن جبار دمحم .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛,05

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان-الفنون الجمٌلة ) التربٌة الفنٌة (          ا-0

 

0003  

0224000 

 20,ا

 
 اخالص هاشم عودة 

فاعلٌة استراتٌجٌة االحداث المتنالضة فً تطوٌر مهارات 
تحلٌل العمل الفنً لدى طلبة التربٌة الفنٌة / اخالص هاشم 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,  -معة بؽدادبؽداد : جا-عودة .

 سم02ص؛006

 رسالة دكتوراه فً فلسفة التربٌة الفنٌة 
 العنوان-دراسات     ا–التعلٌم االعدادي –التربٌة الفنٌة -0

 

000,  

020400 

 ,0ب

 
 بمر الشام , فراس محمود محسن 

بناء منهج العداد مدرس التربٌة الفنٌة فً العراق فً ضوء 
بابل :  -حاجة سوق العمل / فراس محمود محسن بمر الشام .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بابل 

 سم02ص ؛ 0,0

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة التشكٌلٌة 

 العنوان-طرق تدرٌس       ا–التربٌة الفنٌة -0

 

0005  

026420, 

 ,66س

 
 السوٌدي , حٌدر جواد كاظم محٌاوي 

اثر تحوالت النزعة االنسانٌة فً الفن الؽربً / حٌدر جواد 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -كاظم محٌاوي السوٌدي .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص ؛ 05,

 دكتوراه فلسفة تربٌة تشكٌلٌة 

0005  



 العنوان-الفن العربً        ا-0

 

02642, 

 065ر

 
 الربٌعً , ادٌان ٌونس ٌاسٌن 

جمالٌات النزعة المدٌنٌة وتماثالتها فً فنون مابعد الحداثة / 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -ادٌان ٌونس ٌاسٌن الربٌعً .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 005

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-الفن الحدٌث        ا-0

 

0000  

02642, 

 06,ص

 
 الصراٌفً , علً شرٌؾ جبر 

مماربات الجلٌل فً الرسم االوربً الحدٌث / علً شرٌؾ جبر 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–بابل : جامعة بابل  -الصراٌفً .

 سم02ص: اٌض ؛036س, -ا

 اطروحة دكتوراه فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الفنون التشكٌلٌة       ا -0الفن الحدٌث  -0

 

0002  

02642,253 

 ,32ا

 
 احمد عودة ناٌؾ 

النظم السرٌالٌة فً الخزؾ البرٌطانً المعاصر / احمد عودة 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : ةجامعة بؽداد  -ناٌؾ .

 سم02ص؛063ظ , -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / تخصص خزؾ 
 العنوان-االخزؾ البرٌطانً      -0السٌرٌالٌة فً الفن   -0

 

0006  

00042000 

 606ع

 
 العناوي , دمحم عبٌد ناصر 

جمالٌات التعبٌر فً التصوٌر االسالمً / دمحم عبٌد ناصر 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -العناوي .

 سم02ص؛ 002

 اطروحة دكتوراه فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-االتصوٌر االسالمً     -0جمالٌات  –الرسم -0

 

0022  

0004326550
02 

 203ص

 
 صالح نور الدٌن داود

البدائل االستراتٌجٌة لتطوٌر مطار النجؾ االشرؾ الدولً / 
مركز التخطٌط –بؽداد : جامعة بؽداد  -صالح نور الدٌن داود .

 0205الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, 

 سم02ص ؛ ,2

 دبلوم عالً مهنً 

0020  



 العنوان-ا    العراق ) النجؾ االشرؾ (–التخطٌط االللٌمً -0

 

0004, 

 ,55ا

 
 اسعد حٌال جهاد 

كفاءة الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة فً مدن االهوار دراسة فً 
التولٌع المكانً واالداء الوضٌفً,  مدن لضاء الجباٌش حالة 

مركز –بؽداد : جامعة بؽداد  -دراسٌة / اسعد حٌال جهاد .
 0205ً , التخطٌط الحضري واالللٌم

 سم02ص؛032

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط

 العنوان-تخطٌط المدن ) االهوار , العراق (        ا-0

 

0020  

0004, 

 65أ 

 
 اوس لحطان عمران 

مطابمة الخدمات االجتماعٌة لمعاٌنة االسكان الحضري للسكن 
العمودي فً الحلة منطمة الدراسة : مجمعً كص وسوٌلم / 

مركز التخطٌط –بؽداد : جامعة بؽداد  -اوس لحطان عمران .
 0205الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص: اٌض ؛23

 الدبلوم العالً فً التخطٌط الحضري 
 العنوان-تخطٌط المدن     ا –( العراق ) محافظة الحلة -0

 

0023  

0004, 

 5,6ب

 
 البصري , نصٌر عبد الرزاق صبع عودة 

العوامل المإثرة فً تؽمر البنٌة المكانٌة الحضرٌة دراسة 
-,066تحلٌلٌة بالتطبٌك على مدٌنة النجؾ االشرؾ  للمدة ) 

بؽداد : -( / نصٌر عبد الرزاق صبع عودة البصري .,020

 0205جامعة بؽداد ,

 سم02ص: اٌض ؛023

 اطروحة دكتوراه فً التخطٌط 

 العنوان-تخطٌط المدن ) النجؾ االشرؾ (        ا-0

 

002,  

0004, 

 606ح

 
 الحٌانً , امٌرة حسن بطٌن ظاهر 

هٌكلٌة التوزٌع المكانً للمستمرات البشرٌة فً اللٌم الكرمة 
بؽداد : جامعة  -الثانوي / اٌرة حسن بطٌن ظتهر الحٌانً .

 0205ركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , م–بؽداد 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 

 العنوان-اللٌم الكرمة الثانوي (   ا–تخطٌط المدن ) العراالق -0

 

0025  

0004,  0025  



 سحر رعد صبار  ,3س
اثر المرور العابر فً شارع مسلم بن عمٌل فً البٌاع / سحر 

مركز التخطٌط الحضري –بؽداد : جامعة بؽداد -رعد صبار .

 0205واالللٌمً للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛66

 دبلوم عالً مهنً فً التخطٌط الحضري 

 العنوان-تخطٌط المدن ) بؽداد(       ا-0

 

0004, 

 ,56س

 
 سعد عبد الكرٌم ؼالم 

كفاٌة التولٌع المكانً لخدمات الطرٌك العام دراسة تحلٌلٌة 
لشبكة الطرق االللٌمٌة لمحافظات النجؾ االشرؾ وكربالء 

بؽداد : جامعة بؽداد  -الممدسة وبابل / سعٌد عبد الكرٌم ؼالم .
 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –

 سم02ص ؛ 006

 علوم التخطٌط الحضري رسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ا كربالء الممدسة و بابل (–تخطٌط المدن ) العراق-0

 

0020  

0004, 

 600م

 
 موفك عبد الحمزة مرزا حواس 

كفاءة التوزٌع المكانً لمرائب النمل الحجمً والحلول الممترحة 
حالة دراسٌة / موفك عبد الحمزة مرزة حواس –محافظة بؽداد 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 0205للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التخطٌط 

 العنوان-محافظة بؽداد (    ا–التخطٌط المدن ) العراق -0

 

0022  

0004, 

 052ي

 
 ٌاسمٌن دمحم دمحم رضا دمحم امٌن 

كفاءة االستعمال التجاري ضمن مركز مدٌنة بؽداد : منطمة 
 -الشورجة حاله دراسٌة  / ٌاسمٌن دمحم دمحم راض دمحم امٌن .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً –بؽداد : جامعة بؽداد 
,0205 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري 
 العنوان-) مدٌنة بؽداد ( منطمة الشورجة     ا تخطٌط المدن-0

 

0026  

0004,26550 

 200ا

 
 االء جمعة عبد فرحان 

اثار التولٌع المكانً للمجمعات التجارٌة فً المتجاورات 
الحضرٌة منطمة الدراسة ) حً المتنبً , حً التنبً( / االء 

0062  



مركز التخطٌط –بؽداد : جامعة بؽداد  -جمعة عبد فرحان .
 0205واالللٌمً للدراسات العلٌا , الحضري 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-المجمعات التجارٌة   ا -0بؽداد –التخطٌط الحضري -0

 

0004,26550 

 666ز

 
 زٌنة حبٌب ناصر 

التواصل فً المدٌنة الرلمٌة دراسة تحلٌلٌة تخطٌطٌة لتطوٌر 
خدمات المدٌنة من االسلوب التملٌدي الى الرلمً / زٌنة حبٌب 

مركز التخطٌط الحضري –بؽداد : جامعة بؽداد  -ناصر .
 0205واالللٌمً , 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً علوم التخطٌط
 العنوان-ة الرلمٌة   االمدٌن -0العراق   –التخطٌط الحضري -0

 

0060  

0004,26550 

 ,20ع

 
 الزبٌدي , عمار خلٌل ابراهٌم

تحدٌد اولوٌات التنمٌة المكانٌة على وفك المخططات الهٌكلٌة 
لمحافظتً النجؾ االشرؾ والمثنى / عمار خلٌل ابراهٌم 

مركز التخطٌط الحضري -بؽداد : جامعة بؽداد -الزبٌدي .
 0205واالللٌمً ,

 سم02ص ؛ 062

 دكتوراه فلسفة فً التخطٌط
 العنوان-التنمٌة المكانٌة  ا -0العراق  –التخطٌط االللٌمً -0

 

0060  

0004,26550 

 0,0م

 
 مؤب ٌوسؾ حمدان عامر 

دور التخطٌط البٌئً فً التعامل مع النفاٌات المنزلٌة الصلبة 
منطمة الدراسة , اربع محالت من جانب الكرخ بؽداد / مؤرب 

مركز التخطٌط –بؽداد : جامعة بؽداد  -ٌوسؾ حمدان عامر .
 0205الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-بؽداد      ا–التخطٌط الحضري  -0

 

0063  

0004,26550 

 5,0ن

 
 النصراوي , اركان علً 

التخطٌط الحضري االستراتٌجً وضاهرة السكن الحضاري 
بؽداد  -مدٌنة النجؾ االشرؾ نموذجا / اركان علً النصراوي .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص؛050

006,  



 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-ا   مدٌنة النجؾ االشرؾ    –التخطٌط الحضري -0

 

0004,26550
03 

 5,0ب

 
 بشرى عبد الرحٌم ٌاس 

دراسة تحلٌلٌة لتوسٌع مدٌنة السلٌمانٌة وحضرنة المرى 
–بؽداد: جامعة بؽداد  -المجاورة / بشرى عبد الرحٌم ٌاس .
 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛ 006

 رسالة دكتوراه فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 

 العنوان-مدٌنة السلٌمانٌة        ا–تخطٌط المدن -0

 

0065  

0004,26550
00 

 650ا

 
 انصاؾ نصٌر ابراهٌم

التحول فً المنظومة الجٌنٌة للمناطك التراثٌة المدٌمة مشارٌع 
التطوٌر الحضري المعاصر ) حالة دراسٌة ( / انصاؾ نصٌر 

مركز التخطٌط الحضري  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم .
 0205االللٌمً للدراسات العلٌا , و

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
مدٌنة بؽداد ) المناطك التراثٌة المدٌمة (      –التخطٌط الحضري-0

 العنوان-ا
 

0065  

0004,26550
00 

 262ج

 
 الجمٌلً , ولٌد دمحم فرٌح

دراسة ابراج الهواتؾ النمالة واثرها فً المحٌط السكنً ) 
-منطمة الدراسة : زٌونة فً بؽداد ( / ولٌد دمحم فرٌح الجمٌلً .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –بؽداد: جامعة بؽداد 
0205 

 سم02ص؛  ,02د , -ب

 رسالة الدبلوم العالً المهنً تخطٌط بٌئً 
الهواتؾ النمالة    -0ٌونة (   بؽداد ) ز–التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ا
 

0060  

0004,26550
00 

 666ح

 
 حنٌن محمود عبد 

تمٌٌم كفاءة شبكة الشوارع والطرق / محور تماطع حً الجامعة 
–بؽداد : جامعة بؽداد  -ساحة كهرمانة / حنٌن محمود عبد .–

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ,

 سم02ص ؛ 00

 دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري 
 العنوان-الشوارع والطرق    ا-0بؽداد  –التخطٌط الحضري -0

0062  



 

0004,26550
00 

 
 الربٌعً , راءد حسٌب عبد الحمٌد 

االدارة البٌئٌة لتطور المناطك السٌاحٌة فً بؽداد / منطمة 
 -الدراسة متنزه الزوراء / رائد حسٌب عبد الحمٌد الربٌعً .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –معة بؽداد بؽداد : جا
0205 

 سم02ص؛ 00

 دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري 
 العنوان-بؽداد ) متنزه الزوراء (    ا–التخطٌط الحضري -0

 

0066  

0004,26550
00 

 602ر

 
 رٌام صالح حسن سدخان 

اثر التولٌع المكانً للصناعات النسٌجٌة فً مدٌنة الكاظمٌة فً 
 -اعادة التوزٌع المكانً للسكان / رٌام صالح حسن سدخان .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً –بؽداد : جامعة بؽداد 
 0205للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛ 52

 الدبلوم العالً المهنً االختصاصً : تخطٌط حضري 
الصناعات -0بؽداد )مدٌنة الكاظمٌة (  –ضري التخطٌط الح-0

 العنوان-النسٌجٌة  ا
 

0222  

0004,26550
00 

 660ز

 
 زٌنب عباس احمد

دور الزراعة الحضرٌة فً تحمٌك االستدامة فً المدٌنة حالة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -دراسٌة مدٌنة بؽداد / زٌنب عباس احمد .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري 
 العنوان-مدٌنة بؽداد       ا–التخطٌط الحضري -0

 

0220  

0004,26550
00 

 0,0س

 
 سارة حٌدر فنجان 

االثار الناتجة عن انتشار العشوائٌات على المشهد الحضري 
 -حً اور ( / سارة حٌدر فنجان . –للمدٌنة ) منطمة الدراسة 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً –د بؽداد : جامعة بؽدا
 0205للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛ ,6

الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 التخصصً : تخطٌط حضري 

–العشوائٌات -0العراق ) مدٌنة بؽداد(  –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-انتشار       ا

0220  



 

0004,26550
00 

 2,6ش

 
 الشمري , وسن حسٌن علً 

الشعور باالؼتراب فً النسٌج الحضري التملٌدي مدٌنة 
بؽداد :  -الكاظمٌة حالة دراسٌة / وسن حسٌن علً الشمري .

 0205المركز الحضري واالللٌمً , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً علوم التخطٌط 
ة محافظة بؽداد ) مدٌن–العراق –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-الكاظمٌة  الممدسة (      ا
 

0223  

0004,26550
00 

 ,02ع

 
 عامر جبر عبد علً 

اٌجاد برنامج بٌئً امن الدارة النفاٌات الطبٌة فً المستشفٌات 
بؽداد : جامعة  -االهلٌة لمدٌنة بؽداد / عامر جبر عبد علً .

 0205مركز التخطٌط الحضري , –بؽداد 

 سم02ص؛ 20

 دبلوم علً فً التخطٌط الحضري 

 ادارة   –النفاٌات  -0مدٌنة بؽداد –التخطٌط الحظري -0

 العنوان-ا 
 

022,  

0004,26550
00 

 660ع

 
 عبد الوهاب احمد جمٌل 

دراسات لرارات تؽٌٌر استعماالت المناطك الخظراء )منطمة 
بؽداد : -الدراسة مدٌنة بؽداد ( / عبد الوهاب احمد جمٌل .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات –جامعة بؽداد 
 0205العلٌا , 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 المناطك الخضراء    -0مدٌنة بؽداد  –التخطٌط الحضري -0

 العنوان  -ا
 

0225  

000 ,

,2655000 

 ,06ع

 
 العبودي , صادق عبد الزهرة ؼضبان 

سة فً ابراز المشهد الحضري االثر المكانً للمرالد الممد
الكاظمٌة الممدسة / صادق عبد –للمدٌنة منطمة الدراسة 

مركز –بؽداد : جامعة بؽداد  -الزهرة ؼضبان العبودي .
 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛ 22

 الدبلوم العالً المهنً )تخطٌط حضري ( 
 العنوان-الممدسة (  ا بؽداد ) الكاظمٌة–التخطٌط الحضري -0

 

0225  



0004,26550
00 

 3,ؾ

 
 فرح سهٌل سعدي 

دور مشارٌع االستثمار العماري فً التنمٌة منطمة الدراسات 
التخطٌط  -بؽداد : جامعة بؽداد -بؽداد / فرح سهٌل سعدي .

 0205الحضري واالللٌمً ,

 سم02ص؛ 00

 رسالة الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 التخصصً : التخطٌط االللٌمً 

االستثمار العماري    -0محافظة بؽداد –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ا
 

0220  

0004,26550
00 

 656ق

 
 المٌسً , اثٌر عمران حٌاوي 

التكامل البصري فً البنٌة العمرانٌة لمراكز المدن التارٌخٌة 
 -شارع الرشٌد / اثٌر عمران حٌاوي المٌسً .–حاله الدراسة 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً –بؽداد : جامعة بؽداد 

,0205 

 سم02ص ؛ 026

 ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري 

 العنوان-بؽداد ) شارع الرشٌد (    ا-التخطٌط الحضري  -0

 

0222  

0004,26550
00 

 656ق

 
 المٌسً , خلدون عبد المادر عبد المجٌد 

االلتصاد االخظر اداة االستراتٌجٌة التنمٌة المكانٌة / خلدون 
مركز –بؽداد: جامعة بؽداد  -عبد المادر عبد المجٌد المٌسً .
 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-مدٌنة بؽداد       ا–التخطٌط الحضري -0

 

0226  

0004,26550
00 

 062ن

 
 نبٌل طه اسماعٌل 

التوجهات التخطٌطٌة للتوسعات الحضرٌة للمدن الكبرى بدائل 
بؽداد  -اعداد الخطط االساس لمدٌنة بؽداد / نبٌل طه اسماعٌل .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات –: جامعة بؽداد 
 0205العلٌا , 

I – X  ,06, سم02ص؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-مدٌنة بؽداد        ا–التخطٌط الحضري -0

 

0202  

0004,25550
00 

 
 هبة فائز كرٌم 

0200  



تحلٌل التفاعل الوضٌفً بٌن استعماالت االرض الحضرٌة  06هـ
بؽداد : جامعة بؽداد  -منطمة الدراسة السٌدٌة / هبة فائز كرٌم .

 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً ,مركز –

 سم02ص ؛ 52

 دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري 
التفاعل الوظٌفً   -0بؽداد ) السٌدٌة (   –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ا
 

0004326550
03 

 ,02ح

 
 حامد ذٌاب عبٌد 

دراسة وتمٌٌم تؤثٌرات حوض بدرة المائً االللٌمً ) منطمة 
بؽداد : جامعة  -حامد ذٌاب عبٌد .الدراسة لضاء بدرة (  / 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ,  -بؽداد .
0205 

 سم02ص؛036

 دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري 
محافظة واسط ) لضاء بدرة (   –العراق –التخطٌط االللٌمً -0

 العنوان-ا
 

0200  

0004,26550
03 

 552خ

 
 الخزعلً , هٌثم مزعل علن 

خٌص العوامل المإثرة فً العرض السكنً لوالع توثٌك وتش
مدٌنة النعمانٌة انموذجا / هٌثم مزعل علن –المدن المائمة 

مركز التخطٌط الحضري –بؽداد : جامعة بؽداد  -الخزعلً .
 0205واالللٌمً ,

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-واسط (    ا العراق ) محافظة–التخطٌط الحضري -0

 

0203  

0004,26550
03 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , احمد فضالة عباس كاظم 

اثر العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة والتشرٌعات العمرانٌة فً 
تؽٌٌر نمط االسكان المنفرد واالسر منطمة الدراسة مدٌنة 

بؽداد : جامعة  -الصوٌرة / احمد فضالة عباس كاظم الزبٌدي .
التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا , مركز –بؽداد 
0205 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً علوم التخطٌط الحضري 
محافظة واسط ) مدٌنة –العراق –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-الصوٌرة (      ا
 

020,  

0004,26550 0205  



03 

 0,0س

 سارة كرٌم فرحان 
السلون االجتماعً واثرة على البنٌة العمرانٌة دراسة ممارنة 

بؽداد  -لمحالت سكنٌة فً مدٌنة النعمانٌة / سارة كرٌم فرحان .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري 

مدٌنة  محافظة واسط )–العراق –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-النعمانٌة (        ا
 

0004,26550
03 

 ,36م

 
 مجٌد جاسم دمحم 

االدارة الحضرٌة المتكاملة للحٌاة فً مدٌنة النعمانٌة / مجٌد 
مركز التخطٌط الحضري –بؽداد : جامعة بؽداد  -جاسم دمحم .

 0205واالللٌمً للدراسات العلٌا , 

 سم02ص؛00

 ضري واالللٌمً ماجستٌر علوم فً التخطٌط الح
 العنوان-الكوت ) مدٌنة النعمانٌة (     ا–تخطٌط المدن -0

 

0205  

0004,26550
03 

 3,0و

 
 وجدان عبد المطلب مهدي 

استراتٌجٌة التنمٌة السٌاحٌة المستدامة لمضاء النعمانٌة / 
مركز –بؽداد : جامعة بؽداد  -وجدان عبد المطلب مهدي .

 0205العلٌا , التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
محافظة واسط ) لضاء –العراق –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-التنمٌة السٌاحٌة    ا-0النعمانٌة ( 

 

0200  

0004,26550
0, 

 ,06ج

 
 الجبوري , دمحم علوان نوري هزاع 

تحلٌل البنٌة االلتصادٌة لمدٌنة تكرٌت باستخدام بعض االسالٌب 
بؽداد : جامعة  -االللٌمٌة / دمحم علوان نوري هزاع الجبوري .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –بؽداد 

 سم02ص؛ 62

 ماجستٌر علوم فً التخطٌط 
 العنوان-العراق ) مدٌنة تكرٌت (      ا–تخطٌط المدن -0

 

0202  

000,,26550
05 

 602هـ

 
 هٌام حمٌد عبد المجٌد

مدٌنة الحلة –تمٌٌم اهمٌة م{شرات االستدامة الحضرٌة للمدٌنة 
مركز –بؽداد : جامعة بؽداد -انموذجا / هٌام حمٌد عبد المجٌد .

 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

0206  



 سم02ص؛ 000

 اطروحة دكتوراه فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-الحلة       ا –العراق  –التخطٌط المدن -0

 

0004,26550
05 

 63,ا

 
 ارٌج محً عبد الوهاب 

استدامة خطة النمل فً مدٌنة كربالء الممدسة /ارٌج محً عبد 
مركز التخطٌط الحضري –بؽداد : جامعة بؽداد  -الوهاب .

 0205واالللٌمً للدراسات العلٌا , 

 سم02ص ؛030

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-مدٌنة كربالء الممدسة      ا–التخطٌط الحضري -0

 

0202  

0004,26550
05 

 065ر

 
 الربٌعً , امٌر كامل جواد 

التولٌع المكانً للنشاط الصناعً بٌن الفهم الكالسٌكً والتمدم 
التمنً والمعلوماتٌة منطمة المعلمجً للصناعات الؽذائٌة فً 

بؽداد :  -انموذجا / ةامٌر كامل جواد الربٌعً .–مدٌنة كربالء 

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 000

 طٌط الحضري رسالة ماجستٌر فً التخ

 العنوان-العراق ) مدٌنة كربالء (   ا–التخطٌط الحضري  -0

 

0200  

0004,26550
05 

 006ط

 
 الطائً, زهراء دمحم جاسم 

تحدٌد نماج التنمٌة المكانٌة فً محافظة كربالء الممدسة 
بؽداد :  -باستخدام نظرٌة المرارات/ زهراء دمحم جاسم الطائً  .

ضري واالللٌمً ة للدراسات مركز التخطٌط الح–جامعة بؽداد 
 0205العلٌا , 

 سم02ص ؛ 062

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 
التنمٌة  -0العراق ) كربالء الممدسة ( –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-المكانٌة        ا
 

0200  

0004,26550
05 

 ,32م

 
 دمحم عبد هللا علً اكبر 

التنمٌة الحضرٌة ) منطمة الدراسة السلطات المحلٌة وادارة 
بؽداد : جامعة  -مدٌنة كربالء (  / دمحم عبد هللا علً اكبر .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , -بؽداد

 سم02ص؛ ,0

 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري 

 العراق ) مدٌنة كربالء الممدسة ( –التخطٌط الحضري -0

0203  



 العنوان-ا
 

0004,26550
05 

 65م

 
 معز دمحم جاسم 

االدارة االستراتٌجٌة  لتنفٌذ المخططات االساسٌة للمدن حالة 
بؽداد :  -دراسٌة مدٌنة كربالء الممدسة / معز دمحم جاسم .

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً لدراسات –جامعة بؽداد 
 0205العلٌا ,

 سم02ص ؛020

 رسالة ماجستٌر فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 

العراق ) مدٌنة كربالء الممدسة (      -0التخطٌط الحضري  -0

 العنوان-ا
 

020,  

0004,26550
00 

 205ع

 
 عبد الكاظم حسون عباس 

اثر التصمٌم الحضري على الحد من االنماط االجرامٌة ) دراسة 
مٌدانٌة لثالث من المحالت السكنٌة للمنطمة الحضرٌة لمدٌنة 

بؽداد : جامعة بؽداد  -الدٌوانٌة ( / عبد الكاظم حسون عباس .
 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –

 سم02ص؛ 006

 واالللٌمً  رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري
االنماط -0مدٌنة الدٌوانٌة    -العراق–التخطٌط الحضري  -0

 العنوان-االجرامٌة         ا
 

0205  

0004,26550
02 

 660ز

 
 زٌنة اٌاد جابر 

دراسة التؽٌٌر فً استعماالت االرض الحضرٌة باستخدام ال 
gis –. بؽداد : جامعة بؽداد -مدٌنة الكوفة / زٌنة اٌاد جابر–

 0205الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ,  مركز التخطٌط

 سم02ص؛23

تخصص تخطٌط –دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 حضري 

النجؾ االشرؾ ) مدٌنة الكوفة (       –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ا
 

0205  

0004,26550
02 

 266م

 
 مكٌة شاكر علً اصفر 

منطمة الدراسة تخطٌط الواجهه النهرٌة لضفاؾ نهر الفرات 
بؽداد : جامعة  -ضفاؾ نهر الكوفة / مكٌة شاكر علً اصفر .
 0205بؽداد : مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛0,3

 ماجستٌر فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 

0200  



 نهر   –الفرات  -0العراق ) الكوفة (   –تخطٌط المدن -0

 العنوان-ا
 

0004,26550
3 

 520ب

 
 بسمة فاضل خلؾ 

التخطٌط الفعال للمحمٌات الطبٌعٌة منطمة الدراسة : اهوار 
مركز –بؽداد : جامعة بؽداد  -العراق / بسمة فاضل خلؾ .

 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛ 03

 دبلوم عالً مهنً تخطٌط بٌئً 

-3المحمٌات الطبٌعٌة  -0جنوب العراق  –تخطٌط المدن -0
 العنوان-ار       ااالهو–العراق 

 

0202  

0004,26550
33 

 ,,0ع

 
 العبادي , عطٌة داخل حمادي 

التؤثٌرات البٌئٌة لمشكلة الملوحة لمٌاه شط العرب على 
استعماالت االرض دراسة تحلٌلٌة لمضاء ابً الخصٌب / عطٌة 

مركز التخطٌط –بؽداد : جامعة بؽداد  -داخل حمادي العبادي .
 0205الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛035

 ماجستٌر فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 لضاء ابً الخصٌب –البصرة –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ا   
 

0206  

0004,26550
35 

 262ت

 
 التمٌمً, صوفٌا رزاق علً 

دور االثار فً التنمٌة السٌاحٌة لمنطمة اهوار جنوب ذي لار / 
مركز –بؽداد : جامعة بؽداد  -صوفٌا رزاق علً التمٌمً .

 0205التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 -0العراق )اهوار جنوب ذي لار ( –التخطٌط الحضري -0

 العنوان-ٌاحٌة       االتنمٌة الس
 

0232  

0004,26550
,, 

 262ت

 
 التمٌمً , رعد محسن حمٌد دمحم

البنٌة العمرانٌة السكنٌة فً الممدادٌة بٌن والع الحال والمعاٌٌر 
بؽداد : جامعة  -االسكانٌة / رعد محسن حمٌد دمحم التمٌمً .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , –بؽداد 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-دٌالى ) الممدادٌة (  ا–العراق –التخطٌط الحضري -0

0230  



 

002 

 266ن

 
 كمونة , ؼادة دمحم اسماعٌل عبد الرزاق 

منظومات العمارة الخظراء فً التصمٌم البٌئً المستدام ) 
ؼادة  تطبٌك افتراضً لتخضٌر مبنى رئاسة جامعة بؽداد ( /

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم اسماعٌل عبد الرزاق كمونة .
 0205الهندسة , 

 سم02ص؛ 0,5

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً هندسة العمارة 
 العنوان-العمارة تصمٌمات      ا-0بؽداد –العمارة -0

 

0230  

00246 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , دعاء مزهر

اثر استعماالت االرض ونظام النمل على دٌمومة مراكز المدن 
ملٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -التارٌخٌة / دعاء مزهر الزبٌدي .

 0205الهندسة , 

I-XIII  ,0,,سم02ص؛ 

 رسالة ماجستٌر علوم فً العندسة المعمارٌة 

 العنوان-تارٌخ      ا–العمارة -0

 

0233  

00246 

 602س

 
 سنبل دمحم ٌونس سامً 

صناعة الفضاء السٌاحً فً المراكز التارٌخٌة / سنبل دمحم 
 0205بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,  -ٌونس سامً .

 سم02ص: اٌض ؛030ؾ, -ا

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة العمارة 
 العنوان-تارٌخ       ا–العمارة -0

 

023,  

00246550 

 65,ب

 
 برٌزات لاسم حسٌن فهمً 

تثالؾ طرز العمارة فً العراق عمارة مساكن النخبة خالل 
( / برٌزات لاسم  0600- 0232حمبة الحكم العثمانً المتؤخر )

لسم -كلٌة الهندسة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسٌن فهمً .

 0205هندسة العمارة ,

 سم02ص؛320

 اطروحة دكتوراه فً هندسة العمارة 

 العنوان-مانً       االحكم العث-0العمارة العرالٌة  -0

 

0235  

000450 

066 

 
 الطائً , حارث خلٌؾ 

الحفاظ المستدام لالبنٌة التارٌخٌة تحلٌل ممارن المثلة عالمٌة / 
لسم –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -حارث خلٌؾ الطائً .

0235  



 0205هندسة العمارة , 

 سم02ص؛035

 رسالة ماجستٌر فً العندسة المعمارٌة 
 العنوان-المدٌمة           ا العمارة العرالٌة-0

 

000450 

 052ب

 
 باسم علٌعل خلؾ شامان 

العمارة والفنون فً مدٌنة ٌزد من الفتح العربً االسالمً حتى 
م( / باسم 0605ه/03,3 -م5,2/ 02نهاٌة العهد الماجاري ) 

كلٌة االداب , –بؽداد : جامعة بؽداد  -علٌل خلؾ شامان .

0205 

 سم02ص؛023ج ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االثار االسالمٌة 
 العنوان-االثار االسالمٌة     ا-0اٌران  –العمارة االسالمٌة -0

 

0230  

003436550 

 052ي

 
 ٌاسٌن لصً رشٌد

التتابع التارٌخً للطرز االسالمٌة المعمارٌة فً بؽداد الطراز 
الطراز العثمانً / ٌاسمٌن –الطراز المؽولً  –العباسً المتؤخر 

 0205كلٌة الهندسة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -لصً رشٌد .

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-العراق ) بؽداد (         ا–العمارة االسالمٌة -0

 

0232  

00, 

 003خ

 
 الخفاجً , حٌدر عدنان نصٌؾ 

صرة / حٌدر عدنان اثر التصنٌع الرلمً فً العمارة المعا
لسم هندسة –بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة  -نصٌؾ الخفاجً .

 0205العمارة , 

 سم02ص؛ 005س: -ب

 رسالة ماجستٌر علوم فً الهندسة المعمارٌة 

 العنوان-التضلٌع الرلمً      ا-0العمارة الحدٌثة    -0

 

0236  

00, 

 0,2ع

 
 العبدلً , عادل منعم عبد الحسٌن 

تواصلٌة النتاج المعماري / عادل منعم عبد اثر االمكان فً 
الجامعة التكنولوجٌة : هندسة العمارة -الحسٌن العبدلً .

,0205 

 سم02ص؛ 000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً هندسة العمارة 
 العنوان-العمارة الحدٌثة       ا-0

 

02,2  



00, 

 6,ع

 
 عدي عباس عبود 

التكنولوجٌا بعدا لٌمٌا واثرها فً العمارة المعاصرة دراسة 
تحلٌلٌة لخصوصٌة الممارسة التكنولوجٌة المعمارٌة فً ضوء 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -منظومة المٌم / عدي عباس عبود .
 0205كلٌة الهندسة , 

 سم02ص؛ 0,6ل , -د

 رسالة دكتوراه فلسفة فً هندسة العمارة 
 العنوان-ا     العمارة الحدٌثة -0

 

02,0  

00, 

 26ع

 
 علً سعٌد مجٌد 

التكنولوجٌا الرلمٌة وتطبٌماتها فً الهٌاكل المنشؤٌة العضوٌة / 
كلٌة الهندسة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً سعٌد مجٌد .

0205 

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-العمارة الحدٌثة          ا-0

 

02,0  

00, 

 650ي

 
 ٌوسؾ عٌسى علوان

دور العناصر السٌاحٌة فً تؤصٌل الهوٌة العمرانٌة للمدٌنة 
حالة دراسٌة / ٌوسؾ عٌسى  –الشاخص السٌاحً الدٌنً 

لسم الهندسة –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -علوان .
 0205المعمارٌة , 

 سم02ص؛6,

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-ا     العمارة الحدٌثة  -0

 

02,3  

00,46550 

 060ا

 
 ابو ناٌلة , رلٌة باسم خزعل دمحم علً 

تؤثٌر مدخالت المعاصرة فً هوٌة العمران السكنً الحدٌث فً 
العراق ) حً الربٌع ؛مدٌنة بؽداد انموذجا ( / رلٌة باسم خزعل 

كلٌة الهندسة –بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم علً ابو ناٌلة .
,0205 

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً علوم هندسة العمارة 
 العنوان-العراق        ا–العمارة الحدٌثة -0

 

02,,  

00,46550 

 560ا

 
 اشواق فاضل مخٌبر 

الحضرٌة الجدٌدة واستدامة المدن المعاصرة / اشواق فاضل 

02,5  



 0205كلٌة الهندسة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -مخٌبر .

 سم02ص؛020

 اطروحة دكتوراه فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-العراق        ا–العمارة الحدٌثة -0

 

00,46550 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , هدى لاسم فاضل 

بؽداد -البصمة فً العمارة / هدى لاسم فاضل الزبٌدي .
 0205لسم الهندسة المعمارٌة ,–:الجامعة التكنولوجٌة 

 سم02ص؛025

 لهندسة المعمارٌة رسالة ماجستٌر علوم فً ا
 العنوان-العراق       ا–العمارة الحدٌثة -0

 

02,5  

00,46550 

 026ع

 
 عالٌة دمحم مهدي جواد 

تكنولوجٌا المواد البنائٌة الحدٌثة واثرها فً العمارة / عالٌة 
كلٌة الهندسة –بؽداد : جامعة بؽداد  -مهدي دمحم جواد .

 0205المعمارٌة , 

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-العراق        ا-العمارة الحدٌثة  -0

 

02,0  

00,46550 

 0,هـ

 
 هدى احمد جعفر 

دراسة ممارنة / هدى  –سٌاسات االسكان الوطنٌة فً العراق 
 0205كلٌة الهندسة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد جعفر .

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-العراق        ا–العمارة الحدٌثة -0

 

02,2  

00545, 

 36,ج

 
 جرجٌس , تارة اسامة الٌاس 

لوامة المعاٌٌر التحطٌطٌة والتصمٌمٌة فً مراكز تاهٌل 
 -المعولٌن حركٌا فً العراق / تارة اسامة االس جرجٌس .

 0205كلٌة الهندسة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة 
 العنوان-تصمٌمات ) العراق (       ا–العمارة -0

  

02,6  

005455 

 050س

 
 سارة عالء بالر عزٌزة بٌرم 

المتطلبات التصمٌمٌة الداعمة للتعافً فً الفضاءات الداخلٌة 

0252  



بؽداد :  -.لدور رعاٌة المسنٌن / سارة عالء بالر عزٌزة بٌرم 
 0205الجامعة التكنولوجٌة , 

A-Y  ,052 سم02ص؛اٌض ؛ 

 رسالة ماجستٌر فً هندسة العمارة 
 العنوان-تصمٌمات مبانً مإسسات المسنٌن     ا–العمارة -0

 

00043 

 202ا

 
 امال فاضل خنجر 

عمارة التعلٌم العالً ومعطٌات العصر )اكرم الصدٌك للتعلم (  / 
كلٌة الهندسة –بؽداد : جامعة بؽداد  -امال فاضل خنجر .

,0205 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة العمارة 

 العنوان-العمارة        ا-0

 

0250  

002 

 ,20ت

 
 تمارا معتز عبد المجٌد

االسكان المٌسر / تمارا معتز  دور مبادئ النمو الذكً فً كلؾ
لسم هندسة –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -عبد المجٌد.

 0205العمارة , 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-تمٌٌم      ا–االسكان -0

 

0250  

00243 

 ,6س

 
 السٌد , منى دمحم نافع احمد 

السكن منطمة الدراسة سٌاسات االنتشار الحضري لحل مشكلة 
-بؽداد: جامعة بؽداد-مدٌنة بؽداد/ منى دمحم نافع احمد السٌد .

 0205مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً , 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان-االسكان الحضري ) مدٌنة بؽداد (       ا-0

 

0253  

006 

 ,32ا

 
 احمد طالب حباس 

التنوع التمنً الحركً فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة / احمد 

 0205كلٌة الفنون , –بؽداد : جامعة بؽداد  -طالب حباس .

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 

 العنوان-الفضاءات الداخلٌة      ا-0التصمٌم الداخلً -0

 

025,  

006  0255  



 احمد علً هاشم  ,32ا
االنتمائٌة فً تصامٌم الفضاءات الداخلٌة لفنادق الدرجة 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الممتازة / احمد علً هاشم .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص ؛ ,03

 التصمٌم الداخلً –رسالة ماجستٌر فً التصمٌم 

 العنوان-التصمٌم الداخلً       ا-0

 

0046 

 520ا

 
 اسمى عبد الحمٌد عبد المهدي 

االنساق التصمٌمٌة فً الفاضاءات الداخلٌة الملحمة بالمالعب 
بؽداد : جامعة  -الرٌاضٌة / اسمى عبد الحمٌد عبد المهدي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛025

 ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-المالعب  الرٌاضٌة    ا -0التصمٌم الداخلً  -0

 

0255  

006 

 00ج

 
 الجاؾ , بنار عبد الحمٌد 

المالءمة التعبٌرٌة فً النتاج المعماري المعاصر / بنار عبد 
 0205بؽداد :الجامعة التكنولوجٌة , -الحمٌد الجاؾ .

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-تصمٌمات         ا–العمارة  -0

 

0250  

006 

 56ح

 
 حسن سامً ظاهر 

االستعانة بالمفردات التراثٌة وتوظٌفها فً تصامٌم الحمامات 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -المعاصرة / حسن سامً ظاهر .

 0205الفنون الجمٌلة ,

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-الحمامات المعاصرة     ا -0التصمٌم الداخلً   -0

 

0252  

006 

 262د

 
 الدلٌمً , اٌاد طارق نجم عبود 

الخصائص الشكلٌة للفضاءات الداخلٌة للكنائس والمساجد ) 
بؽداد :  -دراسة ممارنة ( / اٌاد طارق نجم عبود الدلٌمً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 033

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-مساجد      االكنائس وال -0التصمٌم الداخلً  -0

0256  



 

006 

 660ز

 
 زٌنب عبد العالً عبد البالً 

التورٌة بٌن الفكر التصمٌمً والوالع التطبٌمً فً الفضاءات 
بؽداد : كلٌة الفنون  -الداخلٌة / زٌنب عبد العالً عبد البالً .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 302

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التصمٌم 
 العنوان-ا       التصمٌم الداخلً -0

 

0252  

006 

 660ز

 
 زٌنب فهد عبد السادة 

بنٌة الخطاب النمدي فً التصمٌم الداخلً للفضاءات االنتاجٌة : 
–بؽداد : جامعة بؽداد -دراسة تحلٌلٌة / زٌنب فهد عبد السادة .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛055

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-التصمٌم الداخلً      ا -0

 

0250  

006 

 205ش

 
 الشماع , دمحم سمٌر منٌر 

المشهد االٌكولوجً فً عمارة الفضاءات  الخارجٌة / دمحم 

 0205بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,  -سمٌر منٌر الشماع .

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة 

 العنوان-اتصمٌمات       –العمارة  -0

 

0250  

006 

 620ش

 
 شٌماء زكً عبد المجٌد 

الترانات منظومة تصمٌم الفضاء الداخلً وانعكاساتها على 
بؽداد : جامعة  -الذوق الفنً للطفل / شٌماء زكً عبد الحمٌد .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛035

 دكتوراه فلسفة التصمٌم الداخلً 
 العنوان-االتصمٌم الداخلً       -0

 

0253  

006 

 003ص

 
 صباح جمال عبد االمٌر 

المعاٌٌر الشكلٌة فً ضوء الإٌا البصرٌة ضمن تصامٌم 
الفضاءات الداخلٌة )السرادٌب التجارٌة (   / صباح جمال عبد 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -االمٌر .

 سم02ص؛ 000

025,  



 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-تصمٌم ) السرادٌب التجارٌة (      ا –العمارة  -0

 

006 

 ,02ع

 
 عامر داود عطا 

الخصوصٌة فً تصمٌم فضاءات مدراس التوحد / عامر داود 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -عطا .

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 

 العنوان-مدارس      ا–التوحد  -0التصمٌم الداخلً    -0

 

0255  

006 

 506ع

 
 العزاوي , سهٌر ٌاسٌن احمد 

الهوٌة وانعكاساتها فً تصامٌم محالت الحجاب / سهٌر ٌاسٌن 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد العزاوي .

0205 

 سم02ص؛035

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-ا    التصمٌم ) العراق (  -0

 

0255  

006 

 ,20ع

 
 عمار طه محمود 

خطاب السٌتوؼرافٌا فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة دور االزٌاء 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -انموذجا / عمار طه محمود .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-التصمٌم الداخلً         ا -0

 

0250  

006 

 3,ؾ

 
 فرح احمد عبد الواحد 

التبادل الوظٌفً فً تصامٌم الفضاءات الداخلٌة لعٌادات طب 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -االسنان / فرح احمد عبد الواحد .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 

 العنوان-تصمٌم الداخلً       ا–الفضاءات -0

 

0252  

006 

 65م

 
 مٌس نصٌر عبد الرحمن 

الٌات التعبٌر للتتابع البصري فً تصمٌم الفضاءات المنضمة / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -مٌس نصٌر عبد الرحمن .

0256  



 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-التصمٌم الداخلً        ا-0

 

006 

 ,,0ن

 
 نادرة عبد الرزاق ؼزال 

خصوصٌة المشاهد البصرٌة فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة 
بؽداد :  -للمإسسات السٌاحٌة / نادرة عبد الرزاق ؼزال .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الداخلً 
 العنوان-التصمٌم الداخلً       ا-0

 

0202  

00640 

 656ا

 
 االوسً , ولٌد سعد حمٌدي 

الواجهات الذكٌة فً المبانً دراسة تمنٌات الواجهات الذكٌة 
ذات االستجابة الفعالة فً المبانً / ولٌد سعد حمٌدي االوسً 

 0205كلٌة الهندسة , –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -.

 سم02ص ؛ 036

 رسالة ماجستٌر علوم فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-تصمٌمات      ا–ة العمار-0

 

0200  

00640 

 ,00ج

 
 الجابر , هدٌر شالل عكار 

معالجات البٌئة الحرارٌة للمناطك الحضرٌة فً الحمول النفطٌة 
بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ,  -/ هدٌر شالل عكار الجابر .

0205 

رسالة ماجستٌر علوم فً الهندسة المعمارٌة تخصص تصمٌم 
 حضري 

 العنوان-تصمٌمات       ا–العمارة -0

 

0200  

00640 

 360ي

 
 ٌحٌى تاٌه عمران 

بؽداد :  -النمل المستدام والشكل الحضري / ٌحٌى تاٌة عمران .
 0205كلٌة الهندسة , –الجامهة التكنولوجٌة 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-تصمٌمات     ا–العمارة -0

 

0203  

00640 

 ,,6ج

 
 الجورانً , دمحم سعد صالح 

020,  



التصمٌم المستدام فً محطات نمل الركاب البرٌة العامة / دمحم 
لسم هندسة –الجامعة التكنولوجٌة  -سعد صالح الجورانً .

 0205العمارة , 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان-تصمٌمات       ا-العمارة-0

 

00640 

 052ؾ

 
 فاطمة جمعة عٌدان 

تؤثٌر الجدران المزدوجة ذات الفجوة الهوائٌة الحرارٌة على 
 -البٌئة الداخلٌة للمبنى فً مدٌنة بؽداد / فاطمة جمعة عٌدان .

لسم الهندسة المعمارٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
0205 

 سم02ص؛ ,02

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة 
الفجوة  -3الجدران المزدوجة   -0ت    تصمٌما –العمارة -0

 العنوان-الهوائٌة         ا
 

0205  

032 

 0,0غ

 
 ؼفراء عالء الدٌن عبٌد 

تمثالت النضرٌة الماركسٌة فً النحت السوفٌتً / ؼفران عالء 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -الدٌن عبٌد .

 سم02ص: اٌض ؛ 026ر, -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-النحت السوفٌتً        ا-0

 

0205  

032 

 ,00س

 
 ستار جبار عبود 

المضامٌن االسطورٌة االؼرٌمٌة وانعكاساتها فً النحت 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -االوربً / ستار جبار عبود .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / نحت 

 العنوان-النحت االوربً ة    ا -0

 

0200  

032 

 2,6ش

 
 الشمري , محسن رشٌد جعفر 

المٌم الجمالٌة ةللحكاٌة الشعبٌة فً رسوم المشرق العربً 
بابل : جامعة بابل  -المعاصرة / محسن رشٌد جعفر الشمري .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة التشكٌلٌة 

0202  



 العنوان-الرسم       ا -0الفنون التشكٌلٌة  -0

 

032 

 052ق

 
 لاسم جلٌل مهدي 

جدلٌة الفن الملتزم والفن للفن فً فنون ما بعد الحداثة / لاسم 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–بابل : جامعة بابل  -جلٌل مهدي .

 سم02ص؛ ,02

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-الفنون التشكٌلٌة           ا-0

 

0206  

03240 

 650ع

 
 العٌساوي , سكٌنة حسن خاٌؾ 

المعمول والالمعمول فً فنون مابعد الحداثة / سكٌنة حسن 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -حسن خاٌؾ العٌساوي .

 0205الجمٌلة , 

 سم02 ص: اٌض , 052ش , -ا

 اطروحة دكتوراه فً الفسفة التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-الفنون التشكٌلٌة ) العراق (        ا-0

 

0222  

0324000 

 6,,ب

 
 البدري , ولٌد عبد هللا نوري 

الرإى الجمالٌة لنصب فنٌة ممترحة فً مدٌنة بؽداد دراسة 
بؽداد :  -تحلٌلٌة وتطبٌمٌة / ولٌد عبد هللا نوري البدري .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الٌات        ا–النحت -0

 

0220  

0324005 

 602ح

 
 الحٌالً , معتصم مصطفى دمحم جمٌل 

معرفة زراع الحنطة بالتوصٌات العلمٌة المتعلمة بحشرة المنة 
ومكافحتها من ناحٌة الشنافٌة / محافضة الدٌوانٌة / معتصم 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -مصطفى دمحم جمٌل الحٌالً .

 0205الزراعة , 

 سم02ص؛ 52

 دبلوم عالً فً علوم الزراعة 

الحنطة -0العراق ) محافظة الدٌوانٌة (   –رشاد الزراعً اال-0

 العنوان-زراعة       ا–
 

0220  

03246550 

 566ح

 
 الحسٌنً , باسم عباس كشاش 

تمنٌات النحت العرالً فً المهجر / بسام عباس كشاش 

0223  



 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -الحسٌنً .

 سم02ص ؛ 006ل , -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-العراق       ا–النحت -0

 

03246550 

 ,,6ح

 
 حٌدر علً عاتً 

التناص فً النحت العراق ٌالمعاصر , دراسة تحلٌلٌة / حٌدر 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً عاتً .

0205 

 سم02ص؛050

 حت ن –ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-العراق        ا -النحت-0

 

022,  

03246550 

 6ط

 
 طه عبد الهادي عباس 

اسالٌب النحت المعاصر وتؤثٌرها فً نتاجات طلبة لسم التربٌة 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الفنٌة / طه عبد الهادي عباس .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ ,00

 ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان-العرالً المعاصر       االنحت -0

 

0225  

03246550 

 00,ؾ

 
 فرات عماد صاحب 

تصمٌم منحوتات الحدٌد لفن مابعد الحداثة / فرات عماد صاحب 
 0205كلٌة الفنون التشكٌلٌة , –بابل : جامعة بابل  -.

 سم02ص؛ 000

 ماجستً فً النحت 
 العنوان-العراق       ا–النحت -0

 

0225  

030400 

 5,6س

 
 السعدون , حمد سلطان ضرؼام 

المرجعٌة العمائدٌة للنحت العرالً المدٌم : دراسة تحلٌلٌة / 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -حمد سلطان ضرؼام السعدون .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 062

 النحت –اطروحة دكتوراه فً فلسفة الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-النحت ) العرالً المدٌم (        ا-0

 

0220  

035 

 620ج

 
 جوالن حسٌن علوان 

0222  



جمالٌات التشكٌل الضوئً فً النحت المعاصر) دراسة تحلٌلٌة( 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ جوالن حسٌن علوان .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص ؛032

 نحت–اطروحة دكتوراه فً فلسفة الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-ا      التشكٌل الضوئً  -0النحت الحدٌث  -0

  

035 

 022ع

 
 عبد هللا فوزي خورشٌد

التعالمات الوجودٌة مع نحت الحداثة دراسة فً التحول 
–بؽداد : جامعة بؽداد  -االسلوبً / عبد اللة فوزي خورشٌد .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص ؛002م , -ا

 نحت–رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-التحول االسلوبً       ا-0 النحت الحدٌث  -0

 

0226  

035 

 26ع

 
 علً جبر حسٌن

اشكالٌة التشكٌل البصري فً النحت المعاصر / علً جبر 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسٌن .

 سم02ص؛ ,02

 دكتور فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-النحت الحدٌث          ا-0

 

0262  

035 

 526م

 
 المعموري , علً رضا عبٌد 

االبعاد الفنٌة للنحت المعاصر فً بالد الشام / علً رضا هبٌد 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -المعموري .

 سم02ص؛ 053

 ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-النحت الحدٌث      ا-0

 

0260  

032426 

 566ح

 
 حسنٌن عدنان حسون وتوت

دالالت التشفٌر فً تكوٌنات الخزؾ االسالمً / حسنٌن عدنان 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بابل : جامعة بابل  -حسون وتوت .

,0205 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-الخزؾ االسالمً        ا-0

 

0260  

03243  0263  



 االسدي , باسم جعفر جاسم 5,6ا
سالمً على الخزؾ الفاطمً / تؤثٌرات مدارس التصوٌر اال
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -باسم جعفر جاسم االسدي  .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / الخزؾ 

 العنوان-الخزؾ االسالمً       ا-0

 

03243 

 250ح

 
 الحمزاوي , كرٌم شاكر كرٌم عباس 

بنٌة االشكال المتمدة على الخزؾ االسالمً الصٌنً والعثمانً 
بابل :  -دراسة ممارنة / كرٌم شاكر كرٌم عباس الحمزاوي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بابل 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الخزؾ االسالمً         ا-0

 

026,  

032432650 

 ,20ع

 
 عماد حمود عبد الحسٌن توٌج 

التواصل فً الخزؾ الصٌنً المعاصر / عماد حمود عبد 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -الحسٌن توٌج .

0205 

 سم02ص؛ 000ؾ , -ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة / اختصاص خزؾ 
 العنوان-الخزؾ الصٌنً      ا-0

 

0265  

0324326550 

 302ح

 
 الحجامً , فاضل مطشر عبد الحسٌن 

فاعلٌة االتجاه فً الفخار العرالً المدٌم / فاضل مطشر عبد 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -الحسٌن الحجامً .

0205 

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-العراق        ا–الفخار -0

 

0265  

0324326550 

 203ر

 
 الرماحً , دمحم صالح مهدي 

استخدام تمنٌة النانو فً انتاج زجاج الخزؾ / دمحم صالح مهدي 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -الرماحً .

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الخزؾ العرالً        ا-0

0260  



 

0324326550 

 260ع

 
 علٌة ٌونس ثجٌل 

التطبٌمات الجمالٌة والتداولٌة للخزؾ المعاصر فً العمارة 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -العرالٌة / علٌة ٌونس ثجٌل .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص ؛ 006هـ , -ب

 خزؾ –اطروحة دكتوراه فً فلسفة الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الجمالٌة والتداولٌة       ا-0الخزؾ العرالً  -0

 

0262  

0324326550 

 65,ق

 
 المرٌشً , مثنى رٌاض علً 

داللت المفردات التراثٌة الطبٌعٌة فً الخزؾ العرالً المعاصر 
كلٌة الفنون –بابل :جامعة بابل  -/ مثنى رٌاض علً المرٌشً .

 0205الجمٌلة ,

 سم02ص؛0,6

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-ا      المفردات التراثٌة  -0الخزؾ العرالً    -0

 

0266  

032432603 

 ,50ب

 
 البشارة , اٌناس مالن عبد هللا

الخطاب النحتً وتمثالتة فً الخزؾ االمرٌكً المعاصر / اٌناس 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل -مالن عبد اللة البشارة .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 305

 اطروحة دكتوراه فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-ا     الخزؾ االمرٌكً -0

 

0622  

032432622 

 ,60ص

 
 الصٌاد , علٌة محسن عبود 

االرواحٌة فً المنجزات الفخارٌة والخزفٌة المدٌمة وانعكاساتها 
فً الخزؾ المعاصر ) نماذج مختارة من الفخار والخزؾ فً 

بؽداد :  -امرٌكا الجنوبٌة (   / علٌة محسن عبود الصٌاد .
 0205الجمٌلة , كلٌة الفنون –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 323

 اطروحة دكتوراة فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ 
 العنوان-امرٌكا الجنوبٌة       ا–الخزؾ -0

 

0620  

0,0 

 ,32ا

 
 احمد حسن ناصر 

التشخٌص والال تشخٌص  فً لوحات الرسامٌن العرالٌٌن 
البصرة :  -المؽتربٌن : دراسة تحلٌلٌة / احمد حسن ناصر .

0620  



 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة البصرة 

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر لسم الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الرسم ) العراق (          ا-0

 

0,0 

 505ا

 
 نجٌب موسى  ال سمط , لمٌع

جمالٌات الرسوم المستوحاة من لصص الكتاب الممدس / لمٌع 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -نجٌب موسى ال سمط .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص : اٌض ؛ 033ن , -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الرسم ) الفن المسٌحً (           ا-0

 

0623  

0,0 

 566ح

 
 , خولة علً عبد هللاالحسٌنً 

العنؾ فً النص الممدس وتمثالته فً رسوم الكنائس / خولة 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -علً عبد هللا .

0205 

 سم02ص؛300

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-الفنون التشكٌلٌة      ا-0الرسم ) الكنائس (    -0

 

062,  

0,0 

 650ع

 
 العٌساوي , لاسم جبار جلوب 

المضامٌن السٌاسٌة فً رسوم مابعد الحداثة / لاسم جبار 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -جلوب العٌساوي .

0205 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-الرسم ) اوربا و امرٌكا (      ا-0

 

0625  

0,0 

 022ن

 
 كامل لفتة ؼلٌم 

اسس التداخل بٌن مفهومً المثالفة والهوٌة فً الرسم العرالً 
كلٌة –البصرة : جامعة البصرة  -المعاصر / كامل لفتة ؼلٌم .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان-الرسم ) العراق (     ا-0

 

0625  

0,0  0620  



 مازن هادي لطٌؾ  056م
صورة االخر فً الرسم الؽربً والعربً المعاصر / مازن هادي 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -لطٌؾ .

 سم02ص؛ 053

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-الرسم    ا-0

 

0,042000 

 2,3ش

 
 الشكرجً , فالح حسن حسٌن 

البعد الجمالً والتداولً لفن الرسم فً الثمافة العرالٌة / فلح 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسن حسٌن الشكرجً .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فن / الرسم 
 العنوان-الثمافة العرالٌة      ا -0جمالٌات   –الرسم -0

 

0622  

0,0 ,2000 

 ,05ي

 
 با لٌس عبد الحسٌن الٌاسري , ص

جمالٌات االشكال المتخٌلة فً مخطوط عجائب المخلولات 
بابل  -وؼرائب الموجودات / صبا لٌس عبد الحسٌن الٌاسري .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –: جامعة بابل 

 سم02ص ؛ 036

 اطروحة دكتوراه فً الفنون التشكٌلٌة 
–الموجودات -3عجائب   –المخلولات -0جمالٌات  –الرسم -0

 العنوان-ؼرائب         ا
 

0626  

0,0426550 

 ,50ا

 
 ال شبر , انس كاظم ٌاسر 

التعمٌب والمجاملة فً رسوم الفنانات العرالٌات دراسة فً 
جامعة بؽداد  -االسالٌب واالتجاهات / انس كاظم ٌاسر ال شبر .

 0205: كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص ؛003

 الفنون التشكٌلٌة  رسم دكتوراه فلسفة فً

االسالٌب واالتجاهات   -3دراسات  –الرسم -0الرسم العرالً  -0

 العنوان-ا
  

0602  

0,0426550 

 260ا

 
 الهام صبحً عبد

التمابل بنٌة الرسم والفتوؼراؾ فً التداولٌات المعاصرة / 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الهام صبحً عبد .

 ,0205 

 سم02ص؛022

0600  



 دكتوراه فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-الرسم العرالً          ا-0

 

0,0426550 

 0,2ع

 
 عادل كرٌم عبد العالً 

السمات االعالنٌة فً الرسم العرالً المعاصر / عادل كرٌم عبد 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العالً .

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فنون تشكٌلٌة 

 العنوان-الرسم العرالً       ا-0

 

0600  

0,0426550 

 ,05ن

 
 ناصر سماوي جعفر 

االبعاد المفاهٌمٌة لما بعد الكولونٌالٌة فً الرسم العرالً 
بابل : جامعة بابل : كلٌة  -المعاصر / ناصر سماوي جعفر .

 0205الفنون الجمٌلة ,

 سم02ص؛ 002

 الفنون التشكٌلٌة دكتوراه فلسفة فً 
 العنوان-الرسم العرالً       ا-0

 

0603  

0,04000 

 ,02ش

 
 شاكر عبد النبً جبارة وطبان 

جمالٌة االٌهام البصري فً رسوم سلفادور دالً  / شاكر عبد 
كلٌة الفنون الجمٌلة -بابل : جامعةبابل   -النبً جبارة وطبان .

 ,0205 

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-ا دالً , سلفادور ) رسام (    -0جمالٌات –الرسم -0

 

060,  

0,045 

 5,0ا

 
 اسراء عبد راهً راضً 

الخصائص الفنٌة والٌاتها فً تصامٌم االلمشة الذكٌة / اسراء 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد راهً راضً .

 ,0205 

 سم02 ص؛005

 المشة –ماجستٌر فنون تصمٌم 

 العنوان-تصمٌم تخطٌطً        ا–االلمشة -0

 

0605  

0,045 

 660ز

 
 زٌنب احمد هاشم

التكوٌنات الفنٌة وتحوٌالتها فً تصامٌم المشة االزٌاء الحدٌثة 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ زٌنب احمد هاشم .

0605  



 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 002

 مٌم االلمشة ماجستٌر فً تص
 العنوان-االزٌاء الحدٌثة    ا -0تصمٌم تخطٌطً –االلمشة  -0

 

0,045 

 ,56س

 
 السعٌدي , الهام طاهر حسٌن معلة 

التراكٌب الصوري ودالالتة االٌمونٌة فً تصامٌم االلمشة 
بؽداد : جامعة  -النسائٌة / الهام طاهر حسٌن معلة السعٌدي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً لسم التصمٌم / تصمٌم المشة 
 العنوان-تصمٌم تخطٌطً         ا–االلمشة -0

 

0600  

0,0460, 

 ,56ا

 
 ازهر داخل محسن 

تطبٌمات النارنجانٌة فً رسوم مابعد الحداثة / ازهر داخل 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -محسن .

 سم02ص؛ 302

 دكتوراه فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان-تارٌخ حدٌث       ا–الرسم -0

 

0602  

0,0460, 

 200ن

 
 الكالبً , عبد الحمزة عبد االمٌر عبد الحسٌن 

االنزٌاح الداللً لصلب السٌد المسٌح فً الرسم المعاصر / عبد 
–بابل : جامعة بابل  -الحمزة عبد االمٌر عبد الحسٌن الكالبً .

 0205فنون الجمٌلة , كلٌة ال

 سم02ص؛ 023

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-تارٌخ حدٌث        ا–الرسم -0

 

0606  

0,046550 

 326م

 
 محمود موسى وادي 

الرسوم الصحٌفٌة فً العراق ) دراسة تحلٌلٌة ( / محمود 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -موسى وادي .

0205 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -العراق    ا–الرسم -0

 

0602  

0,34,5 

 526م

 
 المعموري , حوراء حكٌم نجم 

0600  



المٌم التربوٌة لوالعه الطؾ وتماثالتها فً رسوم االطفال / 
كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -حوراء حكٌم نجم المعموري .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص: اٌض ؛ 025,  ي-ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان-الرسم ) االطفال (         ا-0

 

0,5 

 ,05ن

 
 الناصر , مها مإٌد عبد الحسٌن 

المعطٌات الفكرٌة للفن الشعبً وانعكاساتها على التصمٌم 
بؽداد : جامعة  -الكرافٌكً  / مها مإٌد عبد الحسٌن الناصر .

 0205ٌة الفنون الجمٌلة , كل–بؽداد 

 سم02ص؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم 
 العنوان-الطباعة     ا -0التصمٌم -0

 

0600  

0,540 

 ,60ا

 
 اٌاد خلؾ ٌاسٌن 

الٌوتوبٌا فً المنتج الصناعً المعاصر وانعكاسها على 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -المستخدم / اٌاد خلؾ ٌاسٌن .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 565

 اطروحة دكتوراه فً التصمٌم 
 العنوان-التصمٌم الصناعً       ا-0

 

0603  

0,540 

 605ا

 
 اٌاس صالح الدٌن حامد 

االعتبارات االنتاجٌة والتؽٌٌر الشكلً فً المنتج الصناعً 
–بؽداد : جامعة بؽداد  -المعاصر / اٌاس صالح الدٌن حامد .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02 ص؛0,2

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً       ا-0

 

060,  

0,540 

 5,6س

 
 السعدي , نور عباس حسٌن 

االضداد فً النظم الشكلٌة للمنتج الصناعً وامكانٌاتها فً 
بؽداد : جامعة  -استجابة الملتمً / نور عباس حسٌن السعدي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم / الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً     ا-0

0605  



 

0,540 

 5,6س

 
 السعدي , ولٌد دمحم مهدي عٌسى 

المفارلة فً بناء المنجز الصناعً المعاصر / ولٌد دمحم مهدي 
كلٌة الفنون الجمٌلة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عٌسى السعدي .

0205 

 سم02ص؛ 036

 رسالة دكتوراه فً فلسفة التصمٌم 
 العنوان-التصمٌم الصناعً  ) كورٌا الجنوبٌة (      ا-0

 

0605  

0,540 

 662س

 
 السهٌل , مصطفى ابراهٌم دحام

الداللة الزمانٌة وابعادها التصمٌمٌة فً النتج الصناعً / 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -مصطفى ابراهٌم دحام السهٌل .

 0205ة , الفنون الجمٌل

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً        ا-0

 

0600  

0,540 

 2,6ش

 
 الشمري , مصطفى عدنان علً 

توظٌؾ االٌهام البصري لمعالجة تصمٌمٌة للمنتجات الصناعٌة 
بؽداد : جامعة  -الكبٌرة الحجم / مصطفى عدنان علً الشمري .

 0205الفنون الجمٌلة , كلٌة –بؽداد 

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً          ا-0

 

0602  

0,540 

 620ش

 
 شٌماء مصطفى مإٌد

المتخٌل واالشتراطات المنهجٌة لتصمٌم المنتج الصناعً / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -شٌماء مصطفى مإٌد .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً     ا-0

 

0606  

0,540 

 066ط

 
 الطائً , سارة دمحم حسٌن

المرونة فً االنظمة التصمٌمٌة وفصلها فً المتؽٌرات االدائٌة 
بؽداد :  -والشكلٌة للمنتج الصناعً / سارة دمحم حسن الطائً .

 0205الجمٌلة ,  كلٌة الفنون–جامعة بؽداد 

0632  



 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً     ا-0

 

0,540 

 ,06ع

 
 العبٌدي , مرتضى حٌدر عبود 

فاعلٌة االفراط فً النظام التصمٌمً للمنتج الصناعً / مرتضى 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -حٌدر عبود العبٌدي .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص: اٌض ؛ 0,5ل, -ا

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً )االثاث (          ا-0

 

0630  

0,540 

 26ع

 
 علً عبد الحسٌن عبود 

الفضاء البٌئً وبعدة االدائً والجمالً فً تصمٌم المنتج 
–بؽداد: جامعة بؽداد  -الصناعً / علً عبد الحسٌن عبود .

 0205الفنون الجمٌلة , كلٌة 

 سم02ص: اٌض ؛ 0,2ط, -ا

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم 
 العنوان-التصمٌم الصناعً     ا-0

 

0630  

0,540 

 26ع

 
 علً ؼازي مطر 

استجابة المستخدم للتجربة الجسدٌة فً التصمٌم الصناعً / 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً ؼازي مطر .

 ,0205 

 سم02ص؛ 0,2

 دكتوراه فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً       ا-0

 

0633  

0,540 

 302ؾ

 
 الفحام , ظبٌة دمحم عبد االخوة 

ذات المستخدم وانعكاساته التفاعلٌة فً تصمٌم المنتج 
بؽداد :  -الصناعً المعاصر / ظبٌة دمحم عبد االخوة الفحام .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً التصمٌم 
 العنوان-التصمٌم الصناعً      ا-0

 

063,  

0,540 

 550م

 
 مصطفى دمحم بركات 

0635  



الخٌال العلمً والرإى المستمبلٌة للمنتجات الصناعٌة / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -مصطفى دمحم بركات .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 006

 التصمٌم الصناعً اطروحة دكتوراه فً 
 العنوان-التصمٌم الصناعً         ا-0

 

0,54, 

 202ش

 
 الشكاكً , صادق جعفر جابر طرخان 

معالجات االعمال الخطٌة باستخدام برامج التصمٌم الرلمٌة / 
–بؽداد : ةجامعة بؽداد  -صادق جعفر جابر طرخان الشكاكً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02؛ص: اٌض 000ل, -ا

 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً والزخرفة 
 العنوان-الخط العربً       ا-0التصمٌم الزخرفً -0

 

0635  

0,54, 

 2,6ش

 
 الشمري , االء عادل علوان 

العولمة والهوٌة المحلٌة فً تصامٌم االلمشة النسائٌة الحدٌثة 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ االء عادل علوان الشمري .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص: اٌض , 035ل , -ا

 رسالة ماجستٌر فً تصمٌم االلمشة 
 العنوان-التصمٌم الزخرفً المنسوجات النسائٌة      ا-0

 

0630  

0,54, 

 506ع

 
 العزاوي , نادٌة خلٌل اسماعٌل 

فاعلٌة البناء االفتراضً فً تصمٌم الكرافٌكً المعاصر / نادٌة 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -خلٌل اسماعٌل العزاوي .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص: اٌض ؛0,0م, -ا

 اطروحة دكتوراه فً التصمٌم 
 العنوان-الطباعة         ا-0التصمٌم -0

 

0632  

0,54, 

 26ع

 
 علً عبد الصاحب عبد الحسٌن 

المعالجات التصمٌمٌة للزخارؾ المنفذة بالمراٌا فً العتبات 
بؽداد : جامعة  -الممدسة / علً عبد الصاحب عبد الحسن .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–بؽداد 

 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً 
 العنوان-التصمٌم الزخرفً ) العتبات الممدسة (       ا-0

 

0636  



0,54, 

 6,6ن

 
 ٌن عبد الزهرة ٌاسٌنالنوري , ام

الروافد الجمالٌة للفكر االسالمً وتمثالتها فً التزٌٌن الزخرفً 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -/ امٌن عبد الزهرة ٌاسٌن النوري .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛060

 اطروحة دكتوراه فً فنون الزخرفة 
 العنوان-فنون         ا–الزخرفة -0

 

06,2  

0,545060 

 5,0ا

 
 اشرؾ كامل عبد االمٌر 

التنوع التصمٌمً فً لوحات المشمة الخطٌة / اشرؾ كامل عبد 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -االمٌر .

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً والزخرفة 
 العنوان-الخط العربً         ا-0

 

06,0  

0,545060 

 6,ع

 
 مجٌدعدي عبد الحمٌد 

االثر االبداعً والجمالً لتكوٌنات الزخرفة االسالمٌة فً 
بؽداد : جامعة  -المصحؾ الشرٌؾ / عدي عبد الحمٌد مجٌد .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛,06

 دكتوراه فلسفة فً فنون الخط العربً والزخرفة 
 العنوان-المصحؾ الشرٌؾ     ا-0الزخارؾ العربٌة    -0

 

06,0  

0,545262 

 606ل

 
 لإي نزٌه مطلن

الخصائص الفنٌة الزخرفٌة فً المدرسة المؽربٌة / لإي نزٌة 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد -مطلن .

 سم02ص؛ 030

 رسالة الماجٌستٌر فً الفنون الخط العربً والزخرفة 
 العنوان-فنون اسالمٌة       ا–الزخارؾ الدٌنٌة -0

 

06,3  

0,5450600 

 ,32ا

 
 احمد مزهر داخل 

التحوالت البنائٌة لخط الثلث فً المدرسة العثمانٌة / احمد 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -مزهر داخل .

,0205 

 سم02ص؛023

 اطروحة دكتوراه فً فنون الخط العربً 
 العنوان-المدرسة العثمانٌة  ا-0الخط العربً ) خط الثلث (  -0

06,,  



 

00245 

 ,03م

 
 ماجدة سلمان دمحم 

المستوٌات الدالة لالٌحاء فً بنٌة الخطاب السٌنماتوؼرافً / 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -ماجدة سلمان دمحم .

,0205 

 سم02ص؛ 030

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة الفنون السٌنمائٌة 
 العنوان-التصوٌر السٌنمائً       ا-0

 

06,5  

00245 

 ,56ن

 
 نصٌر حٌدر الزم 

مرجعٌات البناء التشكٌلً للمطة فً الفٌلم السٌنمائً / نصٌر 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -حٌدر الزم .

,0205 

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة 
 العنوان-الفٌلم السٌنمائً      ا-0التصوٌر السٌنمائً  -0

 

06,5  

0224635 

 5,6س

 
 سعدون ابراهٌم حلمً عبد الكرٌم

تارٌخ الموسٌمى فً حضارة وادي الرافدٌن/ سعدون ابراهٌم 
كلٌة االداب –هولندا : جامعة الهاي للعلوم  -حلمً عبد الكرٌم .

 0205لسم تارٌخ , 

 سم02ص؛006

 دكتوراه فً التارٌخ 
 العنوان-ا   ) حضارة وادي الرافدٌن(    العراق–الموسٌمى -0

 

06,0  

02246550 

 052ب

 
 باسم دمحم احمد

توظٌؾ الة الكالرنٌت فً عزؾ الموسٌمى العربٌة / باسم دمحم 
كلٌة الفنون الجمٌلة لسم –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد .

 0205الموسٌمى , 

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً العلوم الموسٌمٌة 
 العنوان-الموسٌمى العرالٌة      ا-0

 

06,2  

02246550 

 600ب

 
 البٌاتً , زٌنب صبحً عبد حسٌن 

االشكال واالنواع الؽنائٌة فً الموسٌمى العرالٌة / زٌنب صبحً 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد الحسٌن .

0205 

06,6  



 سم02ص ؛060م ,-ا

 رسالة دكتوراه فً العلوم الموسٌمٌة 
 العنوان-العراق       ا–الموسٌمى -0

 

02246550 

 ,06ث

 
 ثائر خلٌل اسماعٌل 

اسلوب تؤلٌؾ لالب السماعً عند الموسٌمٌٌن العرالٌٌن / ثائر 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد: جامعة بؽداد  -خلٌل اسماعٌل .

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر فً العلوم الموسٌمٌة 
 العنوان-العراق     ا–الموسٌمى  -0

 

0652  

020455 

 003خ

 
 درٌد فاضل احمد 

خصائص الموسٌمى التصوٌرٌة فً االفالم السٌنمائٌة العرالٌة / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -درٌد فاضل احمد الخفاجً .

 0205الجمٌلة ,

 سم02ص؛ 050

 اطروحة دكتوراه فً الفنون الموسٌمٌة 
 العنوان-الموسٌمى التصوٌرٌة          ا-0

 

0650  

02040 

 ,00ج

 
 الجابري , ولٌد حسن عبد الحسٌن 

التوظٌؾ الفنً للنؽم والتعبٌر فً تجوٌد المران الكرٌم المدرسة 
جامعة  -العرالٌة انموذجا / ولٌد حسن عبد الحسٌن الجابري .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,  –بؽداد 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة دكتوراه فً فلسفة الفنون الجمٌلة 
 العنوان-النؽم والتعبٌر     ا -0الموسٌمى الدٌنٌة   -0

 

0650  

02,426550 

 502و

 
 وسام محمود عبد الزهرة عطٌة 

دور الة الكونتر باص فً الموسٌمى والؽناء العرالً / وسام 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -محمود عبد الزهرة عطٌة .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً الفنون الموسٌمٌة 
العراق ) الة الكونترباص ( الؽناء العرالً        –االالت الموسمٌة -0

 العنوان-ا
 

0653  

02,40  065,  



 مٌسم هرمز توما 652م
االنسجام الصوتً فً مإلفات االوركسترا السٌمفونٌة العرالٌة 

كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ مٌسم هرمز توما .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 020خ , -ا

 دكتوراه فً فلسفة الفنون الموسٌمٌة 

 العنوان-اوركسترا      ا-السٌمفونٌات-0

 

02540 

 600ج

 
 الجنابً , ولٌد لحطان سلمان

 توظٌؾ االؼانً العرالٌة فً تعلم مبادئ العزؾ على الة البٌانو 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ ولٌد لحطان سلمان الجنابً .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً العلوم الموسٌمٌة 
 العنوان-االؼانً العرالٌة      ا-0البٌانو  -0

 

0655  

0204, 

 ,26و

 
 ولٌد ؼازي فرحان 

والع اداء الة التشٌلو عند المإلفٌن الموسٌمٌٌن العرالٌٌن 
وامكانٌة تطوٌره : دراسة وصفٌة تحلٌلٌة / ولٌد ؼازي فرمان 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً الفنون الموسٌمٌة 
-العراق   ا–االالت الموسٌمٌة -3التشٌللو -0االالت الوترٌة  -0

 العنوان
 

0655  

020423 

 ,,6ح

 
 حٌدر زانمل حسٌن هاشم 

نارٌخ الة العود فً العصر العباسً / حٌدر زامل حسٌن هاشم 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص؛053

 ماجستٌر فً الفنون الموسٌمٌة 

 العنوان-تارٌخ العصر العباسً    ا–العود ) الة موسٌمٌة ( -0

 

0650  

0604, 

 6,0ح

 
 حوراء , عدنان فائك صادق

المسلسالت التارٌخٌة ودورها فً نشر المعرفة االسالمٌة لدى 
بؽداد :  -صادق .جمهور مدٌنة بؽداد / حوراء عدنان فائك 

 0205كلٌة االعالم , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛002

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم

0652  



 العنوان-المسلسالت التلفزٌونٌة ) بؽداد(       ا-0

 

0604,3 

 660ا

 
 اٌهاب ٌاسٌن طه

–االنزٌاح الداللً بٌن الصورة اللؽوٌة والصورة السٌنمائٌة 
بؽداد: -دراسة ممارنة بٌن السٌنارٌو والفلم / اٌهاب ٌاسٌن طه .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛056

 دكتوراه فلسفة فً السٌنما ) السٌنارٌو (

 العنوان-السٌنما      ا-0

 

0656  

0604,3 

 602ر

 
 رهام عبد الكرٌم عبد الرضا

توظٌؾ تمنٌات االدارة الفنٌة فً بنائٌة الخطاب السٌنما 
بؽداد :  -توؼرافً المعاصر / رهام عبد الكرٌم عبد الرضا .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً الفنون التلفزٌونٌة 
 العنوان-االدارة الفنٌة      ا-0العراق   –السٌنما -0

 

0652  

0604,3 

 ,05س

 
 الساعدي , فٌصل لعٌبً حمود 

تحوالت البنى الوظٌفٌة والجمالٌة للصورة البالؼٌة بٌن النص 
بؽداد : جامعة بؽداد  -المرئً / فٌصل لعٌبً حمود الساعدي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –

 سم02ص؛,00

 دكتوراه فلسفة فً السٌنما 
 العنوان-السٌنما     ا-0

 

0650  

0604,3 

 2,3ش

 
 الشكرجً , لإي عبد علً مهدي 

تمثالت المتخٌل فً الخطاب السٌنما توؼرافً فً طروحات 
بؽداد :  -مابعد الحداثة / لإي عبد علً مهدي الشكرجً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة   , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 060

 دكتوراه فلسفة سٌنما وتلفزٌون 

 العنوان-السٌنما        ا-0

 

0650  

0604,3 

 600م

 
 موفك عبد الوهاب نوري 

البنٌة الدرامٌة للحكاٌة االسطورٌة والٌات االشتؽال فً البنٌة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -السٌنمائٌة / موفك عبد الوهاب نوري .

0653  



 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –

 سم02ص ؛022ي ,-د

 رسالة دكتوراه فلسفة الفنون السٌنمائٌة 
 نالعنوا-االفالم الورلٌة        ا-0

 

0604,30 

 560ا

 
 اسٌا جبار خلؾ 

 -جمالٌات البناء الكنانً فً الفلم الروائً / اسٌا جبار خلؾ .
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونً / سٌنما 
 العنوان-االفالم السٌنمائٌة          ا -0

 

065,  

0604,30 

 65,ق

 
 المرٌشً , خضٌر عبسً جٌاد

التمثالت الجمالٌة والتعبٌرٌة للسٌنما الفنٌة فً فٌلم المعاصر / 
كلٌه –بؽداد : جامعة بؽداد -خضٌر عبسً جٌاد المرٌشً .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فلسفة فً الفنون السٌنمائٌة 
 العنوان-والتعبٌرٌة     االجمالٌة  -0االفالم السٌنمائٌة   -ا

 

0655  

0604,30 

 ,32م

 
 دمحم سالم عبد

تمثالت التابو والطوطم فً بنائٌة الفٌلم السٌنمائً / دمحم سالم 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,  –بؽداد: جامعة بؽداد  -عبد .

 سم02ص؛ 020

 دكتوراه فلسفة فً الفنون السٌنمائٌة 
 العنوان-والتعبٌرٌة      االجمالٌة -0االفالم السٌنمائٌة   -0

 

0655  

0604,5 

 200ر

 
 الركابً , فراس علً حسٌن 

المعالجة االخراجٌة لشخصٌة الطفل فً الدراما التلفزٌونٌة / 
كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -فراس علً حسٌن الركابً .

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛050ن , ة-ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التلفزٌونٌة 
 العنوان-التلفزٌون واالطفال      ا-0االخراج التلفزٌونً -0

 

0650  

0604,5 

 0,0ع

 
 عبد الناصر مصطفى ابراهٌم

مرجعٌات فلسفة العنؾ وتمثالته فً الفٌلم الروائً / عبد 

0652  



كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد -الناصر مصطفى ابراهٌم .
 0205الجمٌلة , 

 سم02ص ؛022ي , -ا

 الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة  اطروحة دكتوراه فً
 العنؾ  -3االفالم السٌنمائٌة    -0االفالم التلفزٌونٌة  -0

 العنوان-ا 
 

0604,5 

 0,5ؾ

 
 فارس اسماعٌل فارس عبد هللا

انماط تعرض الجمهور للبرامج الترفٌهٌة التلفزٌونٌة الفضائٌة 
) دراسة مسحٌة على جمهور مدٌنة بؽداد ( / فارس اسماعٌل 

 0205كلٌة االعالم , –بؽداد : جامعة بؽداد  -فارس عبد هللا .

 سم02ص؛ 005ص,-ا

 رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان-البرامج التلفزٌونٌة         ا-0

 

0656  

060,,55 

 000ع

 
 العتابً , عبد علً كعٌد فرحان

تمنٌات السٌنارٌو للفلم السٌنمائً والمسلسل الدرامً 
بؽداد : جامعة  -التلفزٌونً / عبد علً كعٌد فرحان العتابً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد 

 سم02ص؛ ,00ط , -ب

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التلفزٌونٌة 
 العنوان-ا          التلفزٌونٌة–الدراما -0

 

0602  

0604,55 

 ,32م

 
 الدمحماوي , حسن هادي زاٌر 

توظٌؾ الملحمة فً الدراما التلفزٌونٌة / حسن هادي زاٌر 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الدمحماوي .

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة 
 العنوان-الدراما التلفزٌونٌة        ا-0

 

0600  

0604,55 

 ,32م

 
 دمحم طه عطٌة 

جمالٌات تداخل المحور التركٌبً والمحور االستبدالً فً بنٌة 
المسلسل التلفزٌونً ) سراٌا عابدٌن انموذجا ( / دمحم طه عطٌة 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم02ص؛025

 اطروحة دكتوراه فلسفة اختصاص تلفزٌون 
 العنوان-برامج      ا–ن التلفزٌو-0

 

0600  



060453 

 506غ

 
 ؼسان هاشم الحمد عباس 

توظٌؾ الٌنوؼرافٌات فً مسرح الدمى ) نماذج مختارة ( / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -ؼسان هاشم الحمد عباس .

 0205الجمٌلة ,

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً التمنٌات المسرحٌة 
 العنوان-مسرح العرائس      ا-0

 

0603  

060453 

 660ز

 
 زٌنب عبد االمٌر احمد

مسرح الدمى ودالالتة التربوٌة على وفك المنهج السٌمٌائً 
المهرجانً العالمً لفن العرائس انموذجا / زٌنب عبد االمٌر 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد .

 سم02ص؛326

 رسالة دكتوراه فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان-العرائس         امسرح -0

 

060,  

060 

 2,6ش

 
 الشمري , جواد كاظم عبد االمٌر 

خصائص الشخصٌة االرهابٌة بٌن النص والعرض فً المسرح 
نصوص نجٌب محفوظ  المسرحٌة انموذجا/ جواد –العربً 

كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل -كاظم عبد االمٌر الشمري ,

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛,06

 اجستٌر فً التربٌة المسرحٌة رسالة م

 العنوان-فنون        ا –المسرح -0

 

0605  

060 

 362ن

 
 النخٌلة , حسن عبود علً 

فً جمالٌات المٌتا مسرح فً النص المسرحً العربً المعاصر 
البصرة : جامعة  -نماذج مختارة / حسن عبود علً النخٌلة .–

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –البصرة 

 سم02ص ؛ 026

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-المسرح العربً          ا-0

 

0605  

060420 

 0,,ب

 
 بردي عطٌة ثابت 

جمالٌات الشكل البصري فً المسرح التفاعلً ) نماذج مختارة( 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ بردي عطٌة ثابت  .

 0205الجمٌلة , 

0600  



 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-تمنٌات      ا–المسرح -0

 

060420 

 ,06ع

 
 العبودي , جبار جودي 

جمالٌات الحداثة فً تمنٌات العرض المسرحً / جبار جودي 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -العبودي .

 سم02ص؛050

 ة اطروحة دكتوراه فً الفنون المسرحٌ

 العنوان-تمنٌات      ا–المسرح -0

 

0602  

06042005 

 065ر

 
 عبد الستار محً الدٌن جمعة 

احكام الطب والتطبٌب فً الفمه االسالمً / عبد الستار محً 
كلٌة االمام االعظم –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الدٌن جمعة .

 ,0205 

 سم02ص؛0,6

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-الخدعة البصرٌة      ا-0 مسارح–االطفال -0

 

0606  

06042005 

 ,05س

 
 الساعدي , دمحم كاظم دمحم 

توافمات االنساق الصوتٌة والحركٌة الداء الممثل فً عروض 
بؽداد :  -مسرح الطفل العرالٌة / دمحم كاظم دمحم الساعدي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة  , –جامعة بؽداد 

 سم02ص؛032

 تمثٌل –رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-الصوتٌة والحركٌة    ا-0مسارح –االطفال -0

0622  

06042005 

 052هـ 

 
 الهاشمً , اسعد عبد الكرٌم عالوي 

الدور االتصالً لمسرح الطفل فً ضوء الثمافة الثالثة / اسعد 
النون كلٌة -بؽداد : جامعة بؽداد -عبد الكرٌم عالوي الهاشمً .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛055

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان-مسارح       ا–االطفال -0

 

0620  

06042030 

 650ا

 
 انعام معن ابراهٌم

التحوالت التمنٌة واشتؽاالتها فً االنتاج الداللً للعرض 
بؽداد : جامعة بؽداد  -المسرحً العرالً / انعام معن ابراهٌم .

0620  



 0205الفنون الجمٌلة , كلٌة –

 سم02ص؛0,0ب , -ا

 رسالة دكتوراه فً التمنٌات المسرحٌة 
 العنوان-االنتاج المسرحً        ا-0

 

06042030 

 062ش

 
 الشبٌلً , دمحم جاسم مطرود

تمثالت المٌتامعنى فً الخطاب المسرحً المعاصر )دراسة 
الفنون كلٌة –بؽداد  -سٌمٌائٌة ( / دمحم جاسم مطرود الشبٌلً .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص ؛005

 دكتوراه فً فلسفة االدب والنمد المسرحً 
 العنوان-االنتاج المسرحً       ا-0

 

0623  

06042033 

 065ر

 
 الربٌعً , نبؤجبار مناحً 

تجارب المسرح االكادٌمً العرالً ما بعد التؽٌٌر ) نماذج 
–داد بؽداد : جامعة بؽ -مختارة ( / نبؤ جبار مناحً الربٌعً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛036

 ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة االخراج المسرحً 
 العنوان-االخراج المسرحً         ا-0

 

062,  

06042033 

 066ط

 
 الطائً , فٌنوس حمٌد دمحم جواد

المعالجات االخراجٌة للموروث الشعبً فً العرض المسرحً 
بؽداد : جامعة بؽداد  -العرالً / فٌنوس حمٌد دمحم جواد الطائً .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –

 سم02ص؛ 003

 االخراج المسرحً  –رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

الفولكلور -3العراق  –المسرح -0االخراج المسرحً  -0

 العنوان-رالً     االع
 

0625  

06042033 

 ,00ظ

 
 ظفار احمد فٌاض 

توظٌؾ الكوالج فً عروض المسرح العرالً / ظفار احمد 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -فٌاض .

 ٌم02ص ؛ 050

 ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-االخراج المسرحً       ا-0

 

0625  

06042033  0620  



 العزاوي , سنان محسن احمد  506ع
المالمح االخراجٌة لما بعد الحداثة فً العرض المسرحً 

بؽداد :  -العرالً المعاصر / سنان محسن احمد العزاوي .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-ااالخراج المسرحً  ) العرالً (           -0

 

06042033 

 200ع

 
 عالء لحطان زؼٌر 

المؽاٌر االخراجٌة فً تجارب مسرح الشباب / عالء لحطان 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -زؼٌر .

 سم02الترلٌم ؛

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / اخراج مسرحً 
 العنوان-االخراج المسرحً        ا-0

 

0622  

06042033 

 06,و

 
 الوادي , حٌدر مجٌد كاظم

حامالت الداللة بٌن الكشافة والتكشٌؾ فً العراض المسرحً / 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -حٌدر مجٌد كاظم الوادي .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االخراج المسرحً 
 العنوان-االخراج المسرحً    ا-0

 

0626  

0604203320
00 

 260ع

 
 العلٌاوي , صالح مجبل طاهر 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً اكساب مهارات االؼراج المسرحً 
 -لدى طلبة لسم التربٌة الفنٌة / صالح مجبل طاهر العلٌاوي .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص: اٌض ؛ ,00ن , -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 التعلٌم الجامعً    –طرق تدرٌس –االخراج المسرحً -0

 العنوان-ا 
 

0662  

0604205 

 30س

 
 سجى عالء حسٌن 

المٌم الجمالٌة فً ازٌاء عروض مهرجان المسرح التربوي / 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -سجى عالء حسن .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص : اٌض ؛ 000ل, -ا

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 

0660  



 العنوان-المسرح التعلٌمً       ا-0االزٌاء المسرحٌة -0

 

0604200 

 2,0ذ

 
 ذكرى عبد الصاحب عبادي 

جمالٌات المكٌاج فً عروض المسرح العرالً / ذكرى عبد 
كلٌة الفنون الجمٌلة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الصاحب عبادي .

,0205 

 سم02ص ؛ 002

 اطروحة دكتوراه فً تمنٌات  مسرح / الماكٌاج 

 العنوان-المكٌاج         ا–المسرح -0

 

0660  

0604202 

 2,2ا

 
 اكرم ولٌم ابرامٌا 

البعد السوسٌوثمافً الداء الممثل المرتجل واثره على المتلمً / 
كلٌة الفنون –البصرة : جامعة البصرة  -اكرم ولٌم ابرامٌا .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 003ح , -ا

 اطروحة دكتوراه فً التمثٌل 
 العنوان-الممثلون والممثالت ) العراق (         ا-0

 

0663  

0604202 

 202ب

 
 بالل ولٌد شامل حسٌن 

تمنٌات الفضاءات المتعدده فً عروض المسرح االكادٌمً )) 
انموذجا (( / باال ولٌد –بؽداد –عروض كلٌة الفنون الجمٌلة 

كلٌة الفنون الجمٌلة , –جامعة بؽداد بؽداد :  -شامل حسٌن .
0205 

 سم02ص ؛0,5ط , -ج

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / التمنٌات المسرحٌة 
 العنوان-التمثٌل فً المسرح        ا-0

 

066,  

0604202 

 606ذ

 
 الذهبً , اٌاد رحمن بدن 

سمات االداء التمثٌلً لعروض مابعد الحداثة فً المسرح 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد -العرالً / اٌاد رحمن بدن .

 0205الجمٌلة ,

 سم02ص؛ 03

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-التمثٌل فً المسرح       ا-0

 

0665  

0604202 

 60ر

 
 رنا فالح لفتة

اثر اللعب التمثٌلً فً تنمٌة المهارات االسرٌة لدى كمٌة من 

0665  



–البصرة : جامعة البصرة  -راض االطفال / رنا فالح لفتة .
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة ) تمثٌل(
 العنوان-رٌاض االطفال        ا-0التمثٌل ) المسرح (  -0

 

0604202 

 62ر

 
 رٌم نزار حسٌن 

اثر االنشطة التمثٌلٌة فً تنمٌة االدران الذهنً لدى طلبة 
–بابل : جامعة بابل  -المرحلة المتوسطة  / رٌم نزار حسٌن .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛0,0

 ماجستٌر فً التربٌة المسرحٌة 

 العنوان-االدران      ا-0التمثٌل فً المسرح     -0

 

0660  

0604202 

 660ز

 
 زٌنة عبد الحسٌن 

الممثلة العرالٌة و نظرٌة التمثٌل فً العراض المسرحً 
بؽداد  -العرالً ) نماذج عرالٌة كختارة ( / زٌنة عبد الحسٌن .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –: جامعة بؽداد 

 سم02ص: اٌض ؛,05

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة 
 العنوان-التمثٌل فً المسرح ) العرالً (      ا-0

 

0662  

0604202 

 220س

 
 سلمان مزهر دٌوان

الممثل بٌن منزلة الشخصٌة واختالؾ االداء فً العرض 
بؽداد : جامعة بؽداد  -المسرحً العرالً / سلمان مزهر دٌوان .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –

 0205ص ؛ 032ت , -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-العراق (       االتمثٌل فً المسرح ) -0

 

0666  

0604202 

 506ق

 
 المطبً , عمار شاكر عبد

المبالؽة فً اداء الممثل المسرحً بٌن االنفعال العاطفً 
واالحساس الجمالً فً عروض المسرح العرالً / عمار شاكر 

كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد المطبً .
0205 

 سم02ص ؛ 026

 ر فً الفنون المسرحٌة رسالة ماجستٌ
 العنوان-العراق       ا–التمثٌل فً المسرح -ا

3222  



 

060 ,202 

 656ق

 
 المٌسً , عمر ضٌاء الدٌن دمحم حسن 

التداخل النضمً بٌن اداء الممثل المإثر الموسٌمً فً عروض 
المسرح االحتفالً العرالً / عمر ضٌاء الدٌن دمحم حسن 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -المٌسً .

 سم02ص؛005

 ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-الموسٌمى     ا-0التمثٌل فً المسرح   -0

 

3220  

0604202 

 ,32م

 
 دمحم نصٌر فالح دمحم 

تؤثٌر منهج تعلٌمً باسلوب منحً النظم فً تطوٌر مٌكانٌكٌة 
جد الممثل المسرحً على وفك بعض الصفات البدنٌة والمدرات 

–المادسٌة :جامعة المادسٌة  -الحركٌة / دمحم نصٌر فالح دمحم .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , 

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

المدرات الحركٌة     -3الصفات البدنٌة   -0التمثٌل فً المسرح -0

 العنوان-ا
 

3220  

0604202 

 605م

 
 منتصر مجٌد ابراهٌم

السمات االثنوؼرافٌة الداء الممثل فً العرض المسرحً 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -العرالً / منتصر مجٌد ابراهٌم.

 0205الفنون الجمٌلة , 

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-التمثٌل فً المسرح    ا-0

 

3223  

060426 

 320ن

 
 الكحالوي , دمحم مطشر عبد الكرٌم العزاوي 

وظٌفة النمد الثمافً فً الخطاب المسرحً العرالً المعاصر / 
بؽداد : جامعة  -دمحم مطشر عبد الكرٌم العزاوي الكحالوي .

 0205جمٌلة , كلٌة الفنون ال–بؽداد 

 اطروحة الدكتوراه فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-نمد ) المسرح العرالً (         ا–المسرح -0

 

322,  

06042655 

 206ع

 
 عالء جبار مشكور 

االشتؽاالت التمنٌة فً العرض المسرحً االٌرانً / عالء جبار 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -مشكور .

3225  



 سم02ص؛ 035

 دكتوراه فلسة تمنٌات مسرحٌة 
 العنوان-اٌران        ا–المسرح -0

 

060426550 

 ,20ت

 
 تمار مٌثم جهاد 

الٌوتوبٌا وتمثالتها فً النص المسرحً العرالً / تمار مٌثم 
 0205كلٌة الفنون الجمٌلة , –بابل : جامعة بابل  -جهاد .

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-العراق    ا –المسرح -0

 

3225  

060426550 

 ,0,ح

 
 الحداد , نبراس هشام عبد العباس 

بناء برنامج تعلٌمً لمٌاس تواصلٌة النص الموسٌمً وفاعلٌتة 
 -على طلبة كلٌة الفنون الجمٌلة / نبراس هشام عبد العباس .

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص؛ 0,3

 تٌر فً التربٌة المسرحٌة ماجس
 العنوان-النص الموسٌمً      ا-0العراق   –المسارح -0

 

3220  

060426550 

 300ع

 
 عبد الجبار حسن عٌسى 

الٌات االلبنٌوٌة التكوٌنٌة فً النص المسرحً / عبد الجبار 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسن عٌسى .

0205 

 سم02ص ؛ 002

 ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-العراق       ا–المسرح -0

 

3222  

060426550 

 603م

 
 المٌاحً , دمحم مهدي حسون راهً 

تحوالت بنٌة التطهٌر فً النص المسرحً / دمحم مهدي حسون 
كلٌة الفنون الجمٌلة , –بؽداد : جامعة بؽداد  -راهً الدراجً .

0205 

 سم02؛  032

 والنمد –االدب –اطروحة دكتوراه فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-العراق          ا–المسرح -0

 

3226  

06040 

 60,ش

 
 الشرٌفً , احمد محسن كامل 

جمالٌات التشكٌل الصوري فً العراض الدرامً الرالص / 

3202  



كلٌة الفنون –بابل : جامعة بابل  -احمد محسن كامل الشرٌفً .
 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 030

 اطروحة دكتوراه فً التمنٌات المسرحٌة 
 العنوان-التمنٌات المسرحٌة        ا-0

 

06040 

 0,0ع

 
 عبد الكرٌم خنجر كنٌهر 

نظرٌات الضحن وانعكاساتها فً اداء الممثل الكومٌدي / عبد 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكرٌم خنجر كنٌهر .

 0205الجمٌلة , 

 سم02؛ 060ب , -ا

 اطروحة دكتوراه فنون مسرحٌة 

 العنوان-الضحن     ا-0التمثٌل فً المسرح    -0

 

3200  

06046 

 502ح

 
 حسام عبد الستار عبد الجبار 

درامٌة التارٌخ فً نصوص المسرح االحتفالً / حسام عبد 
كلٌة الفنون –بؽداد : جامعة بؽداد  -الستار عبد الجبار .

 0205الجمٌلة , 

 سم02ص؛ 005ح , -ب

 ادب ونمد –رسالة المكاجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-تارٌخ        ا–المسرح -0

 

3200  

06046550 

 6,0س

 
 السودانً , علً عباس حمد 

معالجة المنظر المسرحً فً ضوء المتؽٌر المكانً لعروض 
بؽداد : جامعة  -المسرح العرالً / علً عباس حمد السودانً .

 0205,  كلٌة الفنون الجمٌلة–بؽداد 

 سم02ص: اٌض ؛0,0ي , -ا

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-العراق        ا–المسرح -0

 

3203  

065 

 600ب

 
 البٌاتً , ٌاسمٌن حمٌد مجٌد

فاعلٌة برنامج ارشادي نفسً لدعم الصالبة النفسٌة وخفض 
التلوث النفسً لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الراضة 

بابل : جامعة  -فً جامعة واسط / ٌاسمٌن حمٌد مجٌد البٌاتً .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –بابل 

 سم02ص : اٌض , 022

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-ا      جامعة واسط (–التربٌة البدنٌة ) العراق -0

320,  



 

065420 

 362د

 
 الدجٌلً , حسٌن علً حسون 

تؤثٌر برنامج تدرٌبً باسلوب السلون الصحً فً التخفبؾ من 
االنهان النفسً لدى المدربٌن الرٌاضٌٌن / حسٌن علً حسون 

 0205كلٌة االداب , –بؽداد : جامعة بؽداد  -الدجٌلً .

 سم02ص؛ 025ع, -ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس 
 العنوان-علم النفس الرٌاضً       ا-0

 

3205  

065420 

 300ز

 
 رجاء حسٌن اسماعٌل 

بناء وتمنٌن ممٌاس المناخ النفسً الرٌاضً وعاللتة باداء 
بعض المهارات فً المبارزة لطالب كلٌات التربٌة الرٌاضٌة / 

كلٌة التربٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -رجاء حسن اسماعٌل .

0205 

 سم02ص؛062

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-المهارات فً المبارزة     ا-0علم النفس الرٌاضً  -0

 

3205  

056420 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , علً عبد الهادي صالح 

بناء وتمنٌن ممٌاس التلوث النفسً المتردي االعالة الفٌزٌاوٌة 
بؽداد : الجامعة  -/ علً عبد الهادي صالح الزبٌدي .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة  , –المستنصرٌة 

 سم02ص؛055

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-علم النفس الرٌاضً      ا-0

 

3200  

065420 

 6,0ز

 
 زهراء عمٌل مسلم 

دراسة ممارنة لالمن النفسً بٌن طالبات الرٌؾ والمدٌنة 
وعاللتة باداء بعض المهارات االساسٌة بكرة الٌد/ زهراء 

كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -عمٌل مسلم .
0205 

 سم02ص؛002

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 كرة الٌد   -3الرٌؾ والمدٌنة -0الرٌاضً  علم النفس-0

 العنوان-ا
 

3202  

065420 

 506ن

 
 الكعبً , دمحم عبد الرضا سلطان 

3206  



تؤثٌر برنامج ارشادي معرفً سلوكً انفعالً فً الصحة 
المادسٌة :  -النفسٌة ... / دمحم عبد الرضا سلطان الكعبً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ,–جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛ 006

 دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-المهارات الهجومٌة     ا-0علم النفس الرٌاضً  -0

 

065420 

 660ل

 
 لهٌب احمد شاكر 

بناء ممٌاس الحواجز النفسٌة لالعبً اندٌة الدرجة االولى 
دٌالى :  -المتمدمٌن لبعض االلعاب الفردٌة / لهٌب احمد شاكر .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة  وعلوم الرٌاضٌة , –جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-ا  االلعاب الفردٌة  -0علم النفس الرٌاضً  -0

 

3202  

065420 

 562ن

 
 نسٌمة عباس صالح 

تؤثٌر برنامج للتمرٌنات الخاصة لخفض االكتئاب وللك الموت 
لدى منتسبً لوى االمن الداخلً / محافظة دٌالى / نسٌمة 

كلٌة التربٌة البدنٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد -عباس صالح .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛003

 رسالة دكتوراه فً علم النفس الرٌاضً 
 العنوان -التمرٌنات الرٌاضٌة      ا-0علم النفس الرٌاضً  -0

 

3200  

0654252 

 3,6ا

 
 ابو جري , رٌاض عبد الحسٌن 

تؤثٌر التدرٌبات الخاصة والمكمالت الؽذائٌة ةؼب تطوٌر بعض 
المدرات البدنٌة و المإشرات الوظٌفٌة والكفاٌة المتالٌة لرجال 

 -نخبة فً العملٌات الخاصة / رٌاض عبد الحسٌن ابو جري .ال
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة      ا-0

 

3200  

0654252 

 ,02ث

 
 ثامر حماد رجة حمادي 

انموذج ممترح لتطوٌر برنامج االعداد المهنً لطلبة كلٌات 
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة على مإشرات الجودة الشاملة / 

كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -ثامر حماد رجة حمادي .

3203  



لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –التربٌة االساسٌة 
,0205 

 سم02ص؛050

 بدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه فلسفة تربٌة
 الجودة الشاملة  -3االعداد المهنً  -0التربٌة البدنٌة  -0

 العنوان-ا 
 

0654252 

 ,06س

 
 ساهرة دمحم عبد االمٌر 

تصمٌم مٌدان تعلٌمً تدرٌبً لتطوٌر عدد من المدرات البدنٌة 
والحركٌة والمهارٌة الى طالبات المرحلة المتوسطة / ساهرة 

كلٌة التربٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -دمحم عبد االمٌر .
 0205االساسٌة , 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االتربٌة البدنٌة      -0

 

320,  

0654252 

 065ؾ

 
 فاٌز حسن عبد السادة 

دراسة تحلٌلٌة نضرٌة ممارنة االنتخابات االندٌة العرالٌة لعامً 
 -الٌة ممترحة / فاٌز حسٌن عبد السادة . 0200و  0220

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 0205الرٌاضة , 

 سم02ص؛066

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم التربٌة 
 العنوان-النوادي الرٌاضٌة       ا-0

 

3205  

0654256 

 ,00ص

 
 صبار محمود شحاذة 

بناء وتمنٌن ممٌاس ادارة المعرفة لرإساء االتحادات الرٌاضٌة 
الفرعٌة فً العراق وعاللتة بكفاٌاتهم االدارٌة من وجهه نظر 

كلٌة –الى : جامعة دٌالى دٌ -اعضائها / صبار محمود شحاذة .
 0205التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-ادراة     ا–التربٌة الرٌاضٌة -0

 

3205  

0654256 

 2,6ع

 
 عبد الكرٌم عطا هللا عبد الرحمن 

بناء ممٌاس لضؽط العمل االداري للهٌئات التدرٌسٌة لبعض 
كلٌات التربٌة الرٌاضٌة فً العراق / عبد الكرٌم عطا هللا عبد 

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -الرحمن .

3200  



0205 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر علوم تربٌة رٌاضٌة 
 نالعنوا-ادارة      ا–الهٌئات التدرٌسٌة -0

 

065420 

 ,32ا

 
 احمد حسٌن احمد 

تؤثٌر منهج تعلٌمً باالسلوب التدرٌبً باستخدرام ادوات 
مساعدة فً تعلٌم بعض المهارات االساسٌة بلعبة تنس الطاولة 

كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -/ احمد حسٌن احمد .

 0205التربٌة االساسٌة / 

 سم02ص؛ 003ط, -ا

 رسالة ماجستٌر بتخصص ) طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ( 

 العنوان-طرق التدرٌس       ا–التربٌة الرٌاضٌة -0

 

3202  

065420 

 ,06ث

 
 ثائر كرٌم جعونة 

تؤثٌر منهج ممترح لدرس التربٌة الرٌاضٌة فً التحصٌل 
الدراسة لمادة الفٌزٌاء وتطوٌر بعض المدرات البدنٌة والحركٌة 

بابل :  -الخامس العلمً / ثائر كرٌم جعونة  . المهارٌة لطالب
 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –جامعة بابل 

 سم02ص؛065

 رسالة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-طرق تدرٌس        ا–التربٌة الرٌاضٌة -0

 

3206  

065420 

 03,د

 
 الدراجً , فإاد كاظم حلؾ 

تؤثٌر منهج تعلٌمً مصاحب للتمارٌن الخططٌة فً ضوء 
بؽداد:  -االسلوب المبرمج ... / فإاد كاظم حلؾ الدراجً .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ ,02ق ، -ب

 رسالة الماجستٌر فً طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 
 لوب المبرمج االس-0طرق التدرٌس   –التربٌة الرٌاضٌة -0

 العنوان-ا
 

3232  

065420 

 020ط

 
 طالب موسى ناصر 

تاثٌر منهج تعلٌمً باسلوبً التدرٌبً واالكتشاؾ الموجه فً 
تعلم دلة مهارتً التمرٌر والتهدٌؾ بكرة المدم / طالب موسى 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –الجامعة المستنصرٌة  -ناصر .

 سم02ص؛002

 ماجستٌر فً التربٌة طرائك تدرٌس 

3230  



 العنوان-كرة المدم   ا-0طرق تدرٌس  –التربٌة الرٌاضٌة -0

 

065420 

 206ع

 
 عالء كرٌم حاجم

تؤثٌر منهج باسلوب االدخال فً تحسٌن المهارات المنهجٌة 
بكرة المدم والسلة لطالب المرحلة المتوسطة / عالء كرٌم 

كلٌة التربٌة االساسٌة , –بؽداد : الجامعة الستنصرٌة  -حاجم .
0205 

 سم02ص؛ 25

المهارات -0طرق التدرٌس  –ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-والسلة       االمدم  -3المنهجٌة  

 

3230  

065420 

 ,6غ

 
 عنٌد دمحم كرٌم 

التفكٌر ما وراء المعرفة وفما للسٌادة المهنٌة وعاللتة بدلة 
بعض المهارات الفنٌة بالكرة الطائرة لطالب المرحلة الرابعة 

كلٌة التربٌة البدنٌة  -فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 0205وعلوم الرٌاضة, 

 سم02 ص ؛005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-طرق التدرٌس      ا–التربٌة الرٌاضٌة -0

 

3233  

065420 

 ,03م

 
 الماجدي , علً جاسم هدٌل بخٌت 

تاثٌر منهج تعلٌمً بؤسلوب االدخال فً تعلم بعض المهارات 
االساسٌة بكرة المدم وتطوٌر المدرات البدنٌة لتالمٌذ المرحلة 

بؽداد : الجامعة  -االبتدائٌة / علً جاسم هدٌل بخٌت الماجدي .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ 20

 ة رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌ

 العنوان-طرق التدرٌس      ا–التربٌة الرٌاضٌة -0

 

323,  

065420 

 502هـ

 
 هشام ابراهٌم خضٌر 

تاثٌر استراتٌجٌة المنظم المنهزم الممارنة فً التحصٌل 
المعرفً ومهارات التدرٌس لطالب بدراسة طرائك تدرٌس 

بابل  -التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / هشام ابراهٌم خضٌر .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –جامعة بابل 

 سم02ص؛ 056

 ماجستٌر تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 التحصٌل المعرفً  -0طرق تدرٌس    –التربٌة الرٌاضٌة -0

 العنوان-ا

3235  



 

0654200 

 ,32م

 
 دمحم مسرهد علً 

المعرفة العلمٌة وعاللتها ببعض اسالٌب المٌادة لمدرسً 
دٌالى : جامعة  -التربٌة الرٌاضٌة فً دٌالى / دمحم مسرهد علً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة ,–دٌالى 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-العراق ) دٌالى (      ا–التربٌة البدنٌة -0

 

3235  

0654220 

 62ر

 
 رٌم سالم ابراهٌم

استخدام جهاز ممترح بوسط مائً لتحسٌن بعض المدرات 
كلٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد -البدنٌة .../ رٌم سالم ابراهٌم .

 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , 

 سم02ص؛ 050

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-رٌاضة        ا–المعوق -0

 

3230  

0654300 

 ,32ا

 
 احمد كاظم عبد الكرٌم

تمٌٌم حالة التدرٌب للمرحلة الخاصة بالمدرات البدنٌة 

سنة /  00-05والمهارٌة والوضٌفٌة لالعبً كرة الٌد باعمار 

كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل  -احمد كاظم عبد الكرٌم .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛052

 دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة الٌد        ا-0

 

3232  

0654300 

 60,ث

 
 ثرٌا جوٌد محٌن 

تؤثٌر االسلوب المتداخل فً دافع االنجاز والتحصٌل المعرفً 
وتعلم بعض المهارات االساسٌة فً كرة الٌد لطالب كلٌة 
 -التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة كربالء / ثرٌا جوٌد محٌن .

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛055ن , -ب

 التربٌة الرٌاضٌة  اطروحة دكتوراه فلسفة فً
 العنوان-كرة الٌد      ا -0

 

3236  

0654300 

 0,,ح

 
 حردان عزٌز سلمان

بناء وتمنٌن اختبارات مهارٌة وعاللتها ببعض المتؽٌرات 

32,2  



الباٌومٌكانٌكٌة لحراس المرمى المتمدمٌن بكرة الٌد / حردان 
كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -عزٌز سلمان .

0205 

 سم02ص؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان -كرة الٌد     ا-0

 

0654300 

 502ح

 
 حسام ؼالب عبد الحسٌن 

تؤثٌر استراتٌجٌة خرائط المفاهٌم فً التحصٌل المعرفً 
وتطبٌك بعض التشكٌالت الدفاعٌة والهجومٌة بكرة الٌد للطالب 

كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل -/ حسام ؼالب عبد الحسٌن .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-شكٌالت الدفاعٌة        االت-0كرة الٌد -0

 

32,0  

0654300 

 ,66ر

 
 روٌدة عادل عبد النبً 

تاثٌر تمرٌنات ممترحة فً بعض المتؽٌرات الكٌماتٌكٌة الداء 
مهارة التصوٌب من الزاوٌة بكرة الٌد للناشئٌن / روٌدة عادل 

كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى :جامعة دٌالى  -عبد النبً .
0205 

 سم02ص؛ 00

 ماجستٌر فً علوم الترٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-مهارات      ا–التصوٌب -0كرة الٌد   -0

 

32,0  

0654300 

 ,06ز

 
 زبٌدة صالح هادي 

تمرٌنات خاصة على وفك بعض المتؽٌرات الباٌو مٌكانٌكٌة 

متر  0واثرها فً بعض المدرات الحركٌة فً الدفاع ضد رمٌة 

سنة / زبٌدة صالح  05-00لحراس المرمى بكرة الٌد بعمر 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -هادي .

 0205الرٌاضة للبنات , 

 سم52ص؛0,3

 ٌر فً التربٌة البدنٌة رسالة ماجست

 العنوان-التمرٌنات الرٌاضٌة       ا-0كرة الٌد -0

 

32,3  

0654300 

 630ش

 
 الشٌحانً , عالء جاسم مخٌلؾ

تؤثٌر منهج تدرٌبً بؤسلوب نمص االوكسجٌن باستعمال لناع ) 
الهاٌبوكسن( لتطوٌر بعض المدرات البدنٌة و الوظٌفٌة 

32,,  



والمهارٌة لالعبً كرة الٌد الشباب / عالء جاسم مخٌلؾ 
كلٌة التربٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -الشٌحانً .
 0205االساسٌة ,

 سم02ص ؛ 052

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة الٌد     ا-0

 

0654300 

 30ض

 
 ضحى عبد الجبار دمحم 
د المصؽرة فً تطوٌر الطالة الحركٌة تؤثٌر تمرٌنات كرة الٌ

وبعض المدرات البدنٌة والمهارٌة لطالب المرحلة المتوسطة 
دٌالى : جامعة  -سنة / ضحى عبد الجبار دمحم . 03-00بعمر 

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –دٌالى 

 سم02ص ؛052

 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الطالة الحركٌة     ا-0كرة الٌد -0

 

32,5  

0654303 

 066ط

 
 الطائً , حنٌن جمعة 

تؤثٌر تمرٌنات نوعٌة بؤستعمال جهاز الحبال مختلفة المطاطٌة 
فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة والحركٌة واالداء المهاري 

 -( سنة / حنٌن جمعة الطائً .05-,0بكرة السلة بؤعمار ) 

 0205التربٌة البدنٌة , كلٌة –بابل : جامعة بابل 

 سم02ص: اٌض ؛ ,,0

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة ) كرة السلة (       ا-0

 

32,5  

0654300 

 60ط

 
 طٌؾ ابراهٌم عبد هللا 

تاثٌر التدرٌب بحمل متمود ومتصاعد لتطوٌر الموة الخاصة فً 

سنة /  03- 00سرعة ودلة التصوٌب لالعبً كرة الٌد بؤعمار 

كلٌة التربٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -طٌؾ ابراهٌم عبد هللا .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , 

 

32,0  

0654300 

 50,ن

 
 الكرعاوي , سالم دمحم حمزة 

لنفسً وعاللتة باالستمواء والتمرد النفسً لدى العبً التلوث ا
منتخبات بعض الجامعات العرالٌة بكرة الٌد / بابل : جامعة بابل 

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ,–

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فً التربة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة الٌد    ا-0

32,2  



 

0654300 

 ,32م

 
 الدمحماوي , علً ٌونس حسٌن سالم 

اثر استخدام اسلوب التعلم االنتمائً فً تعلم بعض انواع 
بؽداد  -التهدٌؾ بكرة الٌد / علً ٌونس حسٌن سالم الدمحماوي .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛06

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-انواع    ا–التهدٌؾ -3لم االنتمائً التع-0ٌد  كرة ال-0

 

32,6  

0654300 

 60م

 
 مها ودود كمال 

اثر التعلم باالسلوب النتسلسل واعادته بالعشوائً فً اتمان 
بعض المهارات االساسٌة وادخار جهد تعلمها بكرة الٌد لطالبات 

كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -االول متوسط / مها ودود كمال  .

 0205االساسٌة , التربٌة 

 سم02ص ؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-كرة الٌد     ا-0

 

3252  

0654300 

 6,5ن

 
 نورس نجٌب احمد حسن 

دراسة العزوم عضلٌة بداللتً الساعد وعاللتها بدلة التصوٌب 
–دٌالى : جامعة دٌالى  -بكرة الٌد / نورس نجٌب احمد حسن .

 0205التربٌة الرٌاضٌة , كلٌة 

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة الٌد      ا-0

 

3250  

0654303 

 620ا

 
 اٌمان عبد الحسٌن شندل 

تؤثٌر تمرٌنات تطبٌمٌة بادوات مساعدة فً بعض المدرات 
البدنٌة و المهارٌة لالعبً المركز الوطنً لرعاٌة الموهبة 

سنة / اٌمان عبد  05-03الرٌاضٌة بكرة السلة لالعمار 

كلٌة التربٌة البدنٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الحسٌن شندل .
 0205وعلوم الرٌاضة للبنات , 

 سم02ص ؛056

 ة دكتوراه فً علوم التربٌة البدنٌةرسال
 العنوان-الموهبة الرٌاضٌة     ا-0كرة السلة -0

 

3250  

0654303 

 600ج

 
 الجنابً ,جنان حسٌن علً

3253  



اسلوب التعلم االتمانً بداللة نظرٌة الذكاءات المتعددة واثره فً 
اداء بعض المهارات الهجومٌه بكرة السلة والمٌول نحو درس 

دٌالى :  -التربٌة الرٌاضٌة / جنان حسٌن علً الجنابً  .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,–جامعة دٌالى 

 سم02ص؛ ,03

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-كرة السلة      ا-0

 

0654303 

 ,,6ح

 
 حٌدر نعٌم شمام

اخل فً تطوٌر تؤثٌر استخدام متنوع لمعرفة الوسائط فائمة التد
مهارات التصوٌب وتصمٌم برنامجها الحركً بكرة السلة 

كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل  -للطالب / حٌدر نعٌم شمام .
 0205البدنٌة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة / كرة السلة         ا-0

 

325,  

0654303 

 622د

 
 الدهلكً , ؼدٌر ستار عباس 

تاثٌر اختٌار الطالب على وفك الذكاء الجسمً الحركً 
والمستوى البدنً والمٌاسات الجسمٌة فً اداء بعض المهارات 

دٌالى : جامعة  -بكرة السلة / ؼدٌر ستار عباس الدهلكً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة : –دٌالى 

 سم02ص؛ 0,6

 وم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ماجستٌر فً عل

 العنوان-كرة السلة      ا-0

 

3255  

0654303 

 562ر

 
 رسول عبد الجبار 

التدرٌب على وفك نظم الطالة واثرها فً تحمل االداء وبعض 
فً العبً كرة السلة  -المتؽٌرات المناعٌة وتركٌز االنترلوكٌن .

–المادسٌة : جامعة المادسٌة  -الشباب / رسول عبد الجبار .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 0,3ع , -ب

 التربٌة الرٌاضٌة رسالة ماجستٌر فلسفة فً علوم 
 العنوان-كرة السلة     ا-0

 

3255  

0654303 

 ,6ر

 
 رند متعب الفً 

تؤثٌر مناهج بؤدوات مساعدة والتدرٌب الذهنً لتطوٌر دلة 
بؽداد : الجامعة  -وزاوٌة التصوٌب ... / رند متعب الفً .

3250  



 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ,–المستنصرٌة 

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-التدرٌب الذهنً       ا-0كرة السلة -0

 

0654303 

 005ص

 
 الدفاعً , صفاء حسٌن خماس 

تؤثٌر جهاز ممترح وتمارٌن مهارٌة لتطوٌر دلة التهدٌؾ من 
 -المفز بكرة السلة للشباب / صفاء حسٌن خماس الدفاعً .

 0205كلٌة التربٌة , –تنصرٌة بؽداد : الجامعة المس

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-التمرٌنات الرٌاضٌة     ا-0كرة السلة -0

 

3252  

0654303 

 006ع

 
 العتبً , سامر احمد حسن 

مهارٌة وفما النموذج التعلٌمً فً  –اثر تمرٌنات بصرٌة 
تحسٌن االنتباه واالستجابة الحركٌة ودلة واداء بعض 

المناوالت والتصوٌب بكرة السلة للناشئٌن/ سامر احمد حسن 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بابل : جامعة بابل  -العتبً .

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المناورات والتصوٌب        ا-0كرة السلة -0

 

3256  

0654303 

 0,0ع

 
 عفراء عبد العباس عبد هللا 

المحددات الجسمٌة والمدرات الحركٌة وفك انموذج الناشئٌن 
( 00-00دالة فً انتماء العبً كرة السلة المصؽرة ةباعمار ) 

كلٌة –بابل : جامعة بابل  -سنة / عفراء عبد العباس عبد هللا .

 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص : اٌض ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الرٌاضة البدنٌة ) كرة السلة (        ا-0

 

3252  

0654303 

 ,2ع

 
 عمر لطوفً مجٌد 

بناء اختبارات وتمنٌنها لبعض المهارات الدفاعٌة بكرة السلة 
–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -. للشباب / عمر لطوفً مجٌد

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

3250  



 العنوان-المهارات الدفاعٌة       ا-0كرة السلة  -0

 

0654303 

 ,32م

 
 دمحم حسن شعالن

تؤثٌر تدرٌبات بصرٌة بؤدوات مساعدة فً تطوٌر بعض 
المدركات الحسٌة الخاصة وتعلم مٌكانٌكٌة التعلٌم للطالب بكرة 

كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل  -السلة / دمحم حسن شعالن .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة ؛ 

 سم02ص ؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-ا      كرة السلة-0

 

3250  

0654303 

 052هـ

 
 الهاشمً , علً دمحم ٌاسٌن ناموق 

تؤثٌر تمرٌنات ممترحة فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة 
 -الخاصة والمهارات ... / علً دمحم ٌاسٌن ناموق الهاشمً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 005

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-كرة السلة     ا-0

 

3253  

06543035, 

 ,,6ح

 
 حٌدر عزٌز جبار 

عاللة كفاءة الدفع اللحضً وبعض المتؽٌرات البٌومٌكانٌكٌة 
باستخدام التحلٌل الثالثً االبعاد بمإثر دلة اداء مهارتً ) 

در عزٌز التصوٌب السلمً ومن المفز ( لالعبً كرة السلة / حٌ
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى  -جبار .

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-كرة السلة ) العراق (       ا-0

 

325,  

06543035, 

 62,م

 
 مرٌم عبد الرحمن هاشم 

العاللة بٌن التفكٌر االٌجابً ومرونة االنا ونتائج دوري العراق 
بكرة السلة لفئة الشباب بحث وصفً / مرٌم عبد الرحمن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -هاشم.
 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االنا ) علم النفس (      ا-0 كرة السلة ) العراق ( -0

 

3255  



0654305 

 502ا

 
 اسامة سلمان احمد 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة وفك معادلة الكثافة التدرٌبٌة المطلمة 
بؽداد  -لتمنٌن شدة الوحدة التدرٌبٌة ... / اسامة سلمان احمد .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة الطائرة       ا-0

 

3255  

0654305 

 5,0ا

 
 اسراء فاضل عباس 

عاللة بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة بانسٌابٌة حركة الذراع 
 -الضاربة ودلة االرسال الموجه .../ اسراء فاضل عباس .

 0205كلٌة التربٌة االسالمٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛65

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة الرٌاضٌة ) الكرة الطائرة (      ا-0

 

3250  

0654305 

 620ا

 
 اٌمان فائك صالح 

تؤثٌر تمرٌنات بدنٌة مهارٌة باستخدام جهازٌن لتطوٌر بعض 
المدرات البدنٌة والمتؽٌرات الباٌو كٌنماتٌكٌة ... / اٌمان فائك 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -صالح .

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 050

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-ا  كرة الطائرة   -0

 

3252  

0654305 

 262ت

 
 التمٌمً , اٌة طالب ذٌاب 

تؤثٌر منهج تعلٌمً على وفك استراتٌجٌة معالجة المعلومات 
لذوي البرمجة اللؽوٌة العصبٌة فً تعلم واحتفاض بعض 

المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة للطالب / اٌة طالب ذٌاب 
التربٌة البدنٌة وعلوم كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -التمٌمً .

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص؛320

 ماجستٌر تربٌة فً علوم الرٌاضة 
 العنوان-البرمجة اللؽوٌة العصبٌة    ا-0كرة الطائرة -0

 

3256  

0654305 

 ,06ج

 
 الجبوري , علً عبد الواحد 

تاثٌر وسائل استشفائٌة مختلفة فً بعض المتؽٌرات الوضٌفٌة 

3202  



والباٌو كٌمٌائٌة وسبل االداء لالعبً الكرة الطائرة / علً عبد 
كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -الواحد الجبوري .

 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-كرة الطائرة       ا-0

 

0654305 

 552ج

 
 الجشعمً , احمد لاسم دمحم شالش 

بناء تطبٌك ممٌاس النزاهه االخاللٌة لمدربً الكرة الطائرة من 
 -وجهه نظر الالعبٌن / احمد لاسم دمحم شالش الجشعمً .

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-النزاهه االخاللٌة        ا-0كرة الطائرة  -0

 

3200  

0654305 

 566ح

 
 حسٌن علً حسٌن منخً 

تاثٌر جهاز مصنع فً تطوٌر الموة االنفجارٌة وبعض المدرات 
الحركٌة وتعلٌم مهارتً االرسال والضرب الساحك بالكرة 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / حسٌن الطائرة لطلبة كلٌة 
 0205علً حسٌن منخً , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-النزاهه االخاللٌة         ا-0كرة طائرة  -0

 

3200  

0654305 

 ,,6ح

 
 حٌدر محمود عبود دمحم 

ز تؤثٌر تصمٌم تعلٌمً شامل بتمنٌات حدٌثة لذوي االداء المتمٌ
فً تطوٌر بعض المدرات الخاصة ... / حٌدر محمود عبود دمحم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –بابل : جامعة بابل  -.
0205 

 سم02ص ؛ 050

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة طائرة      ا-0

 

3203  

0654305 

 660د

 
 دٌنا محب الدٌن احمد امٌن 

تؤثٌر استراتٌجٌة معالجة المعلومات لذوي االسلوب المعرفً 
 -للتصلب ممابل المرونة ... / دٌنا محب الدٌن احمد امٌن .

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ,–بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم02ص؛022

320,  



 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االسلوب المعرفً      ا-0كرة طائرة  -0

 

0654305 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , صفاء سعٌد دمحم

تؤثٌر تمرٌنات بالفٌدٌو التفاعلً واالٌماع الموسٌمً فً تعلم 
بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة للطالبات / صفاء 

كلٌة التربٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -سعٌد دمحم الزبٌدي .
 0205الرٌاضٌة للبنات  , 

 سم02ص ؛050

 لسفة فً علوم التربٌة الرٌاضٌة اطروحة دكتوراه ف
 العنوان-كرة طائرة      ا-0

 

3205  

0654305 

 ,06ن

 
 الزبٌدي , عامر راشد شٌال 

 –تؤثٌر تمرٌنات خاصة لذوي االسلوب المعرفً ) النضم 
الحدسً ( فً تطوٌر اهم المدرات العملٌة وتعلم مهارات بالكرة 

بابل : جامعة  -الطائرة للطالب / عامر راشد شٌال الزبٌدي .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , –بابل 

 سم02ص: اٌض ؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة ) الكرة الطائرة (    ا-0

 

3205  

0654305 

 ,26ش

 
 شلٌر حسٌن عبد الكرٌم 

اثر استراتٌجٌة جٌجسو التعاونٌة باسلوبً التمرٌن المتسلسل 
والعشوائً فً تعلم مهارتً التمرٌر واالرسال من االسفل 

بؽداد : جامعة بؽداد  -بالكرة الطائرة / شلٌر حسٌن عبد الكرٌم .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , –

 سم02ص؛005

 دكتوراه فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-التمرٌر واالرسال       ا -0كرة الطائرة -0

 

3200  

0654305 

 606ش

 
 شوان رشٌد علً 

تؤثٌر منهج تعلٌمً باستخدام االسلوب التدرٌبً فً تعلم بعض 
المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة وفما لمستوى التحصٌل 

–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -الدراسً / شوان رشٌد علً .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص ؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االسلوب التدرٌبً      ا-0كرة الطائرة  -0

3202  



 

0654305 

 26ع

 
 علً سبهان صخً 

تؤثٌر التمرٌنات المركبة بالوسائط البصرٌة والسمعٌة باالسالٌب 
المتؽٌر والعشوائً والمتداخل فً تطوٌر دلة وسرعة 

االستجابة الحركٌة لبعض المهارات الفنٌة لالعبً الكرة الطائرة 
كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -/ علً سبهان صخً .

 0205التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص؛056

 وحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة اطر

 العنوان-كرة الطائرة       ا-0

 

3206  

0654305 

 26ع

 
 العلً , عدنان ؼٌثان ضٌؽم علً 

تاثٌر استعمال وسائل مساعده وفك مماٌٌس الخطؤ فً تطوٌر 
دلة اداء بعض المهاراتع االساسٌة بالكرة الطائرة للشباب  

ذي لار  -علً العلً . سنه / عدنان ؼٌثان ضٌؽم 06-00بعمر 

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –: جامعة ذي لار 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-كرة الطائرة     ا-0

 

3222  

0654305 

 ,20ع

 
 عمار خلٌل ابراهٌم 

تؤثٌر تصامٌم متداخلة فً جدولة التمرٌن لتحسٌن سرعة 
االستجابة ودلة االداء الحركً لبعض مهارات الالعبٌن 

بؽداد :  -الناشئٌن فً الكرة الطائرة / عمار خلٌل ابراهٌم .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛ 065

 اطروحة الدكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-كرة الطائرة     ا-0

 

3220  

0654305 

 ,32م

 
 دمحم فائز صاحب 

اثر تمرٌنات باستخدام وسائل تدرٌبٌة على وفك المتؽٌرات 
الباٌومٌكانٌكٌة للنموذج فً مهارة الضرب ... / دمحم فائز 

كلٌة التربٌة البدنٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -صاحب .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 005

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الكرة الطائرة       ا-0

 

3220  



0654305 

 ,32م

 
 دمحم لاسم خلؾ 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر بعض اشكال المدرة العضلٌة 
وسرعة االستجابة الحركٌة لدلة هارتً حائط الصد .../ دمحم 

البدنٌة   كلٌة التربٌة–دٌالى : جامعة دٌالى  -لاسم خلؾ .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-كرة الطائرة      ا-0

 

3223  

0654305 

 502ن

 
 نضال فاضل عباس 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة فً تنمٌة سرعة االستجابة الحركٌة وتعلم 
بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة لطالبات الثانً 

كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -متوسط/ نضال فاضل عباس .
 0205التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص؛056

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-جابة الحركٌة        ااالست-0كرة الطائرة  -0

 

322,  

0654305 

 0,هـ

 
 هدى عبد السمٌع عبد الوهاب 

اثر استراتٌجٌة التفكٌر السابر فً تعلم بعض المهارات 

سنة / هدى  عبد  ,0-03االساسٌة بالكرة الطائرة لالعبً 

كلٌة التربٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -السمٌع عبد الوهاب .
 0205للبنات , البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 سم02ص ؛ 050

 اطروحة دكتوراه علوم فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-التفكٌر السابر      ا-0كرة الطائرة -0

 

3225  

0654305200
0 

 00هـ

 
 هبه علً حمٌد 

فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً ضوء جدولة التمرٌن 
الكلً والجزئً لتعلم بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة / 

كلٌة التربٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -هبة علً حمٌد .
 0205االساسٌة ,

 سم02ص : اٌض ؛,6س, -ا

التربٌة البدنٌة ) الكرة الطائرة ( -0رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان-طرق التدرٌس       ا–
 

3225  

0654330 

 0,0ا

 
 ابراهٌم شاكر عباس 

3220  



تؤثٌر اسلوب االكتشاؾ الموجه على وفك السٌادة الدماؼٌة فً 
تعلم بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم لطالب الصؾ الرابع 

المادسٌة : جامعة المادسٌة  -شاكر عباس . االعدادي / ابراهٌم

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –

 سم02ص؛ 65

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-السٌادة الدماؼٌة        ا-0كرة المدم -0

 

0654330 

 ,26ح

 
 الحمٌدي , عالء حسٌن علً حمزة 

تؤثٌر منهج تعلٌمً باالسلوب المنظم ذاتٌا فً الناتج المعرفً 
والمهاري لبعض المهارات االساسٌة بكرة المدم الصاالت 

بابل : جامعة  -للطاللب / عالء حسٌن علً حمزة الحمٌدي .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الحٌاة , –بابل 

 سم02ص؛050

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المعرفً والمهاري        ا-0رة المدم  ك-0

 

3222  

0654330 

 ,26ح

 
 الحمٌدي , علً حمد سمٌر 

تؤثٌر التمرٌن المتسلسل والعشوائً لذوات المجال المعرفً 
والتؤمل االندفاعً فً دافعٌة التعلٌم وتطوٌر بعض المهارات 

بؽداد :  -للناشئٌن بكرة المدم / علً حمد سمٌر الحمٌدي .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –عة المستنصرٌة الجام

 سم02ص ؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-كرة المدم         ا -0

 

3226  

0654330 

 ,02خ

 
 خالد كاظم رسن 

اثر منهج تعلٌمً باستخدام وسائل مساعدة وفك مماٌٌس الخطؤ 
فً دلة اداء بعض اشكال المناولة لالعبٌن االشبال بكرة المدم / 

كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -خالد كاظم رسن .
 0205الرٌاضٌة , 

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-اشكال       ا –ة المناول-0كرة المدم   -0

 

3262  

0654330 

 003خ

 
 الخفاجً , علً مهدي حسن 

انتمال اثر التعلم العمودي والمعكوس المصحوب بتكنولوجٌا 
التعلٌم وبدونها فً االكتساب واالحتفاظ لبعض المهارات 

3260  



( سنة / علً مهدي 05-,0االساسٌة بكرة المدم للطالب بعمر ) 

كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -حسن الخفاجً .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 مس02ص ؛ 005

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-العمودي والمعكوس       ا -0كرة المدم  -0

 

0654330 

 065ر

 
 الربٌعً , دمحم سلطان عبد هللا 

تؤثٌر تمرٌنات باسلوبً الموة االرتدادٌة والمماومات المتنوعه 
كرة المدم فً بعض المدرات البدنٌة والمهارٌة لالعبٌن الشباب ب

بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -/ دمحم سلطان عبد هللا الربٌعً  .
 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –

 سم02ص؛035ع ,-ب

 رسالة ماجستٌر التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المدرات البدنٌة       ا -0كرة المدم -0

 

3260  

0654330 

 ,66ز

 
 الزهٌري , سالم سامً رشٌد 

تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر االداء الخططً والبرمجة 
اللؽوٌة العصبٌة لالعبٌن المتمدمٌن بكرة المدم / سالم سامً 

كلٌة التربٌة البدنٌة –دٌالى :جامعة دٌالى  -رشٌد الزهٌري .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-لخططً      ااالداء ا-0كرة الطائرة  -0

 

3263  

0654330 

 5,6س

 
 سعدي دمحم علً 

تؤثٌر تداخل جدولة التمرٌن فً بعض المهارات االساسٌة 

سنة /  05- ,0والمدرات الحركٌة للمبتدئٌن بكرة المدم باعمار 

كلٌة التربٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -سعدي دمحم علً  .
 0205االساسٌة , 

 سم02ص ؛ 030س ,-ي

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-كرة المدم        ا-0

 

326,  

0654330 

 250س

 
 السلطانً بنٌن رحمن حسن 

االبداع االدراي واالدارة االستراتٌجٌة لمدربً كرة لدم الصاالت 
فً اندٌة الفرات االوسط من وجهه نظر الالعبٌن / بنٌن رحمن 

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,  بابل : جامعة بابل : -حسن السلطانً .

3265  



0205 

 سم02ص ؛ 0,0

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االدارة االستراتٌجٌة       ا -0كرة المدم -0

0654330 

 60,ش

 
 الشرٌفً , مٌثم لاسم كاظم عبٌد 

تؤثٌر استراتٌجٌة كٌلر فً التحصٌل المعرفً وتعلم بعض 
المرحلة االولى فً كلٌة المهارات االساسٌة بكرة المدم لطالب 

بابل : جامعة  -التربٌة الرٌاضٌة / مٌثم لاسم عبٌد الشرٌفً .

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –بابل 

 سم02ص ؛ 002

 دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المهارات االساسٌة      ا-0كرة المدم -0

 

3265  

0654330 

 0,0ص

 
 صادق جعفر محمود

تؤثٌر تمرٌنات مركبة لتطوٌر التحمل الخاص فً بعض المدرات 
البدنٌة والمهارٌة و الوظٌفٌة للناشئٌن بكرة المدم / صادق 

كلٌة التربٌة –بؽداد :الجامعة المستنصرٌة -جعفر محمود .
 0205االساسٌة , ة

 سم02ص ؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة المدم      ا-0

 

3260  

0654330 

 005ع

 
 عباس خضر حمزة 

تؤثٌر تمنٌات التعلم الزمري فً المعرفة المهارٌة وتطوٌر بعض 
المهارات االساسٌة بكرة المدم لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة 

المادسٌة : جامعة  -وعلوم الرٌاضة / عباس خضر حمزة .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –المادسٌة 

 سم02ص؛ 26

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 
 المعرفة المهارٌة      -3التعلٌم الزمري  -0كرة المدم    -0

 العنوان-ا
 

3262  

0654330 

 005ع

 
 العباسً , دمحم زامل عبد الكرٌم 

تؤثٌر تمرٌنات بؤجهزة ممترحة لتطوٌر الرشالة والتوافك 
 الحركً وبعض المهارات االساسٌة لالعبً كرة المدم للصاالت

 -( سنة / دمحم زامل عبد الكرٌم العباسً .05-03باعمار ) 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ ,00

3266  



 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التوافك الحركً      ا-0كرة المدم  -0

 

0654330 

 ,06ع

 
 العبٌدي , وسام جلٌل سبع 

تؤثٌر تمرٌنات نوعٌة فً تطوٌر بعض المإشرات الفسٌولوجٌة 
والمدرات البدنٌة والمهارات االساسٌة بكرة المدم للشباب 

دٌالى : -سنة / وسام جلٌل سبع العبٌدي . 06-00باعمار 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ ,05

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-المإشرات الفسٌولوجٌة       ا-0المدم كرة -0

 

3022  

0654330 

 006ع

 
 العتبً , تحسٌن شاؼً عبد 

اثر استراتٌجٌة التعلم التولٌدي فً تطوٌر بعض المهارات 
االساسٌة للطالبات بكرة المدم للصاالت / تحسٌن شاؼً عبد 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى  -العتبً .

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-التعلم التولٌدي    ا-0كرة المدم -0

 

3020  

0654330 

 26ع

 
 علً عبد كاظم عمٌر 

تؤثٌر تمرٌنات االدران الحسً حركة وفك االسلوب المتسلسل 
االت لطالب فً تعلم بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم للص

دٌالى : جامعة دٌالى  -الثانً متوسط / علً عبد كاظم عمٌر .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة المدم     ا-0

 

3020  

0654330 

 26ع

 
 علً دمحم خطاب 

تمدٌم والع االحتراؾ الرٌاضً لالعبٌن باستعمال بطالة االداء 
كلٌة التربٌة  -المتوازن فً الدوري العرالً ... / المادسٌة .

 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 002

 دكتوراه فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-كرة المدم       ا-0

 

3023  



0654330 

 ,20ع

 
 عماد عودة جودة 

تؤثٌر تمرٌنات اللعب الطولً والعرضً لتطوٌر بعض المتؽٌرات 
البدنٌة والمهارٌة والعملٌة والتصرؾ الخططً لالعبٌن الشباب 

المادسٌة :  -بكرة المدم فً الدٌوانٌة / عماد عودة جودة .
 0205كلٌة التربٌة , –جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛,00

 لرٌاضة اطروحة دكتوراه فً التربٌة البدنٌة وعلوم ا
 العنوان-كرة المدم     ا-0

 

302,  

0654330 

 606ن

 
 الكنانً , علً عصفور جاعل 

تمٌٌم اداء بعض المدربٌن باستخدام االختبارات الدورٌة 
للمدرات الوظٌفٌة والبدنٌة والمهارٌة لالعبٌن الناشئٌن بكرة 

بؽداد : الجامعة  -المدم / علً عصفور جاعل الكنانً.
 0205التربٌة االساسٌة ,كلٌة –المستنصرٌة 

 سم02ص؛0,3

 دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االختبارات الدورٌة     ا -0كرة المدم    -0

 

3025  

 0654330ذ

 550م

 
 مصطفى لاسم عبد علً 

تاثٌر تمرٌنات خاصة لذوي تفضٌل النخبة الحسٌة فً اهم 
مإشرات التوافك الحركً ودلة بعض المهارات االساسٌة بكرة 

دٌالى : جامعة دٌالى  -المدم للطالب / مصطفى لاسم عبد علً .
 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,–

 سم02ص ؛ 025

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-وافك الحركً           االت-0كرة المدم   -0

 

3025  

0654330 

 ,50م

 
 مظفر صالح محسن 

تاثٌر برنامج تعلٌمً بؤسلوب التمرٌن المكثؾ والموزع وفك 
الشبكة التدرٌبٌة فً تطور بعض المهارات الهجومٌة واالداء 

 -الخططً لالعبٌن الناشئٌن بكرة المدم / مظفر صالح حسن .
 0205التربٌة االساسٌة , الجامعة المستنصرٌة : كلٌة 

 سم02ص ؛0,6

 دكتوراه فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 االداء الخططً     -3التمرٌن المكثؾ   -0كرة المدم  -0

 العنوان-ا
 

3020  

0654330  3022  



 مهند ٌاسر داٌخ  ,66م
التنبإ بانموذج نسبً لالداءالمهاري بداللة اهم المٌاسات 

الجسمٌة والبدنٌة والحركٌة والوظٌفٌة النتماء االشبال بكرة 
كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -المدم / مهند ٌاسر داٌخ .

 0205التربٌة الرٌاضٌة , 

 سم02ص ؛ 005

 ضة اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌا
 المٌاسات الجسمٌة   -3االداء المهاري  -0كرة المدم -0

 العنوان-ا
 

0654330 

 ,56ن

 
 نصٌر كردي ذباح 

تؤثٌر تمرٌنات توافمٌة مهارٌة فً تنمٌة التوافك الحركً وتعلم 
بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم للصاالت لطالب االول 

كلٌة –لى دٌالى : جامهة دٌا -المتوسط / نصٌر كردي ذباح .
 0205التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص ؛ ,00

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التوافك الحركً       ا -0كرة المدم   -0

 

3026  

0654330 

 ,56ن

 
 نصٌر مزهر عبود

تؤثٌر التمرٌنات المهارٌة المتنوعة فً تطوٌر اداء بعض انواع 
الهجوم الفردي والجمالً لالعبً كرة المدم / نصٌر مزهر عبود 

كلٌة التربٌة االساسٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
0205 

 سم02ص ؛053

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-كرة المدم       ا-0

 

3002  

065,332 

 502و

 
 وسام حمٌد عبد الرضا 

تحدٌد مستوٌات مهارٌة لبعض المدرات البدنٌة والحركٌة 
والمهارٌة والوضٌفٌة الختٌار الالعبٌن الشباب بكرة المدم 

الجامهة المستنصرٌة  -الندٌة مٌسان / وسام حمٌد عبد الرضا .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –

 سم02ص ؛052

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المدرات البدنٌة       ا-0كرة المدم -0

 

3000  

0654330 

 60و

 
 وهب رزاق جبر 

3000  



التكٌفً (  –تماٌز الذات وفما السلوب المعرفً )التجرٌدي 
بداللة السرعة االدراكٌة و الوعً باالبداع لدى العبً كرة 

كلٌة –بابل : جامعة بابل  -المدم للصاالت / وهب رزاق جبر .

 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-ااالسلوب المعرفً      -0كرة المدم     -0

 

065433, 

 ,55ا

 
 اسعد محً محمود

تؤثٌر اسلوبً االكتشاؾ الموجه وشبه الموجه فً تنمٌة التفكٌر 
االٌجابً وتعلم  بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم للطالب / 

كلٌة التربٌة البدنٌة –بابل : جامعة بابل  -اسعد محًٌ محمود .
 ,0205 

 سم02ص ؛ 0,0

 ربٌة الرٌاضٌة رسالة ماجستٌر فً الت
 العنوان-التربٌة البدنٌة ) كرة المدم (   ا-0

 

3003  

065433, 

 ,6,ب

 
 البدٌري , حٌدر حسن كاظم 

تؤثٌر اسلوبً التطبٌك الذاتً المتعدد المستوٌات فً تطوٌر 
مهارتً المناولة والتهدٌؾ ورفع مستوى التدفك النفسً 

بابل : جامعة  -للطالب بكرة المدم / حٌدر حسن كاظم البدٌري .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –بابل 

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-التربٌة البدنٌة ) كرة المدم العرالٌة (      ا-0

 

300,  

065433, 

 503ب

 
 البعاج , واثك دمحم عبد هللا 

منهج تدرٌبً باسلوب المنفرد والمركب لتطوٌر بعض المدرات 
البدنٌة والمعرفٌة وتركٌز االنتباه الجتٌاز اختبارات اللٌالة 

ى بكرة المدم / واثك البدنٌة لحكام الفرات االوسط للدرجة االول
كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -دمحم عبد هللا البعاج .

 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛056

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-العراق      ا–كرة المدم -0التربٌة البدنٌة -0

 

3005  

065433, 

 ,06ج

 
 الجبوري , لائد دمحم حسٌن 

بناء ممٌاس لكفاٌة ادارة المبارٌات لدى مدربً كرة المدم بداللة 

3005  



بابل -ممٌاس السلون االجتماعً ... / لائد دمحم حسن الجبوري .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , –: جامعة بابل 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-العراق (       ا–ة المدم التربٌة البدنٌة ) كر-0

 

065433, 

 ,0,ق

 
 لرار عبد االله كرٌم

اثر تمرٌنات النظر الواسع فً تطوٌر المهارات البصرٌة 
ومظاهر االنتباه والدلة المناولة لالعبً االرتكاز الشباب بكرة 

كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل  -المدم / لارا عبد االله كرٌم .
 0205وعلوم الرٌاضة , البدنٌة 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة ) كرة المدم العرالٌة (      ا-0

 

3000  

065433,260 

 360م

 
 مثنى لٌث حاتم

ممارنة بعض متؽٌرات النشاط الكهربائً للدماغ والملب 
الخططً  وعضالت االطراؾ السفلى والبٌوكٌمٌائٌة وفما للذكاء

واالداء البدنً والمهاري لالعبًٌ كرة المدم للمحترفٌن / مثنى 
كلٌة التربٌة البدنٌة , –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -لٌث حاتم .

0205 

 سم02ص ؛ 020

 اطروحة دكتوراه فلسفة تربٌة بدنٌة 
 العنوان-الالعبون (      ا–التربٌة البدنٌة ) كرة المدم -0

 

3002  

 065433,0 

 026ل

 
 الالمً , نجم عبد مطشر

عاللة بعض المتؽٌرات الباٌو كٌمٌائٌة للمدم الساندة والذراعٌن 
لالعب المنفذ بتركٌز وحجم االنتباه .../ نجم عبد مطشر الالمً 

كلٌة التربٌة االساسٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
0205 

 سم02ص ؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-حراس المرمى (     ا–ة البدنٌة ) كرة المدم التربٌ-0

 

3006  

06543,0 

 650ا

 
 انعام عبد الرضا علً 

تؤثٌر االسلوب الرمً المعاكس على تطور الموة االنفجارٌة 
والمؽٌرة بالسرعه ودلة اداء بعض المهارات الهجومٌة بالتنس 

بؽداد : جامعة  -لدى الالعبٌن الشباب / انعام عبد الرضا علً .

3002  



 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , –بؽداد 

 سم02ص؛ 000

 لبدنٌة وعلوم الرٌاضة ماجستٌر فً التربٌة ا
 العنوان-المهارات الهجومكٌة        ا-0التنس -0

 

06543,0 

 066ط

 
 الطائً , علً عطٌة دخٌل 

تؤثٌر التداخل بالمهارات المتشابهه وؼٌر المتشاركة باكتساب 
واالحتفاض لبعض مهارات التنس واالسكواش للمبتدئٌن / علً 

كلٌة التربٌة البدنٌة –بابل : جامعة بابل  -عطٌة دخٌل الطائً .

 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-االسكواش      ا-0التنس -0

 

3000  

06543,0 

 26ع

 
 علً رعد اسماعٌل 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة وفك بعض المتؽٌرات البٌوكٌماتٌكٌة فً 
دلة الضربتٌن الطائرة والساحمة لالعبٌن المتمدمٌن بالتنس ... 

كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -/ علً رعد اسماعٌل .
 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التنس         ا-0

 

3000  

06543,3 

 ,50ر

 
 رشاد عباس فاضل

اثر تمرٌنات مركبة باستخدام االٌماع الموسٌمً فً بعض 
المدرات الحركٌة واداء الضربة الطائرة لناشئً االسكواش / 

كلٌة التربٌة البدنٌة –بابل : جامعة بابل  -رشاد عباس فاضل .

 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-المدرات الحركٌة     ا-0االسكواش -0

 

3003  

06543,5 

 0,0س

 
 سارة خالد راضً 

تؤثٌر تمرٌنات البالٌومترن فً تطوٌر باٌومٌكانٌكٌة ودلة االداء 
لمهارتً االبعاد والمسمط الهجومٌة بالرٌشة الطائرة / سارة 

كلٌة التربٌة البدنٌة –مٌسان : جامعة مٌسان  -خالد راضً .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 035

300,  



 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-ا     العراق (  –) الرٌشة الطائرة  التربٌة البدنٌة-0

 

06543,5 

 ,32ا

 
 احمد عالوي سعدون

التفكٌر الجانبً وعاللتة بالتصرؾ الحركً على وفك انماط 
السٌادة الدماؼٌة عند اداء بعض المهارات الهجومٌة لدى 

المادسٌة :  -العبً تنس الطاولة / احمد عالوي سعدون .
 0205لتربٌة الرٌاضٌة , كلٌة ا–جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛22ع , -ب

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 السٌادة الدماؼٌة -0تنس الطاولة  -0

 

3005  

0654, 

 62ر

 
 رٌم نهال صاحب 

االٌروزومبا ( –الزومبا –استخدام تمرٌنات ) االٌروٌكس 
واثرها فً بعض المتؽٌرات االنثروبومترٌة والبدنٌة والوظٌفٌة 

بؽداد :  -( سنة / رٌم نهال صاحب .02-02للنساء بعمر ) 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , –جامعة بؽداد 
0205 

 سم02ص ؛ 060

 رسالة ماجستٌر فلسفة فً علوم التربٌة 
 العنوان-ا    اللٌالة البدنٌة    -0

 

3005  

0654,  
 الطائً , سالم نجؾ الٌاس 

تصمٌم نظام موحد االختبارات للٌالة البدنٌة كمإشر للمدرات 
البدنٌة والحركٌة لطلبة الدارس العرالٌة / سالم نجؾ الٌاس 

الجامعة المستنصرٌة : كلٌة التربٌة االساسٌة ,  -الطائً .
0205 

 سم02ص ؛000

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المدرات البدنٌة      ا-0اللٌالة البدنٌة  -0

 

3000  

0654, 

 562ع

 
 عمٌل رشٌد حسٌن 

تاثٌر تمرٌنات خاصر فً تطوٌر المدرات البدنٌة والحركٌة 
الجامعة  -لطالب لسم الفنون المسرحٌة / عمٌل رشٌد حسٌن .

 0205ضٌة , المستنصرٌة : كلٌة التربٌة الرٌا

 سم02ص ؛ 000

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-اللٌالة البدنٌة       ا-0

3002  



 

0654,252 

 ,6,ب

 
 البدٌري , حسنٌن علً كاظم شاكً 

انموذج تحلٌل المسار لعناصر اللٌالة البدنٌة المرتبطة ب ) 
المهارة ( وعاللتها باداء بعض مهارات الجمناستن –الصحة 

لطالب المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ حسنٌن علً 
كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -كاظم شاكً البدٌري .

 0205التربٌة الرٌاضٌة , 

 سم02ص ؛ ,03و, -ب

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-الجمناستن      ا-0

 

3006  

0654,252 

 262ت

 
 التمٌمً , حٌدر صبٌح نجم 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة مصاحبة لوسائل مساعدة فً بعض 
المتؽٌرات البدنٌة والبٌومٌكانٌكٌة لمهارة المبلة الهوائٌة 

بؽداد :  -الخلفٌة المستمٌمة .../ حٌدر صبٌح نجم التمٌمً .
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص ؛026

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الجمناستن      ا-0

 

3032  

0654,252 

 ,,6ح

 
 حٌدر محمود عبد هللا 

تؤثٌر التمرٌن ) المكثؾ والموزع ( باسلوب المحطات 
واستعمال اجهزة مساعدة فً تطوٌر اهم المدرات الحركٌة 

ناستن الفنً للرجال / وتعلم بعض المهارات االساسٌة بالجم
كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل  -حٌدر محمود عبد هللا .

 0205الرٌاضٌة , 

 سم02ص؛ 055

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-الجمناستن        ا-0

 

3030  

0654,252 

 66د

 
 دنٌا دمحم فاضل 

تصمٌم اجهزة مساعدة وفك اسلوب التعلم من اجل التمكن 
وتؤثٌرها فً تعلم وربط مهارة لفزة الٌدٌن االمامٌة .../ دنٌا 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى  -دمحم فاضل .
 0205الرٌاضة ,

 سم02ص ؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-ا    الجمناستن -0

3030  



 

0654,252 

 066ط

 
 الطائً , سراء خالد حمٌد 

تؤثٌر تمرٌنات للركظة التمرٌبٌة ومرحلة النهوض على وفك 
بعض المتؽٌرات الباٌوكٌتماتٌكٌة فً انجاز بعض المهارات على 

بؽداد : جامعة  -منصة المفز ... / سراء خالد حمٌد الطائً .
 0205للبنات , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –بؽداد 

 سم02ص ؛65

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الجمناستن     ا-0

 

3033  

0654,252 

 066ط

 
 الطائً , مرٌم سالم نجؾ 

تؤثٌر منهج بالتسلسل العكسً لذوي نمطً التفكٌر اللٌبرالً 
والمحافظ فً تعلم بعض المهارات االساسٌة بالجمناستن الفنً 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -للنساء / مرٌم سالم نجؾ الطائً .
 0205التربٌة الرٌاضٌة للبنات , 

 سم02ص ؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التفكٌر اللٌبرالً      ا-0الجمناستن  -0

 

303,  

0654,252 

 506ع

 
 العزاوي , دمحم لاسم عبد هللا

تؤثٌر منهج على وفك استراتٌجٌتً المجموعات النرتبة 
ومحطات التعلم فً تطوٌر مستوى االداء .../ دمحم لاسم عبد هللا 

كلٌة التربٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -العزاوي .
 0205ساسٌة , اال

 سم02ص ؛ 20

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-ا      الحركات االرضٌة   -0الجمناستن -0

 

3035  

0654,252 

 26ع

 
 علً ستار جبٌر 

اثر تدرٌب الهوائً خاص لتحمل االداء وتركٌز حامض الالكتٌن 
المادسٌة :  -وانزٌم استٌل كولٌن استرٌز .../ علً ستار جبٌر .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛ 005ض , -ا

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 نالعنوا-الجمناستن       ا-0

 

3035  

0654,252 

 560ق

 
 لصواء ناظم كاظم جواد 

3030  



سرعة السٌالت العصبٌة والذكاء الجسمً وعاللتها باداء بعض 
حركات البساط االرضً للجمناستن .../ لصواء ناظم كاظم 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -جواد .

 سم02ص ؛026

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 البساط االرضً  -3الذكاء الجسمً  -0الجمناستن  -0

 العنوان-ا 
 

0654,252 

 602هـ

 
 هٌام صادق احمد

بناء وتمنٌن ممٌاس التحصٌل المعرفً فً الجمناستن الفنً 
لدى طالبات الصؾ الثانً فً كلٌات والسام التربٌة الرٌاضٌة 

الرٌاضة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد: جامعة بؽداد -.
,0205 

 سم02ص؛ 005

 اطروحة دكتوراه فً علوم الرٌاضة 
 العنوان-الجمناستن    ا-0

 

3032  

0654,0 

 022ز

 
 الزاملً , جعفر شعٌل عودة 

اثر تمرٌنات تصحٌحٌة لبعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 
والمسار الحركً للثمل على جانبً الجسم فً انجاز رفعة 

-ٌل عودة الزاملً .الخطؾ الرباعً للشباب / جعفر شع
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –المادسٌة :جامعة المادسٌة 

 0205الرٌاضة , 

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-رفع االثمال      ا-0

 

3036  

0654,0 

 250س

 
 السلطانً , دمحم حسٌن عبٌد 

اثر احمال تدرٌبٌة باسلوبً التكرارات المسرٌة والرمً النازل 
بابل  -فً تطوٌر الموة الخاصة .../ دمحم حسٌن عبٌد السلطانً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –: جامعة بابل 

 سم02ص ؛0,0

 ماجستٌرر تربٌة رٌاضٌة 
 العنوان-المسار الحركً     ا -0رفع االثمال -0

 

30,2  

0654,0 

 ,02ع

 
 عامر عدنان مزهر 

تحلٌل المسافة العمودٌة واالفمٌة لمسار الثمل فً رفعتً 
 -الخطؾ والنشر خالل مرحلة الطٌران .../ عامر عدنان مزهر .

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –ذي لار : جامعة ذٌمار 

30,0  



0205 

 سم02ص ؛ 002

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-ا      رفع االثمال  -0

 

0654,0 

 262ع

 
 عمٌل حمٌد عودة 

تؤثٌر احمال تدرٌبٌة على وفك نسب لتطور المستهدؾ و الوزن 
النسبً للذراعٌن فً تطوٌر الموة العضلٌة و االنجاز الرباعً 

بؽداد : -الموة البدنٌة لمستوى االعالة / عمٌل حمٌدعودة .

 0205التربٌة االساسٌة , كلٌة –الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص ؛ 056

 دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-الموة البدنٌة       ا-0رفع االثمال  -0

 

30,0  

0654,0 

 62,ن

 
 كرٌم حمزة عبادة 

اثر بعض اسالٌب التدرٌب الهرمً فً تطوٌر الموة الخاصة 
واالنجاز فً رفعة الخطؾ للباعٌن الشباب / كرٌم حمزة عبادة 

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –بابل : جامعة بابل  -.

 سم02ص ؛ 0,6

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-رفع االثمال    ا-0

 

30,3  

0654,0 

 505ج

 
 , لمٌاء ٌحٌى عطوان شاٌع الخزعلً

روح التحدي وعاللتة بابعاد التوجه نحو المنافسة لدى العبً 
العاب الموى فً اندٌة المنطمتٌن الوسطى والجنوبٌة بالعراق/ 

كلٌة –ذي لار : جامعة ذٌمار  -لمٌاء ٌحٌى عطوان الخزعلً .

 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-العاب الموى      ا-0

 

30,,  

0654,0 

 560ج

 
 الجعٌفري , علً بخٌت حسن

اتساق الذات بداللة الروح المعنوٌه ومهارات التفكٌر فوق 
المعرفٌة لالعبٌن الشباب بالعاب الموى / علً بخٌت حسن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بابل : جامعة بابل  -الجعٌفري .
 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 025

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

30,5  



 العنوان-التفكٌر        ا-0العاب الموى   -0

 

0654,0 

 056م

 
 مازن انهٌر المً 

انموذج باٌوكٌنماتٌكً وعالمً وعرالً لتمٌٌم انجاز العبً 
 -ن / مازن انهٌر المً .الوثبة الثالثٌة الشباب المتمدمٌ

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –المادسٌة :جامعة المادسٌة 
 0205الرٌاضة الدراسات العلٌا , 

 سم02ص ؛ ,05

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-العاب الموى       ا-0

 

30,5  

0654,0 

 656م

 
 الموسوي , ٌاسر محسن هٌالن 

التنبإ باالنجاز الرٌاضً بداللة البوفٌل والسلون التنافسً 
العدائً بعض العاب الموى فً اندٌة العراق للمتمدمٌن / ٌاسر 

كلٌة –ذي لار : جامعة ذي لار  -محسن هٌالن الموسوي .
 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 005

 ماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة 
 العنوان-وى     االعاب الم-0

 

 ذ 30,0

0654,00 

 262ت

 
 التمٌمً , انتصار عباس زٌدان 

تؤثٌر التمرٌنات البالٌستٌة وتنشٌط المستمبالت الحسٌة فً 
 -تطوٌر المدرات البدنٌة .../ انتصار عباس زٌدان التمٌمً .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى 

 سم02ص ؛ 000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-عدو المسافات المصٌرة       ا-0

 

30,2  

0654,00 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , رزان سعد كرٌم علً 

تؤثٌر تدرٌبات ركض االٌماع الشامل فً تطوٌر التحمل الخاص 
بؽداد  -م للنساء / رزان سعد كرٌم علً الزبٌدي .22,وانجاز 

 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات , : 

 سم02ص ؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-عدو المسافات المصٌرة       ا-0

 

30,6  

0654,00 

 26ع

 
 العلً , عامر دمحم ناصر 

3052  



تؤثٌر الحمل التدرٌبً للعتبة الفارلة الالهوائٌة فً التحمل 
لمادسٌة : جامعة ا -الخاص ... / عامر دمحم ناصر العلً .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –المادسٌة 

 سم02ص ؛ 055

 رسالة الدكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-سبالات المسافات المصٌرة       ا-0

 

065 ,,00 

 ,30ن

 
 النجاري , احسان لدوري امٌن 

تؤثٌر منهج بالتؽذٌة الراجعة السمعٌة والبصرٌة وفما للسٌطرة 
الدماؼٌة فً عدد من المظاهر الحركٌة ... / احسان لدوري 

كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -امٌن النجاري .
 0205الرٌاضٌة  , 

 سم02ص ؛ 025

 دكتوراه علوم فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المظاهر الحركٌة     ا-0عدو المسافات المصٌرة    -0

 

3050  

0654,00 

 052ه

 
 الهاشمً , زٌنب لحطان عبد المحسن 

تؤثٌر تمرٌنات الموة الخاصة واستعمال نوابض االرتداد فً 
المدرات البدنٌة واالداء الفنً ... / زٌنب لحطان بعد المحسن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد -الهاشمً .
 0205الرٌاضة للبنات , 

 سم02ص ؛ 000

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-ا       عدو المسافات المصٌرة -0

 

3050  

0654,03 

 ,32ا

 
 احمد هندال مكلؾ 

تؤثٌر تمنٌن مدة الراحة بٌن التكرارات بداللة بعض المإشرات 

متر للشباب / احمد هندال مكلؾ 222الوظٌفٌة فً انجاز ركض 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
 0205الرٌاضة ,

 سم02ص ؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 المإشرات الوظٌفٌة   -0سبالات المسافات المتوسطة  -0

 العنوان-ا
 

3053  

0654,0, 

 020ت

 
 تؽلب سالم مجٌد

تؤثٌر ولت اجراء التمرٌن الصباحً والمسائً فً مستوى .../ 
كلٌة التربٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -تؽلب سالم مجٌد .

305,  



 0205الرٌاضٌة , 

 سم02ص ؛ 033

 ة الرٌاضٌة رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌ
 العنوان-سبالات المسافات الطوٌلة        ا-0

 

0654,0, 

 605ر

 
 رٌاض جاسم دمحم

بعض المتؽٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة الجتٌاز المانع المائً 
 -وعاللتها باستراتٌجٌة تنظٌم السرعة .../ رٌاض جاسم دمحم .

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-سبالات المسافات الطوٌلة     ا-0

 

3055  

0654,3 

 300ع

 
 عبد الجبار كرٌم علو 

تؤثٌر برنامج تدرٌبً فً بعض المدرات البدنٌة والمتعبرات 
الباٌومٌكانٌكٌة  ونسبة  مساهمتها فً انجاز الوثب الطوٌل 

دٌالى : جامعة دٌالى  -للناشئٌن / عبد الجبار عبد الكرٌم علو .
 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-ات البدنٌة        االمدر-0الوثب الطوٌل  -0

 

3055  

0654,3 

 052ن

 
 كاظم عبد الرضا مجٌد 

تؤثٌر باسلوب منحنً النظم فً تحسٌن لٌم بعض المتؽٌرات 
مٌسان : جامعة  -الباٌوكٌمناتٌكٌة .../ كاظم عبد الرضا مجٌد .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –مٌسان 

 سم02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-الوثب الطوٌل      ا–التربٌة البدنٌة -0

 

3050  

0654,35 

 262د

 
 الدلٌمً , عادل حامد عبٌد

تؤثٌر برنامج تعلٌمً بؤسلوب االكتشاؾ الموجه فً عدد من 
المظاهر الحركٌة وفما للمتؽٌرات ... / عادل حامدعبٌد 

كلٌة التربٌة االساسٌة –: الجامعة المستنصرٌة  بؽداد -الدلٌمً.

 ,0205 

 سم02ص ؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-المظاهر الحركٌة     ا-0رمً الرفع  -0

3052  



 

0654,35 

 52ر

 
 رسل اٌاد ؼٌدان 

تؤثٌر تمرٌنات باالسلوبٌن المتسلسل والعشوائً لذوي السٌادة 
المنتخبة فً تعلم واحتفاظ فعالٌة رمً المرص / رسل اٌاد 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى  -ؼٌدان .
 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 053

 ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 وانالعن-رمً المرص   ا-0

 

3056  

0654,35 

 20س

 
 سال سالم ابراهٌم

اثر تمرٌنات بدنٌة فً تطوٌر لٌم بعض المتؽٌرات 
الباٌوكٌنماتٌكٌة واالنجاز لمرحلة الرمً لدى العبً رمً الرمح 

كلٌة –مٌسان : جامعة مٌسان  -للشباب / سال سالم ابراهٌم .
 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-العراق       ا–التربٌة البدنٌة ) رمً الرمح ( -0

 

3052  

0654,35 

 ,2ع

 
 عمر حامد خمٌس 

( vevtimaxتؤثٌر تدرٌبات باستخدام جهاز المماومات المتعدد )

فً تطوٌر بعض بعض المدرات البدنٌة .../ عمر حامد خمٌس 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -.

0205 

 سم02؛  052

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-المستوى الرلمً      ا-0رمً المطرلة -0

 

3050  

0654,35 

 026ل

 
 الالمً , وائل عبد هللا حسٌن

تؤثٌر تمرٌنات خاصة علً وفك نسبة مساهمة اهم المتؽٌرات 
الباٌوكٌنماتٌكٌة لألنموذج خالل المراحل الفنٌة .../ وائل عبد 

كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -هللا حسٌن الالمً .
 0205البدنٌة وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 035

 ٌاضة رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الر
 العنوان-ا     رمً الرمح   -0

 

3050  

0654,,  3053  



 نادٌة عباس دمحم  0,6ن
اثر تمرٌنات خاصة بداللة هٌمنة تفكٌر الدماغ فً اتمان بعض 

الحركات االرضٌة فً الجمناستن الفنً للطالبات / نادٌة عباس 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة , –دٌالى : جامعة دٌالى  -دمحم .

 سم02ص ؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-التربٌة البدنٌة ) الجمباستن (        ا-0

 

06545,00 

 ,,6ح

 
 حٌدر علً موسى 

المشاركة فً المخٌمات الكشفٌة واثرها فً االؼتراب واالمن 
النفسً لدى طلبة كلٌات والسام التربٌة الرٌاضٌة فً العراق / 

كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -حٌدر علً موسى .
 0205التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص ؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-الكشافة      ا-0العراق ( التربٌة البدنٌة ) -0

 

305,  

06545,00 

 066ر

 
 رواٌة عبد الفتاح عطوؾ

والع ثمافة التنظٌم االداري وعاللتها بالوالء واالبداع المهنٌٌن 
لدى العاملٌن بالحركة الكفٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

–بؽداد : جامعة بؽداد  -العلمً / رواٌة عبد الفتاح عطوؾ .

 0205لتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات , كلٌة ا

 سم02ص ؛ 035

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-الكشافة      ا -0التربٌة البدنٌة العراق    -0

 

3055  

06545,00 

 562ش

 
 شعٌلة , واثك هدود عبٌد سلمان 

الثمافة الكشفٌة واالتجاهات النفسٌة للحداثة بداللة المٌم 
المتضمنة فً سلوكٌات جوالة الجامعات العرالٌة / واثك هدود 

كلٌة التربٌة البدنٌة –بابل : جامعة بابل  -عبٌد سلمان شعٌلة .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 002

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-التربٌة البدنٌة     ا-0) العراق (    الكشافة -0

 

3055  

065450 

 600ر

 
 رإى عالء نوري صالح 

تؤثٌر تدرٌبات الممارنة بداللة بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 
فً تطوٌر مطاولة الموة والسرعة .../ رإى عالء نوري صالح 

3050  



 0205كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ,–جامعة بؽداد  -.

 سم02ص ؛ 005

 ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-سباق الدراجات      ا-0

 

065405 

 506د

 
 دعاء لاسم عٌدان 

اهم المتؽٌرات البٌومٌكانٌكٌة و مإشرات النشاط الكهربائً 
لبعض العضالت العاملة وعاللتها بدلة حركة الطعن بسالح 

 -عٌدان . الشٌش لدى العبً الشباب فً المبارزة / دعاء لاسم

 0205بؽداد : الجامعة المستنصرٌة : كلٌة التربٌة االساسٌة , 

 سم02ص ؛005

 ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العضالت العاملة  -3النشاط الكهربائً  -0المبارزة -0

 العنوان-ا
 

3052  

0654200 

 26ع

 
 علً نعٌم سلطان 

دراسة تمٌمٌة لوالع التخطٌط االستراتٌجً االداري االتحاد 
المركزي للمصارعة من وجهه نظر االدارٌٌن والحكام .../ علً 

كلٌة التربٌة البدنٌة –ذي لار : جامعة ذي لار  -نعٌم سلطان .
 0205وعلوم الرٌاضة ,

 سم02ص ؛ 030

 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-المصارعة   ا-0

 

3056  

06542000 

 2,5ا

 
 االكرع, اٌمن حمٌد محسن 

تؤثٌر تمرٌنات التسهٌالت العصبٌة العضلٌة للمستمبالت الحسٌة 

 (pnf. واالثمال فً المرونة .../ اٌمن حمٌد محسن االكرع )- 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –المادسٌة :جامعة المادسٌة 
 0205الرٌاضة , 

 سم02ص ؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-المصارعة الٌونانٌة الرومانٌة     ا-0

 

3002  

06542003 

 026ل

 
 الالمً , كمال عباس فرٌح

اثر التدرٌب بنسب مختلفة لمناطك الشد والخس فً تحمل 
االداء والمنظمات الحٌوٌة الكٌمٌائٌة الالخلٌن لمصارعً الحرة 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم –الشباب / كمال عباس فرٌح الالمً 

 0205الرٌاضة , 

3000  



 سم02ص ؛ 053

 دكتوراه فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-ا     المصارعة الحرة  -0

 

06542053 

 ,56س

 
 سعٌد علوان هالل

تؤثٌر منهج تدرٌسً مفتوح فً بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 
والضبط االٌماعً الداء حركات البومسً لدى العبً التاٌكواندو 

كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -الشباب/ سعٌد علوان هالل .
 0205التربٌة االساسٌة  , 

 سم02ص ؛ 002

 دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-ا     التاٌكواندو -0

 

3000  

06542053 

 0,,ع

 
 العرداوي, ٌاسر خضٌر جبر 

اثر تمرٌنات المماومة باستعمال االشرطة المطاطٌة والتثمٌل فً 
بابل :  -تطوٌر الموة الخاصة .../ ٌاسر خضٌر جبر العرداوي .

 0205علوم الرٌاضة ,كلٌة التربٌة البدنٌة و–جامعة بابل 

 سم02ص : اٌض ؛000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-التربٌة البدنٌة ) التٌكواندو (     ا-0

 

3003  

065423 

 566ح

 
 حسٌن عباس عبد الزهرة فٌاض 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة لتطوٌر دلة وسرعة االستجابة الحركٌة 
سنة /  05-05للكمات المستمٌمة وفاعلٌتها للناشئٌن بعمر 

بؽداد : الجامعة -حسٌن عباس عبد الزهرة فٌاض .
 0205كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة , –المستنصرٌة 

 سم02ص ؛000

  ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-االستجابة الحركٌة       ا-0المالكمة -0

 

300,  

065423 

 005ع

 
 عباس فاضل علوان 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة باالسلوبٌن المكثؾ والموزع خالل مرحلة 
بابل :  -االٌماع الحٌوي الذهنً .../ عباس فاضل علوان .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , –جامعة بابل 

 سم02ص :اٌض ؛005

 العنوان-البدنٌة والمالكمة        ا التربٌة-0

 

3005  

065425  3005  



 البٌاتً , سكٌنة شاكر حسن 600ب
تؤثٌر منهج تعلٌمً مصاحب االشكال من المنشئات العملٌة فً 

بعض الخصائص النفسٌة والمهارات االساسٌة بالمبارزة / 
–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -سكٌنة شاكر حسن البٌاتً .

 0205ٌة , كلٌة التربٌة االساس

 سم02ص ؛ 052ث , -ب

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-النشاطات العملٌة     ا-0المبارزة  -0

 

065425 

 656م

 
 مٌسون دمحم نوار 

دراسة ممارنة فً التحصٌل المعرفً واالداء العملً وفما النماط 
بؽداد :  -التعلم الحسً االدراكً المركب .../ مٌسون دمحم نوار .

 0205كلٌة التربٌة البدنٌة , –جامعة بؽداد 

 سم02ص ؛0,2

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 عنوانال-االداء العملً      ا-0المبارزة -0

 

3000  

060400 

 520ا

 
 اسماء حسون مشكور

ادارة الولت والذكاء الشعوري لدى اعضاء الهٌئات االدارٌة فً 
االتحاد المركزي للسٌاحة وفروعه فً العراق وعاللتهما بكفاٌة 

كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد -االداء / اسامة حسون مشكور .

 0205التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ,

 سم02؛ ص033

 دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-الذكاء الشعوري   ا-3ادارة  –الولت -0السباحة  -0

 

3002  

060400 

 ,00ت

 
 تبارن دمحم سلمان 

تؤثٌر تمرٌنات البالتس فً بعض مإشرات المدرات الحركٌة 
( ,0-03متر سباحة حرة لفئة الناشئٌن )52وعاللتها بؤنجاز 

كلٌة التربٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -لسنة / تبارن دمحم سلمان .
 0205الرٌاضٌة للبنات ,

 سم02ص ؛ 62

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-االسباحة     -0

 

3006  

060400 

 262ت

 
 التمٌمً , عمار علً اسماعٌل 

تؤثٌر التدرٌب بنمص وزٌادة االوكسجٌن على الٌابسة فً عدد 

م  5222من المتؽٌرات الفسٌولوجٌة واالنجاز السباحً 

3022  



-سنة / عمار علً اسماعٌل التمٌمً . 02 – 05لالعمار 

 0205, كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم02ص ؛ 033

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-السباحة     ا-0

 

060400 

 ,,6ع

 
 العزاوي , حٌدر اٌاد مجٌد ٌاسٌن

المستوٌات المعٌارٌة الهم المٌاسات الجسمٌة والمدرات البدنٌة 
سنة / حٌدر اٌاد مجٌد  00-2مإشر النتماء السباحٌن بعمر 

كلٌة التربٌة البدنٌة –دٌالى : جامعة دٌالى  -ٌاسٌن العزاوي .
 0205وعلوم الرٌاضة , 

 سم02ص : اٌض ؛003ت , -ا

 رٌاضة رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم ال
 العنوان-السباحة     ا-0التربٌة البدنٌة -0

 

3020  

066430 

 62,ن

 
 كرٌم حمد كاظم

تؤثٌر بعض تمرٌنات الٌوؼا فً تركٌز االنتباه واالنجاز لدى 
العبً المنتخب الوطنً للشباب بالموس والسهم / كرٌم حمد 

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -كاظم .
0205 

 سم02ص ؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
االنتباه -3تمرٌنات  –الٌوكا -0الرماٌة بالموس والسهم -ا-0

 العنوان-واالنجاز        ا
 

3020  

 

  

 

 



 

 

 األدب والبالؼة

 

 

 

 
 

2224000 

 0,0س

 
 سارة ثامر حسٌن 

فاعلٌة تنشٌط المعرفة السابمة والتساإل الذاتً فً تحصٌل 
طالبات المرحلة االعدادٌة فً مادة االدب والنصوص /سارة 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,–بابل : جامعة بابل -ثامر حسٌن.

 سم02ص: اٌض ؛000ق,-ب

 رسالة ماجستٌر طرائك تدرٌس  اللؽة العربٌة
 العنوان-االعدادي      االتعلٌم –طرق التدرٌس –االدب -0

 

3023  



220465 

 0,0ا

 
 افراح جاسم دمحم حمد

المصدٌة والتلمائٌة فً النمد العربً من المرن السابع للهجرة/ 
كلٌة التربٌة للبنات -بؽداد: جامعة بؽداد-افراح جاسم دمحم حمد.

,0205 

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-ا     نمد   –االدب العربً -0

 

302,  

2204656 

 60,م

 
 مروه عبد الخالك بدري 

كتب التذكرة االدبٌة دراسة فً المنهج والظواهر النمدٌة / 
كلٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -مروة عبد الخالك البدري .

 0205التربٌة , 

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان-نمد      ا–االدب -0

 

3025  

22242520 

 023ص

 
 الصالحً , براء شكٌب اكرم

تصمٌم االزٌاء فً مسرح الطفل بٌن الشكل والهدؾ / براء 
كلٌة الفنون –بؽداد:جامعة بؽداد -شكٌب اكرم الصالحً .

 0205الجمٌلة,

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً الفون الجمٌلة 
الشكل والهدؾ     -3تصمٌم –االزٌاء -0مسرحٌات االطفال -0

 عنوانال-ا
 

3025  

2224200 

 065ر

 
 الربٌعً , لٌث حسٌن عباس 

-ه0,2الزمان والمكان فً شعر دعبل بن علً الخزاعً )

–واسط : جامعة واسط -ه( / لٌث حسٌن عباس الربٌعً.0,5

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
هـ( 0,5-0,2)الخزاعً , دعبل بن علً -0شعر الهجاء -0

 العنوان-شاعر        ا’
 

3020  

222420 

 ,06ز

 
 الزبٌدي ,نور حبٌب عبد الكرٌم مطلن

البنٌة االٌماعٌة فً مسرحٌات دمحم علٌس الخفاجً الشعرٌة/ 
البصرة :جامعة -نور حبٌب عبد الكرٌم مطلن الزبٌدي .

3022  



 0205كلٌة االداب ,-البصرة

 سم02ص ؛053

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
-الخفاجً ,دمحم علً )مسرحً(      ا-0المسرحٌات الشعرٌة -0

 العنوان
 

222423 

 ,06ج

 
 الجبوري , سعد دمحم حسن احمد

البناء الفنً فً رواٌات فاضل العزاوي/ سعد دمحم حسن احمد 
كلٌة التربٌة للعلوم -كركون : جامعة كركون-الجبوري .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛056

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 

 العنوان-المصص       ا-0

 

3026  

222423 

 660ز

 
 زٌنب عبد المهدي نعمة عبد اللة 

/ زٌنب عبد 0223-0622العنؾ فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-المهدي نعمة عبد اللة .
 0205للبنات,

 سم02ص؛002

 فً اللؽة العربٌة وادابها اطروحة الدتوراه فلسفة
 العنوان-العنؾ )الرواٌة العرالٌة (       ا-0الرواٌات  -0

 

3062  

226 

 ,0ع

 
 عبد الحسٌن شاٌع علً 

المراة واالخر فً رواٌات جبرا ابراهٌم  جبرا و د.هـ لورنس /: 
كلٌة االداب -بؽداد: جامعة بؽداد-عبد الحسٌن شاٌع علً .

,0205 

 ٌم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

العربً )جبرا ابراهٌم جبرا ( واالدب –االدب الممارن -0

 العنوان-المرأة         ا-0االنكلٌزي   

 

3060  

 22640 

 006ن

 
 الكفائً , وجدان ٌحٌى حافظ

الجهود  النمدٌة حول شعر دمحم مهدي الجواهري / وجدان ٌحٌى 
 0205كلٌة التربٌة , -سٌةالمادسٌة :جامعة الماد-حافظ الكفئً .

 سم02ص؛325

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-شاعر    ا –دمحم مهدى الجواهري -0نمد –الشعر -0

 

3060  



22640 

 202ع

 
 العالن,عٌسى محسن علً عطٌة 

سمات التجدٌد فً نصوص طه سالم المسرحٌة / عسٌى محسن 
كلٌة الفنون –البصرة : جامعة البصرة -علً عطٌة العالن .

 0205الجمٌلة ,

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-طه سالم ) كاتب عرالً ( ا-0نمد –المسرحٌات -0

 

3063  

22640,0 

 052هـ

 
 الهاشمً , هند باسم هاشم

الخصائص الفكرٌة والجمالٌة )نماذج مختاره( / هند باسم 
كلٌة الفنون –البصرة : جامعة البصرة -هاشم الهاشمً .

 0205الجمٌلة,

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً االدب والنمد المسرحً 
 العنوان-نمد          ا-المسرحٌات-0

 

306,  

 20240 

 ,5س

 
 سعد عدوان وهٌب خلؾ 

االدب االسالمً فً دراسات المستشرلٌن /سعد عدوان وهٌب 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -خلؾ .

,0205 

 سم02ص؛05,0

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات       ا–االدب العربً -0

 

3065  

20242225 

 000ع

 
 حسٌنالعتابً , سرى عبد الكاظم 

فاعلٌة النكبات االندلسٌة فً النثر الفنً لعصري الموحدٌن 
وبنً االحمر/ دراسة موضوعٌة فنٌة / سرى عبد الكاظم 

 0205كلٌة التربٌة ,–واسط : جامعة واسط -حسٌن العتابً .

 سم02ص؛0,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
وبنو  العصر االندلسً )عصري الموحدٌن–االدب العربً -0

 العنوان-نثر       ا–االدب العربً -0االحمر( 

 

3065  

20242225 

 ,60ع

 
 العوادي , منتصر حمود جابر 

المعارضات النثرٌة فً االدب االندلسً فً المرنٌن الخامس 
والسادس الهجرٌٌن .دراسة موضوعٌة وفنٌة / منتصر حمود 

كلٌة التربٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -جابر العوادي .

3060  



,0205 

 سم02ص؛052

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-النثر العربً     ا-0العصر االندلسً –االدب العربً -0

 

20242225 

 650ع

 
 العٌساوي, دمحم حسٌن جاسم 

الصبر فً شعر بنً االحمر .دراسة فنٌة / دمحم حسٌن جاسم 
 0205االداب ,كلٌة –بؽداد: الجامعة العرالٌة  -العٌساوي .

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 
 العنوان-الصبر      ا-0االندلس  –االدب العربً -0

 

3062  

20242203 

 ,32م

 
 دمحم ؼازي دمحم

 0226-0656المروٌات السردٌة لشعراء الحداثة العرالٌٌن 

–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -دراسة ثمافٌة / دمحم ؼازي دمحم .
 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛,02

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعراء العرالٌٌن     ا-0العرالً  –االدب العربً -0

 

3066  

20246 

 ,56ا

 
 هـ(5,0-53,ابن الصٌرفً , علً بن منجب ) 

الجهود االدبٌة والنمدٌة فً كتاب االفضلٌات لعلً بن منجب 
هـ(/ علً بن منجب ابن 5,0)تالمعروؾ بابن الصٌرفً 

كربالء  -الصٌرفً ؛دراسة وتحمٌك حازم عالوي عبٌد الؽانمً .
 0206كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–: جامعة كربالء 

 سم02ص؛0,0

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة  وادابها 

 العنوان-نمد       ا–االدب العربً -0

 

3022  

20246 

 620ا

 
 اٌمان ولٌد نصٌؾ 

حكاٌات الحممى والمجانٌن من المرن الرابع حتى المرن 
السادس للهجرة .دراسة فً ضوء التحلٌل الثمافً / اٌمان ولٌد 

 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -نصٌؾ .

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها 
 العنوان-الحممى والمجانٌن   ا-0تارٌخ ونمد –االدب العربً -0

 

3020  



20246 

 552ج

 
 الجشعمً , احمد صاحب ؼالً 

المرأنٌة فً اداب اعالم الطؾ من ال البٌت علٌهم السالم / 
كلٌة –بابل : جامعة بابل -احمد صاحب ؼالً الجشعمً .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛052

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة / االدب 
  العنوان-االدب العرابً       ا-0االدب الدٌنً  -0

 

3020  

20246 

 600ح

 
 الجنابً , حمزة عبٌس عبد السادة 

منجز جبران خلٌل جبران االدبً فً الدراسات النمدٌة / حمزة 
كلٌة التربٌة –بابل : جامعة بابل -عبٌس عبد السادة الجنابً .

 0205للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛035

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة / ادب
 جبران خلٌل جبران ) ادٌب (    -0نمد    –االدب العربً -0

 العنوان-ا  
 

3023  

20246 

 6,0ز

 
زهراء ستار حسن ظاهرة االٌجاز فً النص النمدي العربً 

كلٌة –ذي لار :جامعة ذي لار -المدٌم/ زهراء ستار حسن .
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛036

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-نمد       ا–االدب العربً -0

 

302,  

20246 

 ,6ز

 
 زٌد وفالة شاكر 

بابل -المفارلة فً رواٌات احالم مستؽانمً / زٌد وفالة شاكر .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–: جامعة بابل 

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

-احالم مستؽانمً ) روائٌة (   ا-0نمد –االدب العربً -0

 العنوان
 

3025  

20246 

 660ز

 
 زٌنب علً عبٌد 

بابل : -اختالؾ النسك فً ادب التوحٌدي /زٌنب علً عبٌد .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االسالمٌة ,–جامعة بابل 

 سم02ص؛050

 ادب–اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 

3025  



ابو حٌان التوحٌدي , علً بن دمحم -0نمد –االدب العربً -0

 العنوان-فٌلسوؾ االدباء        ا
 

20246 

 006ؾ

 
 فاتن فاضل كاظم

التالحك فً نهج البالؼة مستوٌاتة , وظائفة , خصائصة/ فاتن 
ٌة للعلوم االنسانٌة كلٌة الترب–بابل : جامعة بابل -فاضل كاظم .

 سم02ص؛0205325,

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة اللؽة العربٌة وادابها / االدب 
 العنوان-نمد         ا–االدب العربً -0

 

3020  

20246 

 56,ؾ

 
 الفرطوسً , دمحم رحٌم مسلم

تحوالت الجهد النمدي فً النمد العرالً المعاصر من المنهج 
الى االنفتاح الثمافً نمد الشعر انموذجا / دمحم رحٌم مسلم 

 0205كلٌة االداب ,–البصرة : جامعة البصرة -الفرطوسً .

 سم02ص؛020

 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها 

 العنوان-نمد   اتارٌخ و–الشعر العربً -0نمد –االدب العربً -0

 

3022  

 20246 

 62,ن

 
 كرٌم عبد علً ناجً 

تداخل االجناس االدبٌة فً االدب العربً المعاصر 
كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-/كرٌم عبد هللا ناجً .  0220/0203

 0205االداب لسم اللؽة العربٌة ,

 سم02ص؛056

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-اتارٌخ       –االدب العربً -0

 

3026  

20246203 

 262د

 
 الدلٌمً مهدٌة شاكر حسٌن 

عناصر السرد فً لصة ادم علٌة السالم فً ضوء المنهد 
بؽداد: الجامعة -الوضائفً / مهدٌة شاكر حسٌن الدلٌمً .

 0205كلٌة االداب ,–العرالٌة 

 سم02ص؛052

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-لصص االنبٌاء  ا-0لحدٌث العصر ا–االدب العرابً -0

 

3002  

2024603 

 650ع

 
 العٌساوي , خالد جمال حسٌن 

البنى السردٌة فً شعر السجون من العصر الجاهلً حتى نهاٌة 
بؽداد: جامعة -العصر االموي / خالد جمال حسٌن العٌساوي .

3000  



 0205كلٌة االداب ,-بؽداد

 سم02ص؛0,0ز,-ا

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ        ا–السرد -0

 

202460 

 560خ

 
 الخطٌب , لصً فاضل دمحم

الصدق الفنً فً شعر الؽزل حتى نهاٌة المرن الثانً الهجري 
بؽداد: الجامعة -دراسة تحلٌلٌة / لصً فاضل دمحم الخطٌب .

 0205كلٌة االداب , –العرالٌة 

 سم02ص؛000هـ , -ا

 اللؽة العربٌة وادابهااطروحة دكتوراه فً 
 العنوان-الشعر الؽزلً     ا-0االدب االسالمً -0

 

3000  

202460 

 ,05ي

 
 الٌاسري , جلٌل صاحب خلٌل 

الجهور الممارنة فً بٌان اثر اهل البٌت فً اداب االمم االخرى/ 
كلٌة –كربالء : جامعة كربالء -جلٌل صاحب خلٌل الٌاسري .

 0205التربٌة ,

 سم02؛ص: اٌض 325هـ, -ا

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-عصر صدر االسالم      ا–االدب العربً -0

 

3003  

202460220 

 26ع

 
 علً سعٌد ٌعموب 

السٌرة الذاتٌة فً االدب العرالً الحدٌث خصائص النوع 
البصرة : جامعة البصرة -والبناء السردي / علً سعٌد ٌعموب .

 0205كلٌة االداب ,–

 سم02ص؛02,

 رسالة دكتوراه فً اداب اللؽة العربٌة 

 العنوان-دراسات     ا–العراق –االدب العربً -0

 

300,  

20246026 

 262ت

 
 التمٌمً, كوثر عبد الؽنً ناٌؾ 

دراسة فً جهده النمدي / كوثر عبد الؽنً ناٌؾ –سعٌد الؽانمً 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -التمٌمً .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛,02

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 

 العنوان-دراسات      ا–العراق –االدب العربً -0

 

3005  

20246520  3005  



 العبٌدي , صالح حسون جبار  ,06ع
ادب الطفٌلٌٌن حتى نهاٌة العصر العباسً جمع ودراسة / 

–المادسٌة : جامعة المادسٌة -صالح حسون جبار العبٌدي .

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص ؛002

 اطروحة فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-دراسات    ا–العصر العباسً الثانً –االدب العربً -0

 

20246520 

 ,50ا

 

 هـ(302-0,5احمد بن دمحم )ابن عبد ربة , 

خطب العرب البن عبد ربه االندلسً / احمد بن دمحم بن عبد ربة 
بؽداد: -؛دراسة وتحمٌك مصعب نوري محمود العزاوي .

 0205لسم اللؽة العربٌة ,–الجامعة العرالٌة :كلٌة االداب 

 سم02ص؛35,

اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها تخصص ) ادب 
 اندلسً (

 العنوان-دراسات    ا–العصر االندلسً –االدب العربً -0

 

3000  

20246520 

 000ا

 
 البال حسٌن عاصً 

التلمً فً نظج الطٌب فً خصن االندلس الرطٌب /البال حسٌن 

 0205كلٌة االداب ,–الجامعة المستنصرٌة  -عاصً .

 سم02ص؛320

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-دراسات  ا–العصر االندلسً –االدب العربً -0

 

3002  

202465620 

 500ع

 
 العمابً , نضال مهدي حمٌد

ادب الزهد فً االندلس عصر بنً االحمر دراسة تحلٌلٌة فنٌة / 
كلٌة االداب  -بؽداد: جامعة بؽداد-نضال مهدي حمٌد العمابً .

,0205 

 سم02ص؛ 035

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
دراسات    –عصر بنً االحمر –0االندلس –االدب العربً -0

 العنوان-ا
 

3006  

200 

 5,0ا

 
 اسراء عنتر وادي 

-الصورة الشعرٌة عند منصور النمري / اسراء عنتر وادي .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,-كركون : جامعة كركون

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

3002  



 العنوان-منصور النمري ) شاعر (    ا-0العربً   الشعر-0

 

200 

 ,06ج

 
 الجبوري , ضحى ثامر دمحم 

المكان فً شعر نمٌم بن المضر الدٌن هللا الفاطمً / ضحى 
كلٌة التربٌة –كربالء : جامعة كربالء  -ثامر دمحم الجبوري .

 0205للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها / ادب 

تمٌم بن المعز الدٌن هللا الفاطمً )شاعر -0الشعر العربً -0

 العنوان-عربً (        ا
 

3000  

200 

 365ج

 
 الجحٌشً , وسٌم عبد االمٌر دروٌش 

الفضاء الشعري عند محمود البرٌكان / وسٌم عبد االمٌر 
كلٌة التربٌة للعلوم -بالءكربالء : جامعة كر-دروٌش الجحٌشً .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 محمود البرٌكان )شاعر عرالً (     -0الشعر العربً -0

 العنوان-ا
 

3000  

200 

 005د

 
 الدفاعً , نبراس كاظم ابراهٌم

الصورة اللونٌة فً الشعر االٌوبً / نبراس كاظم ابراهٌم 
 0205كلٌة التربٌة ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الدفاعً .

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعر االٌوبً        ا–الشعر العربً -0

 

3003  

200 

 50ر

 
 رشا عبد الحمزة جٌاد

معارضات لصٌدة بانت سعاد : دراسة فنٌة / رشا عبد الحمزة 

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة -جٌاد .

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-دواوٌن ولصائد     ا–الشعر العربً -0

 

300,  

200 

 006ص

 
 الصافندي , ؼسك هٌبت حمٌد

شعر رضا الخفاجً اتجاهاته وخصائصه الفنٌة / ؼسك هٌبت 
كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء  -حمٌد الصافندي .

3005  



 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعراء العرب    ا-0

 

2004220 

 606ر

 
 رٌفٌن لٌث كاظم 

-واد شعر التفعٌلة / رٌفٌن لٌث كاظم .توظٌؾ الحواس لدى ر
 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛060

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات       ا–الشعر العربً -0

 

3005  

2004220 

 ,05س

 
 الساعدي , دمحم جعفر زامل 

لوحة االفتتاح فً المفضلٌات واالصمعٌات : دراسة تحلٌلٌة 
بؽداد: الجامعة -وموازنة / دمحم جعفر زامل الساعدي .

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة ,–المستنصرٌة 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات      ا–الشعر العربٌة -0

 

3000  

2004220 

 620ش

 
 شٌماء نزار عاٌش مخلؾ 

البداوة والحضارة فً الشعر العربً دراسة فً تشكل االنسانة 
دٌالى : -الثمافٌة للصورة الشعرٌة / شٌماء نزار عاٌش مخلؾ .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة دٌالى 

 سم02ص؛050

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 
 العنوان-ا  دراسات   -الشعر العربً-0

 

3002  

2004220 

 ,05ي

 
 ٌاسر عبد الجاسم حمود علٌان 
هـ( دراسة اسلوبٌة ة/ ٌاسر 05,شعر ابً الحسن التهامً ) ت

كلٌة –كربالء : جامعة كربالء  -عبد الجاسم حمود علٌان.

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابو الحسن التهامً ,علً بن دمحم -0دراسات –الشعر العربً -0

 العنوان-هـ( ,شاعر      ا05,) ت

 

3006  

2004222 

 65,ق

 
 المره ؼولً , اٌمان علً 

3032  



الموزوت فً نمائض جرٌر والفرزدق واالخطل / اٌمان علً 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد: جامعة بؽداد-المره ؼلً  .

 سم02ص,053

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-اللؽة العربٌة      ا-0نمائض جرٌر والفرزدق -0

 

2004222232
, 

 ,05س

 
 الساعدي , نجاح جاسم معلة 

-المكان فً شعر جماعة ابولو / نجاح جاسم معلة الساعدي .

 0205كلٌة التربٌة , –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛320ت , -ا

 دابها اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وا
 العنوان-)جماعة ابولو(     ا–الشعر العربً -0

 

3030  

2004226 

 ,23ا

 
 امجد عبد الرإوؾ عبد العزٌز

الفحولة فً شعر الهزلٌٌن دراسة ثمافٌة / امجد عبد الرإوؾ 
كلٌة االداب –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -عبد العزٌز .

,0205 

 سم02ص؛022

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-نمد )شعر الهذلٌٌن(    ا -الشعر العربً-0

 

3030  

2004226 

 250ح

 
 حمزة صبٌح عبد

شروح المشكل الشعري بٌن المشارلة والمؽاربة ) دراسة 
–المادسٌة : جامعة المادسٌة -موازنة ( / حمزة صبٌح عبد .

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛,06

 رسالة ماجستٌر فً االدب 

-المشارلة والمؽاربة    ا-0تارٌخ ونمد –الشعر العربً -0

 العنوان
 

3033  

2004226 

 ,0ر

 
 رؼد عبد الكرٌم مزبان

الخٌال الشعري ومستوٌات االبداع فً النمد العربً المدٌم / 
كلٌة االداب –البصرة : جامعة البصرة -رؼد عبد الكرٌم مزبان .

,0205 

 سم02ص؛000

 العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة 
 العنوان-تارٌخ ونمد       ا–الشعر العربً -0

 

303,  



2004226 

 620ش

 
 شٌماء صباح عبد ال دروٌش 

النزعة التؤملٌة فً شعر ابً العالء المعري ومٌخائٌل نعٌمة 
بؽداد: الجامعة -دراسة موازنة / شٌماء صباح عبد ال دروٌش .

 0205كلٌة االداب ,–العرالٌة 

 سم02ص؛060

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها رسالة
ابو العالء المعري ) شاعر فً العصر -0نمد –الشعر العربً -0

 العنوان-مٌخائٌل نعٌمة ) شاعر لبنانً (   ا-3العباسً ( 

 

3035  

2004226 

 00ص

 
 صبا عبد الستار سلطان 

البعد النمدي فً كتب اختٌارات الشعر العربً حتى المرن الرابع 
كلٌة –بابل : جامعة بابل -د الستار سلطان .الهجري / صبا عب

 0205التربٌة للعلوم االساسٌة ,

 سم02ص؛0,5

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-تارٌخ ونمد      ا–الشعر العربً -0

 

3035  

2004226 

 260ع

 
 علٌاء حكٌم محسن 

الشعر فً كتب االمالً حتى المرن السابع الهجري دراسة 
-المادسٌة : جامعة المادسٌة .-علٌاء حكٌم محسن . جمالٌة /

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛002

 رسالة دكتوراة فً فلسفة اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ      ا–الشعر العربً -0

 

3030  

2004226 

 ,6هـ 

 
 هند كامل خضٌر عباس 

شواعر العرب فً العصرٌن الجاهلً واالسالمً ) دراسة فً 
ذي لار :  -ضوء النمد الثمافً ( / هند كامل خضٌر عباس .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة ذي لار 

 سم02ص؛023

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ ونمد      ا–الشعر العربً -0

 

3032  

20042266 

 5,6ا

 
 االسدي , مسلم مالن بعٌر 

لؽة الشعر فً الخطاب النمدي االكادٌمً العرالً / مسلم مالن 
كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء -بعٌر االسدي .

 0205االنسانٌة ,

3036  



 سم02ص؛3,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-نمد ) العرالً (         ا–الشعر العربً -0

 

ع200042266

062 

 
 عمٌل رحٌم كرٌم 

-0652لؽة الشعر فً الخطاب النمدي العرالً الحدٌث ) 

–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -م( / عمٌل رحٌم كرٌم .0222

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛305

 اطروحة دكتوراه / فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-نمد ) العراق (    ا–الشعر العربً -0

 

30,2  

200422660 

 0,2ع

 
 عادل خضٌر احمد

دٌالى : -المكان فً شعر صفً الدٌن الحلً /عادل خضٌر احمد.
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة دٌالى 

 سم02ص؛003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 صفً الدٌن الحلً )شاعر (   -0الشعر العربً )المكان( -0

 العنوان-ا
 

30,0  

200422660 

 005ع

 
 عباس حسن دمحم

نمد الشعر فً مجلتً الطلٌعة االدبٌة والمولؾ الثمافً ( 
بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/ عباس حسن دمحم .0665-0223

 0205كلٌة التربٌة ,–

 سم02ص؛005

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-االمجالت العرالٌة     -0نمد  –الشعر العربً -0

 

30,0  

200420 

 5,3ا

 
 االعرجً , نهى محسن عبد الكاظم

شعرٌة العنونة عند الشعراء الرومانسٌٌن دراسة سٌمائٌة / 
كلٌة –بابل : جامعة بابل -نهى محسن عبد الكاظم االعرجً .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-لً            االشعر الؽز-0

 

30,3  

200420  
 اٌالؾ علً حسٌن

30,,  



الؽزل الفروسً حتى نهاٌة العصر االموي )دراسة تحلٌلٌة فنٌة  620ا
كلٌة االداب -بؽداد : جامعة بؽداد-( / اٌالؾ علً حسٌن .

,0205 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-االعصر االموي      –الشعر الؽزلً -0

 

200420 

 066ر

 
 الراوي , احمد عباس عبٌد عباس 

شعر االعشى واالخطل فً ضوء الدراسات االدبٌة لدٌما وحدٌثا 
-دراسة نمدٌة موازنة / احمد عباس عبٌد عباس الراوي .

 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: جامعة بؽداد 

 سم02ص؛360

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 
االعشى , مٌمون بٌن لٌس ,شاعر جاهلً  -0الؽزلً  شعر -0

 العنوان-االخطل , ؼٌاث بن ؼوث  , شاعر اموي     ا-0

 

30,5  

2004220 

 26ز

 
 زمن صاحب مهدي 

الحزن فً الؽزل العتٌك عند شعراء العصر العباسً االول 
-بؽداد: جامعة بؽداد-)دراسة نفسٌة ( / زمن صاحب مهدي .

 0205كلٌة التربٌة للبنات,

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

–العصر العباسً االول –الشعر العربً -0الشعر الؽزلً  -0

 العنوان-دراسات        ا
 

30,5  

200420 

 2,6ش

 
 الشمري , سحر احمد راضً 

التمثٌل الحجاجً فً الشعر االسالمً , شعر الؽزل العذري 
كربالء : جامعة كربالء -انموذجا/ سحر احمد راضً الشمري .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االسالمٌة ,–

 سم02ص؛55

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعر الؽزلً     ا-0

 

30,0  

 200420 

 000و

 
 ٌحوفاء عبد الحسٌن فل

مطالع الموشوحات االندلسٌة دراسة نحلٌلٌة فنٌة / وفاء عبد 
 0205كلٌة االداب ,–البصرة : جامعة البصرة -الحسٌن فلٌح .

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

30,2  



 العنوان-الموشوحات االندلسٌة      ا-0

 

2004200 

 502د

 
-0,2دخٌل الخزاعً , دعبل بن علً بن رزٌؾ الخزاعً )

 هـ( 0,5

اتجاهات المدٌح فً شعر دعبل الخزاعً فً ضوء نظرٌة لدامة 
بن جعفر الشعرٌة / دعبل بن علً الخزاعً ؛ دراسة وتحمٌك : 

كلٌة العلوم -بؽداد: جامعة بؽداد-افراح فإاد مهدي صالح .
 0205االسالمٌة لسم اللؽة العربٌة ,

 سم02ص؛000

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-جعفر بن لدامة ) ادٌب (    ا-0شعر الفخر والمدٌح -0

 

30,6  

200423 

 650ا

 
 انعام مطشر جابر ٌوسؾ 

للسٌد جواد –المصٌدة الحسٌنٌة فً موسوعة )ادب الطؾ( 
دراسة فً الموضوع والفن / انعام مطشر جابر ٌوسؾ –شبر 

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-دبؽداد: جامعة بؽدا-.

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-شعر الرثاء)المصٌدة الحسٌنٌة (     ا-0

 

3052  

200423 

 262ت

 
 التمٌمً, ٌاسمٌن رحٌم ماهود

رثاء االمام الحسٌن )علٌة السالم ( فً الشعر العرالً الحدٌث 
رحٌم ماهود  م دراسة اسلوبٌة / ٌاسمٌن06,5-0202

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد: جامعة بؽداد-التمٌمً.

 سم02ص؛320

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الحسٌن السبط )علٌة -0اهل البٌت  -الرثاء–الشعر العربً -0

 العنوان-هـ سٌد شباب اهل الجنة    ا50-,السالم ( 

 

3050  

200423 

 020ؾ

 
 مالفتالوي , لمى سالم كاظ

المكان فً شعر الطؾ فً المرن الثانً للهجرة / لمى سالم 
كلٌة التربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء -كاظم الفتالوي .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛060د,-ا

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-شعر الرثاء )شعر الطؾ (       ا-0

 

3050  

20042,  3053  



 العتابً , سلمى كاظم نمر  000ع
الهجاء والسخرٌة فً شعر الحطٌؤة وابن بسام البؽدادي 

بؽداد: جامعة -)دراسة موازنة ( / سلمى كاظم نمر العتابً .

 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-بؽداد

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
 شعر الهجاء )شعر الحطٌؤة وابن بسام البؽدادي -0

بن مالن العٌسى الحصئٌة )شاعر مخضرم جرول ابن اوس -0

 العنوان-هجاء       ا
 

2004250 

 ,32ا

 
 احمد بن عبد هللا عذٌب 

اثر التعبٌر المرأنً فً الشعر العربً الشرلً فً المرن الثامن 
بؽداد: الجامعة -دراسة فنٌة / احمد عبد هللا عذٌب .–الهجري 

 0205كلٌة التربٌة ,–المستنصرٌة 

 سم02ص؛,00

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعر العربً الدٌنً     ا-0

 

305,  

2004250 

 200ع

 
 عالء حازم دمحم 

المصائد السبع العلوٌات دراسة فً ضوء علم اللؽة النصً / 
كلٌة االداب –ذي لار : جامعة ذي لار  -عالء حازم دمحم .

,0205 

 سم02ص؛020ب , -ا

 لؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً ال
 العنوان-اللؽة العربٌة         ا-0المصائد الدٌنٌة    -0

 

3055  

2004250 

 26ع

 
 العلً , سناء جمٌل حنون

العمٌدة االسالمٌة فً الشعر العرالً الحدٌث / سناء جمٌل 
كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -حنون العلً .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛025

 الدكتوراه / فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها اطروحة
 العنوان-العمائد االسالمٌة    ا-0العراق   –الشعر العربً -0

 

3055  

2004250 

 ,60ع

 
 العوادي , حسن هادي مجٌر حمادي 

لصٌدة االستنهاض باالمام المهدي )ع( فً الشعر العرالً 
هـ( اتجاهاتها وخصائصها الفنٌة / حسن 0,22-0320للحمبة )

كلٌة –كربالء : جامعة كربالء -هادي مجٌد حمادي العوادي .

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

3050  



 سم02ص؛320

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-الشعر الدٌنً     ا-0  العراق  –الشعر العربً -0

 

2004250 

 260ل

 
 لمٌاء جمٌل عبٌد

اثر المران الكرٌم فً شعر السٌد رضا الهندي / لمٌاء جمٌل 
 0205كلٌة االداب ,  –ذي لار : جامعة ذي لار -عبٌد .

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 

بن دمحم بن هاشم بن الهندي , رضا -0الشعر العربً الدٌنً -0

 العنوان-مٌر  شاعر وادٌب        ا
 

3052  

200425, 

 005ر

 
 الرفاعً , انس ماجد شاحوذ علً ساجد

الرمز الصوفً فً االدب العربً من خالل جهود المحدثٌن / 
-بؽداد : جامعة بؽداد-انس ماجد شاحوذ علً ساجد الرفاعً .

 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛305

 فلسفه فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة دكتوراه 
 العنوان-الشعر الصوفً     ا-0

 

3056  

200425, 

 320ش

 
 الشحمانً , علً عزٌز عكار 

النفس بٌن المدح والهجاء فً الشعر الصوفً من المرن الثانً 
الى نهاٌة المرن الثامن الهجري / علً عزٌز عكار الشحمانً 

 0205كلٌة التربٌة ,-واسط : جامعة واسط-.

 سم02ص؛022

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الصوفً    ا–الشعر العربً -0

 

3052  

200426 

 566ج

 
 الحسٌنً , جنان عاٌد دمحم 

مالمح الدرامٌة فً شعر االؼتراب النسوي العرالً الحدٌث / 
كلٌة –البصرة : جامعة البصرة  -جنان عاٌد دمحم الحسٌنً .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الشعر العربً الحدٌث     ا-0

 

3050  

200426 

 5,3خ

 
 الخزرجً , اسراء ابراهٌم دمحم

3050  



محمود دروٌش وسعدي –الصورة البصرٌة فً الشعر الحدٌث 
دٌالى : جامعة -ٌوسؾ انموذجا / اسراء ابراهٌم دمحم الخزرجً .

 0205ٌة للعلوم االنسانٌة ,كلٌة الترب–دٌالى 

 سم02ص؛025ي,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-العصر الحدٌث      ا–الشعر العربً -0

 

200426 

 602د

 
 الدهامً , رحٌم خنجر جونً 

الظواهر االسلوبٌة فً شعر زاهر الجٌزانً / رحٌم خنجر 

 0205كلٌة التربٌة ,–واسط : جامعة واسط -جونً الدهامً .

 سم02ص؛022

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

زاهر الجٌزانً  شاعر -0الشعر الحر   –الشعر العربً -0

 العنوان-عرالً        ا
 

3053  

200426 

 32,ع

 
 عبد الرحمن خلؾ مطلب 

مظاهر التجدٌد عند شعراء الدٌوان وابولو وعبد الرحمن 
ابراهٌم عبد المادر المازنً  وابراهٌم ناجً  , دمحم عبد –شكري 

 -انموذجا / عبد الرحمن خلؾ مطلب .–المعطً الشمري 
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة العرالٌة 

 سم02ص؛066

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-شعراء الدٌوان وابولو    ا-0الشعر العربً الحدٌث -0

 

305,  

200426 

 60,م

 
 مجٌسب عٌدان جبر

دراسة فً  0602-06,0الممر فً الشعر العرالً المعاصر من 

المادسٌة : جامعة -الصوره الشعرٌة / مجٌسب عٌدان جبر .

 0205كلٌة االداب ,–المادسٌة 

 سم02ص؛020و, -ب

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الحدٌث       ا–الشعر العربً -0

  

3055  

20042620 

 ,02ح

 
 حامد عٌسى كرٌؾ 

دٌوان الشعر العربً الدونٌس دراسة فً االختٌار والمنهج / 
كلٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -حامد عٌسى كرٌؾ .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛030

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها / اداب 

3055  



 االختٌار-0دراسات –العصر الحدٌث –الشعر العربً -0

 العنوان-والمنهج       ا
 

20040 

 00,ب

 
 براء حسن عبد هللا

-مظاهر المواطنة فً الشعر الجاهلً /براء حسن عبد هللا .

 0205كلٌة التربٌة ,–كركون : جامعة كركون 

 سم02ص؛055

 المواطنة     -0الجاهلً  –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-ا
 

3050  

20040 

 262ت

 
 التمٌمً, فاطمة حمٌد ٌعكوب 

المٌم الجمالٌة فً شعر شعراء الطبمة الثالثة الجاهلٌٌن / فاطمة 
كلٌة –المادسٌة :جامعة المادسٌة -حمٌد ةٌعكوب التمٌمً.

 0205االداب ,

 سم02ص؛063

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 
 العنوان-ا    العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 

3052  

20040 

 620ش

 
 شٌماء زاحم حسونً 

عمد الشعراء النفسٌة واثارها فً الشعر الجاهلً / شٌماء زاحم 
 0205كلٌة االداب ,-بؽداد:جامعة بؽداد-حسونً .

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-الجاهلً     ا–الشعر العربً -0

 

3056  

20040 

 ,6ن

 
 نور فرحان سعدون 

االلعروضٌة فً شعر لبٌلة اسد فً الجاهلٌة / نور الظواهر 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد: جامعة بؽداد-فرحان سعدون .

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-الجاهلً      ا–الشعر العربً -0

 

3002  

2004020 

 00,ب

 
 براء نعٌم عبد 

الشعر العربً التشكٌل الفنً لصورتً السماء واالرض فً 
كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-مالبل االسالم / براء نعٌم عبد .

 0205التربٌة ابن رشد ,

 سم02ص؛060

3000  



 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
السماء -0دراسات –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-واالرض    ا
 

 2004020 

 262ت

 
 التمٌمً, ربى عبد الرضا عبد الرزاق 

جمالٌة التلمً والتؤثٌر فً شعر الحولٌات/ ربى عبد الرضا عبد 
كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى -الرزاق التمٌمً .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛020

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
اللمً -0دراسات    –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-والتؤثٌر     ا
 

3000  

2004020 

 ,26ح

 
 الحمٌري , سإدد ٌوسؾ عبد الرضا علً 

انسنة الطبٌعة فً الشعر الجاهلً : دراسة موضوعٌة فنٌة / 
-بؽداد : جامعة بؽداد-سإدد ٌوسؾ عبد الرضا علً الحمٌري .

 0205كلٌة التربٌة للبنات,

 سم02ص؛322

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات     ا–لجاهلً العصر ا–الشعر العربً -0

 

3003  

2004020 

 ,02خ

 
 خالد حسٌن جبر البد 

جٌنالوجٌنا االنساق الثمافٌة فً الشعر الجاهلً / خالد حسٌن 

 0205كلٌة االداب ,-بؽداد: جامعة بؽداد-جبر البد .

 سم02ص؛0,0

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-دراسات    ا–العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 

300,  

2004020 

 552خ

 
 الخزعلً , دالل خلؾ عرٌبً 

شعر حمٌد فً الجمالٌة حتى نهاٌة صدر االسالم دراسة 
-موازنة / دالل خلؾ اعرٌبً الخزعلً .–فنٌة –موضوعٌة 

 0205كلٌة االداب , –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛003

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
–الشعر العربً -0العصر الجاهلً دراسات –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات       ا–العصر االسالمً 
 

3005  

2004020  3005  



 سعد سامً دمحم ,5س
شعر شعراء الطبمة الثانٌة عند ابن سالم الجمحً دراسة فً 

–البصرة : جامعة البصرة -االنساق الثمافٌة / سعد سامً دمحم .

 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛035

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 

 دراسات–العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-ابن سالم الجمحً ) شاعر (      ا-0

 

2004020 

 2,6ش

 
 الشمري , مشتاق طالب منعم

الثنائٌات المتضادة فً اشعار الهندلٌٌن ) دراسة تحلٌلٌة ( / 
كلٌة االداب -بؽداد: جامعة بؽداد -مشتاق طالب منعم الشمري .

 ,0205 

 سم02ص؛052

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات      ا–العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 

3000  

2004020 

 066ط

 
 الطائً , علً احمد عبد الرضا

دراسة فً نسك الفحولة وتاثٌراتة  –الشعر النسوي العربً 
من الجاهلٌة الى نهاٌة العصر العباسً االول / علً احمد عبد 

كلٌة التربٌة للعلوم –بابل : جامعة بابل  -الرضا الطائً .
 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛005

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
عربً الشعر ال-0دراسات –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات     ا–العصر العباسً االول –
 

3002  

2004020 

 560غ

 
 ؼزوان طه لطٌؾ جاسم

الخبر المروي فً الشعر الجاهلً انماطة و وظائفة / ؼزوان 
كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى -طه لطٌؾ جاسم .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛035

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات     ا–العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 

3006  

2004020 

 65,ق

 
 المرٌشً , احمد عبد العال سعٌد 

–بٌوتات الشعر من العصر الجاهلً حتى العصر العباسً 
دراسة فً االبعاد الفنٌة للظاهرة / احمد عبد العال سعٌد 

3022  



 0205التربٌة ,كلٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -المرٌشً .

 سم02ص؛300

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 
الشعر العربً -0دراسات –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات      ا–العصر العباسً –
 

2004020 

 ,32م

 
 دمحم حسن حسٌن 

تؤثٌر الفرض الشعري فً تركٌب الجملة فً شعر عنتره بن 
كلٌة –واسط : جامعة الموصل  -. شداد / دمحم حسن حسٌن

 0205واسط ,

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / اللؽة 

عنتره العبس , -0دراسة   –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 العنوان-عنتره بن شداد بن عمرو )شاعر جاهلً(     ا
  

3020  

2004020 

 66,م

 
 مروة علً حسٌن 

جامعة –واسط -االخر فً اشعار الهذلٌٌن / مروة علً حسٌن .
 0205كلٌة التربٌة ,–واسط 

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
هذٌل بن -0دراسات –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 مدركة بن الٌاس بن مضر )جد جاهلً ( بنوه لبٌلة كبٌرة   
 العنوان-ا  
 

3020  

2004020 

 00ن

 
 نبؤ باسم رشٌد 

الشعر الجاهلً فً ضوء االنساق الثمافٌة الالمنتمً اختٌارا/ 

 0205كلٌة التربٌة ,-بؽداد: جامعة بؽداد-نبؤ باسم رشٌد .

 سم02ص؛035

 رسالة ماجستٌر اداب فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات     ا–العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

 

3023  

2004020 

 ,6ن

 
 نور احمد علوان

البنٌة االٌماعٌة فً شعر اؼربة الصعالٌن وعروة بن الورد فً 
كلٌة التربٌة -بؽداد : جامعة بؽداد-الجاهلٌة / نور احمد علوان .

 0205للبنات,

 سم02ص؛052

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
عروة بن الورد -0دراسات –العصر الجاهلً –الشعر العربً -0

302,  



 لعنوانا-)شاعر جاهلً (     ا
 

20040 

 566ح

 
 حسٌن عبد نور حسٌن 

االنساق الثمافٌة فً شعر بشار بن برد / حسٌن عبد نور حسٌن 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –كربالء : جامعة كربالء  -.
,0205 

 سم02ص؛056

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
بشار بن برد )شاعر -0العراء العرب المخضرمون   -0

 العنوان-مخضرم (      ا
 

3025  

2004020 

 600ا

 
 اٌات عبد جونً 

شعرٌة الماء فً شعر صدر االسالم والعصر االموي / اٌات عبد 

 0205كلٌة التربٌة للبنات,–بؽداد: جامعة بؽداد -جونً .

 سم02ص؛000

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

الشعر العربً -0دراسات –العصر االسالمً –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات    ا–العصر االموي –
 

3025  

2004020 

 ,00ج

 
 الجباري , خبات نجاة دمحم

 -االلدام واالحجام فً شعر الفرزدق / خبات نجاة دمحم الجباري .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,-كركون: جامعة كركون

 سم02ص؛056

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
–الفرزدق -0دراسات  –العصر االسالمً –الشعر العربً -0

 العنوان-همام بن ؼالب )شاعر من اهل البصرة (    ا
 

3020  

2004020 

 6,0ز

 
 زهراء عباس فاضل 

التكثٌؾ عند الشعراء المخضرمٌن دراسة تحلٌلٌة / زهراء 
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد: جامعة بؽداد -عباس فاضل .

 سم02ص؛055

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
–الشعر العربً -0دراسات  –الشعراء العرب المخضرمون -0

 العنوان-دراسات       ا
 

3022  

2004020 

 020ط

 
طالب ماهر فهد بٌئة البصرة فً شعر بشار بن برد / طالب 

كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -ماهر فهد .

3026  



 0205االسالمٌة ,

 سم02ص؛032

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 
 دراسات–العصر االسالمً –الشعر العربً -0

هـ( شاعر 050-65بشار بن برد, بشار بن برد العمٌلً )-0

 العنوان-مخضرم       ا
 

2004320 

 003خ

 
 الخفاجً, سعد عمار وادي 
هـ( دراسة فً ضوء المنظور 63شعر عمر بن ابً ربٌعة )ق

كلٌة –بابل : جامعة بابل -النفسً / سعد عمار وادي الخفاجً .
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛005

 ادب –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
دراسات   ابن ابً ربٌعة , –العصر االموي  –الشعر العربً -0

 العنوان-هـ( شاعر     ا63-03) عمر بن عبد هللا

 

3062  

20045 

 062ب

 
 بتول احمد سلٌم

هـ( 555-,33طٌؾ الخٌال فً شعر العصر العباسً الثانً )

بؽداد: جامعة -دراسة موضوعٌة فنٌة / بتول احمد سلٌم .
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد

 سم02ص؛356

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-العصر العباسً        ا–الشعر العربً -0

 

3060  

20045 

 502ا

 
 اسامة عبد العباس عبد الٌمة حمود

فنون البدٌع فً الشعر االندلسً ) بنو االحمر انموذجا( / اسامة 
كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -عبد العباس عبد الٌمة حمود.

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛,00

 العربٌة وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة
 شعراء     –بنو االحمر -0االندلسً    –الشعر العربً -0

 العنوان-ا
 

3060  

20045 

 600ا

 
 اٌفان فهمً حمٌد مجٌد

المظاهر الثمافٌة فً الشعر االندلسً ,حمبة االندلس الصؽرى / 
كلٌة التربٌة  -كركون: جامعة كركون-اٌفان فهمً حمٌد مجٌد .

 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛0,5

3063  



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-االندلسً        ا–الشعر العربً -0

 

20045 

 0,0ع

 
 عارؾ عبد الكرٌم مطرود

مظاهر البهجة فً الشعر االندلسً من الفتح الى نهاٌة عصر 
البصرة : جامعة البصرة -الطوائؾ/ عارؾ عبد الكرٌم مطرود.

 0205االنسانٌة , كلٌة التربٌة للعلوم–

 سم02ص؛050

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-الشعر العربً ) االندلسً (      ا-0

 

306,  

200452, 

 00ص

 
 صفى صبٌح كرٌم

الهجاء والسخرٌة فً شعر الجزار السرلطً االندلسً )دراسة 
البصرة -فً البنٌة الموضوعٌة والفنٌة ( / صفى صبٌح كرٌم .

 0205كلٌة االداب ,–: جامعة البصرة 

 سم02ص؛060

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ٌحٌى بن عبد  -0االندلسً ) الهجاء ( –الشعر العربً -0

 ى بن بن دمحم الجزار )شاعر مصري ( العظٌم بن ٌحٌ
 العنوان-ا  
 

3065  

20046 

 003خ

 
 الخفاجً , بشار جمال البؽدادي 

البعد الصوفً فً الجعر المهجري / بشار جمال البؽدادي 

 0205كلٌة االداب ,–ذي لار : جامعة ذي لار -الخفاجً .

 سم02ص؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-فً المهجر     ا الشعر العربً-0

 

3065  

20046 

 26,ش

 
 الشمري , مهند كرٌم سلمان

البنٌة االٌماعٌة للشعر العربً فً المهجر الشمالً دراسة 
بؽداد: الجامعة -تحلٌلٌة موازنة / مهند كرٌم سلمان الشمري .

 0205كلٌة التربٌة , –المستنصرٌة 

 سم02ص؛,00ب, -ا

 بٌة رسالة دكترواه فً فلسفة اللؽة العر
 العنوان-الشعر العربً فً المهجر      ا-0

 

3060  

2004620 

 6,0و

 
 الونداوي , جدٌم فاروق عبد الحكٌم

3062  



شعر الرابطة الملمٌة دراسة سٌمائٌة / جدٌم فاروق عبد الحكٌم 
 0205كلٌة التربٌة للبنات , -بؽداد: جامعة ةبؽداد-الونداوي .

 سم02ص؛063

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اداب اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات     ا–شعر المهجر -0

 

200460 

 2,0ح

 
 الحمدانً , عبد الوهاب عبد الجلٌل عاٌش

الممدس فً الشعر الجاهلً حضرٌات بٌن المركز والهامش/ 
ذي لار : جامعة  -عبد الوهاب عبد الجلٌل عاٌش الحمدانً .

 0205التربٌة للعلوم السٌاسٌة ,كلٌة –ذي لار 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-العصر الجاهلً           ا–الشعر -0

 

3066  

2004602 

 60ن

 
 نهى جعفر عوفً 

-البنى السردٌة فً رواٌات طالب الرفاعً / نهى جعفر عوفً .
 0205كلٌة التربٌة ,  –واسط : جامعة واسط 

 سم02ص؛060

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات        ا–الكوٌت –المصص العربٌة -0

 

3322  

200460220 

 560ا

 
-323ابو الطٌب المتنبً , احمد بن الحسٌن بن الحسن )

 هـ( ,35

التوظٌؾ البالؼً للتجنٌس والمشاكلة فً شعر المتنبً / احمد 
ك : رائد حمد بن الحسٌن بن الحسن ابو الطٌب المتنبً , تحمٌ

كلٌة التربٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -خلؾ كرٌش الجبوري .
 0205للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات        ا–العراق –الشعر العربً -0

 

3320  

200460220 

 ,06ج

 
 الجبوري , وسن مرشد محمود الجبوري

شعر عدنان الصائػ/ وسن مرشد محمود تشكالت السلطة فً 
 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-بؽداد: جامعة بؽداد-الجبوري .

 سم02ص؛322

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 
الصائػ , عدنان )شاعر(         -0دراسات –الشعر العربً العراق -0

 العنوان-ا

3320  



 

200460220 

 60,ج

 
 الجرٌاوي , راسم احمد عبٌس 

جدل العام والخاص فً شعر رشدي العامل / راسم احمد عبٌس 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –بابل : جامعة بابل -الجرٌاوي.

,0205 

 سم02ص؛355

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة / ادب
العامل , راشدي -0دراسات   –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-)شاعر(       ا
 

3323  

200460220 

 63,ح

 
 الحدٌثً , طالل عبد المادر عٌفان ظاهر 

الشعر العرالً الحدٌث فً ضوء المناهج السٌالٌة شعر الرواد 
االنبار : -انموذجا / طالل عبد المادر عٌفان ظاهر الحدٌثً .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,  –جامعة االنبار 

 سم02ص؛050

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 المناهج السٌالٌة   -0دراسات    –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-ا
 

332,  

200460200 

 0,2خ

 
 خالدة حسٌن خلباص سعٌد

-االخر فً شعر امال الزهاوي /خالدة حسٌن خلباص سعٌد.
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ة,–دٌالى :جامعة دٌالى 

 سم02ص؛005ر ,-ا

 بٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العر
الزهاوي , امال -0دراسات  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-)شاعرة (           ا
 

3325  

200460220 

 003خ

 
 الخفاجً , هند كامل عبٌد حمد

-الرإٌا فً شعر بلند الحٌدري / هند كامل مجٌد حمد الخفاجً .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–بابل : جامعة بابل 

 سم02ص؛050

 اداب –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
الحٌدري , بلند بن -0دراسات  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-اكرم )شاعر (     ا
 

3325  

200460220 

 660ز

 
 زٌنب جبار حمود

3320  



تصمٌم المشاهد ) السٌنوؼرافٌا( فً شعر رواد لصٌدة التفعٌلٌة 
كلٌة التربٌة –واسط : جامعة واسط -/ زٌنب جبار حمود.

,0205 

 سم02ص؛006

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان-دراسات        ا–العراق –الشعر العربً -0

 

200460220 

 026س

 
 سالً عبد اللطٌؾ ذٌاب

-بنٌة السرد فً شعر حمٌد سعٌد / سالً عبد اللطٌؾ ذٌاب .

 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

حمٌد سعٌد )شاعر (       -0دراسات -العراق–الشعر العربً -0

 العنوان-ا
 

3322  

200460220 

 266س

 
 سكٌنة رزاق واجد

الشعر والرسم فً الشعر العرالً الحدٌث رإٌة فً عاللة 
-النص المكتوب بالنص المرئً / سكٌنة رزاق واجد .

 0205ٌة التربٌة ,كل–واسط:جامعة واسط 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات       ا–العراق -الشعر العربً-0

 

3326  

200460220 

 2,6ش

 
 الشمري , ؼانم احمد حسٌن

البنى السردٌة فً شعر بلند الحٌدري / ؼانم احمد حسٌن 
 0205كلٌة االداب ,-بؽداد: جامعة بؽداد-الشمري .

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الحٌدري ,بلند -0دراسات   –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-)شاعر(        ا
 

3302  

200460220 

 0,2ع

 
 عادل كمر صجم 

التعالك النصً وامتداداته فً شعر صفً الدٌن الحلً / عادل 
للعلوم االنسانٌة كلٌة التربٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -كمر صجم.

,0205 

 سم02ص؛032ث,-ا

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
صفً الدٌن الحلً , عبد -0دراسات  –الشعر العربً العراق -0

3300  



 العنوان-هـ(, شاعر       ا052-500العزٌز بن سراٌا  ) 

 

200460220 

 500ع

 
 عبد الستار عبد الجبار عطٌة 
كربالء : -د الستار جبار عطٌة .شعر السٌد صادق الفحام / عب

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة كربالء 

 سم02ص؛306

 رسالة ماجستٌر فً علوم اللؽة العربٌة وادابها
الفحام, صادق بن دمحم -0دراسات  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-,شاعر       ا
 

3300  

200460220 

 000ع

 
 عتاب مطٌر خضٌر 

واسط : -شخصٌة الجواهري من شعره/ عتاب مطٌر خظٌر .
 0205كلٌة التربٌة ,–جامعة واسط 

 سم02ص؛,06

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الجواهري ,دمحم مهدي -0دراسات –العراق –الشعر العربٌة -0

 العنوان-م(,شاعر       ا0662-م0623)

 

3303  

200460220 

 206ع

 
 عالهن عبد االمٌر عبد الحسٌن 

الرمز فً شعر بشرى البستانً / عالهن عبد االمٌر عبد 
 0205كلٌة االداب ,–ذي لار : جامعة ذي لار -الحسٌن.

 سم02ص؛053

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
البستانً ,بشرى -0دراسات –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-)شاعرة (        ا
 

330,  

200460220 

 06,غ

 
 الؽراوي ,عباس اسماعٌل سٌالن

شعر الشرٌؾ الرضً فً ضوء علم اللؽة النصً/ عباس 
كلٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -اسماعٌل سٌالن الؽراوي .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛302

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
,دمحم بن الشرٌؾ الرضً -0دراسات  –العراق -الشعر العربً-0

 العنوان-هـ( شاعر       ا25,-356الحسٌن )

 

3305  

200460220 

 ,0,ؾ

 
 الفرادي , زٌنب فاضل عباس 

االتجاهات الشعرٌة عند نازن المالئكة و بروٌن اعتصامً : 

3305  



بؽداد : جامعة -دراسة شعرٌة / زٌنب فاضل عباس الفارادي .
 0205كلٌة التربٌة للبنات,-بؽداد

 سم02ص؛,06

 ه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابهااطروحة دكتورا
-3المالئكة , نازن   -0دراسات  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات       ا–اٌران –شعر عربً 
 

200460220 

 63,ؾ

 
 الفرٌجً , محمود محٌسن بسمار 

-شعر الطالئع بن رزٌل دراسة لؽوٌة / محمود محٌسن بسمار .

 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

طالئع بن رزٌل -0دراسات    –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-هـ( , شاعر و وزٌر      ا65-555,)

 

3300  

200460220 

 056م

 
 الماضً , رٌاض مصطفى عبد اللة 

االتساق بالتكرار فً شعر السٌاب / رٌاض مصطفى عبد هللا 
 0205كلٌة االداب ,–البصرة : جامعة البصرة -الماضً .

 سم02ص؛000هـ ,-ا

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
السٌاب , بدر شاكر -0دراسات –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-( , شاعر      ا,065 -0605)

 

3302  

200460220 

 60م

 
 مها سعد سلطان

-جمالٌات التجاوز فً شعر جواد الحطاب / مها سعد سلطان .
 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
      الحطاب , جواد -0دراسات   –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-) شاعر (    ا
 

3306  

200460220 

 ,6,و

 
 ورود كسار حمود

شعر عباس شبر دراسة موضوعٌة وفنٌة / ورود كسار 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –ذي لار : جامعة ذي لار  -حمود.

,0205 

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
شبر , عباس بن دمحم -0دراسات –العراق –الشعر العربً -0

 انالعنو-( , شاعر     ا0623-0600)

3302  



 

200460226 

 525ا

 
 اسماء حسٌن عالوي 

/ اسماء 0200-0223البنٌة الفنٌة فً شعر البصري المعاصر 

كلٌة التربٌة –البصرة : جامعهة البصرة -حسٌن عالوي .
 0205للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-ا   تارٌخ –العراق )البصرة ( –الشعر العربً -0

 

3300  

200460226 

 06,ا

 
 ال ربٌع , احمد بهاء الدٌن جواد

-0622الدعوة الى الوحدة والتؤلؾ فً الشعر العرالً الحدٌث 

كربالء : جامعة -/ احمد بهاء الدٌن جواد ال ربٌع . 0652

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , –كربالء 

 سم02ص؛056د, -ا

 العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة 
 الوحدة والتؤلؾ  -0تارٌخ  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-ا 
 

3300  

20046020 

 062و

 
 الوائلً , مهدي عٌدان عوٌز

التنالض فً شعر الجواهري : دراسة فً لسانٌات الخطاب / 
–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -مهدي عٌدان عوٌز الوائلً .

 0205كلٌة التربٌة ,

 سم02ص؛025

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
الجواهري , اسماعٌل -0دراسات  –العراق –الشعر العربً -0

 العنوان-هـ(      ا363-22بن حماد ) 

 

3303  

200463 

 ,32م

 
 الدمحماوي , لإي عٌدان حرٌص 

فاعلٌة الؽضب فً نمائض الشعر العربً حتى نهاٌة العصر 
واسط: جامعة واسط -اوي .االموي / لإي عٌدان حرٌص الدمحم

 0205كلٌة التربٌة ,–

 سم02ص؛063

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ ادب 

 العنوان-العصر االموي     ا–الشعر العربً -0

 

330,  

200463 

 50,م

 
 المرعب , سعد علً جعفر 

3305  



المتابع الثمافٌة للشعر العربً فً المرنٌن الثانً والثالث 
–بابل : جامعة بابل -الهجرٌٌن ى/ سعد علً جعفر المرعب .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , 

 سم02ص؛356

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
العصر –الشعر العربً -0العصر االموي  -الشعر العربً-0

 العنوان-باسً        االع
 

200463220 

 50ر

 
 رشا فاضل سواري 

الحجاج فً شعر الكمٌت بن زٌد االسدي / رشا فاضل سواري 
 0205كلٌة االداب ,–ذي لار : جامعة ذي لار -.

 سم02ص؛056

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الكمٌت االسدي -0دراسات  –العصر االموي –الشعر العربً -0

 العنوان-, الكمٌت بن زٌد , شاعر     ا
 

3305  

200463220 

 650ع

 
 العٌساوي , علً جبار جلوب

الخطاب االعالمً فً شعر التشٌع فً العصر االموي , دراسة 
المادسٌة : جامعة -جمالٌة / علٌس جبار جلوب العٌساوي .

 0205كلٌة االداب ,–المادسٌة 

 سم02ص؛006

 اداب –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات      ا–العصر االموي –الشعر العربً -0

 

3300  

 20046, 

 022ظ

 
 الظالمً , وسن حسٌن ؼٌث 

الطبٌعة فً شعر مكفوفً العصر العباسً / وسن حسٌن ؼٌث 
كلٌة التربٌة للعلوم –المثنى : جامعة المثنى -الظالمً .

 0205االنسانٌة ة,

 سم02ص؛050ج, -ا

 اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً 

 العنوان-العصر العباسً     ا–الشعر العربً -0

 

3302  

20046,220 

 566ح

 
 حسٌن عمران دمحم 

دٌالى :  -شعر ابً نواس )دراسة تداولٌة( / حسٌن عمران دمحم.
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة دٌالى 

 سم02ص؛302

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة / اداب 
ابو نإاس , -0دراسات –العصر العباسً –الشعر العربً -0

3306  



 العنوان-هـ(       ا062-0,5الحسن بن هانئ )

 

20046,220 

 050ر

 
 رفعت اسوادي عبد حسون 

دراسة فً ضوء النمد الثمافً / رفعت –شعر ابً العتاهٌة 
كلٌة االداب –المادسٌة : جامعة المادسٌة -اسوادي عبد حسون .

,0205 

 سم02ص؛0,2

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

ابو العتاهٌة , -0دراسات –العصر العباسً –الشعر العربً -0

 العنوان-اسماعٌل بن لاسم , شاعر     ا
 

3332  

20046,26 

 02,ح

 
 الحران, وداد ٌعموب سلمان 

االلبال على الحٌاة عند شعراء العصر العباسً حتى نهاٌة 
البصرة : -المرن الثالث الهجري / وداد ٌعموب سلمان الحران .

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,–جامعة البصرة 

 سم02ص؛022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ   ا–ر العباسً االول العص–الشعر العربً -0

 

3330  

20046,26 

 660ذ

 
 الذهٌباوي , هند حمٌد شاوي سعد 

التسامح فً الشعر العباسًٌ حتى نهاٌة المرن الثالث الهجري / 
كلٌة -واسط : جامعة واسط-هند حمٌد شاوي سعد الذهٌباوي .

 0205التربٌة ,

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الشعر -0تارٌخ   –العصر العباسً االول –الشعر العربً -0

 العنوان-دراسات       ا–العصر العباسً االول –العربً 
 

3330  

20046520 

 262ج

 
 الجمٌلً , امنة ٌوسؾ جفات

هـ( / امنة ٌوسؾ جفات 552البناء الفنً فً شعر الخلٌعً ) ت

كلٌة لتربٌة للعلوم –كربالء : جامعة كربالء -الجمٌلً .
 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛065

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ اداب 
 العنوان-دراسات     ا–العصر العباسً –الشعر العربً -0

 

3333  

20046520 

 302ح

 
 الحجامً ,شٌماء عبد الحسن ابراهٌم

333,  



هـ / دراسة اسلوبٌة / شٌماء عبد 5,شعر ابن نباتة السعدي ت

كلٌة –داد:الجامعة المستنصرٌة بؽ-الحسن ابراهٌم الحجامً .
 0205االداب ,

 سم02ص؛055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
ابن -0دراسات  –العصر العباسً الثانً -الشعر العربً  -0

هـ( شاعر      25,-300نباتة السعدي , عبد العزٌز بن عمر )

 العنوان-ا
 

20046520 

 00ص

 
 صبا عصام عبد الحسٌن ندمان

شعر المعالٌن فً االدب العربً حتى نهاٌة العصر العباسً / 
كلٌة –بابل : جامعة بابل -صبا عصام عبد الحسٌن ندمان.

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛000

 ادب–اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-دراسات    ا–العصر العباسً –الشعر العربً -0

 

3335  

200465020 

 262ت

 
 التمٌمً, مروة هشام حسن

هـ( دراسة 030التشكٌل االستعاري فً حماسة ابً تمام )

كلٌة –دٌالى :جامعة دٌالى -تحلٌلٌة/ مروة هشام حسن التمٌمً.
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة ,

 سم02ص؛,06

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ٌب بن ابو تمام , حب-0دراسات  –سورٌا –الشعر العربً -0

 العنوان-هـ(     ا030-022اوس بن حارث )

 

3335  

200465020 

 ,06د

 
 الداودي, عفراء سامً عبود

تجلٌات الشعرٌة فً شعر نزار لبانً / عفراء سامً عبود 
دٌالى : ةجامعة دٌالى :كلٌة التربٌة للعلوم -الداودي.ـ .
 0205االسالمٌة ,

 سم02ص؛326

 وادابهادكتوراة فلسفة فً اللؽة العربٌة 
نزار لبانً )شاعر (    -0دراسات   –سورٌا –الشعر العربً -0

 العنوان-ا
 

3330  

20046550 

 ,32م

 
 دمحم سلمان حسٌن 

المطاوالت الشعرٌة فً الخطاب النمدي العرالً الحدٌث / 
كلٌة التربٌة للعلوم –دٌالى : جامعة دٌالى -دمحمسلمان حسٌن .

3332  



 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛030

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
 العنوان-نمد ) العراق (    ا–الشعر العربً -0

 

200465 

 262ت

 
 التمٌمً, لإي صٌهود فواز 

مظاهر االنزٌاح فً الشعر االندلسً عصر الطوائؾ والمرابطٌن 
كلٌة –دٌالى : جامعة دٌالى -مثاال / لإي صٌهود فواز التمٌمً .

 0205االنسانٌة ,التربٌة للعلوم 

 سم02ص؛332

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
-عصر الطوائؾ والمرابطٌن      ا–االندلس –الشعر العربً -0

 العنوان
 

3336  

20046520 

 0,,ا

 

 هـ(00,-3,0ابن دراج , احمد بن دمحم )

ابن دراج المسطلً بٌن دراسٌة المدامً والمحدثٌن/ احمد بن 
كربالء : جامعة -دمحم ابن دراج , تحمٌك انور سهٌل عبد هللا .

لسم اللؽة العربٌة –كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –كربالء 
,0205 

 سم02ص؛003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات     ا–العصر االندلسً –الشعر العربً -0

 

33,2  

20046520 

 ,56ا

 
 م(,022-هـ 53,ابن زٌدون , ابو الولٌد احمد ) 

هـ( / ابو الولٌد احمد 53,االخر فً شعر ابن زٌدون المتوفً )

بؽداد: جامعة -ابن زٌدون , تمدٌم دمحم سفاح مانع حسٌن .
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,-بؽداد

 سم02ص؛020

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
 العنوان-دراسات    ا–العصر االندلسً –الشعر العربً -0

 

33,0  

200465320 

 ,06ع

 
 عبود توفٌك عبود حمٌد

الشعر فً المرٌة منذ تؤسٌسها حتى سموطها ) دراسة 
بؽداد: جامعة -موضوعٌة فنٌة ( / عبود توفٌك عبود حمٌد .

 0205كلٌة االداب ,-بؽداد

 سم02ص؛0,5

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-عصر الطوائؾ      ا–االندلس –الشعر العربً -0

33,0  



 

200465320 

 ,06ع

 
 العبٌدي , دمحم عبد االمٌر جاسم

شعر االندلس فً عصري الطوائؾ والمرابطٌن من منظور 
الجامعة -بؽداد.-النمد الثمافً / دمحم عبد االمٌر جاسم العبٌدي.

 0205كلٌة االداب ,–المستنصرٌة 

 سم02ص؛035

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
الشعر العربً -0دراسات –عصر الطوائؾ –الشعر العربً -0

 العنوان-ا       دراسات –عصر المرابطٌن –
 

33,3  

200465320 

 620ل

 
 لٌلى نجاة جهاد احمد

شعر االسر فً االندلس الصؽرى البسطً انموذجا/ لٌلى نجاة 
كلٌة التربٌة للعلوم -كركون : جامعة كركون-جهاد احمد .
 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛025

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان  -دراسات     ا-االندلس–الشعر العربً -0

 

33,,  

200465320 

 656م

 
 الموسوي , ضٌاء احمد عبد جاسم 

الثنائٌات الضدٌة فً شعر ابن زٌدون / ضٌاء احمد عبد جاسم 
كلٌة التربٌة للعلون –ذي لار : جامعة ذي لار -الموسوي .
 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابن زٌدون , -0دراسات  –العصر االندلسً –الشعر العربً -0

 العنوان-احمد بن عبد هللا , وزٌر وشاعر     ا
 

33,5  

200465320 

 ,26و

 
 ولٌد عمر علً 

شكوى فً الشعر االندلسً من الفتح حتى سموط الخالفة 
كلٌة –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -االموٌة / ولٌد عمر علً .

 0205التربٌة ,

 سم02؛ص066

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

–الشعر العربً -0دراسات –االندلس –الشعر العربً -0

 العنوان-تارٌخ       ا–االندلس 
 

33,5  

200465520  33,0  



 لماء عبد الزهرة اسماعٌل  000ل
االنا واالخر فً الشعر االندلسً عصري المرابطٌن والموحدٌن 

–المادسٌة : جامعة المادسٌة -/ لماء عبد الزهرة اسماعٌل .

 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛002

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها / ادب 

الشعر العربً -0عصر المرابطٌن  –االندلس –الشعر العربً -0

 العنوان-عصر الموحدٌن     ا –االندلس –
 

200465620 

 ,06ز

 
 الزبٌدي , عبٌر فاضل هادي 

دراسة –عصر بنً االحمر –رإى الشعراء االندلسٌٌن للجمال 
بؽداد: جامعة -موضوعٌة فنٌة / عبٌر فاضل هادي الزبٌدي .

 0205كلٌة التربٌة للبنات , –بؽداد 

 سم02ص؛055

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها 
 العنوان-عصر بنً االحمر     ا–االندلس –الشعر العربً -0

 

33,2  

200465620 

 505م

 
 مصطفى حمٌد نعمة 

البناء الفنً فً شعر ابن الجٌاب الؽرناطً / مصطفى حمٌد 
 0205كلٌة التربٌة ابن رشد , -بؽداد: جامعة بؽداد -نعمة .

 سم02ص؛026

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
-0دراسات –عصر بنً االحمر –االندلس –الشعر العربً -0

 العنوان-الؽرناطً , ابو الحسن بن الجٌاب , شاعر     ا
 

33,6  

2004600 

 062و

 
 الوائلً , خلود هاشم جوحً سعد هللا

-هـ 502اللؽة الشعرٌة عند شعراء الشام فً عصر االٌوبً )

بؽداد: جامعة -جوحً سعد اللهة الوائلً . هـ(/ خلود هاشم5,2

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,-بؽداد

 سم02ص؛325

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 هـ(  5,2-هـ 502العصر االٌوبً )–الشعر العربً -0

 العنوان-ا 
 

3352  

200 

 200ع

 
 عالء عبد الكاظم عبد العالً 

الال معمول فً النص المسرحً العربً الحدٌث / عالء عبد 
كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -الكاظم عبد العالً .

,0205 

3350  



 سم02ص؛050ث, -ا

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-المسرحٌة العربٌة ) الحدٌثة (      ا-0

 

 200 

 500م

 
 المسافر , زٌنب عبد العباس عبد الٌمة 

االشكال النثرٌة فً االدب العربً وتوظٌفها فً تؤلٌؾ 
المسرحٌة العرالٌة المعاصرة )نماذج مختارة ( / زٌنب عبد 

كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -العباس عبد الٌمة المسافر .
 0205الفنون الجمٌلة ,

 سم02ص؛000

 المسرحً  رسالة ماجستٌر فً االدب والنمد
 العنوان-المسرحٌات العربٌة )العرالٌة (      ا-0

 

3350  

200 

 ,05ي

 
 الٌاسري , اسماعٌل دمحم هاشم

مفهوم االستالب وتطبٌماتة فً النص المسرحً العربً 
-نماذج مختارة / اسماعٌل دمحم هاشم الٌاسري .–المعاصر 

 0205كلٌة الفنون الجمٌلة ,–البصرة : جامعة البصرة 

 سم02ص؛000د,-ا

 اطروحة دكتوراه فً الفنون المسرحٌة 

 العنوان-المسرحٌة العربٌة        ا-0

 

3353  

2034220 

 022س

 
 سالم جمعة كاظم 

المادسٌة : -السلطة فً كتاب لصص العرب / سالم جمعة كاظم .
 0205كلٌة التربٌة ,–جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛,,0

 ااطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابه
 العنوان-دراسات       ا–المصص العربٌة -0

 

335,  

2034220 

 606ن

 
 الكنانً , زٌنب ٌزل جبر

البحث عن المثال فً الرواٌة العربٌة دراسة موضوعاتٌة فً 
بؽداد: الجامعة -نماذج مختارة / زٌنب ٌزال جبٌر الكنانً .

 0205كلٌة االداب ,–المستنصرٌة 

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-دراسات          ا–المصص العربٌة -0

 

3355  

2034220 

 ,32م

 
 دمحم جري جاسم 

3355  



/دمحم جري  0203-0220اشكالٌة الهوٌة فً الرواٌة العربٌة 

 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -جاسم .

 سم02ص؛065

 العربٌة وادابهااطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة 

 العنوان-دراسات        ا–المصص العربٌة -0

 

2034226 

 566غ

 
 ؼصون عزٌز ناصر 

)دراسة فً ضوء 0223الهوٌة فً رواٌات علً بدر بعد عام 

البصرة : جامعة البصرة -النمد الثمافً ( /ؼصون عزٌز ناصر .

 0205كلٌة االداب ,–

 سم02ص؛002

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-علً بدر ) راوي عرالً (   ا-0المصص العربٌة -0

 

3350  

203420 

 502ح

 
 حسام دمحم دٌوان

-العجائبٌة فً المصة العرالٌة المصٌرة / حسام دمحم دٌوان .
 0205كلٌة التربٌة ,-بؽداد:جامعة بؽداد

 سم02ص؛065

 ة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌ
 العنوان-المصة العربٌة المصٌرة )العرالٌة(       ا-0

 

3352  

203420 

 600ش

 
 الشٌبانً , دمحم حمزة كاظم

المصة المصٌرة جدا فً االدب العربً المعاصر انضمة البناء 
المادسٌة : جامعة -وانتاج الداللة / دمحم حمزة كاظم الشٌبانً .

 0205كلٌة التربٌة ,–المادسٌة 

 سم02ص؛035خ , -ا

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-المصة المصٌرة العربٌة          ا-0

 

3356  

203423 

 52ر

 
 رسل سمٌر علً 

العالم الروائً فً رواٌات انعام كجة جً دراسة سردٌة / رسل 
كلٌة االداب , –بؽداد:الجامعة المستنصرٌة  -سمٌر علً .

0205 

 سم02ص؛,06

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
انعام كجة جً )رواءٌة -0المصة العربٌة ) السرد (    -0

 العنوان-عرالٌة (        ا
     

3352  



20342523 

 560ا

 
 اسٌا عباس جاسم دمحم 

/  0203-0622خطاب العنؾ فً لصص االطفال فً العراق 

 كلٌة–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -اسٌا عباس جاسم دمحم .
 0205االداب , 

 سم02ص؛020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-لصص االطفال        ا-0

 

3350  

2034220 

 ,02خ

 
 الخالدي , عادل عباس عطٌة جلو 

النص التارٌخً فً رواٌات عبد الخالك الركابً /عادل عباس 
كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -عطٌة جلو الخالدي .

,0205 

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها / االدب 
 العنوان-المصص التارٌخٌة      ا-0

 

3350  

203460220 

 ,20ث

 
 ثمار كامل سلمان

/ 0202-0662توظٌؾ الذاكرة فً الرواٌة العرالٌة المعاصرة 

كلٌة االداب –بؽداد: الجامعة  المستنصرٌة -ثمار كامل سلمان.
,0205 

 سم02ص؛0,0

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات        ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3353  

203460220 

 ,56س

 
 سعٌد حمٌد كاظم 

م/ سعٌد 0223التجرٌب فً الرواٌة العرالٌة النسوٌة بعد عام 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –بابل : جامعة بابل -حمٌد كاظم ز

,0205 

 سم02ص؛,35

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-دراسات     ا-العراق–المصص العربٌة -0

 

335,  

203460220 

 ,36ش

 
 الشجٌري ,زٌنب جاسم دمحم

البنٌة السردٌة فً رواٌات سمٌرة المانع / زٌنب جاسم دمحم 
 0205كلٌة االداب ,-بؽداد: جامعة بؽداد-الشجٌري.

 سم02ص؛063

 لسفة فً اللؽة العربٌة رسالة دكتوراة ف

3355  



المانع , سمٌرة -0دراسات –العراق –المصص العربٌة -0

 العنوان-)لاصة (       ا
 

203460220 

 620ش

 
 شٌماء جبار علً 

دراسة  0200-0662اشكالٌة الهوٌة فً الرواٌة العرالٌة 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-ثمافٌة / شٌماء جبار علً .–سوسٌو 
 0205,التربٌة للبنات 

 سم02ص؛000

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-دراسات     ا–العراق -المصص العرابٌة-0

 

3355  

203460220 

 30ض

 
 ضحى علً فهد

( دراسة فنٌة 0203-0222الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة ) 

كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-موضوعاتٌة / ضحى علً فهد .

 0205,التربٌة للبنات 

 سم02ص؛0,5

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-دراسات        ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3350  

203460220 

 50,ع

 
 عبد الرزاق جبار سلمان

حتى عام 0662تمنٌات التجرٌب فً المصة العرالٌة للمدة من 

بؽداد: الجامعة -م / عبد الرزاق جبار سلمان.0202

 0205كلٌة االداب لسم اللؽة العربٌة ,– المستنصرٌة

 سم02ص؛0,5

 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات       ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3352  

203460220 

 052ق

 
 الماسمً , برٌر عادل حمزة 

/ برٌر 0622-0655البنٌة البطرٌاركٌة ةفً الرواٌة العرالٌة 

 0205كلٌة االداب ,-بؽداد : جامعة بؽداد-.عادل حمزة الماسمً 

 سم02ص؛025

 رسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة 
 العنوان-العراق     ا–المصص العربٌة -0

 

3356  

203460220 

 06ن

 
 الكبٌسً , ضً عبد االمٌر حبٌب 

البنٌة السردٌة فً رواٌات جاسم المطٌر / ضً عبد االمٌر 
كلٌة التربٌة للعلوم –بابل : جامعة بابل -حبٌب الكبٌسً .

3302  



 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / اداب 
دراسات     –العراق ) محافظة البصرة ( –المصص العربٌة -0

 العنوان-ا    المطٌر , جاسم بن دمحم ) لاص(-0

 

203460220 

 ,50م

 
 مسار ؼازي شناوة

انتلجنسٌا العراق فً الرواٌة الؽربٌة الحدٌثة / مسار ؼازي 
 0205كلٌة االداب , –ذي لار : جامعة ذي لار -شناوة .

 سم02ص؛302ج, -ا

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات      ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3300  

203460220 

 ,6ن

 
 نور الهدى احمد عبود

 0203-0223شخصٌة المرأة فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-/نور الهدى احمد عبود .
 0205للبنات,

 سم02ص؛050

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 الشخصٌة    –المرأة -0دراسات  –العراق –المصص العربٌة -0

 العنوان-ا
 

3300  

203460220 

 ,6ه

 
 هند ابراهٌم دمحم

تمنٌات السرد فً عالم عبد الستار ناصر الروائً / هند ابراهٌم 
 0205كلٌة االداب ,-بؽداد : جامعة بؽداد-دمحم .

 سم02ص؛005

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

ناصر عبد الستار -0دراسات –العراق –المصص العربٌة -0

 العنوان-)لاص (       ا
 

3303  

203460226 

 500د

 
 دعاء هٌثم احمد علً 

م/ دعاء 0203-0223الحوار فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد-هٌثم احمد علً .
 0205للبنات,

 سم02ص؛002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-تارٌخ      ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

330,  



203460226 

 200ر

 
 الركابً , زٌنب تركً بشٌت 

الخطاب النمدي المصصً فً صحٌفة االدٌب العرالٌة من 

م )دراسة تحلٌلٌة ( / زٌنب تركً بشٌت الركابً 0223-0226

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , –/ ذي لار : جامعة ذي لار 
0205 

 سم02ص؛,02

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ ونمد       ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3305  

203460226 

 620س

 
 سوالؾ مصعب مهدي احمد

السرد فً الخطاب النمدي االدبً العربً فً العراق , شجاع 
بؽداد -مسلم العانً انموذجا / سوالؾ مصعب مهدي احمد .

 0205بنات ,كلٌة التربٌة لل-جامعة بؽداد

 سم02ص؛335

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

العانً ,شجاع مسلم ) -0نمد   –العراق –المصص العربٌة -0

 العنوان-لاص (     ا
 

3305  

203460226 

 526م

 
 المعموري , صبا علً كرٌم

صبا /  0622-0652اثر االتجاهات النمدٌة فً الرواٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم –بابل : جامعة بابل -علً كرٌم المعموري .
 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛,00

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-تارٌخ    ا–العراق –المصص العربٌة -0

 

3300  

203465020 

 ,6,و

 
 ورود علً حسٌن 

-بناء السرد فً رواٌات ٌوسؾ زٌدان / ورود علً حسٌن .
 0205كلٌة االداب ,–بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛003د, -ب

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-دراسات     ا–مصر –المصص العربٌة -0

 

3302  

20,420 

 06,س

 
 السراي , دمحم فارس فنش 

هـ / 362المالمح الدرامٌة فً ممامات بدٌع الزمان الهمذانً ت

كلٌة التربٌة –واسط : جامعة واسط -دمحم فارس فنش السراي .
,0205 

3306  



 سم02ص؛003

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الهمذانً , احمد بن حسٌن بن ٌحٌى ) –الممامات العربٌة -0

 العنوان-هـ(        ا325-362

 

250 

 03,د

 
 الدراجً , طاهر زاٌر سلمان 

ممصودات االستبدال فً خطب نهج البالؼة فً ضوء داللة 
-بؽداد: جامعة بؽداد-االلضاء / طاهر زاٌر سلمان الدراجً .

 0205كلٌة االداب , 

 سم02ص؛025ب, -ا

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 البالؼة العربٌة ) نهج البالؼة (      -0الخطابة العربٌة 0-2

 العنوان-ا
 

3322  

205 

 660ز

 
 زٌنب مهدي صالح 

الخطاب االلناعً فً كتاب الوساطة بٌن المتنبً وخصومه / 
كلٌة االداب , –البصرة : جامعة البصرة -زٌنب مهدي صالح .

0205 

 سم02ص؛050

 ها رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة واداب
ابو الطٌب المتنبً , احمد بن الحسٌن    -0الخطابة العربٌة -0

 العنوان-هـ( , شاعر حكٌم      ا,323-35) 

 

3320  

205425 

 ,36ا

 
 اثٌر حمٌد دمحم 

هـ / اثٌر 030االخر فً الخطابة العربٌة االسالمٌة حتى السنة 

كلٌة التربٌة للعلوم –البصرة : جامعة البصرة -حمٌد دمحم .
 0205, االنسانٌة

 سم02ص؛0,2هـ , -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-الخطب الدٌنٌة العربٌة         ا-0

 

3320  

205425 

 5,0ا

 
 اسراء سلمان دمحم فاضل

بنٌة الحجاج فً الخطاب المرأنً اٌات الدعاء انموذجا / اسراء 
للعلوم كلٌة التربٌة ابن رشد -جامعة بؽداد-سلمان دمحم فاضل .

 0205االنسانٌة ,

 سم02ص؛052

 رسالة ماجستٌر اداب فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-الخطابة الدٌنٌة العربٌة        ا-0

3323  



 

20546 

 ,56س

 
 السعٌدي , خالد اسماعٌل صاحب 

الخطابة السٌاسٌة من عصر صدر االسالم حتى نهاٌة العصر 
دراسة لؽوٌة تداولٌة / خالد اسماعٌل صاحب –العباسً االول 

 0205كلٌة االداب ,–المادسٌة : جامعة المادسٌة -السعٌدي .

 سم02ص؛0,0

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-تارٌخ        ا–الخطابة العربٌة -0

 

332,  

2054220 

 56ح

 
 حسن عفات ؼضٌب 

رسائل ابن مؽاور الشاطبً دراسة موضوعٌة فنٌة / حسن 
كلٌة التربٌة , –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -عفات ؼضٌب .

0205 

 سم02ص؛303

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 

ابن مؽوار , ابو بكر -0دراسات   –الرسائل االدبٌة العربٌة -0

 وانالعن-عبد الرحمن بن دمحم ) كاتب (       ا
 

3325  

2054220 

 26ع

 
 علً صبري عطوان 

رسائل ابن االثٌر دراسة فً ضوء علم اللؽة النصً / علً 
كلٌة التربٌة –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -صبري عطوان .

,0205 

 سم02ص؛026

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابن االثٌر , نصر هللا بن دمحم ) -0دراسات –الرسائل العربٌة -0

 العنوان-هـ( , من العلماء الكتاب      ا552-530

 

3325  

202420 

 560ا

 
 اشواق عبد الكرٌم محسن 

تشكل حكاٌات بخالء الجاحظ وتحلٌلها وتؤوٌلها / اشواق عبد 

 0205كلٌة التربٌة للبنات ,-بؽداد: جامعة بؽداد-الكرٌم محسن .

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً علوم اللؽة العربٌة 

الجاحظ , عمرو بن بحر بن -0الحكاٌات  –االدب العربً -0

 العنوان-محبوب الكنانً , ادٌب         ا
 

3320  

202420 

 0,0س

 
 سارة ملح نعمة 

3322  



البنى األسلوبٌة فً امثال االمام علً ابن ابً طالب / سارة ملح 
 0205مكتبة االداب ,–ذي لار : جامعة ذي لار -نعمة .

 سم02ص؛055

 ً اللؽة العربٌة وادابها رسالة ماجستٌر ف
علً ابن ابً طالب  بن عبد -0االمثال العربٌة وادابها   -0

 العنوان-المطلب  , امٌر المإمنٌن       ا
 

206 

 560ا

 
 هـ( 022-,02ابن طٌفور , احمد ابن طٌفور ) ابً طاهر ( )

البنٌة السردٌة للخبر فً كتاب )بالؼات النساء ( البن طٌفور / 
احمد بن طٌفور ابن طٌفور ؛دراسة وتحمٌك نجالء عٌدان عبد 

كلٌة االداب –البصرة : جامعة البصرة  -الكرٌم السٌمري .
,0205 

 سم02ص؛,,0

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-اادب عربً        –البالؼة العربٌة -0

 

3326  

206 

 600ر

 
 رإى هاتؾ برٌهً 

نشر جبران خلٌل جبران دراسة فً ضوء علم لؽة النص / 
كلٌة التربٌة –المادسٌة : جامعة المادسٌة -رإى هاتؾ برٌهً .

,0205 

 سم02ص؛055

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-النشر العربً ) نشر جبران خلٌل جبران (      ا-0

 

3362  

206 

 ,6ش

 
 شهد محسن عبد

النظرات والعبرات للمنملوطً دراسة بالؼٌة / شهد محسن عبد 
 0205كلٌة التربٌة للبنات / -بؽداد: جامعة بؽداد-.

 سم02ص؛000

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
هـ( مصطفى 03,3-0026المنملوطً )-0البالؼة العربٌة -0

المنملوطً )نابؽة فً االنشاء واالدب لطفً بن دمحم حسن لطفً 
 العنوان-(      ا

 

3360  

2064226 

 200ا

 
 االء عبد الرضا عبد الصاحب 

م/ االء عبد 0222-م0602السرد فً لصٌدة النشر العرالٌة 

كلٌةالتربٌة للبنات -بؽداد : جامعة بؽداد-الرضا عبد الصاحب .
,0205 

 سم02ص؛002

3360  



 ٌة وادابهارسالة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العرب
 العنوان-تارٌخ         ا-النشر العربً  -0

 

20640 

 035ج

 
 هـ(055-053الجاحظ , عمرو بن بحر ) 

الخطاب الحجاجً فً كتاب الحٌوان للجاحظ / عمرو بن بحر 
-بؽداد : جامعة بؽداد-الجاحظ ؛ دراسة وتحمٌك دٌنا طالب دمحم .

 0205كلٌة االداب ,

 سم02ص؛006

 فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابهااطروحة دكتوراه 

 العنوان-دراسات       ا–البالؼة العربٌة -0

 

3363  

20640 

 0,0س

 
 سارة دمحم حمزة 

المادسٌة : -شعر كشاجم دراسة اسلوبٌة / سارة دمحم حمزة .
 0205كلٌة االداب , –جامعة المادسٌة 

 سم02ص؛062

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
كشاجم , محمود بن حسٌن ) -0دراسات   –البالؼة العربٌة -0

 العنوان-هـ(  , شاعر         ا22-352

 

336,  

  20640 

 600ش

 
الشهاب محمود , محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحنبلً 

 هـ( 005-,,5) 

هـ(   جمع ودراسة 005رسائل شهاب الدٌن محمود النبلً ) ت

/ الشهاب محمود بن سلمان بن فهد محمود الحنبلً , تحمٌك 
–بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -علً عٌسى محسن رشٌد .

 0205كلٌة التربٌة , لسم اللؽة العربٌة ,

 سم02ص؛52,

 رسالة دكتوراه  فلسفة فً اللؽة العربٌة / اداب 

 العنوان-دراسات      ا–النثر العربً -0

 

3365  

20640 

066 

 
 الطائً , ندى  سالم عٌدان 

الخطاب النمدي حول جهود ابً هالل العسكري النمدٌة 
بؽداد: -والبالؼٌة لدٌما وحدٌثا / ندى سالم عٌدان الطائً .

 0205كلٌة االداب ,–الجامعة المستنصرٌة 

 سم02ص؛300

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها 
العسكري )ابو هالل ( -0تارٌخ ونمد –البالؼة العربٌة -0

 العنوان-هـ( عالم باالدب   ا365بعده  22الحسن بن عبد هللا ) 

 

3365  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التارٌخ والجؽرافٌة

 

 

 

 
 

6224000 

 265آ

 
 االلوسً، دمحم حسٌن عواد

فاعلٌة استراتٌجٌة تؤلٌؾ االشتات فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري 
االدبً فً مادة التارٌخ/ دمحم حسٌن  لدى طالب الصؾ الرابع

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2عواد االلوسً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 025ع، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -التارٌخ ـ0

 

 

3360 

6224000 

 600ج

 
 الجنابً، مٌس عرٌبً هالل

ستراتٌجٌتً الخرٌطة الذهنٌة والتساإل الذاتً فً فاعلٌة ا
تحصٌل طالبات الصؾ الخامس االدبً فً مادة تارٌخ 

 -2اورباوامرٌكا الحدٌث والمعاصر/ مٌس عرٌبً هالل الجنابً
 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 052ظ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس االجتماعٌات

 
 

3362 



 العنوان -التعلٌم االعدادي   ا -طرق التدرٌس -ٌخـ التار0

 

 000و622

 305ح

 
 حجاز فإاد حسٌن

مهارات التفكٌر النالد واالبداعً المتوافرة عند مدرسً التارٌخ 
فً المرحلة المتوسطة وعاللتهما بتحصٌل طلبتهم/ حجاز فإاد 

 كلٌة التربٌة االساسٌة، -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حسٌن

0205 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 
 

3366 

6224000 

 003خ

 
 الخفاجً، عمٌل موسى سعٌد

فاعلٌة انموذج تسرٌع التفكٌر فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة 
لدى طالبات الصؾ االول المتوسط/ عمٌل موسى سعٌد 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الخفاجً

 سم02ص: اٌض؛ 000ص، -ب

 رسالة ماجستٌر طرائك التدرٌس

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 
 

3,22 

6224000 

 005ع

 
 عباس علً كرٌدي

فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك استراتٌجٌات التعلم النشط فً 
الجؽرافٌة وعملٌات العلم االساسٌة لدى طالب  تحصٌل مادة

بؽداد: جامعة  -2الصؾ الخامس االدبً/ عباس علً كرٌدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ ,06ع، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 
 

3,20 

6224000 

 60,م

 
 مروة عدنان فرج زنكنة

فاعلٌة استراتٌجٌة العنمود فً تنمٌة التفكٌر التؤملً لدى 
طالبات الصؾ الرابع االدبً فً مادة التارٌخ/ مروة عدنان فرج 

كلٌة التربٌة للعلوم االنساٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2زنكنة

0205 

 سم02ص: اٌض؛ 020م، -ب

 التربٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

3,20 

6204653 

 ,66ز

 
 زهٌر ٌوسؾ علٌوي حسٌن

تارٌخ الفزنوٌٌن والسالجمة فً دراسات المستشرق بوزورث/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2زهٌر ٌوسؾ علٌوي حسٌن

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 365

 تارٌخ االسالمًرسالة دكتوراه فلسفة فً ال

بوزورث )مستشرق  -0ـ االستشراق والمستشرلون   0

 

3,23 



 العنوان -الفزنوٌٌن والسالجمة   أ -3برٌطانً(   

 

620 

 ,32م

 
 الدمحماوي، احمد نشمً جٌاد

تدوٌن الفتوح فً المرنٌن الثانً والثالث الهجرٌٌن/ أحمد 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2نشمً جٌاد الدمحماوي

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -كتابة   ا -ـ  التارٌخ0

  

 
 

3,2, 

620 

 502ن

 
 نضال دمحم لمبر

تطور منهج الكتابة التارٌخٌة حتى المرن الثامن الهجري )كتب 

البصرة: جامعة  -2التارٌخ العام( انموذجا/ نضال دمحم لمبر

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلٌة  -البصرة

 سم02ص؛ 520

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -كتابة   أ -ـ التارٌخ0

 

 

3,25 

620400 

 052ب

 
 باسم هادي علً

فاعلٌة انموذج جون زاهورٌن فً تحصٌل مادة تارٌخ 
الحضارات المدٌمة لدى طالب الصؾ االول المتوسط/ بابل: 

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابلجامعة 

 سم02ص: اٌض؛ 060ظ، -ب

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان -التعلٌم الثانوي   ا -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 
 

3,25 

620400 

 60ر

 
 رنا راضً عبد المحسن

فاعلٌة استراتٌجٌة طرح االسئلة )العنمود( فً التحصٌل 
طالبات الصؾ الثانً متوسط فً مادة التارٌخ/  واالستبماء لدى

كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2رنا راضً عبد المحسن

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس العلوم االجتماعٌة(

 العنوان -التعلٌم الثانوي   ا -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 
 

3,20 

620,00 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، مٌساء حمٌد علوان

أثر استراتٌجٌتً الرإوس المرلمة والمجموعات الثرثارة فً 
تحصٌل مادة التارٌخ واستبمائها لدى طالبات الصؾ الرابع 

بؽداد: الجامعة  -2االدبً/ مٌساء حمٌد علوان الزبٌدي

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 ٌةرسالة ماجستٌر فً الترب

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 

3,22 



620400 

 262ز

 
 الزمٌلً، دمحم عوٌد جاسم

فاعلٌة التدرٌس بؤستعمال الوسائط المتعددة فً التحصٌل 
وتنمٌة الدافع المعرفً لدى طالب الصؾ الثانً المتوسط فً 

 -جامعة بابلبابل:  -2مادة التارٌخ/ دمحم عوٌد جاسم الزمٌلً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌةن 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

  

 
 

3,26 

620400 

 06,س

 
 السراي، دمحم جثٌر جبر

فاعلٌة برنامج ممترح على وفك استراتٌجٌات ماوراء المعرفة 
التارٌخ وتنمٌة التفكٌر التارٌخً لدى طلبة فً تحصٌل مادة 

بؽداد: جامعة  -2كلٌة التربٌة االساسٌة/ دمحم جثٌر جبر السراي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 300

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -التعلٌم الجامعً   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 
 

3,02 

620400 

 ,50ي

 
 الٌساري، فاضل نعمة شلبة

فاعلٌة خرائط المعرفة فً التحصٌل وتنمٌة الدافع المعرفً لدى 
طالب الصؾ االدبً فً مادة التارٌخم فاضل نعمة شلبة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2الٌساري

 االنسانٌة

 سم02ص: اٌض؛ 005ع، -ب

 التربوٌة رسالة ماجستٌر فً العلوم

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ التارٌخ0

 

 
 

3,00 

626422 

 262ت 

 
 التمٌمً، مارٌا حسن مؽتاظ

 -0500الصراع على العرش ووالٌة العهد فً انكلترا )

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2(/ مارٌا حسن مؽتاظ التمٌم0020ً

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 35,ي، -ب

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -ـ التارٌخ الحدٌث )انكلترا(   أ0

 

 

3,00 

626422 

 566ح

 
 حسٌن علً فلٌح

دراسة تارٌخٌة/  0653 -0650وزارة الزراعة فً العراق 

أبن رشد  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن علً فلٌح

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر رسالة

 العنوان -ـ العصر الحدٌث   أ0

 

 

3,03 



62645 

 066ر

 
 الراوي، عماد كرٌم عباس جواد

م دراسة فً 0005 -0503هـ/ 0036 -0230والٌة الموصل 

اوضاعها االدارٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة/ عماد كرٌم عباس 

 0205كلٌة االداب،  -االنباراالنبار: جامعة  -2جواد الراوي

 سم02ص؛ 0,3

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً فً التارٌخ الحدٌث

المرن السابع عشر  -التارٌخ الحدٌث -ـ والٌة الموصل0

 العنوان -(   أ0566 -0522)

 

 

3,0, 

62640 

 ,60ع

 
 العوادي، بركات الزهراء دمحم جابر

(/ بركات 02,2 -0065الصراع على السلطة فً اٌران )

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2الزهراء دمحم جابر العوادي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 026ط، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 أـ العنوان    المنازعات الدولٌة )اٌران( -0ـ تارٌخ الحدٌث  0

 

 

3,05 

62642 

 2,2ا

 
 أكرم عباس عمران مرزة

دراسة تارٌخٌة/  0652 -0600العراق الصابئة المندائٌة فً 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2أكرم عباس عمران مرزة

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر  فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العراق )الصائبة والمندائٌة(   أـ العنوان -ـ التارٌخ الحدٌث0

 

 

3,05 

626420 

 066ط

 
 ؼفران حكمت خضٌرالطائً، 

 -,020مولؾ الدول العثمانٌة من لٌام الدولة السعودٌة الثانٌة 

بؽداد: الجامعة  -2م ؼفران حكمت خضٌر الطائ0260ً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 (0260 -,020تارٌخ حدٌث ) -ـ السعودٌة0

 العنوان -أ     العثمانٌة   ـ االمبراطورٌة0

 

 

3,00 

626420 

 ,56و

 
 الوزٌري، سمٌر دمحم اسماعٌل

لً كو أن ٌو ودوره فً التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة 

(/ سمٌر دمحم 0662 -0656واالجتماعٌة فً سنؽافورة )

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2اسماعٌل الوزٌري

 سم02ص؛ 000

 فً التارٌخ الحدٌث والمعاصررسالة ماجستٌر 

لً كو أن ٌو )رئٌس  -0المرن العشرون    -ـ التارٌخ الحدٌث0

 العنوان -أ     وزراء مالٌزي(   
 

 

3,02 



6264205 

 505خ

 
 الخزاعً، فاطمة جاسم دمحم

/ فاطمة جاسم 0655 -0650المالٌزي  -الصراع االندونٌسً

التربٌة للعلوم كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2دمحم الخزاعً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 -0650اندونٌسٌا  -0المرن العشرٌن    -ـ التارٌخ الحدٌث0

 العنوان -أ     المنازعات الدولٌة   -0655

 

 

3,06 

602 

 262د

 
 الدلٌمً، نهضة سلمان ابراهٌم

ضة سلمان دراسة فً جؽرافٌة المدن/ نه -مدٌنة بلدروز

 0205كلٌة التربٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2ابراهٌم الدلٌمً

 سم02ص؛ 322

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة   أ -مدٌنة بلدروز -ـ العراق0

 

 

3,02 

602 

 0,هـ

 
 هدى لاسم دمحم

والع الخدمات البلدٌة والمجتمعٌة فً مدٌنة هبهب فً ضوء 

دٌالى: جامعة  -2للمدٌنة/ هدى لاسم دمحمالتوسع الحضري 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02ص: اٌض؛ 055ش، -ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة المدن   أ -مدٌنة هبهب -ـ العراق0

 

 

3,00 

602420 

 022ز

 
 زامل لٌلً تمن

بؽداد:  -2تمنمدن العراق ومتؽٌرات المولع/ زامل لٌلً 

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص: اٌض؛ 0,0ن، -أ

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة

 العنوان -أ    جؽرافٌة المكان   -ـ العراق0

 

 

3,00 

602420 

 6,3ز

 
 الزٌرجاوي، شروق لفته عباس لفته

مخاطر الفٌضانات المحتملة آلحواض ودٌان محافظة واسط/ 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عباس لفته الزٌرجاويشروق لفته 

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 العنوان -محافظة واسط(   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة ) العراق0

 

 

3,03 

602420 

 600ز

 
 زٌنب دمحم امٌن

 -0650نمو سكان العراق وعاللته بتباٌنهم المكانً للمدة )

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2(/ زٌنب دمحم امٌن0220

 

3,0, 



 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص: اٌضح 300و، -ب

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -السكان   أ -0جؽرافٌة السكان    -ـ العراق0

 

602420 

 026ل

 
 الالمً، زٌنب صباح شنٌشل
محافظة بابل وتؤثٌراته  هاٌدرولوجٌة شط الحلة فً

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌئٌة/زٌنب صباح شنٌشل الالمً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -االنهار   أ -0العراق )بابل(    -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,05 

60242005 

 ,06ع

 
 العبٌدي، سهى جاسم نصٌؾ

المإثرة فً توزٌع النبات الطبٌعً فً محافظة دٌالى/ العوامل 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2سهى جاسم نصٌؾ العبٌدي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

محافظة  -النبات الطبٌعً )العراق -0ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة   0

 العنوان -دٌالى(   أ
 

 

3,05 

60240550 

 650ج

 
 الجٌزانً، بلسم شاكر شنٌشل

االتجاهات العامة لتكرار الكتل الهوائٌة الم{ثرة فً مناخ 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2العراق/ بلسم شاكر شنٌشل الجٌزانً

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 الكتل الهوائٌة   أـ العنوان -0العراق    -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,00 

602420550 

 566ح

 
 الحسٌناوي، علٌاء عبد هللا عبد حسن

هٌدرولوجٌة المصب العام وأثاره البٌئٌة فً محافظة ذي لار/ 

ذي لار: جامعة ذي  -2علٌاء عبد هللا عبد حسن الحسٌناوي

 0205كلٌة االداب، -لار

 سم02ص؛ 025

 الجؽرافٌةرسالة ماجستٌر اداب فً 

 العنوان -العراق )ذي لار(   ا -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,02 

602420550 

 003خ

 
 الخفاجً، ماجد حمٌد محسن فرحان

التحلٌل الجٌومورفولٌجٌلتعمٌم االراضً فً حوض وادي 

بؽداد: جامعة  -2االبٌض/ ماجد حمٌد محسن فرحان الخفاجً

 0205االنسانٌة، كلٌة التربٌة أبن رشد للعلوم  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,3

 

3,06 



 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

  

602420550 

 065ر

 
 الربٌعً، والء ضٌاء نصٌؾ

البمع الشمسٌة واثرها فً مناخ العراق/ والء ضٌاء نصٌؾ 

 0205، كلٌة التربٌة للبنات -بؽداد: جامعة بؽداد -2الربٌعً

 سم02ص؛ 023

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,32 

602420550 

 0,س

 
 سرى عبد الهادي مخٌؾ

تحلٌل التباٌن المكانً لساعات سطوع الشمسفً العراق 

/ 0200 -0622وعاللته بمٌم االشعاع الشمسً الواصل للمدة 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2سرى عبد الهادي محٌؾ

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 026زـ -ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 االشعاع الشمسً -0العراق    -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,30 

602420550 

 2,6ش

 
 الشمري، سهاد حسٌن ؼشٌم

واسط التوزٌع الجؽرافً للهزات االرضٌة  فً محافظتً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد-2ومٌسان/ سهاد حسٌن ؼشٌم الشمري

 0205كلٌة التربٌة أبن رشد، 

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظتً واسط ومٌسان( -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -الهزات االرضٌة   أ -0

  

 

3,30 

602420550 

 066ع

 
 العانً، رشا عبد المجٌد جواد

الجزر النهرٌة فً نهر دجلة من جسر الدورة الى المدائن/ رشا 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد المجٌد جواد

0205 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -نهر دجلة   أ -0العراق    -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,33 

602420550 

 ,06ع

 
 هزاععبٌر احمد حسٌن 

أحتماالت االمطار والفتراتى الزمنٌة لتكرارها فً العراق/ عبٌر 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2احمد حسٌن هزاع

 سم02ص؛ 305

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,3, 



6024205500 

 60,م

 
 مروة علً طاهر

المورفومترٌة لحوض وادي آفً سركه فً محافظة الخصائص 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2دهون/ مروة علً طاهر

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر اداب الجؽرافٌة/ الطبٌعة

 العنوان -العراق )محافظة دهون(    أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,35 

60242055000 

 065ر

 
 الربٌعً، سماح اسماعٌل نجم

أنتاجٌة محاصٌل الحبوب والمحاصٌل الزٌتٌة فً محافظتً 
نٌنوى وواسط دراسة ممارنة للعوامل الطبٌعٌة المإثرة/ سماح 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2اسماعٌل نجم الربٌعً

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

الجؽرافٌة  -0محافظة نٌنوى  -العراق -عٌة ـ الجؽرافٌة الطب0ٌ

 العنوان -محافظة واسط   أ -العراق -الطبٌعٌة
 

 

3,35 

60242055000 

 560ع

 
 العطوانً، زٌنب ابراهٌم حسٌن

التباٌن المكانً للظواهر الجٌومورفولوجٌة الخطرة فً محافظة 

بؽداد: الجامعة  -2اربٌل/ زٌنب ابراهٌم حسٌن العطوانً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 355

 دكتوراه فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )محافظة اربٌل(   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,30 

6024205500 

 ,06ج

 
 الجبوري، ضمٌاء ادهام حسٌن

التحلٌل المكانً للمٌاه الجوفٌة فً لضاء سامراء واستثمارهام 

 0205ضمٌاء ادهام حسٌن حسٌن الجبوري، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

محافظة صالح الدٌن )لضاء  -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -سامراء(  أ
 

 

3,32 

60242055000 

 605ا

 
 أنتصار لاسم دمحم

تمٌٌم مستوٌات ضفاؾ نهر دجلة لتجدٌد المناسٌب المائٌة 

بؽداد:  -2اسم دمحمالمهددة بالفٌضان لمدٌنة بؽداد/ انتصار ل

 0205كلٌة التربلٌة للعلوم االساسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 نهر  -دجلة -0مدٌنة بؽداد    -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,36 

60242055000   



 شٌماء مجٌد خلؾ 620ش
الكرخ واثاره أرتفاع منسوب المٌاه الجوفٌةفً لضاء 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجٌومورفولوجٌةم شٌماء مجٌد خلؾ

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 000و، -ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 محافظة بؽداد )لضاء الكرخ( -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 أـ العنوان
 

3,,2 

60242055000 

 065ع

 
 عائشة سعد ضٌؾ

االراضً فً ناحٌة الٌوسفٌة دراسة فً جؽرافٌة التربة/ تمٌٌم 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عائشة سعد ضٌؾ

0205 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً جؽرافٌة التربة

 التربة -0العراق )ناحٌة الٌوسفٌة(    -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,,0 

60242055000 

 5,0أ

 
 الواحد علً مرادأسراء عبد 

جٌومورفومترٌة مركز لضاء خانمٌن/ أسراء عبد الواحد علً 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مراد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 محافظة دٌالى )لضاء خانمٌن( -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,,0 

60242055000 

 262ت

 
 التمٌمً، خالد احمد حسٌن خمٌس

أثر عناصر المناخ فً زراعة وانتاج محصول الرمان فً لضاء 

 -دٌالى: جامعة دٌالى -2الممدادٌة/ خالد احمد حسٌن التمٌمً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

محافظة دٌالى )لضاء  -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -محصول   أ -الرمان -0الممدادٌة(   

 

 

3,,3 

60242055000 

 262خ

 
 خلٌل دمحم براخاص

االشكال االرضٌة لوادي نهر سٌروان )دٌالى( بٌن دربندخان 
وكحالء دراسة فً الجٌومورفولوجٌا التطبٌمٌة/ خلٌل دمحم 

لسم الجؽرافٌة،  -كلٌة االداب -بؽداد: جامعة بؽداد -2براخاص

0205 

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -محافظة دٌالى   أ -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,,, 

60242055000   



 الساعدي، أحمد كرٌم ناصر ,05س
الخصائص الطبٌعٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة لمدٌنة خان بنً 

بؽداد: الجامعة  -2سعد/ أحمد كرٌم ناصر الساعدي

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,,0

محافظة دٌالى )مدٌنة خان بنً  -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -سعد(   أ
 

3,,5 

60242055000 

 ,66س

 
 السوٌراوي، عباس ضاحً سلمان

التموٌم الجٌومورفولوجً للتنشٌط الزلزالً فً محافظة دٌالى/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2س ضاحً سلمان السوٌراويعبا

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )محافظة دٌالى(   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,,5 

60242055000 

 ,06ع

 
 العبٌدي، عمار حسٌن دمحم

 -دٌالىجٌومورفولوجٌة حوض وادي نفط شرق محافظة 

كلٌة  -دٌالىن جامعة دٌالى -2العراق/ عمار حسٌن دمحم العبٌدي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 062

 أطروحة فً الجؽرافٌا

 العنوان -العراق )محافظة دٌالى(   أ -ـ الجؽرافٌه الطبٌعٌة0

 

 

3,,0 

60242055003 

 65,ق

 
 المرٌشً، ماجد راضً حسٌن

الرملٌة لناحٌة شٌخ سعد فً محافظة  جٌومورفولوجٌة الكثبان

 -واسط: جامعة واسط -2واسط/ ماجد راضً حسٌن المرٌشً

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

محافظة واسط )ناحٌة شٌخ  -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -الكثبان الرملٌة   أ -0سعد(   

 

 

3,,2 

6024205500, 

 500ش

 
 الشعبانً، سعدون مشرؾ حسٌن جدٌع

اهمٌة المعلومات الجٌوتمنٌة فً تخطٌط المشارٌع الهندسٌة فً 

 -2مدٌنة الرمادي/ سعدون مشرؾ حسٌن جدٌع الشعبانً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -االنبار: جامعة االنبار

 سم02ص؛ ,06

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌا

المشارٌع  -0العراق)مدٌنة الرمادي(    -ؽرافٌة الطبٌعٌةـ الج0

 العنوان -الهندسٌة   أ
 

 

3,,6 

6024205500, 

 ,32م

 
 الدمحمي، عبد البالً خمٌس حمادي احمد

التحلٌل الجٌومورفولوجً لمنطمة الجزٌرة فً محافظة االنبار 

 

3,52 



باستحدام تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

بؽداد:  -2البالً خمٌس حمادي احمد الدمحميالجؽرافٌة/ عبد 

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 دكتوراه فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 العنوان -العراق )محافظة االنبار(   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

60242055000 

 ,06ج

 
 الجبوري، ماهر حمود كاظم

ٌد االسلوب االمثل للري اثر مإشرات التؽٌٌر المناخً فً تحد
الحدٌث فً محافظتً المادسٌة وكربالء/ ماهر حمود كاظم 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجبوري

0205 

 سم02ص؛ 3,6

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 محافظة المادسٌة -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -محافظة كربالء   أ -العراق -ـ الجؽرافٌة0

 

 

3,50 

60242055000 

 250ح

 
 الحمزاوي، ٌاسٌن نعٌم جاسور

التحلٌل المكانً للنشاطات البشرٌة واثرها فً تلوث مٌاه شط 

المادسٌة: جامعة  -2الدؼارة/ ٌاسٌن نعٌم جاسور الجنابً

 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

محافظة المادسٌة )شط  -العراق -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 العنوان -الدؼارة(    أ
 

 

3,50 

602420653 

 0,0أ

 
 االبراهٌمً، علً محسن طاهر

التكرارات السطحٌة للمنظومات الضؽطٌة الشمولٌة المإثرة فً 

 -2مناخ شبه الجزٌرة العربٌة/ علً محسن طاهر االبراهٌمً
 0205كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -شبه الجزٌرة العربٌة   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,53 

602420652 

 006ش

 
 شفاء حسن كاظم

التؽٌر المناخً وعاللته بالصراعات فً افرٌمٌا دراسة 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2جٌوبولتٌكٌة/ شفاء حسن كاظم

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -افرٌمٌا   أ -ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة0

 

 

3,5, 

602426550 

 ,06ع

 
 العبٌدي، زهٌر حاتم خماس

التحلٌل المكانً للكلٌات االهلٌة فً العراق/ زهٌر حاتم 

 

3,55 



االنسانٌة، كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خماس

0205 

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 

 العنوان -الكلٌات االهلٌة   أ -0العراق    -المدن -ـ الجؽرافٌة0

 

602426550 

 656م

 
 الموسوي، ىمنة حسن نٌازي

تموٌم الرسائل واالطارٌح للدراسات الجؽرافٌة الحضرٌة فً 

للمدة من  6الموصل -البصرة -المستنصرٌة -الجامعات )بؽداد

بؽداد: الجامعة  -2/ آمنة حسن نٌازي الموسوي0202 -0602

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,00

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   أ -جؽرافٌة المدن   ا -ـ العراق0

 

 

3,55 

60242655000 

 6,6ز

 
 الزٌدي، محمود مجٌد ابراهٌم

بؽداد: جامعة  -2لجرائم السرلة فً مدٌنة بؽداد التحلٌل المكانً

 0205كلٌة االدارة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 030ن -ا

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -)مدٌنة بؽداد(   أ -جؽرافٌة المدن -ـ العراق0

 

 

3,50 

60242655003 

 052ب

 
 باسم كاظم عباس

محافظة واسط التحلٌل المكانً لملكٌات النفاٌات الصلبة فً 

واسط: جامعة  -2دراسة فً جؽرافٌة المدن/ باسم كاظم عباس

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافً

 جؽرافٌة المدن(  أـ العنوان -واسط -ـ العراق )محافظة واسط0

 

 

3,52 

60242655005 

 052ؾ

 
 فاضل عباس فاضل جدوع

الحلة المدٌمة دراسة فً جؽرافٌة التركٌب الداخلً لمدٌنة 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2المدن/ فاضل عباس فاضل جدوع

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 العنوان -)مدٌنة الحلة(   أ -جؽرافٌة المدن -ـ العراق0

 

 

3,56 

6024032032 

 5,0أ

 
 أسراء طالل جواد

التؽٌر فً استخدامات االرض السكنٌة لحً المثنى فً مدٌنة 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2بؽداد/ اسراء داود طالل

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 000

 

3,52 



 أطروجة دكتوراه فً الجؽرافٌة البشرٌة/ سكان

 العنوان -العراق )مدٌنة بؽداد(   أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

6024032032 

 206أ

 
 االء ذاكر عذاب وحٌد

تنمٌة الزراعة الصحراوٌة فً اللٌم اعالً الفرات لضاء عنه 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2المائم انموذجا/ االء ذاكر عذاب وحٌد

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 006

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة البشرٌة

 ةالزراعة الصحراوٌ -0العراق    -ـ الجؽرافً البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,50 

6024032032 

 262ت

 
 التمٌمً، لمى ؼازي عوفً

االستمرار الرٌفً فً لضاء شط العرب/ لمى ؼازي عوفً 

 0205كلٌة التربٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2التمٌمً

 سم02ص؛ 002ث، -ب

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العرب(البصرة )لضاء شط  -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,50 

6024032032 

 600ج

 
 الجنابً، فإاد جٌاد مطر

تحلٌل والع استعماالت االرض الحضرٌة فً مدٌنة المسٌب 

 -2باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة/ فإاد جٌاد مطر الجنابً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 033

 فً الجؽرافٌة البشرٌةدكتوراه فلسفة 

 نظم المعلومات الجؽرافٌة -0العراق    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,53 

6024032032 

 666ح

 
 حنٌن حارث احمد جبر

اعداد وتصمٌم الخرٌطة السٌاحٌة لمدٌنة بؽداد باستخدام نظم 

بؽداد:  -2(/ حنٌن حارث احمد جبرGISالمعلومات الجؽرافٌة )

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة،  -بؽدادجامعة 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

نظم  -0العراق )مدٌنة بؽداد(    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -(    أGISالمعلومات الجؽرافٌة )

 

 

3,5, 

60240320326 

 ,,6ح

 
 الحٌدري، مإٌد ساجت شلتاغ

للنفاٌات المنزلٌة الصلبة فً مدٌنة كربالء/ التحلٌل المكانً 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء-2مإٌد ساجت شلتاغ الحٌدري

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

 

3,55 



 مدٌنة كربالء الممدسة  -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -ـ النفاٌات المنزلٌة   أ0

 

6024032032 

 003خ

 
 الخفاجً، سماح صباح علوان

اٌجاد تصنٌؾ لطرق السٌارات فً محافظة النجؾ وعاللتها 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2المكانٌة/ سماح صباح علوان الخفاجً

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 056

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة البشرٌة

جؽرافٌة  -0)محافظة النجؾ(  العراق  -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -النمل    أ
 

 

3,55 

6024032032 

 666ز

 
 زٌنة جمٌل ٌوسؾ

التحلٌل الكارتوكرافً للتنمٌة السٌاحٌة فً محافظة اربٌل/ زٌنة 

كلٌة التربٌة ابن رشد  -بؽداد: جامعة بؽداد-2جمٌل ٌوسؾ

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 006

 الجؽرافٌةدكتوراه فلسفة فً 

التنمٌة  -0العراق )محافظة اربٌل(    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -السٌاحٌة   أ
 

 
 

3,50 

6024032032 

 5,6س

 
 السعدي، وسن خزعل عبد العظٌم

التباٌن المكانً لالٌتام فً مدٌنة بؽداد باستخدام نظم المعلومات 

 بؽداد: جامعة -2(/ وسن خزعل عبد العظٌمGISالجؽرافٌة )

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 323

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

نظم المعلومات  -0مدٌنة بؽداد    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -(   أGISالجؽرافٌة )

 

 

3,52 

6024032032 

 000ص

 
 صفالس لاسم هادي

فً مدٌنة التباٌن المكانً الستعماالت االرض لضفتً نهر دجلة 
بؽداد دراسة تطوٌرٌة فً جؽرافٌة المدن/ صفالس للسم 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هادي

 سم02ص؛ 302

 دكتوراه فً فلسفة الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -العراق )مدٌنة بؽداد(   أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

3,56 

6024032032 

 066ط

 
 شدالطائً، عبد االمٌر كاظم را

تحلٌل جؽرافً لمإشرات التنمٌة البشرٌة فً محافظة ذي لار/ 

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2عبد االمٌر كاظم راشد الظائً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 

3,02 



التنمٌة  -0العراق )محافظة ذي لار(    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -البشرٌة   أ
 

6024032032 

 005ع

 
 عباس دمحم عبود جواد جبر

(/ 0202 -0620الخصائص السكانٌة لمضاء بلدروز للمدة )

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2عباس دمحم عبود جواد

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

دٌالى )لضاء بلدروز( محافظة  -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,00 

6024032032 

 022ع

 
 عبد هللا علً ابراهٌم

تحلٌل خرٌطة مستوٌات المعٌشة لالسر فً لضائً خانمٌن 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ عبد هللا علً ابراهٌم,020وكالر لعام 

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )محافظة دٌالى(   أ -البشرٌةـ الجؽرافٌة 0

 

 

3,00 

6024032032 

 ,26ع

 
 عبد المهدي عبد الحسٌن هانً

تحلٌل مكانً لالداء الوظٌفً لمصارؾ الدم فً محافظة دٌالى/ 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2عبد المهدي عبد الحسٌن هانً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 050

 فً الجؽرافٌة البشرٌةماجستٌر 

 العنوان -االداء الوظٌفً  أ -0العراق   -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

0,0, 

6024032032 

 506ع

 
 العزاوي، مً ثامر رجب عبود

دلٌل التنمٌة الصناعٌة فً الوطن العربً/ مً ثامر رجب عبود 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2العزاوي

0205 

 سم02ص؛ 055

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة البشرٌة 

 التنمٌة الصناعٌة -0الوطن العربً    -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

0,0, 

6024032032 

 260ع

 
 علٌاء كاطع شلتاغ

التحلٌل المكانً الستعماالت االرض التجارٌة فً مدٌنة بؽداد/ 

كلٌة  -امعة بؽدادبؽداد: ج -2مركزالرصافة، علٌاء كاطع شلتاغ

 0205التربٌة، 

 دكتوراه فً الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان  -مركز الرصافة  أ -مدٌنة بؽداد -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

3,05 



6024032032 

 65,ن

 
 الكرٌطً، حٌدر دمحم زؼٌر

تحلٌل العاللات المكانٌة لوفٌات االطفال الرضع فً محافظة 

فً جؽرافٌة السكان/ ( دراسة ,020 -0660كربالء للمدة )

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2حٌدر دمحم زؼٌر الكرٌطً

 0205للعلوم االنسانٌة،

 سم02ص؛ 006

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -االطفال الرضع    أ -0ـ الجؽرافٌة البشرٌة   0

 

 

3,05 

6024032032 

 ,32م

 
 دمحم عبد الرحمن عبد العزٌز

: دراسة 0660 -0600لضاء الخالص للمدة خصائص سكان 

دٌالى: جامعة  -2جؽرافٌة للسكان/ ممد عبد الرحمن عبد العزٌز

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

محافظة دٌالى )لضاء الخالص(     -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان -أ
 

 

3,00 

6024032032 

 62,م

 
 مرٌم حاتم مإنس

التباٌن المكانً للتلوٌث الضوضائً فً بعض احٌاء مدٌنة 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2بؽداد/ مرٌم حاتم مإنس

 0205التربٌة االساسٌة، 

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة البشرٌة )مدٌنة بؽداد(   أ0

 

 

3,02 

6024032032 

 556م

 
 المسعودي، اسامة احمد عبد الصاحب

تمٌم كفاءة خدمات التعلٌم الجامعً )االهلً( فً محافظة كربالء 

 -2وابعاده الحضرٌةم أسامة احمد عبد الصاحب المسعودي
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ 002ؾ، -أ

 الجؽرافٌة البشرٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -العراق )محافظة كربالء(    أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 
3,06 

6024032032 

 056ن

 
 الناشً، ثائر ؼالب مزٌد

تحلٌل خارطة حرمان سكان لضاء سوق الشٌوخ من خدمات 

بؽداد:  -2/ ثائر ؼالب مزٌد الناشً,020البنى التحتٌة لعام 

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

محافظة ذي لار )لضاء سوق  -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 العنوان  -الشٌوخ(   أ
 

 

3,22 



6024032032 

 ,05ن

 
 ناصر شاكر محمود

تصنٌؾ استعماالت االرض الزراعٌة فً مركزلضاء المدائن 

بؽداد:  -2باستخدام االستشعار عن بعد/ ناصر شاكر محمود

 0205ابن رشد للعلوم االنسانٌة،  -كلٌة التربٌة -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

3,20 

6024032032 

 5,0أ

 
 االطرلجً، بسعاد لاسم دمحم

التباٌن السكانً والزمانً آلسعار االرض السكنٌة فً مدٌنة 

(/ بسعاد لاسم دمحم ,020 -0660كرخ للمدة )بؽداد جانب ال

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2االطرلجً

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )مدٌنة بؽداد(    أ -ـ جؽرافٌة السكان0

   

 

3,20 

6024032030 

 206أ

 
 امانً مإٌد جاسم

فً حً الحرٌة )دراسة فً التحلٌل المكانً لمشكلة السكن 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جؽرافٌة المدن(/ أمانً مإٌد جاسم

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ بؽداد )حً الحرٌة( جؽرافٌة السكان   أ0

 

 

3,23 

6024032030 

 620أ

 
 اٌمان نعٌم ؼضبان دمحم

وزات العشوائٌة فً مدٌنة البصرة التباٌن المكانً لمشكلة التجا

البصرة: جامعة  -2واثارها البٌئٌة/ اٌمان نعٌم ؼضبان دمحم

 0205كلٌة االداب،  -البصرة

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة

 التجاوزات العشوائٌة -0جؽرافٌة السكان    -ـ البصرة0

 أـ العنوان
 

 

3,2, 

6024032030 

 56,ب

 
 احمدالبرزنجً، عبٌر عبد الرحمن 

التباٌن المكانً للخصوبة السكانٌة فً لضاء الكاظمٌة لسنتً 

بؽداد: الجامعة  -2/ عبٌر عبد الرحمن احمد0203 -0660

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً الحؽرافٌة

 العنوان -بؽداد)لضاء الكاظمٌة( أ -العراق -ـ جؽرافٌة السكان0

 

 

3,25 

6024032030 

 26,ب

 
 البركً، شاكر عواد ضاحً محٌسن

تحلٌل جؽرافً لحاالت المطلمة المسجلة فً محافظة المثنى 

/ شاكر عواد ضاحً UISباستخدام ال  ,020 -,022للمدة من 

 

3,25 



 0205كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2محٌسن البركً

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 حاالت -الطالق -0جؽرافٌة السكان    -ـ محافظة المثنى0

 أـ العنوان
 

6024032030 

 262ت

 
 التمٌمً، رلٌة احمد جاسم

 -0660التحلٌل المكانً للتركٌب السكانً لمحافظة دٌالى لعامً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ رلٌة احمد جاسم التمٌم0203ً

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,05

 ر اداب فً الجؽرافٌةماجستٌ

 العنوان -العراق )محافظة دٌالى(   أ -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 

 

3,20 

6024032030 

 ,,0د

 
 الجادر، عبد الرحمن علً عبد الرحمن

التركٌة بعد عام  -تحلٌل جؽرافً سٌاسً للعاللات العرالٌة

البصرةن  -2/ عبد الرحمن علً عبد الرحمن الجادر0223

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 050س، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة   أ0

 

 

3,22 

6024032030 

 560ح

 
 الحسناوي، أحمد حسن مجهول

 0203 -0226انتخابات مجلس محافظة المثنى للدورتٌن 

مجهول دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة/ احمد حسن 

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2الحسناوي

 سم02ص؛ 0,5

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -محافظة المثنى   أ -العراق -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

 

3,26 

6024032030 

 2,0ح

 
 الحمداوي، سلٌمة جواد كاظم

التحلٌل المكانً للوفٌات المسجلة فً محافظة المادسٌة/ سلٌمة 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2جواد كاظم الحمداوي

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 الوفٌات -0محافظة المادسٌة    -جؽرافٌة السكان -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

3,62 

6024032030 

 003خ

 
 الخفاجً، بشرى عبد الكاظم عبٌد جاسم

االستراتٌجٌات االللٌمٌة والدولٌة، بشرى دولة مالً واثرها فً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الكاظم عبٌد جاسم الخفاجً

 0205التربٌة للبنات، 

 

3,60 



 سم02ص؛ ,05

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -مالً   أ -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

6024032030 

 662خ

 
 الخوٌلدي، مسلم مهدي علً

ٌة الجٌوبولتٌكٌة لمنطمة اسٌا الوسطى فً الصراع االهم

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2العالمً/ مسلم مهدي علً الخوٌلدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة السٌاسٌة

 الصراع العالمً -0اسٌا الوسطى    -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 أـ العنوان
 

 

3,60 

6024032030 

 262د

 
 الدلٌمً، شروق عبد االله حسٌن

التباٌن المكانً للهجرة الداخلٌة فً محافظة دٌالى للمدة من 

دٌالى:  -2/ شروق عبد االله حسٌن الدلٌم0200ً -0620

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 0,0

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

الهجرة  -0محافظة دٌالى    -العراق -السكان -الجؽرافٌةـ 0

 العنوان -الداخلٌة   أ
 

 

3,63 

6024032030 

 5,6ر

 
 الرشدي، نور حسٌن فٌضً

االسس الجؽرافٌة للسٌاسة االٌرانٌة اتجاه اذربٌجان/ نور 

كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2حسٌن فٌضً الرشدي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02؛ ص,,3

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة التطبٌمٌة

 -الجؽرافٌة السٌاسٌة -0اٌران    -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 العنوان -اذربٌجان   أ
 

 

3,6, 

6024032030 

 02ر

 
 رفل حسٌن نجم

اٌرادات العراق المائٌة من نهر دجلة )دراسة فً الجؽرافٌة 

التربٌة كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2السٌاسٌة(/ رفل حسٌن نجم

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 العنوان -نهر  أ -دجلة -0العراق    -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

 

3,65 

6024032030 

 206ز

 
 زمان صاحب جواد حنون

التباٌن المكانً لخصائص سكان لضاء المحاوٌل للمدة من 

السكان/ زمان صاحب جواد  دراسة فً جؽرافٌة 0203 -0660

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -2حنون

0205 

 

3,65 



 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 جؽرافٌة السكان -)لضاء المحاوٌل(-محافظة بابل -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

6024032030 

 ,05س

 
 الساعدي، انتصار معانً علً

السودان )دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة(/ انتصار دولة جنوب 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2معانً علً الساعدي

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جنوب السودان   أ -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

 

3,60 

6024032030 

 ,05س

 
 الساعدي، عالء هاشم داخل

المكانً لخارطة حرمان البنى التحتٌة فً مدٌنة بؽداد/ لبتحلٌل 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عالء هاشم داخل الساعدي

0205 

 سم02ص؛ 026

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )مدٌنة بؽداد(   أ -ـ جؽرافٌة السكان0

 

 

3,62 

6024032030 

 ,05س

 
 زاقالساعدي، مٌثم ؼازي عبد الر

التوزٌع الجؽرافً للسكان االمٌٌن فً محافظة واسط )دراسة 

 -2فً جؽرافٌة السكان(/ مٌثم ؼازي عبد الرزاق الساعدي
 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص؛ 02ط، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة السكان   أ -ـ محافظة واسط0

 

 

3,66 

6024032030 

 202س

 
 سالم سعدون ظفٌر

التحلٌل المكانً للخصوبة السكانٌة فً محافظة ذي لار للمدة 

بؽداد: الجامعة  -2/ سالم سعدون ظفٌر0200 -0660من 

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 030

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -)محافظة ذي لار(   أ -العراق -ـ الجؽرافٌة السكان0

 

 

3522 

6024032030 

 2,6ش

 
 الشمري، حٌدر حسٌن علٌوي عبد

التحلٌل المكانً للبطالة فً محافظة المثنى )دراسة فً جؽرافٌة 

ذي لار: جامعة  -2السكان(/ حٌدر حسٌن علٌوي عبد الشمري

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 

3520 



 العنوان -أ  العراق )محافظة المثنى(  -ـ جؽرافٌة السكان0

 

6024032030 

 620ش

 
 شٌماء رزاق فاضل عبد هللا

تؤثٌر العشوائٌات فً الوظٌفة السكنٌة لوحدة بلدٌة بؽداد 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجدٌدة/ شٌماء رزاق فاضل عبد هللا

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -بؽداد   أ -العراق -ـ جؽرافٌة السكان0

 

 

3520 

6024032030 

 620ش

 
 شٌماء سعٌد راضً

تحلٌل جؽرافً لالسر التً ترأسها بناء بلدٌة الؽدٌر/ شٌماء 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سعٌد راضً

 سم02ص؛ 020

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 )بلدٌة الؽدٌر(محافظة بؽداد  -العراق -ـ الجؽرافٌة البشرٌة0

 أـ العنوان
 

 

3523 

6024032030 

 022ع

 
 عبد هللا سعد عبد هللا

التوجه النفطً الصٌنً نحو افرٌمٌا دراسة فً الجؽرافٌة 

بؽداد: الجامعة  -2السٌاسٌة، عبد هللا سعد عبد هللا

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 -الجؽرافٌة السٌاسٌة -0الصٌن    -ٌة السٌاسٌةـ الجؽراف0

 العنوان -افرٌمٌا   أ
 

 

352, 

6024032030 

 ,06ع

 
 العبودي، صفاء رحٌم مفتن

التحلٌل المكانً للخدمات التعلٌمٌة والصحٌة فً مدٌنة الزبٌر 

 -2)دراسة فً جؽرافٌة المدن(/ صفا رحٌم مفتن العبودي
 0205للعلوم االنسانٌة،  كلٌة التربٌة -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 065ن، -أ

 رسالة ماجستٌر فً جؽرافٌة المدن

 جؽرافٌة السكان -البصرة )مدٌنة الزبٌر( -ـ العراق0

 أـ العنوان
  

 
3525 

6024032030 

 556م

 
 المسعودي، فرالد عبٌد كاظم

أثر العوامل الجؽرافٌة فً العاللات االٌرانٌة العمانٌة دراسة 

واسط: جامعة  -2فرالد عبٌد كاظم المسعوديجٌوبولتٌكٌة/ 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم02ص؛ 052ل، -ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة   أ0

 

 

3525 



6024032030 

 656م

 
 الموسوي، موسى جعفر راضً

تحلٌل جؽرافً سٌاسً لعاللات العراق مع دول الجوار 

بؽداد: جامعة  -2جعفر راضً الموسويالجؽرافً/ موسى 

 0205لسم الجؽرافٌة،  -كلٌة االداب -بؽداد

 سم02ص؛ 065

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 الجؽرافٌة البشرٌة -0العراق    -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 أـ العنوان
 

 

3520 

6024032030 

 520ن

 
 النعمانً، جواد صالح مهدي

لمومً العرالً للعام تصمٌم جؽرافً لستراتٌجٌة االمن ا

كربالء: جامعة  -2/ جواد صالح مهدي النعمان0202ً -0220

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ 036

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -االمن المومً  أ -0العراق   -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

 

3522 

6024032030 

 0,هـ

 
 هدى كرٌم حمادي

الخدمات المجتمعٌة فً بلدٌة الدورة دراسة فً جؽرافٌة المدن/ 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2هدى كرٌم حمادي

0205 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة السكان  أ -ـ بؽداد )بلدٌة الدورة(0

 

 

3526 

6024032030 

 ,6هـ

 
 هند نعٌس سلمان

االنتمال السكنً فً مدٌنة الكوت دراسة فً جؽرافٌة السكان/ 

كلٌة التربٌة لسم  -واسط: جامعة واسط -2هند نعٌس سلمان

 0205الجؽرافٌة، 

 سم02ص؛ 0,3

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -)مدٌنة الكوت(   أ -العراق -ـ جؽرافٌة السكان0

 

 

3502 

6024032030 

 ,05ي

 
 الٌاسري، جنات رضا دمحم

دراسة  -التباٌن المكانً للتركٌب التعلٌمً فً محافظة كربالء

كربالء:  -2فً جؽرافٌة السكان/ جنات رضا دمحم الٌاسري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة

 جؽرافٌة السكان -ـ العراق )محافظة كربالء الممدسة(0

 أـ العنوان
 

 

3500 

6024032030  
 الٌاسري، عالء نور حمٌد

 

3500 



االلباط فً مصر دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة/ عالء نور  ,05ي

لسم الجؽرافٌة،  -كلٌة االداب -ذي لار: جامعة ذي لار -2حمٌد

0205 

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -مصر االلباط  أ -0مصر    -ـ الجؽرافٌة السٌاسٌة0

 

6024032030 

 ,05ي

 
 الٌاسري، ؼرار عدنان حسن

تؤثٌر الخصائص السكانٌة واالجتماعٌة على الحاجة السكنٌة فً 

/ ؼرار عدنان 0232مدٌنة الناصرٌة والتنبإ بها حتى عام 

لسم  -كلٌة االداب -ذي لار: جامعة ذي لار -2حسن الٌاسري

 0205الجؽرافٌة، 

 سم02ص؛ 000

 اب فً الجؽرافٌةماجستٌر اد

 العنوان -العراق )مدٌنة الناصرٌة(   أ -ـ جؽرافٌة السكان0

 

 

3503 

6024033 

 000ع

 
 العمابً، زٌنب عبد الحسٌن سلمان

الصناعات الخشبٌة فً مدٌنة بؽداد )دراسة فً جؽرافٌة 

بؽداد: جامعة  -2الصناعة(/ زٌنب عبد الحسٌن سلمان العمابً

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 0,2س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -الجؽرافٌة الصناعٌة   أ -ـ العراق )محافظة بؽداد(0

 

 

350, 

6024033 

 60,م

 
 مروة عاصً نعٌمة خضٌر

 -0660التركٌب االلتصادي فً محافظة المثنى للمدة من )

ذي لار:  -2/ مروة عاصً نعٌمة خضٌرGIS( باستخدام 0203

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار جامعة

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة االلتصادٌة  أ0

 

 

3505 

6024033 

 6,0هـ

 
 الهنداوي، اسراء علً حسٌن علً

التحلٌل المكانً لمشارٌع العتبتٌن المطهرتٌن وابعادها التنموٌة 
لً فً محافظة كربالء الممدسة/ اسراء علً حسٌن ع

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2الهنداوي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص، 005

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة التطبٌمٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة االلتصادٌة   أ0

 

 

3505 



6024033255005 

 605ز

 
 الزوبعً، نبراس احمد كامل

 0223بعد العام استعماالت االرض التجارٌة فً مدٌنة كربالء 

 -2انماطها واتجاهاتها المكانٌة/ نبراس احمد كامل الزوبعً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر فً اداب الجؽرافٌة الطبٌعٌة 

 العنوان -كربالء   أ -ـ الجؽرافٌة االلتصادٌة0

 

 

3500 

6024030 

 ,66ز

 
 مهدي صالحالزهٌري، عالء 

جؽرافٌة التعلٌم المتوسط فً محافظة دٌالى/ عالء مهدي صالح 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2الزهٌري

0205 

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة التعلٌمٌة   أ0

 

 

3502 

6024030 

 066ط

 
 الطائً، صباح هادي راضً

الخدمات التعلٌمٌة فً لضاء المحاوٌل/ صباح هادي راضً 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الطائً

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجؽرافٌة التعلٌمٌة   أ0

 

3506 

6024030 

 320ن

 
 نجالء مهدي جواد

/ ,020 -0203بؽداد لسنة توزٌع المدارس االهلٌة فً مدٌنة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2نجالء مهدي جواد

 0205لسم الجؽرافٌة، 

 سم02ص؛ 030

المدارس  -0العراق )مدٌنة بؽداد(   -ـ الجؽرافٌة التعلٌمٌة0

 العنوان -االهلٌة   أ
 

 

3502 

602403225350 

 ,32أ

 
 االحمر، سٌناء صالح مهدي

الستعماالت االرض للنمل فً مدٌنة دبً، سٌناء  التحلٌل المكانً

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2صالح مهدي االحمر

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 003

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 التحلٌل المكانً -0)دبً(   -االمارات -ـ جؽرافٌة النمل0

 أـ العنوان
 

 

3500 

602403252550 

 303ح

 
 عبد هللا نجم الحجاج، نجم الدٌن

تمٌٌم كفاءة النمل البحري العرالً ودوره فً التنمٌة االلتصادٌة 

 

3500 



 -2دراسة فً جؽرافٌة النمل/ نجم الدٌن عبد هللا نجم الحجاج
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 000

 أطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة

 التنمٌة االلتصادٌة -0جؽرافٌة النمل    -ـ العراق0

 العنوان -العراق   أ -ـ النمل البحري3

 

602403252550 

 ,,6ح

 
 حٌدر حمٌد محسن

االبعاد االمنٌة والبٌئٌة الستٌراد السٌارات فً محافظة بؽداد بعد 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2م/ حٌدر حمٌد محسن0223عام 

 0205التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق )محافظة بؽداد(   أ -ـ جؽرافٌة النمل0

 

 

3503 

60240322 

 ,06ج

 
 الجبوري، حٌدر عبد الكرٌم سالم

النمل بالسٌارات فً مدٌنة الناصرٌة )دراسة فً النمل 

البصرة: جامعة  -2الحضري(/ حٌدر عبد الكرٌم سالم الجبوري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص: اٌض؛ 036ع، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -جؽرافٌة   أ -الناصرٌة -0ـ جؽرافٌة النمل   0

 

 

350, 

60240532550 

 665ح

 
 الحوٌس، دمحم خضٌر كلؾ

التحلٌل المكانً لالنتاج الزراعً )النباتً( وعاللته بالموارد 

 -2محافظة المادسٌة/ دمحم خضٌر كلؾ الحوٌسالمائٌة فً 
 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 032ط، -أ

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوانمحافظة المادسٌة  أـ  -العراق -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 

 

3505 

60240532550 

 203س

 
 سماح عامر ابراهٌم

التباٌن المكانً لفصل نمو محاصٌل الخضر فً أُثر المناخ فً 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2العراق/ سماح عامر ابراهٌم

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 

 

3505 

60240532550 

 026ع

 
 العامود، فهد احمد فرحان

المحصولً فً  التؽٌرات المناخٌة واثرها فً تؽٌر التركٌب

 -البصرة: جامعة البصرة -2العراق/ فهد احمد فرحان العامود

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,,

 دكتوراه اداب  فلسفة فً الجؽرافٌة

 

3500 



 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 

6024053255000 

 066ب

 
 الباوي، وسام متعب دمحم ٌاسٌن

الطرق المعبدة فً محافظة دٌالى وتؤثٌرها على النشاط شبكة 

دٌالى: جامعة  -2الزراعً/ وسام متعب دمحم ٌاسٌن الباوي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 050

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظة دٌالى( -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 العنوان -ـ لطرق المعبدة   أ0

 

 

3502 

6024053255003 

 20,ز

 
 الزركانً، زٌنة رشٌد كشاش

التباٌن المكانً لزراعة محاصٌل الخضر فً البٌوت البالستٌكٌة 
وعاللتها برأس المال فً محافظة واسط/ زٌنة رشٌد كشاش 

 واسط: جامعة واسط -2الزركانً

 العنوان -محاصٌل   أ -ـ الخضر0

 

 

3506 

6024053255003 

 000ع

 
 العتابً، نور علً محسن

التباٌن المكانً لمشارٌع انتاج الدواجن فً محافظة واسط/ نور 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة الواسط -2علً محسن العتابً

0205 

 سم02ص؛ 025

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 محافظة واسط -العراق -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 العنوان -انتاج   أ -ـ الدواجن0

 

 

3532 

602,55005 

 60,ش

 
 الشرٌفً، زهراء حسٌن ٌوسؾ

التمثٌل الخرائطً الستعماالت االرض الزراعٌة فً لضاء الحلة 

/ زهراء حسٌن ٌوسؾ GISباستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الشرٌفً

0205 

 سم02ص؛ 003خ، -ت

 البشرٌةرسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 

 العراق )لضاء الحلة( -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 العنوان -أ   GISـ نظم المعلومات الجؽرافٌة 0

 

 

3530 

6024053255005 

 065ر

 
 أسراء طالب جاسم حمود

تمٌٌم جؽرافً لمٌاه المبازل فً محافظة كربالء واستثماراتها 

كربالء: جامعة  -2الزراعٌة/ اسراء طالب جاسم خمود الربٌعً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 محافظة كربالء -العراق -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 

3530 



 العنوان -ـ مٌاه البزل    أ0

 

6024053255000 

 ,06ج

 
 الجبوري، عبد الكاظم حمٌد خضٌر
باالستثمار الزراعً فً رٌؾ انماط االستٌطان الرٌفً وعاللتها 

محافظة المادسٌة: دراسة فً جؽرافٌة  -لضاء الحمزة الشرلً

واسط: جامعة  -2الرٌؾ/ عبد الكاظم حمٌد خضٌر الجبوري

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم02ص؛ 053

 رسالة اداب فً الجؽرافٌة

محافظة الدٌوانٌة )لضاء  -العراق -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 العراق -ً(   أالحمزة الشرل
 

 

3533 

602405325503 

 600ج

 
 الجنابً، دمحم فلٌح عواد

أثر الموارد المائٌة فً انتاج بعض االراضً الزراعٌة فً 
العراق(/ دمحم فلٌح عواد  -لضاء السلمان )محافظة المثنى

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2الجنابً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,3

 ٌر فً الجؽرافٌةماجست

محافظة المثنى )لضاء  -العراق -ـ الجؽرافٌة الزراعٌة0

 العنوان -السلمان(   أ
 

 

353, 

60240502550 

 320أ

 
 احالم نوري منشد فلٌح

التكامل الصناعً وآلٌات التوزٌع المكانً دراسة تطبٌمٌة 
للصناعات التحوٌلٌة فً محافظة دٌالى وصالح الدٌن وواسط/ 

كلٌة التربٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2منشد فلٌحاحالم نوري 

0205 

 سم02ص؛ 3,2

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 الصناعات التحوٌلٌة -0العراق    -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 أـ العنوان
 

 

3535 

60240502550 

 5,0أ

 
 اسراء سلٌم حمٌد عالوي

صنلعة االسفلت فً محافظة بؽداد )دراسة فً جؽرافٌة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الصناعة(/ اسراء سلٌم حمٌد عالوي

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص: اٌض؛ 032ع، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظة دٌالى( -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 العنوان -ـ الصناعات البتروكٌمٌاوٌة )االسفلت(   أ0

 

 

3535 

60240502550 

 62,م

 
 حموديمرٌم صالح شفٌك 

تحلٌل الموالع الصناعٌة فً محافظتً دٌالى وبابل )دراسة فً 

بؽداد:  -2الجؽرافٌة الصناعٌة(/ مرٌم صالح شفٌك حمودي

 

3530 



 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم00ص؛ 005ؾ، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة البشرٌة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 

602,,050255000 

 0,0س

 
 ساره وهاب جواد

التباٌن المكانً النماط التوطن الصناعً فً مدٌنة بؽداد وأثره 
بؽداد: جامعة  -2فً الوفورات االلتصادٌة، سارة وهاب جواد

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,00

 العراق )مدٌنة بؽداد( -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 العنوان -االلتصادٌة   أ ـ الوفورات0

 

 

3532 

6024050255000 

 ,00س

 
 ستار جبار خلٌفة

التحلٌل المكانً لتوطن صناعة االصباغ والدهانات فً محافظة 

بؽداد:  -2بؽداد: دراسة فً جؽرافٌة الصناعة/ ستار جبار خلٌفة

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظة بؽداد( -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 العنوان -صناعة   أ -ـ االصباغ0

 

 

3536 

6024050255005 

 650ع

 
 العٌساوي، عدي هادي عٌدان

 -0222التؽٌر فً الصناعات التحوٌلٌة فً محافظة بابل للمدة )

 -2( واتجاهاته المستمبلٌة/ عدي هادي عٌدان العٌساوي0200
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابلبابل: جامعة 

 سم02ص؛ 002

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 العراق )محافظة بابل(   أـ العنوان -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 

 

35,2 

6024050255033 

 530أ

 
 أسحاق نمر عبد الحسٌن

التحلٌل الجؽرافً لمعامل تعبئة الؽازومحطات الولود فً 
سة فً جؽرافٌة الصناعة(/ اسحاق نمر محافظة البصرة)درا

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2عبد الحسٌن

 0205االنسانٌة،

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 محافظة البصرة -العراق -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 العنوان -محطات   أ -الولود -3تعبئة    -ـ الؽاز0

 

 

35,0 

6024050255033 

 200ر

 
 الركابً، انعام عبد الصاحب حنتوش داود

التحلٌل المكانً للصناعات التملٌدٌة فً محافظة مٌسان لسنة 

بؽداد:  -2/ انعام عبد الصاحب حنتوش داود الركاب0203ً

 

35,0 



 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظة مٌسان(   أـ العنوان -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 

6024050255033 

 60,ش

 
 شروق طالب عبد الوهاب

المولدات الكهربائٌة فً محافظة البصرة: دراسة فً الجؽرافٌة 
البصرة: جامعة  -2الصناعٌة/ شروق طالب عبد الوهاب

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 355م، -ب

 ماجستٌر فً الجؽرافٌةرسالة 

 العراق )محافظة مٌسان( -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 العنوان-أ
 

 

35,0 

6024050255033 

 60,ش

 
 شروق طالب عبد الوهاب

المولدات الكهربائٌة فً محافظة البصرة: دراسة فً الجؽرافٌة 

البصرة: جامعة  -2الصناعٌة/ شروق طالب عبد الوهاب

 0205االنسانٌة،  كلٌة التربٌة للعلوم -البصرة

 سم02ص؛ 355م، -ب

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العراق )محافظة البصرة(   أـ العنوان -ـ الجؽرافٌة الصناعٌة0

 

 

35,3 

6024020 

 500د

 
 دعاء عدنان اسماعٌل

دراسة  -محددات الطلب على سٌاحة المؽادرة فً العراق

 -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -2تطبٌمٌة/ دعاء عدنان اسماعٌل

 0205كلٌة العلوم السٌاحٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 0,2م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاحٌة

 العنوان -ـ السٌاحة )العراق(   أ0

 

 

35,, 

6024, 

 ,06ج

 
 الجبوري، سالم حمٌد سالم

المٌم االخاللٌة للمتتبع السٌاحً ودورها فً خصائص الخدمة 
ٌنة من العاملٌن فً الفنادق السٌاحٌة )دراسة تطبٌمٌة الراء ع

والشركات السٌاحٌة فً مدٌنة بؽداد(/ سالم حمٌد سالم 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الجبوري

 0205وااللتصاد، 

 سم02ص؛ 030ز، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق

 مدٌنة بؽداد -السٌاحة -0العراق    -ـ السٌاحة0

 أـ العنوان
 

 

35,5 

6024, 

 2,6ع

 
 عبد الكرٌم مزعل طاهر

أثر المعرفة االلكترونٌة فً المٌادة الرٌادٌة/ دراسة تطبٌمٌة 
لعٌنة من شركات السفر والسٌاحة فً مدٌنة بؽداد/ عبد الكرٌم 

 

35,5 



كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2مزعل طاهر

 0205السٌاحٌة، 

 سم02ص؛ 052

 ماجستٌر فً العلوم السٌاحٌةرسالة 

 المعرفة االلكترونٌة -0مدٌنة بؽداد    -ـ السٌاحة0

 العنوان -ـ المٌادة الرٌادٌة   أ3

 

6024000 

 566ح

 
 الحسٌنً، دمحم عبادي حسن

فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك النظرٌة البنائٌة فً تحصٌل 
الخامس مادة الجؽرافٌة والدافع المعرفً لدى طالب الصؾ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2االدبٌم دمحم عبادي حسن الحسٌنً

 0205التربٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 026ظ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلم النفس

 العنوان -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

35,0 

6024000 

 660ز

 
 زٌنب زهٌر عبد الرزاق
على وفك النظرٌة البنائٌة لتنمٌو فاعلٌة برنامج ممترح 

مهارات الخرائط والمدرة المكانٌة فً مادة الجؽرافٌة/ زٌنب 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2زهٌر عبد الرزاق

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 التعلٌم االعدادي   أـ العنوان -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

35,2 

6024000 

 63,ؾ

 
 الفرٌجً، كاظم عبد السادة جودة

فاعلٌة انموذج تعلٌمً على وفك منحى النظم فً تحصٌل مادة 
الجؽرافٌة وتنمٌة التفكٌر المنظومً لدى طالب الصؾ االول 

بؽداد: جامعة  -2المتوسط/ كاظم عبد السادة جودة الفرٌجً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 022

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 التعلٌم الثانوي    أـ العنوان -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

35,6 

6024000 

 006ل

 
 اللبان، زهراء زهٌر حسن

فاعلٌة استراتٌجٌة دوائر المفهوم فً اكتساب المفاهٌم 
الجؽرافٌة لدى طالبات الصؾ الخامس االدبً/ زهراء زهٌر 

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -2حسن اللبان

0205 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً طرق التدرٌس

 التعلٌم االعدادي   أـ العنوان -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

 

3552 

6024000  
 المسعودي، دمحم حمٌد مهدي

 



فاعلٌة استراتٌجٌة شكل البٌت الدائري فً اكتساب المهارات  556م
وتنمٌتها فً مادة امرٌكا الشمالٌة لدى طلبة المرحلة  الجؽرافٌة

 -2الثالثة كلٌة التربٌة االساسٌة/ دمحم حمٌد مهدي المسعودي
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص: اٌض؛ 022ق، -ب

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة

 جامعً    أـ العنوانالتعلٌم ال -طرق التدرٌس -ـ الجؽرافٌة0

 

3550 

60246550 

 560ح

 
 الحسناوي، سهاد لٌصر فارس

الممومات الجؽرافٌة للسٌاحة فً اهوار محافظة ذي لار/ سهاد 

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2لٌصر فارس الحسناوي

 0205االداب، 

 سم02ص: اٌض؛ 063س، -أ

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -محافظة ذي لار(   أ -ـ السٌاحة )العراق0

 

 

3550 

60246550 

 003خ

 
 الخفاجً، رإى حسٌن عبد

جٌمورفٌة حوض وادي الفرج جنوب ؼرب محافظة النجؾ/ 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2رإى حسٌن عبد الخفاجً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة العامة

 العنوان -افٌا )محافظة النجؾ(   أجؽر -ـ العراق0

 

 

3553 

6004550 

 003خ

 
 الخفاجً، جمعة مبارن عزٌز

أطلس الخرائط للوحات التمثٌل الخرائطً الستعماالت االرض 

باستخدام تمنٌتً  ,020المدنٌة ابً الخصٌب وتمٌٌمها لعام 

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة/ جمعة مبارن 

 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2عزٌز الخفاجً

 سم02ص: اٌض؛ 06، 0ج

 ـ رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة0

ـ نظم المعلومات 0مدٌنة )ابً الخصٌب( خرائط     -ـ العراق0

 العنوان -الجؽرافٌة   أ
 

 

355, 

6004550 

 003خ

 
 الخفاجً، جمعة مبارن عزٌز

مدٌنة ابً الخصٌب التمثٌل الخرائطً الستعماالت االرض ل

باستخدام تمنٌتً االستشعار عن بعد ونظم  ,020وتمٌمها لعام 

البصرة:  -2المعلومات الجؽرافٌة/ جمعة مبارن عزٌز الخفاجً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة البصرة

 سم02ص: اٌض؛ 005، 0ج

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

مات ـ نظم المعلو0خرائط    -مدٌنة ابً الخصٌب -ـ العراق0

 العنوان -الجؽرافٌة   أ
 

 

3555 



6004550 

 022ظ

 
 الظالمً، حمزة عباس حمد حمزة

أطلس محافظة ذي لار دراسة فً الخرائط االللٌمٌة باستخدام 

GISكلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2/ حمزة عباس حمد حمزة

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,06ق، -أ

 رسالة ماجسٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -خرائط   أ -ـ العراق0

 

 

3555 

6004550 

 022ظ

 
 الظالمً، حمزة عباس حمد حمزة

اطلس محافظة ذي لار دراسة فً الخرائط االللٌمٌة باستخدام 

GISًذي لار: جامعة ذي  -2/ حمزة عباس حمد حمزة الظالم

 0205كلٌة االداب،  -لار

 سم02ص؛ 55، 0ج

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -خرائط   أ -ـ العراق0

 

 

3550 

6004550 

 ,26ع

 
 العكٌدي، وسام احمد رشٌد عٌدان

التحلٌل الخرائطً لوالع المبانً والمساكن فً العراق دراسة 

بؽداد: جامعة  -2خرائطٌة/ وسام احمد رشٌد عٌدان العكٌدي

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 06,، 0ج

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -المبانً والمساكن   أ -0خرائط    -ـ العراق0

 

 

3552 

6004550 

 ,26ع

 
 العكٌدي، وسام احمد رشٌد

أطلس المبانً والمساكن فً العراق/ وسام احمد رشٌد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العكٌدي

 سم02س؛ -، أ0ج

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 العنوان -خرائط   أ -ـ العراق0

 

 

3556 

6004550 

 6,2م

 
 المندالوي، عمار عبد الرحٌم حسٌن

التمثٌل الخرائطً لمظاهر التصحر فً محافظة البصرة 
باستخدام تمنٌتً االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

البصرة:  -2الجؽرافٌة/ عمار عبد الرحٌم حسٌن المندالوي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02صح 056ث، -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة

 التصحر أـ العنوان -0العراق )محافظة البصرة(   -ـ الخرائط0

 

 

3552 

603453 

 065ر

 
 الربٌعً، مإٌد ؼازي ناجً

تخطٌط وعمارة المٌسارٌات العثمانٌة الشاخصة فً مدٌنة 

كلٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2كركون/ مإٌد ؼازي ناجً الربٌعً

 

3550 



 0205االداب، 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر فً االثار االسالمٌة

 العنوان -العراق )مدٌنة كركون(   أ -ـ االثار االسالمٌة0

 

603453 

 ,06ز

 
 الزبٌدي، صالح الدٌن محسن زاٌر

االبنٌة التراثٌة الشاخصة فً مدٌنة العمارة )دراسة مٌدانٌة(/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2يصالح الدٌن محسن زاٌر الزبٌد

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 0,3ب، -أ

 اطروحة دكتوراه فً االثار المدٌمة

 العنوان -)مدٌنة العمارة(   أ -العراق -ـ االثار االسالمٌة0

 

 

3550 

603453 

 000و

 
 وفاء كامل عبٌد

تخطٌط وعمارة البٌوت التراثٌة فً كربالء الممدسة/ وفاء كامل 

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد بؽداد: -2عبٌد

 سم02صح 325

 ماجستٌر فً االثار االسالمٌة

 العنوان -العراق )كالبالء الممدسة(  أ -ـ االثار االسالمٌة0

 

 

3553 

60543 

 ,06ج

 
 الجبوري، علً نجم احمد

المسكوكات االسالمٌة المضروبة فً مدٌنة البصرة خالل 

بؽداد: جامعة  -2العصر االموي/ علً نجم احمد الجبوري

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً االثار االسالمٌة

 العنوان -المسكوكات   أ -0االسالمٌة    -ـ االثار0

 

 

355, 

60543 

 066ع

 
 العانً، ٌاسر رشٌد محمود

النوافذ فً عمارة الموصل فً العصر العثمانً/ ٌاسر رشٌد 

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽدادبؽداد: -2محمود العانً

 سم02ص؛ 3,0

 رسالة ماجستٌر فً الثار االسالمٌة

 عمارة الموصل )العهد العثمانً( -0ـ االثار االسالمٌة   0

 أـ العنوان
 

 

3555 

60543 

 ,2ع

 
 عمر تركً ؼرٌري

االبراج المضلعة ظهورها وتطورها حتى نهاٌة سنة 

 -جامعة بؽداد بؽداد: -2م/ عمر تركً ؼرٌري0052هـ/550

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 002ح، -ا

 رسالة ماجستٌر فً االثار االسالمٌة

 العنوان -ـ االثار االسالمٌة   أ0

 

 

3555 



60543 

 026ل

 
 الالمً، عالء حسٌن جاسم

م( 0652 -0600هـ/ 0300 -0336المبانً التراثٌة البؽدادٌة )

 -2الالمً المصور والدور دراسة مٌدانٌة/ عالء حسٌن جاسم
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 أطروحة دكتوراه اداب فً فلسفة االثار االسالمٌة

 العنوان -العهد الملكً(   أ -ـ االثار االسالمٌة )بؽداد0

 

 

3550 

602400 

 250ح

 
 الحمزاوي، سارة صبار جراد عبود

العربٌة هدى شعراوي رائدة حركة التؽٌٌر فً والع المراة 

 -2(م سارة صبار جراد عبود الحمزاوي06,0 -0206)
 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 066

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ

 ـ هدى شعراوي )سٌاسٌة ورائدة حركة التؽٌٌر(0

 العنوان -(   أ06,0 -0206تارٌخ حدٌث ) -ـ فلسطٌن0

 

 

3552 

60040 

 0,3م

 
 ً، زٌنب عبد الجبار عباسالمفرج

هـ/ ,0,الحٌاة االجتماعٌة فً مإلفات ابً حٌان التوحٌدي ت

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2زٌنب عبد الجبار عباس المفرجً

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 25,

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

هـ(، 22,نحو 222ـ ابو حٌان التوحٌدي،علً بن دمحم )0

 العنوان -ٌسلوؾ متصوؾ   أف
 

 

3502 

60043 

 666ح

 
 حنٌن عماد عبد

بؽداد:  -2الفكر السٌاسً عند لٌوشتراوس/ حنٌن عماد عبد

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 الفكر السٌاسً  أـ العنوان -0ـ شتراوي، لٌوهونمو )مفكرا(  0

 

 

3500 

6004, 

 2,6ش

 
 الشمري، صائب ابراهٌم عمر

تودوروؾ ودوره فً الفكر الؽربً المعاصر/ صائب ابراهٌم 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2عمر الشمري

 سم02ص؛ 030

 دكتوراه فلسفة فً الفلسفة

 -الفلسفة الؽربٌة -0ـ تودوروؾ، نوفٌتان )فٌلسوؾ بلؽاري(  0

 العنوان -دراسات   أ
 

 

3500 

600 

 506ب

 
 بشائر حسن مهدي

 

3503 



/ 0265 -0205دمحم حسن الشٌرازي ودوره الفكري والسٌاسً 

كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2بشائر حسن مهدي

0205 

 سم02ص؛ 066

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -ـ دمحم حسن الشٌرازي )مفكر وسٌاسً(   أ0

 

600 

 ,2ع

 
 عمر ٌوسؾ مكً

بؽداد:  -2االفكار السٌاسٌة عند دمحم عمارة/ عمر ٌوسؾ مكً

 0205كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -(، مفكر أ0630ـ دمحمعمارة مصطفى عمارة )0

 

 

350, 

60040 

 600ز

 
 زٌنب ضاري حسٌن

بن ابً طالب )علٌه السالم( أبن الحنفٌة وجهادة دمحم بن علً 

بؽداد: الجامعة  -2فً االسالم/ زٌنب ضاري حسٌن

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 002ن، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 ابن الحنفٌة   أـ العنوان -ـ دمحم بن علً بن ابً طالب )ع(0

 

 

3505 

60040 

 ,26ض

 
 عبد علً ضمٌر عودة

الشٌخ مرتضى مطهري دراسة فً دوره الثمافً واالجتماعً 

البصرة:  -2/ ضمٌر عودة عبد عل0606ً -0602والسٌاسً 

 0205كلٌة االداب،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 356

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ المعاصر

(، مفكر وسٌاسً اٌرانً   0606 -0602ـ مطهري، مرتضى )0

 العنوان -أ
 

 

3505 

60040 

 026ع

 
 عبد االمٌر حمٌد ٌحٌى

السٌد عبد الكرٌم المدنً ودوره الفكري االصالحً فً دٌالى 

دٌالى: جامعة  -2(/ عبد االمٌر حمٌد ٌحٌى0665 -0266)

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 026

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (، مفكر واصالح0665ً -0266ـ المدنً، عبد الكرٌم )0

 أـ العنوان
 

 

3500 

60040 

 020ؾ

 
 الفتالوي، كوثر رشٌد عبٌد عبد العباس

م دراسة تارٌخٌة/ ,062 -0260عبد هللا الموسوي الشٌرازي 

 -بابل: جامعة بابل -2كوثر رشٌد عبٌد عبد العباس الفتالوي

 

3502 



 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 302د، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 ـ عبد هللا الموسوي الشٌرازي )مرجع دٌنً(0

 العنوان -(   أ,062 -0260تارٌخ حدٌث ) -ـ اٌران0

 

60040 

 656م

 
 الموسوي، باسم زٌارة جبار

الحوار االسالمً المسٌحً )دراسة فً فكر السٌد دمحم حسٌن 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2الموسويفضل هللا (/ باسم زٌارة جبار 

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد، 

 سم02صح 003

 رسالة ماجستٌر فً علوم المران

(، مفكر 0202 -0635ـ دمحم حسٌن فضل هللا )رحمه هللا( )0

 العنوان -اسالمً   أ
 

 

3506 

60040 

 ,5ن

 
 نصر الدٌن توفٌك نادر

الدٌن توفٌك الشٌخ دمحم الخال وجهوده الفكرٌة والدعوٌةم نصر 

 0205كلٌة االمام االعظم،  -رئاسة دٌوان الولؾ السنً -2نادر

 سم02ص؛ 303

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة

 (، مفكر أـ العنوان0626 -,062ـ الخال، دمحم بن علً )0

 

 

3522 

6004002 

 020ؾ

 
 الفتالوي، نور ؼرٌب صكبان

دراسة تارٌخٌة/ دمحم عبدة  حٌاته ودوره الفكري واالصالحً 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2نور ؼرٌب صكبان الفتالوي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

تارٌخ حدٌث    -مصر -0ـ دمحم عبدة )مفكر ومصلح مصري(  0

 العنوان -أ
 

 

3520 

60040 

 500د

 
 دعاء مجاهد عدنان
ً بن ابٌطالب المٌسً فً تفسٌره )الهداٌة ترجٌحات االمام مك

الى بلوغ النهاٌة( من اول سورة االنعام الى نهاٌة سورة 

بؽداد: دٌوان  -2الكهؾ عرضا ودراسة/ دعاء مجاهد عدنان

 0205كلٌة االمام االعظم، -الولؾ السنً

 سم02ص؛ 3,5

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن

هـ(، مفسر   30, -355ـ مكً بن حموش، مكً بن ابً طالب )0

 العنوان -أ
 

 

3520 

60043 

 ,02س

 
 السامرائً، دمحم حازم شاكر

هـ( فً الرواة: جمع ودراسة/ دمحم 352جهود االمام الطبرانً )

كلٌة  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -2حازم شاكر السامرائً

 

3523 



 0205االمام االعظم، 

 سم02ص؛ 305

الحدٌث أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة )تخصص 
 وعلومه

 هـ(، محدث352 -052ـ الطبرانً، سلٌمان بن احمد )0

 أـ العنوان
 

60043 

 600ض

 
 ضٌاء جمعة عودة

الرواة الذٌن تكلم فٌهم الحافظ البزاز فً مسنده: دراسة 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2ممارنة/ ضٌاء جمعة عودة

 0205االسالمٌة، 

 سم02ص؛ 030

 دكتوراه فً اصول الدٌنأطروحة 

هـ(، محدث من اهل 060 -أ البزاز، أحمد بن عمرو )...0

 العنوان -البصرة   أ
 

 
352, 

60043 

 ,26ع

 
 العمٌري، اٌمان ٌحٌى احمد موات

حفص بن ؼٌاث النخعً ومروٌاته التارٌخٌة/ أٌمان ٌحٌى احمد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2موات العمٌري

 0205المٌة، االس

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 هـ(، محدث  أـ العنوان,06 -ـ النخعً، حفص بن ؼٌاث )...0

 

 

3525 

60043 

 656ق

 
 المٌسً، عبد الكرٌم خلؾ حمود

هـ( مروٌاته فً الكتب 056دمحم بن عبد الرحمن بن أبً ذنب )ت

 -2خلؾ حمود المٌسًالستة )دراسة تحلٌلٌة(/ عبد الكرٌم 
 0205كلٌة العلوم االسالمٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 503

 رسالة دكتوراه فً لسم أصول الدٌن

 ـ دمحم بن عبد الرحمن بن أبً ذنب )محدث وفمٌه(0

 العنوان -الكتب الستة   أ -ـ الحدٌث0

 

 

3525 

6004,2 

 ,02ح

 
 حامد جوٌد عبد الحسن

لعالم عند فالسفة االسالم )من المرن نمد متكلمً الشٌعة لمدم ا
السابع الهجري الى المرن العاشر الهجري(/ حامد جوٌد عبد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحسن

 سم02ص؛ 003

 أطروحة دكتوراه فً الفلسفة

 العنوان -الفلسفة   أ -0تراجم    -ـ متكلمً الشٌعة0

 

 

3520 

600452 

 6ط

 
 السالم أحمدحسنالطه، عبد 

الشٌخ احمد حسن الطه وجهوده العلمٌة/ عبد السالم احمد 

بؽداد: دٌوان الولؾ السنً، كلٌة االمام االعظم،  -2حسن الطه

 

3522 



0205 

 سم02ص؛ 320

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة

 العنوان -ـ الطه، أحمد حسن )فمٌه(   أ0

 

600452 

 ,03م

 
 الماجدي، زٌنب سمٌر علً

 -55,أراء أبن حزم االندلسً االلتصادٌة فً كتابه المحلً )ت

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/ زٌنب سمٌر علً الماجدي0253

 0205كلٌة التربٌة أبن رشد، 

 سم02ص؛ 555

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 هـ(، عالم وفمٌه  أـ العنوان55, -ـ االندلسً، أبن حزم )...0

 

 

3526 

6004520 

 25ش

 
 شمس علً مهدي جواد

هـ(وأراإه الفمهٌة/ شمس 502االمام ابً بكر الطرطوشً )ت: 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً مهدي جواد

0205 

 سم02ص؛ 000و، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم المران الكرٌم تحصص )فمه ممارن(

 -50,بن الولٌد )الطرطوشً، دمحم  -0ـ الفمهاء المالكٌة   0

 العنوان -هـ(، فمٌه   أ502

 

 

3562 

6004525 

 566ح

 
 حسٌن صالح ظاهر

احادٌث االمام جعفر بن دمحم الصادق )علٌه السالم ممارنة 

 -2نحوٌة فً ضوء اللسانٌات المعاصرة/ حسٌن صالح ظاهر
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص؛ 300ث، -أ

 أطروحة دكتوراه فً ؼلسفة اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة

ـ جعفر الصادق، جعفر بن دمحم بالر بن علً زٌن العابدٌن بن 0

 الحسٌن )سادس االئمة االثنً عشر عند االمامٌة(

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

3560 

6004525 

 020ط

 
 الطالمانً، فالح جواد كاظم

ً فكر االمام زٌن العابدٌن بن علً بن الحسٌن االرشاد ف

بؽداد: الجامعة  -2)علٌهم السالم(/ فالح جواد كاظم الطالمانً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,03

 رسالة اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 -32ـ زٌن العابدٌن، علً بن الحسٌن بن علً بن ابً طالب )0

 السالم(، االمام الرابع فً االثنى عشر هـ( )علٌهم,6

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ0

 

 

3560 

6004525 

 005ع

 
 العباسً، نجاة هادي حسن صفر

 

3563 



االمام علً بن ابً طالب )علٌه السالم( فً المصنفات 
التارٌخٌة الشامٌة خالل المرن العاشر الهجري/ نجاة هادي 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2حسن صفر العباسً

0205 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 هـ( أمٌر المإمنٌن2, -03ـ علً بن ابً طالب )0

 العنوان -ـ المصنفات التارٌخٌة السامٌة   أ0

 

6004525 

 360م

 
 المحٌاوي، أحمد مهدي حسٌن

جهود الشٌخ دمحم مهدي شمس الدٌن فً الفمه االسالمً/ أحمد 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2دي حسٌن المحٌاويمه

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً علوم المران

 -(، فمٌه جعفري   أ0220 -0635ـ دمحم مهدي شمس الدٌن )0

 العنوان
 

 

356, 

6004525 

 56م

 

 هـ(0,0 -,55المزي، ٌوسؾ بن عبد الرحمن )

م( 003هـ/ 65)علٌه السالم( )االمام السجاد زٌن العابدٌن 

شٌوخه وتالمذته من خالل كتاب تهذٌب الكمال فً اسماء 
الرجال/ ٌوسؾ بن عبد الرحمن المزي؛ دراسة وتحمٌك صدام 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2حسٌن خضٌر السعدي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

هـ( علٌه السالم رابع االئمة االثنً ,6-32زٌن العابدٌن، ) ـ0

 العنوان -عشر   أ
 

 

3565 

600403 

 250س

 
 السلطانٌن علً طالب عبٌد

نساطرة كردستان دراسة فً اوضاعهم االجتماعٌة وااللتصادٌة 

المادسٌة: جامعة  -2/ علً طالب عبٌد السلطان0602ً -0236

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص: اٌض؛ 325

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

تارٌخ حدٌث  -كردستان -0تراجم    -كردستان -ـ النساطرة0

 العنوان -أ   0602 -0236

 

 

3565 

600426 

 ,03م

 
 ماجد حمدان بهٌر

/ 0250 -0022الموازنة ودورهم السٌاسً فً جبل لبنان 

 0205الداب، كلٌة ا -بؽداد: جامعة بؽداد -2ماجد حمدان بهٌر

 سم02ص؛ 050ذ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر 

تارٌخ حدٌث  -لبنان -0لبنان    -طائفة مسٌحٌة -ـ الموازنة0

 

3560 



 العنوان -(   أ0250 -0022)

 

6034203 

 ,05س

 
 الساعدي، علً عبد هالل طاهر

المملكة الوسطى فً مصر المدٌمة دراسة سٌاسٌة وحضارٌة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2علً عبد هالل طاهر الساعدي

 0205التربٌة ا]ن رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 322

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 العنوان -الدولة الوسطى   أ -تارٌخ -ـ مصر المدٌمة0

 

 

3562 

60340 

 ,60ا

 
 أٌاد ابراهٌم عبد هللا

/ أٌاد 0635 -,022نان شارل دباس ودوره السٌاسً فً لب

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2ابراهٌم عبد هللا

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (، رئٌس لبنانً  أـ العنوان0635 -,022ـ شارل دباس )0

 

 

3566 

60340 

 006ج

 
 الجباوي، سرى اسعد عبد الكرٌم

جٌنسوان ودوره السٌاسً فً الوالٌات المتحدة لٌندون 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2االمرٌكٌة/ سرى أسعد عبد الكرٌم

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,30

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

تارٌخ حدٌث  -أمرٌكا -0ـ لٌندون جٌنستون)رئٌس امرٌكً(  0

 العنوان -(   أ0656 -0630)

 

 

3522 

60340 

 552خ

 
 الخزعلً، عامرة عبد الحسٌن مطلن

االمٌر فخر الدٌن المعنً الثانً ودوره فً تارٌخ ابنان الحدٌث 

بؽداد:  -2/ عامرة عبد الحسٌن مطلن الخزعل0535ً -0562

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 035

 ماجستٌر فً فلسفة التارٌخ

 (,053 -0500أبن االمٌر لرلماز )ـ فخر الدٌن الثانً 0

 العنوان -(   أ0535 -0562تارٌخ حدٌث ) -ـ لبنان0

 

 

3520 

60340 

 05س

 
 السبع، جواد رضا رزولً

/ 0600وودرو وٌلسون وأثره التربوي والسٌاسً حتى عام 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جواد رضا رزولً

 سم02ص؛ 052

 رٌخ الحدٌثدكتوراه فلسفة فً التا

 ـ وودرو وٌلسون )رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة(0

 العنوان -تارٌخ   أ -ـ أمرٌكا0

 

3520 



 

60340 

 006ص

 
 الصافً، عالء عباس نعمة

دمحم اٌوب خان ودوره العسكري والسٌاسً فً باكستان حتى 

المادسٌة: جامعة  -2/ عالء عباس نعمة الصافً,060عام 

 0205التربٌة، كلٌة  -المادسٌة

 سم02ص؛ 302ج، -أ

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ الحدٌث
 -تارٌخ   أ -باكستان -0ـ دمحم اٌوب خان )رئٌس باكستان(   0

 العنوان
 

 

3523 

60340 

 30ض

 
 ضحى عادل سلمان

فإاد سراج الدٌن ودوره فً السٌاسة المصرٌة حتى عام 

كلٌة التربٌة  -ادبؽداد: جامعة بؽد -2/ ضحى عادل سلمان0650

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 033د، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 تارٌخ -مصر -0ـ فإاد سراج الدٌن )ملن مصري(   0

 أـ العنوان
 

 

352, 

60340 

 ,60ع

 
 العوادي، مرتضى جاسب مثنى

ق.م سٌرته ومنجزاته/ مرتضى  532 -556كورش االخمٌنً 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2العواديجاسب مثنى 

0205 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

تارٌخ  -اٌران -0ـ كورش االخمٌنً )ملن اٌرانً(  0

 العنوان -ق.م(   أ 532 -556لدٌم)

 

 

3525 

60340 

 ,32م

 
 دمحم نزار مهاوي

دمحم م/ 0220جون آدمز ودوره فً السٌاسة االمرٌكٌة حتى عام 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2نزار مهاوي

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

االحوال السٌاسٌة    -امرٌكا -0ـ آدمز، جون )رئٌس امرٌكً(   0

 العنوان -أ
 

 

3525 

60340 

 ,6ن

 
 نور أٌاد عبد هللا

 فاروق بن فإاد االول ودوره فً الحٌاة السٌاسٌة فً مصر

بؽداد: الجامعة  -2/ نور اٌاد عبد هللا0650حتى عام 

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ ,00د، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 تارٌخ -مصر -0ـ فاروق بن فإاد االول )ملن مصر(   0

 

3520 



 أـ العنوان
 

60340 

 000و

 
 وفاء صالح مهدي ناصر

دراسة تارٌخٌة/ وفاء صالح مهدي المعز بن بادٌس الصنهاجً 

 0205كلٌة التربٌة،  -كربالء: جامعة كربالء -2ناصر

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 -المؽرب -0ـ المعز بن بادٌس الصنهاجً )ملن المؽرب( 0

 العنوان -تارٌخ   أ
 

 

3522 

60340 

 502أ

 
 أسامة مهدي ابراهٌم جاسم

ٌاسً فً العراق/ أسامة ثابت عبد النور سٌرته ودوره الس

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مهدي ابراهٌم جاسم

 0205االسالمٌة، 

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

م(، سٌاسً 0650 -0262ـ ثابت بن عبد العزٌز عبد النور )0

 العنوان -عرالً   أ
 

 

3526 

60340 

 66آ

 
 دمحمآٌة جمٌل عباس 

/ ىٌة 0652 -,065حسٌن جمٌل ودوره السٌاسً فً العراق 

كلٌة التربٌة أبن رشد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جمٌل عباس دمحم

0205 

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ

 -(0622ـ حسٌن عبد المجٌد بن احمد بن دمحم بن جمٌل )0

 العنوان -(   أ0656 -,065تارٌخ حدٌث ) -العراق -0سٌاسً 

 

 

3502 

60340 

 6,,ب

 
 البدري، نوال عبد الكاظم خفً البدري

السٌد علً كمال الدٌن الؽرٌفً ودوره فً الحركة الوطنٌة فً 

 -2(/ نوال عبد الكاظم خفً البدري,060 -0620البحرٌن )
 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 060

 عاصررسالة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ الم

(، سٌاسً ,060 -0620ـ الؽرٌفً، علً كمال الدٌن )0

 العنوان -بحرٌنً   أ
 

 
3500 

60340 

 262ت

 
 التمٌمً، نبٌل عبد الواحد حسن

/ نبٌل عبد 0660 -0600طلعت الشٌبانً ودوره فً العراق 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2الواحد حسن التمٌمً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

تارٌخ حدٌث  -العراق -0ـ طلعت الشٌبانً )سٌاسً عرالً(   0

 

3500 



 العنوان -(   أ0660 -0600)

 

60340 

 003خ

 
 الخفاجً، رسل عدنان عبد الرضا

بهجت التلهونً سٌرته الذاتٌة ودوره فً السٌاسة االردنٌة 

المادسٌة:  -2الرضا الخفاجً/ رسل عدنان عبد ,066 -0603

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

(، سٌاسً ,066 -0603ـ التلهونً، بهجت عبد المادر دمحم )0

 العنوان -االحوال الشخصٌة  أ -االردن -0اردنً   

 

 

3503 

60340 

 065ر

 
 الربٌعً، أحمد علً سبع

 -0603الطالبانً ودوره السٌاسً والفكري فً العراق مكرم 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ أحمد علً سبع الربٌع0606ً

 0205االداب، 

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

تارٌخ حدٌث  -العراق -0ـ مكرم الطالبانً، سٌاسً عرالً   0

 العنوان -(   أ0606 -0603)

 

 

350, 

60340 

 0,0ر

 
 د االمام فاٌز ٌوسؾرؼداء عب

 -0605دمحم مزالً حٌاته ودوره السٌاسً والثمافً فً تونس 

البصرة: جامعة  -2/ رؼداء عبد االمام فاٌز ٌوسؾ0625

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

تارٌخ  -تونس -0ـ دمحم مزالً )سٌاسً ومفكر تونس(   0

 العنوان -أ   0625 -0605 -حدٌث

 

 

3505 

60340 

 06,ز

 
 الزرفً، حامد كاظم حسن 

مصطفى كامل حٌاته ودوره السٌاسً والفكري فً مصر 

 -بابل: جامعة بابل -2م حامد كاظم حسن الزرف0622ً -,020

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 062ح، -أ

 ً التارٌخ الحدٌثرسالة ماجستٌر ف

 تارٌخ مصري -مصر -0ـ مصطفى كامل )سٌاسً(   0

 أـ العنوان
 

 

3505 

60343 

 6,6ز

 
 الزٌدي، نداء خضٌر مبارن

 -,060ندٌم الباجه جً ودوره االلتصادي والسٌاسً )

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2(/ نداء خضٌر مبارن0650

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 050ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 

3500 



 ـ ندٌم الباجه جً )ألتصادي وسٌاسً عرالً(0

 العنوان -(   أ0650 -,060تارٌخ حدٌث ) -ـ العراق0

 

60340 

 660ز

 
 زٌنب محسن جدوع دمحم

 -0622دمحم علً كمال الدٌن حٌاته ودوره الفكري فً العراق )

 -سٌة: جامعة المادسٌةالماد-2(/ زٌنب محسن جدوع دمحم0655

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 063

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

تارٌخ  -العراق -0ـ دمحم علً كمال الدٌن )سٌاسً عرالً(  0

 العنوان -(   أ0655 -0622)

 

 

3502 

60340 

 ,26س

 
 سمٌر وهٌب داخل بركات

 -0262سعٌد المفتً سٌرته ودوره السٌاسً فً االردن 

 -ذي لار: جامعة ذي لار -2/ سمٌر وهٌب داخل بركات0652

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 -(، سٌاسً اردنً   أ0652 -0262ـ المفتً، سعٌد بن دمحم )0

 العنوان
 

 

3506 

60340 

 620س

 
 سوالؾ عبد الرحمن ناجً

صالحً والسٌاسً فً الجزائر دمحم البشٌر االبراهٌمً واثره اال

دٌالى: جامعة  -2/ سوالؾ عبد الرحمن ناج0655ً -0226

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم02ص؛ 063

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 ـ دمحم البشٌر االبراهٌمً )سٌاسً ومصلح جزائري(0

 العنوان -أ(  0655 -0226تارٌخ حدٌث ) -ـ الجزائر0

 

 

3502 

60340 

 2,6ش

 
 الشمري، مروان فاضل حسٌن

 -,020مصطفى كامل ودوره الفكري والسٌاسً فً مصر 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ مروان فاضل حسٌن الشمري0622

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 تارٌخ -مصر -0ـ مصطفى كامل )سٌاسً مصري(   0

 أـ العنوان
 

 

3500 

60340 

 066ع

 
 العانً، أسراء طالب توفٌك

 -0652النخب االكادٌمٌة العرالٌة ودورها فً النظام السٌاسً 

بؽداد: الجامعة  -2/ أسراء طالب توفٌك العان0652ً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 

3500 



 سم02ص؛ 25,

 رسالة دكتوراه فلسفة  اداب فً التارٌخ

ـ نظام الحكم 0(   0652 -0652حدٌث )تارٌخ  -ـ العراق0

 العنوان -)العراق(  أ
 

60340 

 006ع

 
 العتبً، علً شخٌر نؽل خلٌبص

بنٌامٌن فرانكلٌن حٌاته ودوره فً استمالل الوالٌات المتحدة 

 -2م علً شخٌر نؽل خلٌبص العتب0062ً -0025االمرٌكٌة 
 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 332

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 (، لائد سٌاس0062ً -0025ـ فرانكلٌن، بنٌامٌن )0

 أـ العنوان
 

 

3503 

60340 

 566ع

 
 العطوي، دمحم كاظم دهام

 -02,2الشٌخ عبد هللا المازندي وموالفه السٌاسٌة والفكرٌة )

كلٌة  -المثنى: جامعة المثنى -2(/ دمحم كاظم دهام العطوي0600

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

م( )سٌاسً 0600 -2,2ـ الماراندرانً، عبد هللا بن دمحم )0

 العنوان -عرالً(    أ
 

 

350, 

60340 

 260ع

 
 علٌاء اسماعٌل مصطفى شهٌدة

/ علٌاء 0650بشٌر السعداوي ودوره السٌاسً حتى عام 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2شهٌدة اسماعٌل مصطفى

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 032ح، -أ

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (، سٌاسً لٌب0650ً -,022ـ السعداوي، بشٌر )0

 أـ العنوان
 

 

3505 

60340 

 656ع

 
 العنزي، مهند جمٌل كاظم

 -0620فً تارٌخ العراق علً محمود الشٌخ: حٌاته ودوره 

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2/ مهند جمٌل كاظم العنزي0652

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

تارٌخ حدٌث    -العراق -0ـ علً محمود الشٌخ )سٌاسً(   0

 العنوان -أ
 

 

3505 

60340 

 60,ق

 
 داودالمرةؼولً، اسماعٌل حسن 

الشٌخ حبٌب الخٌزران ونشاطه االجتماعً والسٌاسً فً 

 

3500 



 -2/ أسماعٌل حسن داودالمرةؼول0620ً -0265العراق 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (، سٌاسً عرال0620ً -0265ـ الخٌزران، حبٌب )0

 العنوانأـ 
 

60340 

 606ل

 
 لإي توفٌك حسن

 -0202ؼوستاؾ ستٌرزمان وأثره فً السٌاسة االلمانٌة 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2/ لإي توفٌك حسن0606

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

تارٌخ  -المانٌا -0نً(   ـ ؼوستاؾ ستٌرزمان )سٌاسً الما0

 العنوان -(   أ0606 -0202حدٌث )

 

 

3502 

60340 

 602م

 
 منال دمحم مطر

عمران بن شاهٌن امٌر البطٌحة ودوره السٌاسً والعسكري 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مع البوٌهٌٌن/ منال دمحم مطر

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 022

 االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ 

 ـ عمران بن شاهٌن )سٌاسً وأمٌر البطٌحة(0

 العنوان -تارٌخ   أ -ـ العراق0

 

 

3506 

60340 

 ,66م

 
 مهند علً فرحان

الشٌخ احمد البارزانً وأثره االجتماعً والسٌاسً فً 

دٌالى:  -2(/ مهند علً فرحان0656 -0265كردستان العراق )

 0205ٌة، كلٌة التربٌة للعلوم االنسان -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 326

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

(، سٌاسً من اللٌم 0656 -0265ـ البارزانً، أحمد )0

 العنوان -كردستان   أ
 

 

3532 

6304, 

 656م

 
 مٌسون عباس عناد

م( 0320هـ/ 020شٌخ االسالم تمً الدٌن بن دلٌك العبد )ت: 

 -2مٌسون عباس عناددراسة فً حٌاته السٌاسٌة والفكرٌة/ 
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌةن  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

هـ(، لاضً المضاة     020 -222ـ أبن دلٌك العبد، دمحم بن علً )0

 العنوان -أ
  

 

3530 

63040   



 سجى خضٌر عباس ابراهٌم 30س

 -0605ونشاطه الفكري الثمافً )عبد الرزاق الهاللً سٌرته 

 -دٌالى: جامعة دٌالى -2(/ سجى خضٌر عباس ابراهٌم0625

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 -العراق -0ـ عبد الرزاق الهاللً )معلم ومثمؾ عرالً(  0

 العنوان -أ   0625 -0605 -تارٌخ حدٌث

 

3530 

60, 

 ,32م

 
 دمحم رحٌم ؼرٌب

الدكتور كامل حسن البصٌر ودراساته البالؼٌة والمرانٌة/ دمحم 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2رحٌم ؼرٌب

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 (، لؽوي0620 -0633ـ البصٌر، كامل حسن عزٌز )0

 أـ العنوان
 

 

3533 

60,40 

 00هـ

 
 هبة عباس محسن جاسم

الجهود الصوتٌة عند دمحم حسن حسن جبل/ هبة عباس محسن 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جاسم

 سم02ص؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 (، لؽوي0205 -0630ـ دمحم حسن حسن جبل )0

 العنوان -االصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة0

 

 

353, 

602 

 650ع

 
 العٌساوي، دمحم حسن ٌوسؾ محٌسن

م( سٌرته ومروٌاته 223هـ/ 020بشرى بن المفضل )ت

االنبار:  -2التارٌخٌة/ دمحم حسن ٌوسؾ محٌسن العٌساوي

 0205كلٌة االداب،  -جامعة االنبار

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -هـ(، مإرخ  أ020 -020المفضل )ـ بشٌر بن 0

 

 

3535 

602 

 606ن

 
 الكنانً، جاسم ٌوسؾ منصور

منهجٌة المإرخ كوركٌس عواد فً التارٌخ العربً االسالمً/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جاسم ٌوسؾ منصور الكنانً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 التارٌخ االسالمً -0اد )مإرخ(   ـ كوركٌس عو0

 أـ العنوان
 

 

3535 

60240   



 أبن أبً خازم، بشر بن أبً خازم 05,أ
دٌوان بن أبً خازم االسدي: دراسة لؽوٌة/ بشر بن أبً خازم؛ 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2تحمٌك اٌمان جاسم دمحم علً

 0205االسالمٌة، 

 سم02ص؛ 3,2

 اللؽة العربٌة وادابها/ لؽةرسالة ماجستٌر فً 

 هـ(، شلعر جاهل2ًق60نحو 22ـ أبن أبً خازم )0

 -اللؽة العربٌة -3دراسة    -العصر الجاهلً -ـ الشعر العرب0ً

 العنوان -دراسة  أ -النحو
 

3530 

60240 

 ,32أ

 
 أحمد سوسة، نسم بن موسى بن اسحاق

أحمد سوسة وجهوده فً علم االدٌان/ نسم بن موسى بن 
اق احمد سوسة؛ دراسة وتحمٌك عبد الباسط أحمد حسن اسح

 0205كلٌة االمام االعظم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطه

 سم02ص؛ 322

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن تحصص )أدٌان(

(، 0620 -0620ـ أحمد سوسة، نسم بن موسى بن اسحاق )0

 العنوان -االدٌان   أ -0مإرخ   

 

 

3532 

60240 

 ,50ج

 
 محمود سلمان جعفر

 -0203فهمً المدرس ونشاطه الثمافً والسٌاسً فً العراق 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2/ جعفر محمود سلمان,,06

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

تراجم    -ـ فهمً المدرس )أدٌب وصحفً وسٌاسً عرالً(0

 (     أـ العنوان,,06 -0203حدٌث ) تارٌخ -العراق -0

 

 

3536 

60240 

 560ح

 
 الحسناوي، أساور ناجً حسٌن صالح

الخلود فً شعر عبد الحمٌد السماوي/ أساور ناجً حسٌن 

كلٌة التربٌة للعلوم  -المثنى: جامعة المثنى -2صالح الحسناوي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 003

 هارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة واداب

(، شاعر ,065 -,026ـ السماوي، عبد الحمٌد بن احمد )0

 العنوان -عرالً   أ
 

 

35,2 

60240 

 26ز

 
 الزكً، رجاء عبد داود سلمان

المالمح الشعرٌة فً رواٌات طه حامد الشبٌب/ رجاء عبد داود 

أبن رشد  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -2سلمان الزكً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 003ت، -أ

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

 اللؽة العربٌة -0ـ طه حامد الشبٌب )روائً عرالً(   0

 

35,0 



 أـ العنوان
 

60240 

 ,56س

 
 السعٌدي، خالد اسماعٌل صاحب

الخطابة السٌاسٌة من عصر صدر االسالم حتى نهاٌة العصر 
تداولٌة/ خالد اسماعٌل صاحب العباسً االول دراسة لؽوٌة 

 0205كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2السعٌدي

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

هـ(، شاعر سوري   030 -022ـ ابو تمام، حبٌب بن أوس )0

 العنوان -أ
 

 

35,0 

60240 

 ,56س

 
 السعٌدي، وردة لاسم محمود

اٌات عبد الخالك الركابً/ وردة لاسم التركٌب اللؽوي فً رو

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2محمود السعٌدي

0205 

 سم02ص؛ 062

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 ـ الركابً، عبد الخالك دمحم جواد علً )لاص عرالً(0

 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ المصص العربٌة0

 

 

35,3 

60240 

 0,ص

 
 صدى صباح حسن

 -2هـ/ صدى صباح حسن005شعر أبن أبً حجلة التلمسانً ت
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ ؼرناطة0

 

 

35,, 

60240 

 ,06ع

 
 العبٌدي، أمل رشٌد عباس

بؽداد: جامعة  -2ادٌبا/ أمل رشٌد عباس العبٌديحسٌن مردان 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد

 سم02ص؛ 323

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 (، أدٌب عرالً   أـ العنوان0600 -0600ـ حسٌن مردان )0

 

 
35,5 

60240 

 506ع

 
 العزاوي، دمحم وعٌد مهدي سلطان
كتابة التارٌخ/ دمحم وعٌد  هاشم صالح التكرٌتً ومنهجه فً

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2مهدي سلطان العزاوي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -ـ التكرٌتً، هاشم صالح مهدي سلوم )مإرخ(  أ0

 

 

35,5 

60240  
 عالء عاشور ؼلٌم خلؾ

 



بؽداد: الجامعة  -2/ عالء عاشور ؼلٌم خلؾمالن المطلبً نالدا 200ع

 0205كلٌة االدابن  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 060ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -ـ مالن المطلبً )نالد عربً(    أ0

 

35,0 

60240 

 ,60ع

 
 العوادي، سناء فاضل نوري

فاضل نوري شعر جواد شبر اتجاهاته وخصائصه الفنٌة/ سناء 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2العوادي

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

(، شاعر 0223 -,060ـ شبر، أبو الكاظم جواد بن علً )0

 العنوان -عرالً   أ
 

 

35,2 

60240 

 ,63ن

 
 كوثر عبد الرحمن محمود عبد هللا

الوهاب النجار ومنهجه فً كتابة لصص االنبٌاء/ كوثر عبد 

 -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -2عبد الرحمن محمود عبد هللا

 0205كلٌة االمام االعظم، 

 سم02ص؛ 355

 رسالة ماجستٌر فً الدراسات االسالمٌة

 تفسٌر -المران الكرٌم -0ـ عبد الوهاب النجار )ادٌب(   0

 أـ العنوان
 

 

35,6 

60240 

 526م

 
 المعموري، حسٌن علً ٌوسؾ

تمثالت السٌرة الذاتٌة فً رواٌات احمد خلؾ/ حسٌن علً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2ٌوسؾ المعموري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌو وادابها

 العنوان -ـ احمد خلؾ )لاص(   أ0

 

 

3552 

60240 

 6,0و

 

 هـ(505 -22الوهرانً، ابو عبد هللا دمحم بن محرز بن دمحم )

(/ أبو عبد هللا دمحم 505االنسان الثمافٌة فً ادب الوهرانً )ت

بن محرز بن دمحم؛ تحمٌك مرٌم عبد الكرٌم لفلوؾ 

 0205المادسٌة: جامعة المادسٌة،  -2الزٌرجاوي

 سم02ص؛ 065

 برسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ اد

هـ(، 505 -22ـ الوهرانً، أبو عبد هللا بن محرز بن دمحم )0

 العنوان -تراجم  أ -االدباء -0ادٌب وشاعر   

 

 

3550 

60640 

 605أ

 
 أنتصار لطٌؾ جاسم

بنو ٌربوع واثرهم فً الحٌاة العامة حتى نهاٌة المرن الثالث 

 

3550 



كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2الهجري/ أنتصار لطٌؾ جاسم

 0205علوم االنسانٌة، التربٌة لل

 سم02ص؛ ,30

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -ـ المبائل العربٌة   أ0

 

60640 

 066د

 
 الداٌنً، حسٌن علً كشكول نصٌؾ

بنو ضبة واثرهم فً التارٌخ العربً االسالمً حتى منتصؾ 
المرن السابع الهجري/ الثالث عشر المٌالدي/ حسٌن علً 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2نصٌؾ الداٌنًكشكول 

 0205للعلوم ، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -ـ المبائل العربٌة   أ0

 

 

3553 

60640 

 065ر

 
 الربٌعً، ؼسان داود دمحم علً

بطتا الصدؾ وتجٌب واثرهما فً الحٌاة العامة فً مصر 
حتى نهاٌة المرن الثالث الهجري/ التاسع والمؽرب العربً 

 -دٌالى: جامعة دٌالى -2المٌالدي/ ؼسان داود دمحم علً الربٌعً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -ـ المبائل العربٌة )الصدؾ وتجٌب(   أ0

 

 

355, 

60640 

 6,,ج

 
 ابراهٌم جاسم محسنجرخً، 

 -0605نظام دعاوي العشائر المدنٌة والجزائٌة فً العراق )

بؽداد:  -2( دراسة تارٌخٌة/ أبراهٌم جاسم محسن جرخ0652ً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 0,5ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

رٌخ حدٌث تا -العراق -0ـ العشائر العربٌة )العراق(   0

 العنوان -(   أ0652 -0605)

 

 

3555 

632 

 200ر

 
 الركابً، حسن ثاجب

النبً ادم علٌه السالم دراسة تارٌخٌة فً ضوء االٌات المرانٌة/ 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2حسن ثاجب الركابً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000ب، -ا

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ المدٌم

 النبً ادم )علٌه السالم( -0تارٌخ    -ـ العالم المدٌم0

 أـ العنوان
 

 

3555 

632 

 005د

 
 الدفاعً، مهند جرٌان رشٌد

 

3550 



الوضع السٌاسً وااللتصادي فً الشرق االدنى المدٌم م مهند 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جرٌان رشٌد الدفاعً

0205 

 سم02ص؛ ,03

 خ المدٌمرسالة ماجستٌر فً التارٌ

 العنوان -تارٌخ   أ -العالم المدٌم -ـ الشرق االدنى0

 

63240 

 0,0أ

 
 أفراح جاسم احمد دمحم

نصوص مسمارٌة التصادٌة ؼٌر منشورة من نهاٌة االلؾ 

بؽداد: جامعة  -2الثالث لبل المٌالد/ افراح جاسم احمد دمحم

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 353

 فً االثار المدٌمةرسالة ماجستٌر 

 م(2تارٌخ )نهاٌة االلؾ الثالث ق -ـ العالم المدٌم0

 العنوان -ـ المسمارٌة   أ0

 

 

3552 

63240 

 620أ

 
 اٌمان سفاح كوري

المآذن البرجٌة فً المؽرب واالندلس حتى نهاٌة العصر 

بؽداد: جامعة  -2م/ اٌمان سفاح كوري0056هـ/ 552الموحدي 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 05,

 رسالة ماجستٌر فً علم االثار

تارٌخ لدٌم )حتى نهاٌة عصر  -المؽرب -0ـ االثار، علم   0

 العنوان -الموحدي(   أ
 

 

3556 

63240 

 600ج

 
 الجنابً، سمراء حمٌد ناٌؾ

الملكٌة فً العصر البابلً المدٌم فً ضوء النصوص المسمارٌة 

بؽداد: جامعة  -2ؼٌر المنشورة/ سمراء حمٌد ناٌؾ الجنابً

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 025

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االثار المدٌمة

 العنوان -الدراسات المسمارٌة   أ -0ـ االثار المدٌمة   0

 

 

3552 

63240 

 ,26ح

 
 الحمٌداوي، وجدانناصر حسٌن

نصوص التصادٌة وادارٌة ؼٌر منشورة من زمن ساللة اور 

م(/ وجدان ناصر حسٌن 2ق ,022 -0000الثالثة )

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الحمٌداوي

 سم02ص: اٌض؛ 055ح، -أ

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 م(2ق ,022 -0000تارٌخ ) -ـ العالم المدٌم0

 العنوان -ـ علم االثار   أ0

 

 

3550 

63240 

 606ح

 
 حنان عبد الواحد صوالغ

 

3550 



ة وادي الرافدٌن/ حنان عبد الواحد المركبات فً حضار

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2صوالغ

 سم02ص؛ 330ل، -أ

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 العنوان -حضارة بالد الرافدٌن   أ -0ـ االثار، علم   0

 

63240 

 ,05س

 
 الساعدي، دمحم عٌسى جعفر

ومعالجتها واهمٌتها فً  اللمى االثرٌة المكتوبة واكتشافها

بؽداد: جامعة  -2الدراسات االثرٌة/ دمحم عٌسى جعفر الساعدي

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 0,5ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة 

 العنوان -ـ االثار   أ0

 

 

3553 

63240 

 5,6س

 
 السعدي، حسٌن علٌوي عبد الحسٌن

الرافدٌن/ حسٌن علٌوي عبد الحسٌن وظائؾ االلهة فً بالد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السعدي

 سم02ص؛ ,06

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االثار المدٌمة

 الحضارة العرالٌة المدٌمة   أـ العنوان -0ـ االثار )العراق(   0

 

 

355, 

63240 

 65,ق

 
 المرٌشً، عبد الحسٌن جبر آل كشكول

الفنٌة المعدنٌة فً العراق المدٌم بداٌة العصر الشبٌه النتاجات 

م(/ 2ق0565م(الى نهاٌة البابلً المدٌم )2ق3522بالكتابً )

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2عبد الحسٌن جبر آل كشكول المرٌشً

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 322

 رسالة دكتوراه فً االثار المدٌمة 

العصر البابلً  -تارٌخ لدٌم -العراق -0ـ االثار   0

 العنوان -م(   أ2ق0565)

 

 

3555 

63240 

 526م

 
 المعموري، لإي كاظم سابع

نصوص مسمارٌة التصادٌة ؼٌر منشورة فً العصر االكدي/ 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2لإي كاظم سابع المعموري

0205 

 سم02ص؛ 066

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 المسمارٌة -0العصر االكدي    -تارٌخ -ـ العالم المدٌم0

 أـ العنوان
 

 

3555 

630 

 656ع

 
 العنزي، محمود علٌوي جالوي

أثر البٌئة الطبٌعٌة فً االفكار والمعتمدات الدٌنٌة لحضارة 

واسط: جامعة  -2وادي النٌل/ محمود علٌوي جالوي العنزي

 

3550 



 0205كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم02ص؛ 0,2د، -ب

 التارٌخ المدٌم وادابهرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -االفكار والمعتمدات   أ -0تارٌخ لدٌم    -ـ مصر0

 

6304200 

 506ن

 
 الكعبً، أحمد عبد الرضا الزم

دور المعبد والمصر فً تطور التعلٌم فً مصر المدٌمة حتى 
بؽداد: جامعة  -2م/ احمد عبد الرضا الزم الكعب2ًق 50عام 

 0205للعلوم االنسانٌة، كلٌة التربٌة  -بؽداد

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 العنوان -المعبد والمصر   أ -0تارٌخ لدٌم    -ـ مصر0

 

 

3552 

6304205 

 052ؾ

 
 فاطمة حسن طارش

المعاهدات السٌاسٌة فً تارٌخ مصر المدٌمة/ فاطمة حسن 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2طارش

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

معاهدات     -مصر -0الدولة الحدٌثة    -تارٌخ -ـ مصر المدٌمة0

 العنوان -أ
 

 

3556 

633 

 66ب

 
 بنً شمسه، عامر عبد اللطٌؾ حسٌن

منطمة البحر المٌت دراسة فً احوالها السٌاسٌة وااللتصادٌة 

البصرة:  -2واالجتماعٌة/ عامر عبد اللطٌؾ حسٌن بنً شمسة

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ المدٌم

 522 -0522تارٌخ لدٌم ) -ـ فلسطٌن )منطمة البحر المٌت(0

 العنوان -م(   أ2ق

 

 

3502 

63,420 

 000ع

 
 العمابً، حٌدر كاظم شنٌح

 -0522ندي المدٌم )الدٌانة الهندوسٌة واثرها فً المجتمع اله

 -واسط-واسط: جامعة -2م(/ حٌدر كاظم شنٌح العماب2ًق 522

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 العنوان -دٌانة   أ -الهندوسٌة -0تارٌخ لدٌم    -ـ الهند0

 

 

3500 

635 

 052ن

 
 كاظم جبر سلمان

 -2واثرها فً البلدان المجاورة/ كاظم جبر سلمانحضارة العبٌد 
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 62,

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم

 

3500 



 العنوان -حضارة  أ -العبٌد -0تارٌخ لدٌم    -ـ العراق0

 

635 

 5,0ن

 
 النصٌراوي، علً حسن ثابت عطٌوي

هٌرودوت/ علً حسن ثابت عطٌوي فارس فً رواٌات 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2النصٌراوي

 سم02ص؛ 025خ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ
 العنوان -المصص   أ -0تارٌخ لدٌم    -ـ فارس0

  

 

3503 

635 

 062و

 
 الوائلً، سٌناء محسن كاظم عباس

االنبار تنمٌات  -اسوداالختام االسطوانٌة المكتشفة فً تل 

 -2/ سٌناء محسن كاظم عباس الوائل0226ًالموسم االول 
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,02

 ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 الحضارة العرالٌة المدٌمة  -0تارٌخ لدٌم    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

350, 

635420 

 562ن

 
 حٌدرالنعٌمً، صفا عبد الكرٌم 

دراسة نصوص التصادٌة ؼٌر منشورة من عصر اور الثالثة 

بؽداد:  -2م/ صفا عبد الكرٌم حٌدر النعٌم2ًق,022 -0000

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,06

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 العنوان -تارٌخ لدٌم   أ -العصر السومري -ـ العراق0

 

 

3505 

635420 

 ,06ج

 
 وري، رؼد جمال دمحم ؼرٌبالجب

نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المدٌم من 

بؽداد: جامعة  -2مولع تل بزٌػ/ رؼد جمال دمحم ؼرٌب الجبوري

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص: اٌض؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 نوانالع -البابلٌون    أ -0ـ الحضارة العرالٌة المدٌمة   0

 

 

3505 

635420 

 ,06ع

 
 العبٌدي، هند شهاب احمد

نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المدٌم/ هند 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شهاب احمد العبٌدي

0205 

 سم02ص؛ 300

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة )دراسات مسمارٌة(

 العنوان -ـ البابلٌون   أ0

 

 

3500 

635420  
 العنزي، رسل سعٌد عنٌد 

 



اوضاع العراق المدٌم بعد نهاٌة حكم حمورابً حتى سموط  656ع

م/ رسل سعٌد 2ق0,52 -0052ساللة المطر البحري االولى 

 -كلٌة التربٌة -واسط: جامعة واسط -2عنٌد العنزي

 0205لسمالتارٌخ، 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

م(   2ق 0,52 -0052عصر حمورابً ) -لدٌمتارٌخ  -ـ العراق0

 العنوان -أ
 

3502 

635425 

 65,د

 
 الدرٌعً، علً علكم خرٌبط

م/ علً علكم 2ق332 -556المإسسة العسكرٌة االخمٌنٌة 

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2خرٌبط الدرٌعً

 سم02ص؛ 3,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ

المإسسة  -0م(   2ق332 -556)تارٌخ لدٌم  -ـ فارس0

 العنوان -العسكرٌة االخمٌنٌة   أ
 

 

3506 

630425 

 56ح

 
 حسن كاظم دخٌل

التشرٌع والمانون فً االمبراطورٌة الرومانٌة دراسة ممارنة 

 -2مع التشرٌعات والموانٌن العرالٌة المدٌمة/ حسن كاظم دخٌل
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 505

 دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم

 المانون الرومانً   أـ العنوان -0ـ االمبراطورٌة الرومانٌة   0

 

 

3522 

630425 

 660ا

 
 اللهٌبً، أحمد فٌصل دلول

 -56الحكومة الثالثٌة االولى فً بالد الرومان دراسة تارٌخٌة )

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/ أحمد فٌصل دلول اللهٌب2ًق,,

 0205الداب، كلٌة ا

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ المدٌم

 العنوان -تارٌخ االمبراطورٌة   أ -ـ الرومان0

 

 

3520 

6,24335 

 605ز

 
 الزوبعً، دمحم رشٌد ؼافل سالم

منظمة حركة عدم االنحٌاز ومولفها من لضاٌا المشرق العربً 

االنبار:  -2/ دمحم رشٌد ؼافل سالم الزوبع0622ً -0655

 0205كلٌة االداب،  -جامعة االنبار

 سم02ص؛ 335ز، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 -0655تارٌخ حدٌث  -المشرق العربً -0ـ الحٌاد االٌجابً   0

 العنوان -أ   0622

 

 

3520 

6,0 

 202د

 
 دالل امٌر ٌوسؾ

 

3523 



دراسة تارٌخٌة/  0620 -0620التحالؾ البرٌطانً الٌابانً 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2مٌر ٌوسؾدالل أ

0205 

 سم02ص؛ 000

 ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -(   أ0620 -0620تارٌخ حدٌث ) -ـ برٌطانٌا0

 

6,04220 

 205ت

 
 تماضر عبد الجبار ابراهٌم

( دراسة 0620 -0262سٌاسة برٌطانٌا النهاء العزلة المجٌدة )

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2تارٌخة/ تماضر عبد الجبار ابراهٌم

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 326

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   0620 -0262تارٌخ حدٌث  -ـ برٌطانٌا0

 

 

352, 

6,04220 

 066ط

 
 الطائً، جنان عبد الكرٌم عبد الحسن هادي

تطورات االوضاع االجتماعٌة فً برٌطانٌا فً العهد الفكتوري 

(/ جنان عبد الكرٌم عبد الحسن هادي 0620 -0230)

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الطائً

 سم02ص؛ 052

 دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -(   أ0620 -0230برٌطانٌا فً عصر فٌكتورٌا )ـ 0

 

 

3525 

6,042203 

 ,20ع

 
 العمار، حٌدر جواد كاظم

 -0625ادوارد ؼري ودوره فً سٌاسة برٌطانٌا الخارجٌة 

كلٌة  -جامعة بؽداد -بؽداد -2/ حٌدر جواد كاظم العمار0605

 0205التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 056

 راه فلسفة فً التارٌخدكتو

ؼري، ادوارد  -0(   0605 -0625تارٌخ حدٌث ) -ـ برٌطانٌا0

 العنوان -(، رئٌس وزراء برٌطانٌا   أ0633 -0250)

 

 

3525 

6,04230 

 005ع

 
 عباس فخري حمزة

هـ/ 0026 -,005هنري الثانً والتطورات الداخلٌة فً انكلترا 

التربٌة للعلوم كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2عباس فخري حمزة

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 023

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

(  0026 -,005عهد هنري الثانً ) -0ـ التارٌخ الحدٌث   0ـ 0

 العنوان -أ
 

 

3520 

6,04250 

 066ط

 
 الطائً، ابتسام سلمان سعٌد جبارة

( دراسة تارٌخٌة/ 05,0 -0526السٌاسة الداخلٌة فً انكلترا )

 

3522 



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2م سلمان سعٌد جبارة الطائًابتسا

 0205التربٌة، 

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   05,0 -0526تارٌخ حدٌث  -ـ انكلترا0

 

6,04250 

 006ص

 
 الصافً، حامد فلٌح ناصر

/ حامد فلٌح ناصر 0603 -0265برٌطانٌا والمسؤلة االرمٌنٌة 

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2الصافً

 سم02ص؛ 0,6

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

المسؤلة  -0   0603 -0265تارٌخ حدٌث  -ـ برٌطانٌا0

 العنوان -االرمٌنٌة    أ
 

 

3526 

6,340 

 26ع

 
 علً عبود دمحم

/ علً 06,5 -0632مشكلة المان السودٌت فً تشٌكوسلوفاكٌا 

 0205كلٌة التربٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2عبود دمحم

 سم02ص؛ 002

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 (06,5 -0632تارٌخ حدٌث ) -ـ تشٌكوسلوفاكٌا0

 العنوان -ـ االللٌات المان السودٌت فً تشٌكوسلوفاكٌا   أ0

 

 

3562 

6,54260 

 002ح

 
 حاتم كرٌم عبد الرضا

ؼراتسٌانً فً سٌاسة اٌطالٌا االستعمارٌة تجاه دور رودولفو 

بؽداد:  -2/ حاتم كرٌم عبد الرضا جاسم06,0 -0600افرٌمٌا 

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

ؼراتسٌانً،  -0(   06,0 -0600تارٌخ حدٌث ) -ـ اٌطالٌا0

 افرٌمٌا -لعاللات الدولٌةا -اٌطالٌا -3رودولفو )عسكري(   

 أـ العنوان
 

 

3560 

6,04220 

 020ؾ

 
 الفتالوي، دموع علً راجً

دراسة تارٌخٌة/  0202 -0200الحرب الروسٌة العثمانٌة 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2دموع علً راجً الفتالوي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 060

 الحدٌث 2رسالة ماجستٌر فً التارٌخ

 العنوان -ـ الحرب الروسٌة التارٌخٌة   أ0

 

 

3560 

6,64520 

 600ر

 
 رإى نصٌؾ جاسم دمحم

 -000الحركة الالاٌمونٌة فً بٌزنطٌة خالل العهد االٌسوري )

هـ( وصلتها بالعالم االسالمً والجرمانً/ 025 -66م/ 202

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2رإى نصٌؾ جاسم حمد

 

3563 



 0205، ابن رشد

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -ـ االمبراطورٌة البٌزنطٌة   أ0

 

65240 

 ,06ج

 
 الجبوري، فضاء دمحم عبٌس

 -555واسط فً العصر المؽولً دراسة فً احوالها العامة )

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -2هـ(/ فضاء دمحم عبٌس الجبوري035

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

العصر المؽولٌؤـ  -تارٌخ -العراق -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 العنوان
 

 

356, 

6504205 

 56غ

 
 الؽزي، طارق جاسم حسٌن

التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة فً 

/ طارق جاسم حسٌن 0253 -0536الٌابان فً عهد العزلة 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الؽزي

 سم02ص؛ 325

 دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (0253 -0536تارٌخ حدٌث ) -ـ الٌابان0

 العنوان -االحوال االلتصادٌة   أ -ـ الٌابان0

 

 

3565 

653 

 506ب

 
 بشائر هادي حسن رزج

 -هـ,05)تكتاب اعٌان العصر واعوان النصر للصفدي 

م( دراسة فً المنهج والموارد/ بشائر هادي حسن 0353

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2رزج

0205 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 -565خلٌل بن أٌبن الصفدي ) -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 العنوان -م(   أ0353 -0065هـ/ ,05

 

 

3565 

653 

 ,60ب

 
 البهادلً، زٌنب جاسم حسٌن

المرار بٌن الدٌن والسٌاسة من صدر االسالم حتى نهاٌة 

م: دراسة تارٌخٌة/ زٌنب 0052هـ/ 555الخالفة العباسٌة 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2جاسم حسٌن البهادلً

0205 

 سم02ص؛ 2,,

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 المرارات -0م(   0052هـ/ 555ـ التارٌخ االسالمً )0

 أـ العنوان
 

 

3560 

653   



 البٌضانً، جوادكاظم عبد 650ب

م( ومنهجه 0060هـ/ 560موارد علً بن عٌسى االربلً )ت

فً كتابه كشؾ الؽمة فً معرفة االئمة/ جواد كاظم عبد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البٌضانً

 سم02ص: اٌض؛ ,32ج، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

علً بن عٌسى بن ابً الفتح  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 كشؾ الؽمة فً معرفة االئمة -3االربلً، منشئ وشاعر   

 أـ العنوان
 

3562 

653 

 262ت

 
 التمٌمً، اٌمان عبد الجبار محمود

المروٌات التارٌخٌة فً العراق وبالد الشام فً كتاب تارٌخ 
حوادث الزمان وابنائه ووفٌات االكابر واالعٌان من ابنائه البن 

م(/ اٌمان عبد الجبار محمود 0332هـ/ 032الجزري المتوفً )

كلٌة التربٌة أبن رشد للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2التمٌمً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 006ي، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -ابن الجزري )الراوي(   أ -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 

 

3566 

653 

 262ت

 
 التمٌمً، حٌدر لاسم مطر

علم الكالم االسالمً فً دراسات المستشرلٌن االلمان ٌوسؾ 

بؽداد: جامعة  -2فان أس أنموذجا/ حٌدر لاسم مطر التمٌمً

 0205الداب، كلٌة ا -بؽداد

 ٌوسؾ فان أس )مستشرق المانً( -0أ التارٌخ االسالمً   0

 أـ العنوان
 

 

3022 

653 

 262ت

 
 التمٌمً، علً حسٌن علً

الفكر االلتصادي والمالً عند الماضً سعد الدٌن بن البراج 

 -واسط: جامعة واسط -2هـ(/ علً حسٌن علً التمٌم20ً,)ت

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 322

 رسالة ماجستٌر فً لسم التارٌخ االسالمً

 هـ(20,عبد العزٌز بن تحرٌر )ت -0ـ التارٌخ االسالمً    0

 أـ العنوان
 

 

3020 

653 

 ,00ج

 
 الجابري، علً رحٌم ابو الهٌل

فلسفة ابن تٌمٌة فً التعامل مع شخصٌة االمام علً )علٌه 
 السالم( دراسة فً كتاب مناهج السنة/ علً رحٌم ابو الهٌل

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2الجابري

 0205االنسانٌة، 

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

علً بن ابً طالب )علٌه السالم(،  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 العنوان -ابو الحسن االمام أمٌر المإمنٌن   أ
 

 

3020 



653 

 206ح

 
 الحلفً، عبد الرسول توفٌك طالل

م ومنهجه فً 00,3 -,020هـ/ 532 -50,موارد الزمخشري 

كتابه ربٌع االبرار ونصوص االخبار/ عبد الرسول توفٌك طالل 

معهد التارٌخ العربً والتراث  -جامعة الدول العربٌة -2الحلفً

 0205العلمً للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 032

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ والحضارة

هـ(، محمود 532 -50,الزمخشري ) -0   ـ التارٌخ االسالم0ً

 العنوان -بن عمر بن محمود   أ
 

 

3023 

635 

 003خ

 
 الخفاجً، عبد الرزاق عبد الرسول رشٌد

المروٌات التارٌخٌة لسبط أبن الجوزي ومنهجه فً كتابه مرآة 

 -0063هـ/ ,55 -ة-562الزمان فً تارٌخ االعٌان للمدة )

بؽداد:  -2شٌد الخفاجًم(/ عبد الرزاق عبد الرسول ر0055

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -سبط أبن الجوزي   أ -0ـ التارٌخ االسالمً   0ـ 0

 

 

302, 

653 

 ,06ر

 
 رائد رحٌم خضٌر

رائد رحٌم مخطوطات البحر المٌت دراسة فً الطائفة االسٌنٌة/ 

كلٌة التربٌة ابن رشط للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -2خضٌر

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص: اٌض؛ 502ظ، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -الطائفة االسٌنٌة   أ -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 

 

3025 

653 

 065ر

 
 الربٌعً، حٌدر جابر عبد جبر

الفاطمً ادرٌس عماد الدٌن وموارده بالسبع منهج الداعً 
السابع من كتاب عٌون االخبار وفنون االثار/ حٌدر جابر جبر 

 0205كلٌة التربٌة أبن الهٌثم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الربٌعً

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 -هـ200 -22ادرٌس عماد الدٌن ) -0ـ التارٌخ االسالمً   0

كتاب عٌون  -3م(، من علماء االسماعٌلٌة   0,50 -22

 العنوان -االخبار  وفنون االثار   ا
 

 

3025 

653 

 ,66ز

 
 الزهٌري، علً جاسم سٌد

-3مدٌنة فاس فً كتب البلدانٌٌن العرب المسلمٌن من المرن 
م دراسة فً احوالها االلتصادٌة واالجتماعٌة/ علً ,0-6هـ/ 2

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جاسم سٌد الزهٌري

 سم02ص: اٌض؛ 052ر، -ا

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 

3020 



 م(,0 -6هـ/ 2-3تارٌخ اسالمً )من المرن  -ـ مدٌنة فاس0

 أـ العنوان
 

653 

 06,س

 
 السراي، شٌماء بدر عبد هللا

المران  -االنجٌل -المصة التارٌخٌة فً الكتب السماوٌة التوراة

واسط:  -2دراسة ممارنة/ شٌماء بدر عبد هللا السراي -الكرٌم

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة واسط

 سم02ص؛ 320

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

 المصة التارٌخٌة )الكتب السماوٌة( -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 أـ العنوان
 

 

3022 

653 

 202س

 
 سالمة عبد الرضا حسٌن

ان دراسة تارٌخٌة فً احوالها العامة/ سالمة عبد مدٌنة رٌد

 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2الرضا حسٌن

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً تارٌخ العرب لبل االسالم

 العنوان -عصر لبل االسالم )الٌمن(  أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

3026 

653 

 250س

 
 صباحالسلطانً، حٌدر عامر هاشم 

الفرق والمذاهب االسالمٌة دراسة فً النشؤة والجذور حتى 
نهاٌة العصر االموي فً كتاب الملل والنحل للشهرستانً )ت: 

كربالء: جامعة  -2هـ(/ حٌدر عامر هاشم صباح السلطان5,2ً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ 56,ذ، -أ

 المًأطروحة دكتوراه فً التارٌخ االس

هـ؛ 5,2 -06,الشهرستانً ) -0ـ التارٌخ االسالمً   0

م( دمحم بن عبد الكرٌم بن أحمد؛ فالسفة االسالم   0053 -0225

 العنوان -أ
 

 

3002 

653 

 2,6ش

 
 الشمري، حنان شهاب احمد

م/ ,05هـ/ 0,0المروٌات التارٌخٌة لهشام بن حسان المتوفً 

كلٌة التربٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2حنان شهاب احمد الشمري

 0205ابن رشد للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 332

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

هشام بن حسان االزدي الفردوسً  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 العنوان -م(، محدث   أ,05 -22هـ، 0,0 -22)

 

 

3000 

653 

 2,6ش

 
 الشمري، نهاد نعمة مجٌد

ابة فً تمٌٌز الصحابة آلبن حجر المرآة فً كتاب االص

م( دراسة تارٌخٌة/ نهاد نعمة 2,,0هـ/ 250العسمالنً )ت: 

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مجٌد الشمري

 

3000 



0205 

 سم02ص؛ 30,م، -ب

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً

أحمد بن علً بن دمحم الكنانً  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

االصابة فً تمٌٌز  -3هـ(   ,25 -003سمالنً )بن حجر( )الع

 العنوان -اسماء الصحابة   أ
 

653 

 200ع

 
 عالء حمٌد فٌصل

الطبمٌة فً االسالم ومولؾ ائمة اهل البٌت )علٌهم السالم(منها 

هـ/ 0,2 -هـ00حتى وفاة االمام الصادق )علٌه السالم( )

 -البصرة: جامعة البصرة -2م(/ عالء حمٌد فٌصل055 -م530

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,,,

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

جعفر بن دمحم البالر بن علً زٌن  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

العابدٌن بن الحسٌن السبط الصادق )ع( سادس االئمة االثنى 
 العنوان -عشر   أ

 

 

3003 

653 

 ,0,ؾ

 
 فرلد شاكر علوان

الكوارث والحوادث فً العراق والمشرق االسالمً فً المرنٌن 
الخامس والسادس الهجرٌٌن: دراسة موازنة بٌن كتابً 

المنتظم البن الجوزي والكامل فً التارٌخ البن االثٌر/ فرلد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2شاكر علوان

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 302

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

عبد الرحمن بن علً بن دمحم، أبن  -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 العنوان -الجوزي     أ
 

 

300, 

653 

 526م

 
 المعموري، مروة رحمن ابراهٌم

مدٌنة مراؼة واحوالها العامة من الفتح االسالمً حتى منتصؾ 

 -2ابراهٌم المعموريالمرن السابع الهجري/ مروة رحمن 
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

من الفتح االسالمً حتى  -تارٌخ اسالمً -ـ مدٌنة مراؼة0

 العنوان -منتصؾ المرن السابع الهجري   أ
 

 

3005 

653 

 320ن

 
 نجالء عبد الكرٌم خلٌفة

م ,,2هـ/ 032الكبرى آلبن سعد ت  النساء فً كتاب الطبمات

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2دراسة تحلٌلٌة/ نجالء عبد الكرٌم خلٌفة

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 320

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ

 العنوان -ـ التارٌخ االسالمً   أ0

 

3005 



 

6534220 

 6,6أ

 

 هـ(053 -222أبن هذٌل، علً عبد الرحمن )

الجوانب التارٌخٌة فً كتابً )عٌن االدب والسٌاسة( و)فكاهات 

هـ(/ علً عبد الرحمن أبن 053االسحار( آلبن هذٌل )ت بعد 

دٌالى:  -2هذٌل؛ دراسة وتحمٌك صابرٌن مهدي حسن العبٌدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة دٌالى

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -دراسات   أ -ـ التارٌخ االسالم0ً

 

 

3000 

6534220 

 505ج

 

 هـ(302 -325الجصاص، أحمد بن علً )

هـ/ 302الرواٌة التارٌخٌة فً كتاب احكام المران للجصاص )

م(/ أحمد بن علً الجصاص؛ دراسة وتحمٌك هانً حكمان 622

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2زٌدان العتبً

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -دراسات   أ -ـ التارٌخ االسالم0ً

 

 

3002 

6534220 

 0,0غ

 
 ؼفران ابراهٌم عزٌز

الرواٌة التارٌخٌة عند ٌالوت الحموي فً كتابه معجم البلدان 

بؽداد:  -2م/ ؼفران ابراهٌم عزٌز0002 -6,5هـ/ 505 -,33)

 0205لتربٌة أبن رشد، كلٌة ا -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 ٌالوت بن عبد هللا ، مإرخ -0دراسات    -ـ التارٌخ االسالم0ً

 أـ العنوان
 

 

3006 

6534220 

 56,م

 
 المرزوي، شرؾ الزمان الطاهر

لبائل الترن فً كتاب طبائع الحٌوان للمروزي وفً رحلة أبن 

 -2ممارنة/ شرؾ الزمان الطاهر المروزي فضالن دراسة
كربالء: جامعة  -2دراسة وتحمٌك صادق مكً علٌوي الشمري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

أبن فضالن، أبن فضالن  -0دراسات    -ـ التارٌخ االسالم0ً

 العنوان -ـ(   أه302 -22بن عباس بن راشد )

 

 

3002 

6534220 

 303و

 
 الوحاح، دعاء جبار عودة

م( منهجه 0055 -0025هـ/ ,55 -520سبط بن الجوزي )

وموارده فً كتابه تذكرة الخواص من االمة بذكر خصائص 

 -ذي لار: جامعة ذي لار -2االئمة/ دعاء جبار عودة الوحاح

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 0,,

 

3000 



 التارٌخ االسالمً رسالة ماجستٌر فً

 العنوان -دراسات   أ -ـ التارٌخ االسالم0ً

 

6534220 

 006ي

 

 هـ(505 -,50ٌالوت الحموي، ٌالوت بن عبد هللا )

خطط المدٌنة المنورة فً كتاب معجم البلدان لٌالوت الحموي 

/ ٌالوت بن عبد هللا ٌالوت الحموي؛ دراسة 0002هـ/ 505ت 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2الطائًوتحمٌك مٌثم عبٌد جواد 

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 325ب، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -دراسات   أ -ـ التارٌخ االسالم0ً

 

 

3000 

653420 

 ,32م

 
 الدمحمي، عصام نجم عبد هللا

االسالم النشاط االلتصادي فً شمال شبه الجزٌرة العربٌة لبل 
المرن الرابع المٌالدي حتى نهاٌة العهد الراشدي/ عصام نجم 

 0205كلٌة االداب،  -االنبار: جامعة االنبار -2عبد هللا الدمحمي

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

المرن الرابع المٌالدي  -تارٌخ اسالمً -ـ شبه الجزٌرة العربٌة0

 العنوان -أحتى نهاٌة العهد الراشدي   
 

 

3003 

653420 

 062و

 
 الوائلً، وسام خلٌل ابراهٌم

الحٌاة االلتصادٌة فً عمان لبل االسالم دراسة تارٌخٌة/ وسام 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2خلٌل ابراهٌم الوائلً

0205 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً تارٌخ العرب لبل االسالم

 العنوان -العصر الجاهلً   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

300, 

653420 

 260أ

 
 الهام عبد الواحد ناجً

 -2الهبات والهداٌا عند ائمة اهل البٌت/ الهام عبد الواحد ناجً
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 036

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -)االسالم(   أ -الهبات -0ـ التارٌخ االسالمً   0

 

 

3005 

653420 

 ,06ج

 
 الجبوري، ؼسان هادي زؼٌر

كتب الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ورسائله للدعوة الى االسالم )دراسة 

بؽداد: جامعة  -2تارٌخٌة(/ ؼسان هادي زؼٌر الجبوري

 0205كلٌة التربً،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 060

 االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ 

 العنوان -ـ التارٌخ االسالمً )عصر+ نبوة(   أ0

 

3005 



 

653420 

 ,06ج

 
 الجبوري، هاشم ابراهٌم هندي

ؼٌبات االئمة االثنى عشر )علٌهم السالم( دراسة تارٌخٌة/ 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2هاشم ابراهٌم هندي الجبوري

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 003

 ماجستٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة 
 العنوان -ـ التارٌخ االسالمً )االئمة االثنً عشر(   أ0

 

 

3000 

653420 

 6,0ح

 
 حوراء دمحم خلؾ

فلسفة وظائؾ اعضاء جسم االنسان: دراسة فً فكر ائمة اهل 

البصرة: جامعة  -2البٌت علٌهم السالم/ حوراء دمحم خلؾ

 0205االنسانٌة، كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة

 سم02ص؛ ,03

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ اهل البٌت )علٌهم السالم(0

 

 

3002 

653420 

 ,66ز

 
 الزهٌري، خالدة عباس نصٌؾ

مدٌنة صور من الفتح االسالمً حتى المرن السابع الهجري: 

بؽداد:  -2دراسة احوالها العامة/ خالدة عباس نصٌؾ الزهٌري

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 052م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 السابع الهجري حتى المرن -التارٌخ االسالمً -ـ مدٌنة صور0

 أـ العنوان
 

 

3006 

653420 

 062ع

 
 العمٌلً، ثائر هادي رسن

دراسة تارٌخٌة/  -شخصٌة الرسول دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( فً المران الكرٌم

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2ثائر هادي رسن العمٌلً

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 056

 االسالمًأطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ 

 العنوان -عصر النبوة   أ -ـ التارٌخ االسالم0ً

 

 

3032 

653420 

 ,32م

 
 دمحمهاشم حسٌن ناصر

وصاٌا الرسول )ص( دراسة فً الجوانب االجتماعٌة 

 -كربالء: جامعة كربالء -2وااللتصادٌة/ دمحم هاشم حسٌن ناصر

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 فً التارٌخ االسالمً رسالة ماجستٌر

 العنوان -ـ التارٌخ االسالمً   أ0

 

 

3030 

6534200  
 أسراء نجم عبد الرضا عبد الحسٌن

 



المعامالت الحرفٌة والتجارٌة فً المدٌنة المنورة زمن الرسول  5,0أ
)ص( فً مسانٌد االئمة الخمسة/ أسراء نجم عبد الرضا عبد 

التربٌة للعلوم كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -2الحسٌن

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 عصر الرسول دمحم )ص( -تارٌخ اسالمً -ـ المدٌنة المنورة0

 أـ العنوان
 

3030 

6534205 

 0,0ع

 
 عفراوي، أٌاد دخٌل

سٌاسة المجتمع عند االمام علً علٌه السالم/ اٌاد دخٌل 

كلٌة التربٌة  -المستنصرٌة بؽداد: الجامعة -2عفراوي

 0205االساسٌة، 

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة

امٌر  -هـ(2, -هـ2ق03ـ علً بن ابً طالب )علٌه السالم( )0

 العنوان -المإمنٌن   أ
 

 

3033 

6534205 

 650ن

 

 هـ(25,ت  -22النٌسابوري، أبو عبد هللا الحاكم )

سٌرة االمام علً علٌه السالم فً كتاب المستدرن على 
الصحٌحٌن للحاكم النٌسابوري/ أبو عبد هللا الحاكم 

 -2النٌسابوري؛ دراسة وتحمٌك سارة نجاح جبر الوائلً
 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

هـ(، امٌر 2, -هـ2ق03الم( )ـ علً بن ابً طالب )علٌه الس0

 العنوان -المإمنٌن   أ
 

 

303, 

653423 

 262ت

 
 التمٌمً، عبٌر عبد الرسول دمحم حسن

سٌاسة توازن السوق فً الدولة العربٌة االسالمٌة حتى نهاٌة 

م/ عبٌر عبد الرسول دمحم 550 -هـ0,العصر الراشدي عام 

ٌة للعلوم كلٌة الترب -كربالء: جامعة كربالء -2حسن التمٌمً

 0205االنسانٌة، 

 سم02؛ 300

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 توازن -السوق -0العصر الراشدي    -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 أـ العنوان
 

 

3035 

653423 

 ,26ح

 
 الحمٌداوي، هناء كرٌم خزعل

زوجات الخلفاء االموٌٌن وأثرهن السٌاسً: دراسة تارٌخٌة/ 

بؽداد: الجامعة المستنصرٌة،  -2خزعل الحمٌداويهناء كرٌم 

0205 

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر االموي   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

3035 



 

653423 

 ,56س

 
 السعٌدي، خدٌجة عبد الرضا حسٌن

 -550هـ/ 030 -0,المعارضة النسوٌة للسلطة االموٌة )

ذي لار: جامعة  -2خدٌجة عبد الرضا حسٌن السعٌديم(/ 0,6

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار

 سم02ص؛ 055د، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 هـ(030 -0,العصر االموي ) -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 العنوان -ـ المعارضة السٌاسٌة   أ0

 

 

3030 

653423 

 620س

 
 السٌالوي، حٌدر عبد االمٌر نعمة

بنو حنٌؾ ودورهم السٌاسً والفكري حتى نهاٌة العصر 

 -2م(/ حٌدر عبد االمٌر نعمة السٌالوي550هـ/ 0,الراشدي )
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 0,0

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر الراشدي   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

3032 

653423 

 052م

 
 المفضل، سوسن جعفر خضٌر

ائمة اهل البٌت )علٌهم السالم( والدولة االموٌة دراسة فً 

 -522هـ/ 030 -50اثرهم السٌاسً والفكري واالجتماعً )

 0205كلٌة االداب،  -م(/ ذي لار: جامعة ذي لار0,6

 سم02ص؛ 3,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر االموي   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

3036 

6534230 

 005ع

 
 عباس علً خلؾ

هـ( واثاره 030 -0,التوظٌؾ المبلً فً العصر االموي )

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2السٌاسٌة/ عباس علً خلؾ

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 33,

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر االموي   أ -تارٌخ -لعربًـ العالم ا0

 

 

30,2 

65342365 

 052ؾ

 
 فاطمة داود سالم

االوضاع السٌاسٌة فً الكوفة حتى نهاٌة الدولة االموٌة من 

 -2خالل كتاب انساب االشراؾ للبالذري/ فاطمة داود سالم
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ ,05

 ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً رسالة

البالذري، أحمد بن  -0التارٌخ االسالمً    -العراق )الكوفة(

 العنوان -جؽرافً   أ -هـ(، مإرخ006 -22ٌحٌى )

 

 

30,0 



65342365 

 550م

 
 مصطفى عبد االله عبد المنعم محمود

شهادة الزور فً الدولة العربٌة االسالمٌة حتى نهاٌة العصر 
ارٌخٌة/ مصطفى عبد االله عبد المنعم االموي دراسة ت

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2محمود

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر االموي   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

30,0 

65342,0 

 ,60ب

 
 البهادلً، نازن نعٌم عبد الحسن

فاطمة المعصومة )علٌها السالم( دراسة تارٌخٌة/ نازن السٌدة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2نعٌم البهادلً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

ـ فاطمة المعصومة، فاطمة بنت موسى ابن جعفر )علٌهم 0

 نالعنوا -السالم( )كرٌمة اهل البٌت(   أ
 

 

30,3 

653425 

 560خ

 

 هـ(53, -22الخطٌب البؽدادي، أبً بكر احمد بن علً )

آل البٌت )علٌهم السالم( من خالل تارٌخ بؽداد للخطٌب 

م(/ أبً بكر احمد بن علً 0202هـ/ 53,البؽدادي )ت: 

 -2الخطٌب البؽدادي؛ دراسة وتحمٌك جعفر جمعة فاخر الشوكً
 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ ,35

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر العباسً   أ -تارٌخ -ـ بؽداد0

 

 

30,, 

6534253 

 656م

 
 منصور حسٌن هادي

التجاذبات المذهبٌة تجاه الشٌعة االمامٌة االثنً عشرٌة ببؽداد 

 -2ٌن هاديم/ منصور حس0052 -0255هـ/ 555 -0,,
 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 5,2

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

الشٌعة  -0العصر العباسً    -تارٌخ -ـ العراق )بؽداد(0

 العنوان -االمامٌة   أ
 

 

30,5 

6534255 

 2,6ش

 
 الشمري، زٌنب عبد الرزاق خلؾ

العصور العباسٌة/  آل بختٌشوع ودورهم فً المعرفة الطبٌة فً

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2زٌنب عبد الرزاق خلؾ الشمري

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 المعرفة الطبٌة -0العصر العباسً    -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 أـ العنوان

 

30,5 



 

653425 

 506ن

 
 الكعبً، فالح عبد عبادي

رجاالت الشٌعة فً ادارة الدولة العباسٌة حتى سنة دور 

البصرة: جامعة  -2م/ فالح عبد عبادي الكعب6,5ًهـ/ ,33

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم02ص؛ 302

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان -العصر العباسً الثالث   أ –تارٌخ  -ـ العالم العرب0ً

 

 

30,0 

6534255 

 ,06ج

 
 الجبوري، مٌثم حمزة جبر

الترهٌب الفكري فً العراق خالل العصر العباسً حتى نهاٌة 

بابل:  -2م/ مٌثم حمزة جبر الجبوري0255 -هـ0,,سنة 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بابل

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر العباسً الثانً   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

30,2 

65342562 

 ,5ن

 
 النصر هللا، صفا دمحم مجٌد

دور المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة والفكر فً العراق خالل 

م(/ 0052 -250هـ/555 -0,0العصور العباسٌة المتؤخرة )

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2صفا دمحم مجٌد النصر هللا

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر العباسً   أ -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

30,6 

653420 

 ,06ع

 
 العبٌدي، ماهر ختال شرٌمط

 -305النزاعات الداخلٌة فً االندلس فً عصر الخالفة 

االنبار:  -2م/ ماهر ختال شرٌمط العبٌدي0230 -602هـ/ 00,

 0205كلٌة االداب،  -االنبار جامعة

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ االندلس )عصر الخالفة(  أ -ـ العالم العرب0ً

 

 

3052 

6534200 

 ,60ب

 
 البهادلً، سعاد بدٌر هاشم

 -هـ00,لطلونٌة دراسة فً احوالها العامة من الفتح الى سنة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2البهادلًم/ سعاد بدٌر هاشم 0232

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,30ذ، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -الفتوحات االسالمٌة    أ -0ـ تارٌخ اسالمً   0

 

 

3050 

6534200   



 الدعمً، ؼفران دمحم عزٌز 526د

 -60االندلسٌة )االسطورة وأثرها فً الرواٌة التارٌخٌة 

بؽداد:  -2(/ ؼفران دمحم عزٌز الدعم0260ً -000هـ/ ,2,

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد،  -جامعة بؽداد

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 الرواٌة التارٌخٌة  أـ العنوان -0تارٌخ اسالمً    -ـ االندلس0

 

3050 

  ,02,ع653
 عامر ممدوح خٌرو

وتؽٌٌر احداث  الفتنة والطوائؾ )أبن حٌان مإرخو االندلس 

بؽداد: جامعة  -2وأبن الخطٌب انموذجا(/ عامر ممدوح خٌرو

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ ,32هـ، -ا

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

أبن حٌان وأبن الخطٌب  -0تارٌخ اسالمً    -ـ االندلس0

 العنوان -)مإرخٌن(   أ
 

 

3053 

6534200 

 620ش

 
 شٌماء مبدر عٌدان علً

م(/ 0,60 -602هـ/ 260 -305االوضاع الصحٌة فً االندلس )

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2شٌماء مبدر عٌدان علً

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 3,,

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ االندلس0

 

 

305, 

65342000 

 056ق

 

 هـ(,,5 -05,الماضً عٌاض، عٌاض بن موسى )

أثر لضاة االندلس فً الحٌاة السٌاسٌة االدارٌة من خالل كتاب 

م/ 00,6هـ/ ,,5ترتٌب المدارن الماضً عٌاض المتوفً سنة 

عٌاض بن موسى الماضً عٌاض؛ دراسة وتحمٌك أنٌس دمحم 

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2جاسم حمادي المشهدانً

0205 

 سم02ص؛ 350

 أطروحة دكتوراه اداب فً فلسفة التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ االندلس0

 

 

3055 

6534200, 

 5,6أ

 
 االسدي، مروة عٌدان وادي

مدٌنة مكناسة الزٌتون دراسة فً احوالها العامة خالل عصري 

بابل:  -2الموحدٌن وبنً مرٌن/ مروة عٌدان وادي االسدي

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -عة بابلجام

 سم02ص: اٌض؛ 0,0ث، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 عصر الموحدٌن -التارٌخ االسالمً -ـ مدٌنة مكناسة الزٌتون0

 أـ العنوان
 

 

3055 

6534200,   



 السودانً، علً دمحم كاطع 6,0س
السٌاحً دراسة  الوعً الثمافً للمجتمع وأثره فً حركة التدفك

بؽداد:  -2مٌدانٌة لمجتمع مدٌنة بؽداد/ علً دمحم كاطع السودانً

 0205كلٌة االدارة وااللتصاد،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02: اٌض؛ 052ن، -أ

 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق

 العنوان -بؽداد   أ -السٌاحة -0العراق    -ـ السٌاحة0

 

3050 

6534200 

 26ع

 
 العلً، حٌدر عبد الرزاق جعفر

االؼتٌاالت السٌاسٌة فً االندلس حتى نهاٌة دولة الموحدٌن 

كلٌة  -م(/ البصرة: جامعة البصرة0003 -005هـ/ 502 -60)

 0205االداب، 

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -عصر الموحدون   أ -تارٌخ اسالمً -ـ االندلس0

 

 

3052 

65342005 

 60م

 
 مها عداي سلمان

 -535دور لصور ؼرناطة فً الحٌاة السٌاسٌة والدٌنٌة 

بؽداد: جامعة  -2م/ مها عداي سلمان0,60 -0030هـ/ 260

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 انالعنو -تارٌخ اسالمً   أ -ـ ؼرناطة0

 

 

3056 

65342000 

 366أ

 

 هـ(353 -22أبن حٌون، النعمان بن دمحم )

تارٌخ الدولة الفاطمٌة فً المؽرب من خالل كتاب المجالس 

هـ/ النعمان بن 353والمساٌرات للماضً النعمان المؽربً ت

 -2دمحمأبن حٌون؛ دراسة وتحمٌك دمحم مهدي علً الشبري
 0205التربٌة،كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 3,2

 أطروحة دكتوراه اداب فً فلسفة التارٌخ االسالمً

 العنوان -الدولة الفاطمٌة   أ -0تارٌخ اسالمً    -ـ المؽرب0

 

 

3052 

65342005 

 600ب

 
 البٌاتً، زهٌر محمود عبد جاسم

الحٌاة العلمٌة فً المؽرب العربً من خالل كتاب تارٌخ مدٌنة 

م(/ زهٌر محمود عبد 0005هـ/ 500دمشك البن عساكر )ت 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى-2جاسم البٌاتً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 300

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

أبن عساكر، علً بن الحسٌن  -0تارٌخ اسالمً    -ـ المؽرب0

 العنوان -هـ(، مإرخ    أ500 -66,)

 

 

3050 

653 ,2005   



 الجبوري، عال عبد الكرٌم مهدي ,06ج
الحرؾ والحرفٌون فً مدٌنة مراكش خالل عصري المرابطٌن 

م(/ عال عبد الكرٌم ,000 -0250هـ/ 552 -,5,والموحدٌن )

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2مهدي الجبوري

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -الموحدون فً شمال افرٌمٌا   أـ 0

 

3050 

65342005 

 066ط

 
 الطائً، علً كاظم عواد

أثر علماء االندلس فً الحٌاة العلمٌة للدولة الحفصٌة/ علً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء-2كاظم عواد الطائً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ 

 العنوان -ـ الدولة الحفصٌة   أ0

 

 

3053 

65342002 

 00,أ

 

 هـ(566 -525أبن الدباغ، عبد الرحمن بن دمحم )

دور الفمهاء فً المؽرب من خالل كتاب معالم االٌمان فً 
معرفة اهل المٌروان/ عبد الرحمن بن دمحم أبن الدباغ؛ دراسة 

كلٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -2وتحمٌك ثامر هادي العبٌدي

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 00,

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ المؽرب0

 

 

305, 

65342002 

 ,6ز

 
 زٌد ابراهٌم جواد

دراسة فً المنهج والموارد/ زٌد  -البٌان المؽرب آلبن عذاري

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2ابراهٌم جواد

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ المؽرب0

 

 

3055 

65342006 

 ,65ن

 

 (,60 -22)النوشرٌسً، أحمد بن ٌحٌى 

الجوانب االلتصادٌة واالجتماعٌة من خالل كتاب المعٌار 
المعرب والجامع المؽرب عن فتاوي علماء افرٌمٌة واالندلس 

م/ أحمد بن 0522 -هـ,60والمؽرب للنوشرٌسً المتوفً عام 

 -2ٌحٌى النوشرٌسً؛ دراسة وتحمٌك حارث علً عبد هللا
 0205، كلٌة التربٌة -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02صح ,30

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً 

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ المؽرب0

 

3055 



 

6534203 

 656ق

 
 المٌسً، اسماء علً فهد

االسكندرٌة فً عصر سالطٌن الممالٌن دراسة فً احوالها 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العامة/ اسماء علً فهد المٌسً

 0205للبنات، التربٌة 

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ االسكندرٌة0

 

 

3050 

6534203 

 526م

 
 المعموري، سامً عبٌد كاظم

االجازة العلمٌة عند علماء جبل عامل خالل المرنٌن الثامن 

 بابل: جامعة -2والتاسع الهجرٌٌن/ سامً عبٌد كاظم المعموري

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم02ص؛ 003

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ بالد الشام0

 

 

3052 

6534203 

 656م

 
 الموسوي، علً رحمن وحٌد

هـ/ 365 -,05دمشك دراسة فً احوالها السٌاسٌة والحضارٌة 

كلٌة التربٌة  -جامعة بابل بابل: -2علً رحمن وحٌد الموسوي

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ دمشك0

 

 

3056 

65342030 

 62,هـ

 
 هدٌل حسٌن عبد الهادي

حلب فً المرنٌن االول والثانً الهجرٌٌن )دراسة سٌاسٌة، 

بؽداد: جامعة  -2عبد الهاديادارٌة، التصادٌة(/ هدٌل حسٌن 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد

 سم02ص؛ 0,2

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ حلب0

 

 

3002 

6534203 

 60,م

 
 مروة ؼازي دمحم

م(/ ,0 -00هـ/ 2-5اسرة آل نما ودورها الفكري منذ المرن )

كلٌة التربٌة للبنات،  -عة بؽدادبؽداد: جام -2مروة ؼازي دمحم

0205 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ العراق )الحلة(0

 

 

3000 

65342030 

 0,6هـ

 
 الهادي، حسنٌن عبد الرزاق حسن

 

3000 



الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً مصر أبان الحكم البٌزنطً 

 -2حسنٌن عبد الرزاق حسن الهاديهـ/ 02م/ 5,0 -م332
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 052

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ مصر0

 

65342032 

 006أ

 
 أبتهال لاسم حسٌن

 -352أثر التشٌٌع فً المجتمع المصري فً العصر الفاطمً 

بؽداد: الجامعة  -2م/ ابتهال لاسم حسٌن0000 -652هـ/ 550

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 التشٌٌع فً المجتمع  -0العصر الفاطمً    -تارٌخ -ـ مصر0

 أـ العنوان
 

 

3003 

65342032 

 ,32أ

 
 أحمد عبد هللا حمٌد

هـ: دراسة 550 -352العصر الفاطمً مدٌنة االسكندرٌة فً 

بؽداد: الجامعة  -2سٌاسٌة حضارٌة/ احمد عبد هللا حمٌد

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر الفاطمً   أ -التارٌخ االسالمً -ـ مصر0

 

 

300, 

65342032 

 ,20ن

 
 اقكالرا عزٌز فرنسٌس اسح

هـ/ 502 -065مهنة الطب واالطباء فً العصر الفاطمً )

بؽداد: جامعة  -2م(/ كالرا عزٌز فرنسٌس اسحاق0000 -626

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم02ص؛ 536هـ، -ا

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً

 العنوان -الطب  أ -العهد الفاطمً    -تارٌخ اسالمً -ـ مصر0

 

 

3005 

65342032 

 606ن

 
 الكنانً، مصرٌة تعبان مهدي

 -هـ352دور االسواق فً الحٌاة االلتصادٌة لمصر الفاطمٌة )

بؽداد:  -2م(/ مصرٌة تعبان مهدي الكنان0000ً -656/ 550

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 555

 أطروحة دكتوراه فً االلتصاد االسالمً 

 نالعنوا -ـ الدول الفاطمٌة   ا0

 

 

3005 

65342036 

 603م

 
 المٌاحً، جلٌلة فٌصل برؼش

 -506االسر العلمٌة فً حلب واثرها فً العصر االٌوبً )

 -2(/ جلٌلة فٌصل برؼش المٌاح0352ً -0023هـ/ 552

 

3000 



 0205كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ حلب0

 

653420, 

 ,02ع

 
 العامري، دمحم حسٌن ابراهٌم

المذلهب االسالمٌة وأثرها على الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة 
بؽداد: الجامعة  -2فً بالد الٌمن/ دمحم حسٌن ابراهٌم الشمري

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 3,3

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -الٌمنـ 0

 

 

3002 

653420,0 

 ,3س

 
 سحر حسن عبد الرسول

م(/ 0226 -250هـ/ 22, -0,0الدولة الٌعفرٌة فً الٌمن )

كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2سحر حسن عبد الرسول

0205 

 سم02ص؛ 005

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -اسالمً   أتارٌخ  -ـ الدولة الٌعفرٌة0

 

 

3006 

3564205 

 660ز

 
 زٌنب صدام خنجر

الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة فً العراق من خالل كتاب 
االوراق  لسم الراضً باهلل والمتمً هلل آلبً بكر الصولً ت 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/ زٌنب صدام خنجر6,5هـ/ 335)

 0205 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة،

 سم02ص؛ 056

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ العراق0

 

 

3022 

65342056 

 ,00ص

 
 صابرٌن بهاء عبد الرضا

 -0250هـ/ 555 -,5,الحٌاة العلمٌة فً اللٌم فارس )

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/ صابرٌن بهاء عبد الرضا0052

 0205رشد، كلٌة التربٌة ابن 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ اٌران )اللٌم فارسً(0

 

 

3020 

65342056 

 62,هـ

 
 هدٌل عماد نعٌم

امارة الري فً العهد البوٌهً دراسة فً احوالها االدارٌة 

ذي لار: جامعة  -2وااللتصادٌة واالجتماعٌة/ هدٌل عماد نعٌم

 0205كلٌة االداب،  -لار ذي

 سم02ص؛ 002

 

3020 



 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ البوٌهٌون0

 

6534202 

 62,م

 
 مرٌم كاظم هادي

 -0023هـ/ 552 -522الجٌش والنظم الحربٌة عند المؽول )

االداب، كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2م(/ مرٌم كاظم هادي0052

0205 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التنارٌخ االسالمً

 العنوان -تارٌخ اسالمً   أ -ـ المؽول0

 

 

3023 

653422 

 65أ

 
 اوس دمحم عبد الرحٌم جبار

المؽول الوافدٌة فً عهد الممالٌن البحرٌة/ أوس دمحم عبد 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الرحٌم جبار

 سم02ص؛ 002م، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -المؽول  أ -0عهد الممالٌن   -تارٌخ -ـ العالم العرب0ً

 

 

302, 

653422, 

 656م

 
 الموسوي، ورود نوري حسٌن

االحوال االجتماعٌة وااللتصادٌة للطبمة الحاكمة فً عصر 

واسط:  -2الممالٌن الشراكسة/ ورود نوري حسٌن الموسوي

 0205كلٌة التربٌة،  -امعة واسطج

 سم02ص؛ 306

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -الممالٌن الشراكسة   أ -تارٌخ اسالمً -ـ مصر0

 

 

3025 

6534026 

 262د

 
 الدلٌمً، ٌوسؾ سامً فرحان حسٌن

 -0620التطورات السٌاسٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

االنبار: جامعة  -2حسٌن الدلٌمً/ ٌوسؾ سامً فرحان 0665

 0205كلٌة االداب،  -االنبار

 سم02ص؛ 055

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (0665 -0620تارٌخ حدٌث ) -ـ السعودٌة0

 العنوان -االحوال السٌاسٌة   أ -ـ السعودٌة0

 

 

3025 

6534, 

 362ح

 
 الحجٌمً، دمحم حموز لفته

الؽوص وراء اللإلإ فً الساحل العمانً صناعة الؽوص: 

 -2( دراسة تارٌخٌة/ دمحم حموز لفته الحجٌم0606ً -0202)
 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -المثنى: جامعة المثنى

 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 اللإلإ )عمان( -0(   0606 -0202تارٌخ حدٌث ) -ـ عمان0

 العنوانأـ 

 

3020 



 

6534,255 

 660أ

 
 اٌهاب حسٌن علً حسن مصٌرع

 -0260التطورات االلتصادٌة فً امارات الساحل العمانً 

 -بابل: جامعة بابل -2/ اٌهاب حسٌن علً حسٌن مصٌرع0636

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,2ر، -ب

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ عمان0

 

 

3022 

653,,22 

 602ح

 
 الحٌالً، سعد جمٌل خلؾ

/ سعد 0660 -0600الدور التنظٌمً لبرٌطانٌا فً سلطة عمان 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -2جمٌل خلؾ الحٌالً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   ا -ـ دولة عمان0

 

 

3026 

6534522 

 650ع

 
 العٌساوي، رجاء عجٌل جفات

 -0600المجلس الوطنً االتحادي االماراتً وسٌاسته الداخلٌة 

جامعة ذي  -ذي لار -2/ رجاء عجٌل جفات العٌساوي0620

 0205كلٌة التربٌة،  -لار

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (  0620 -0600) تارٌخ حدٌث—ـ االمارات العربٌة0

 أـ العنوان
 

 

3062 

6534526 

 ,05س

 
 الساعدي، حسٌن علً حسٌن

 -0622التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة فً لطر 

جامعة الدول العربٌة:  -2/ حسٌن علً حسٌن الساعدي0662

معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً  -2اتحاد المإرخٌن العرب

 0205للدراسات العلٌا، 

 سم02ص؛ 025

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث    أ -ـ لطر0

 

 

3060 

653422, 

 2,0ذ

 
 ذكرى عبد الدٌن عزٌز

السٌاسة العثمانٌة تجاه الكوٌت فً عهد الشٌخ مبارن الصباح 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ ذكرى عبد الدٌن عزٌز0605 -0265

 0205كلٌة التربٌة، 

 سم02ص؛ 050

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   0605 -0265تارٌخ حدٌث  -ـ الكوٌت0

 

 

3060 

655420   



 المكصوصً، علً حسن علً زبٌد 556م

م(/ علً حسٌن 0520 -0,50اٌران فً عهد االق لوٌنلو )

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2علً زبٌد المكصوصً

0205 

 سم02ص؛ 006

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ اٌران0

 

3063 

655423 

 6,0أ

 
 االٌدامً، وسن عبد العظٌم فاهم

االرمن والحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة فً اٌران خالل العهد 

 -2/ وسن عبد العظٌم فاهم االٌدام0000ً -0520الصفوي 
 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم02ص؛ 022ج، -، أ0ج

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ أٌران0

 

 

306, 

6554250 

 5,ش

 
 الشرع، دمحم حاتم خلؾ

/ دمحم حاتم خلؾ 06,0 -0605التطورات االجتماعٌة فً اٌران 

التربٌة لسم كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2الشرع

 0205التارٌخ، 

 دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث    أ -ـ اٌران0

 

 

3065 

6554253 

 6,0ج

 
 الجورانً، حسٌن عبد زاٌر

دراسة تارٌخٌة/  0606 -0652التطورات االلتصادٌة فً اٌران 

لٌة ك -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2حسٌن عبد زاٌر الجورانً

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 302

 دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 االحوال االلتصادٌة -اٌران -0تارٌخ حدٌث    -ـ أٌران0

 أـ العنوان
 

 

3065 

6554253 

 ,60ز

 
 الزٌادي، فهد سوادي فهد

 0600 -0650امٌر اسد هللا علم ودوره السٌاسً فً اٌران 

المثنى: جامعة  -2فهد الزٌاديدراسة تارٌخٌة/ فهد سوادي 

 0205كلٌة التربٌة،  -المثنى

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -امٌر اسد هللا )وزٌر(   أ -0تارٌخ حدٌث    -ـ أٌران0

 

 

3062 

655425, 

 2,6ش

 
 الشمري، وفاء عبد المهدي راشد

 -0606الجمهورٌة االسالمٌة االٌرانٌة ومعولات نشإها )

 -2( دراسة تارٌخٌة/ وفاء عبد المهدي راشد الشمري0622

 

3062 



 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 3,0

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ اٌران0

 

655425,0 

 ,06ج

 
 الجبوري، أحمد فلٌح حسن

راسة فً السٌاسة الداخلٌة اٌران فً عهد االمام الخمٌنً د
/ أحمد فلٌح حسٌن 0620حزٌران  00 -0622شباط 05

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -2الجبوري

0205 

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 السٌاسة الداخلٌة -اٌران -0تارٌخ حدٌث    -ـ اٌران0

 أـ العنوان
 

 

3066 

655425,3 

 ,66م

 
 مهند عبد العزٌز عٌسى

سٌاسة اٌران الخارجٌة فً عهد الرئٌس علً اكبر هاشمً 

دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة/ مهند عبد  0660 -0626فسنجانً 

 0205كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2العزٌز عٌسى

 سم02ص؛ ,05

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -أ تارٌخ حدٌث   -ـ اٌران0

 

 

3222 

65545 

 505خ

 
 الخزاعً، صباح علكم موسى عبطان

/ صباح علكم ,065 -0633عصبة العمل المومً السورٌة 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2موسى عبطان الخزاعً

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 053

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ سورٌا0

 

 

3220 

65545 

 0,0س

 
 سارة عبد الكاظم جواد

/ سارة عبد 0620 -0602مولؾ سورٌا من لضاٌا بالد الشام 

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الكاظم جواد

 سم02ص؛ 000د، -ب

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ سورٌا0

 

 

3220 

6554530 

 6603م

 
 المٌاحً، سلسبٌل جابر عناد

المكانة التجارٌة لمدٌنة دمشك من المرن الثانً حتى نهاٌة 

بؽداد:  -2المرن الرابع الهجري/ سلسبٌل جابر عناد المٌاحً

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 055

 

3223 



 رسالة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

الثانً حتى نهاٌة المرن الرابع  من المرن -تارٌخ -ـ دمشك0

 العنوان -الهجري   أ
 

65545 

 ,6ن

 
 نور عالء ٌونس

/ نور عالء 06,6 -0635الكتلة الوطنٌة ودورها فً لبنان 

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة ذي لار -ذي لار -2ٌونس

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -(   أ06,6 -0635) تارٌخ حدٌث -ـ لبنان0

 

 

322, 

6554520 

 ,60ج

 
 العلكم، جهاد بارع كرٌم

/ جهاد بارع كرٌم 0605 -0606أعالن دولة لبنان الكبٌر 

كلٌة التربٌة لسم التارٌخ،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2العلكم

0205 

 سم02ص؛ 005

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ لبنان0

 

 

3225 

6554525 

 065ر

 
 الربٌعً، عبد السالم متعب عٌدان

الموازنة واثرهم فً التطورات السٌاسٌة الداخلٌة اللبنانٌة 

بؽداد:  -2/ عبد السالم متعب عٌدان الربٌع0626ً -0652

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 32,ح، -أ

 أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -الموازنة   أ -0تارٌخ حدٌث    -انـ لبن0

 

 

3225 

6554520 

 6,0ؾ

 
 الفهداوي، عبد المادر احمد فهد

/ عبد المادر احمد فهد 0620 -0656الحركة الوطنٌة اللبنانٌة 

 0205كلٌة االداب،  -االنبار: جامعة االنبار -2الفهداوي

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ لبنان0

 

 

3220 

6554526 

 003خ

 
 الخفاجً، حنان صاحب عبد

الكنٌسة المارونٌة والتطورات الداخلٌة فً لبنان/ حنان صاحب 

كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2عبد الخفاجً

0205 

 سم02ص؛ 320

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ

 العنوان -الكنٌسة المارونٌة   أ -0حدٌث   تارٌخ  -ـ لبنان0

 

 

3222 

65540   



 التمٌمً، فراس ابراهٌم حمٌد 262ت
المالحة فً االنهر العرالٌة ومولؾ المبائل العرالٌة العربٌة 

البصرة:  -2/ فراس ابراهٌم حمٌد التمٌمً,060 -0256منها 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم02ص؛ 006

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 تارٌخ -المالحة )العراق( -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

3226 

65540 

 566ح

 
 الحسٌنً، عدنان عبد الحسٌن حمد

وزارة التربٌة العرالٌة دراسة فً تطور الهٌكل االداري 

/ عدنان عبد الحسٌن  حمد 0606 -0652والتنظٌمً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -المثنى: جامعة المثنى -2الحسٌنً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-وزارة التربٌة العرالٌة  أ -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 

 

3202 

65540 

 565ع

 
 العزٌز، مهدي محمود حسن مهدي

راسة تارٌخٌة/ د 0200 -0260المدرسة الشٌخٌة بٌن عامً 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -2مهدي محمود حسن مهدي العزٌز

 0205التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 0,5

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

المدارس الدٌنٌة )المدرسة  -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 العنوان -الشٌخٌة(   أ
 

 

3200 

65540 

 60,م

 
 مروة حبٌب حسن

/ مروة حبٌب 0605 -0256االدارة العثمانٌة فً لواء المنتفك 

 0205ذي لار: جامعة ذي لار، -2حسن

 سم02ص؛ 060

 ماجستٌر فً التارٌح الحدٌث

)لواء  -تارٌخ حدٌث -العراق -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 العنوان -الناصرٌة   ا -المنتفك(
 

 
3200 

6554020 

 05,أ

 
 أراس حسٌن الفت

دراسة فً العاللات  ,060 -0222بؽداد  -برلٌنسكة حدٌد 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الدولٌة/ اراس حسٌن الفت

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 5,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -العاللات الدولٌة   أ -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 

 

3203 

6554020   



 الجبوري، هادي دمحم محمود ,06ج
لباب مساجد الموصل فً العصر العثمانً/ هادي دمحم محمود 

 0205كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2الجبوري

 سم02ص؛ 055ح، -ب

 رسالة ماجستٌر فً االثار االسالمٌة

االثار  -0العصر العثمانً    -تارٌخ -ـ العراق )موصل(0

 العنوان -موصل   أ -االسالمٌة )العراق(
 

320, 

6554020 

 262ج

 
 الجمٌلً، أحمد رخت مدب علً

امارة ابً رٌشة بٌن المرنٌن السادس عشر والسابع 

االنبار:  -2عشردراسة تارٌخٌة/ احمد رخت مدب علً الجمٌلً

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة االنبار

 سم02ص؛ 050

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -العصر العثمانً   ا -تارٌخ حدٌث -ـ العراق0

 

 

3205 

65540200 

 06,ط

 
 الطرفً، ٌاسمٌن سلمان عبد عون

الهندٌة )طوٌرٌج( دراسة فً اوضاعها االجتماعٌة ابان العهد 

(/ ٌاسمٌن سلمان عبد عون 0600 -0200العثمانً االخٌر )

 0205كلٌة التربٌة،  -كربالء: جامعة كربالء -2الطرفً

 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -العهد العثمانً  أ -تارٌخ -ـ العراق0

 

 

3205 

6554020 

 506ع

 
 العزاوي، وفاء ولٌد حسن

االولاؾ والخدمات الرلمٌة فً والٌة بؽداد فً العهد العثمانً 

بؽداد:  -2/ وفاء ولٌد حسٌن العزاوي0600 -0203االخٌر 

 0205كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 023

 الخدمات الولفٌة -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق )والٌة بؽداد(0

 العنوان -ـ العثمانٌون   أ3

 

 

3200 

6554020 

 ,32أ

 
 أحمد صفاء سوده

م 0652 -0600تارٌخ الحركة الرٌاضٌة فً البصرة بٌن عامً 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -2احمد صفاء سودة

0205 

 سم02ص؛ 062

 ماجستٌر فً تارٌخ العراق المعاصر

الحركة الرٌاضٌة    -0   0652 -0600تارٌخ حدٌث  -ـ العراق0

 العنوان -أ
 

 

3202 

6554020 

 065ر

 
 الربٌعً، هشام حنتوش سلمان

 -0600التطور الرٌاضً للصحافة الرٌاضٌة فً العراق 

 

3206 



المإرخٌن اتحاد  -2/ هشام حنتوش سلمان الربٌع0622ً

 0205العرب: معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً، 

 سم02ص؛ 0,2

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -الصحافة الرٌاضٌة   أ -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 

6554053 

 ,60أ

 
 اٌاد ٌونس عرٌبً نعمة

ً بؽداد الجمعٌات االجتماعٌة والدٌنٌة والفنٌة واثرها الثمافً ف

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2/ أٌاد ٌونس عرٌبً نعمة0652 -0633

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ العراق0

 

 

3202 

6554023 

 052ب

 
 باسم دمحم حمودي

الداخلٌة فً جرٌدة الشعب ومولفها من التطورات السٌاسٌة 

بؽداد: جامعة  -2/ باسم دمحم حمودي0652 -06,5العراق 

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم02ص؛ 052

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   0652 -06,5تارٌخ حدٌث  -ـ العراق0

 

 

3200 

6554023 

 560ح

 
 الحسناوي، أثٌر رزاق نعٌم

 -06,2الطالبٌة فً طرح االحزاب السٌاسٌة العرالٌة الحركة 

 -ذي لار:جامعة ذي لار -2/ أثٌر رزاق نعٌم الحسناوي0653

 0205كلٌة االداب، 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ

 االحوال السٌاسٌة -العراق -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

3200 

6554023 

 26ح

 
 هادي عبادةالحلً، صالح 

/ 0653 -0600االلصاء السٌاسً فً تارٌخ العراق المعاصر 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2صالح هادي عبادة الحلً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 026ج، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث    ا -ـ العراق0

 

 

3203 

6554023 

 ,02ع

 
 العامري، عهد دمحم عبد علً

السجون والمعتمالت العرالٌة دراسة فً احوال السجناء 

م عهد دمحم عبد علً 0652 -0600والمعتملٌن السٌاسٌن 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2العامري

 

320, 



 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 302

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -السجون السٌاسٌة   أ -0ٌث   تارٌخ حد -ـ العراق0

 

6554023 

 262ع

 
 العكٌلً، حمٌد حسون نهاي

لواء  0652 -0630عاللة االلطاعً بالفالح فً العراق 

بؽداد: الجامعة  -2العمارة انموذجا/ حمٌد حسون نهاي العكٌلً

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم02ص؛ 025ز، -أ

 ارٌخ الحدٌث والمعاصررسالة ماجستٌر فً الت

 العراق -االلطاع -0(   0652 -0630تارٌخ ) -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

3205 

6554023 

 200ع

 
 عالء اسماعٌل صالح

تركمان العراق واوضاعهم السٌاسٌة واالجتماعٌة خالل الحكم 

 -2/ عالء اسماعٌل صالح0652 -0600الملكً فً العراق 
 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم02ص؛ 0,3

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 -العراق )التركمان( -0الحكم الملكً    -تارٌخ -ـ العراق0

 العنوان -احوال سٌاسٌة   أ
 

 

3205 

6554023 

 ,32م

 
 دمحم كامل عوٌد

ذي  -2/ دمحم كامل عوٌد0652 -0600المضاء فً لواء المنتفك 

 0205كلٌة االداب،  -لار: جامعة ذي لار

 سم02ص: اٌض؛ 063ث، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العراق )ذي لار(  -المضاء -الحكم الملكً     -تارٌخ -ـ العراق0

 أـ العنوان
   

 

3200 

6554023 

 ,6ن

 
 نور سالم مجٌد عودة

مشكالت الحدود العرالٌة مع دول الجوار الجؽرافً العربً 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -2سالم مجٌد عودة/ نور 0652 -0600

 0205كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 035

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   0652 -0630تارٌخ حدٌث  -ـ العراق0

 

 

3202 

6554025 

 605أ

 
 أنتظار عبد الرزاق عبد محً العبد العال

تارٌخٌة/ انتظار دراسة  -0223 -0650جامعة النجؾ الدٌنٌة 

بؽداد: الجامعة  -2عبد الرزاق عبد محً عبد العال

 0205كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 

3206 



 سم02ص؛ ,02

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ العراق0

 

6554025 

 ,2,س

 
 سرمد سعد ٌوسؾ طاهر

تارٌخٌة/ سرمد  دراسة -0653 -0652وزارة الداخلٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2سعد ٌوسؾ طاهر

0205 

 سم02ص؛ 060

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 وزارة الداخلٌة العرالٌة -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 أـ العنوان
 

 

3232 

6554025 

 ,5س

 
 سعد دمحم علً حسٌن

تارٌخٌة/ سعد دمحم علً دراسة  0652 -0652لواء دٌالى 

 0205كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2حسٌن

 سم02ص؛ 050

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ   أ -دٌالى -0تارٌخ حدٌث    -ت العراق0

 

 

3230 

6554025 

 ,06ع

 
 العبٌدي، دالٌا دمحم شهاب

دراسة  -0652 -0652اق وزارة االصالح الزراعً فً العر

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2تارٌخٌة/ دالٌا دمحمشهاب العبٌدي

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 053

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -االصالح الزراعً )العراق(  أ -0تارٌخ    -ـ العراق0

 

 

3230 

6554025 

 0,6ؾ

 
 فادٌة ٌعكوب ٌوسؾ

دراسة تارٌخٌة  0653 -0652الموانئ العرالٌة  مصلحة

لفعالٌات دوائرها وانجازاتها فً ضوء مجلة الموانئ/ فادٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2ٌعكوب ٌوسؾ

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 000ط، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -الٌة   االموانئ العر -0تارٌخ حدٌث   -ـ العراق0

 

 

3233 

6554025 

 262د

 
 الدلٌمً، فاتن مهدي خٌري عبد االمٌر

( دراسة تارٌخٌة/ 0655 -06,0االحصاء السكانً فً العراق )

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -2فاتن مهدي خٌري عبد االمٌر

 0205للعلوم االنسانٌةن 

 سم02صح 022

 والمعاصررسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث 

 

323, 



 العنوان -تارٌخ حدٌث   ا -ـ العراق0

 

6554022 

 262ع

 
 العكٌلً، ضفاؾ مهدي حسون

 -0600الدور العرالً فً منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبن 

ذي  -2دراسة تارٌخٌة/ ضفاؾ مهدي حسون العكٌلً 0622

 0205كلٌة االداب،  -لار: جامعة ذي لار

 سم02ص؛ ,02

 فً التارٌخ الحدٌث والمعاصررسالة ماجستٌر 

 العنوان -التصادٌات  أ -النفط -0تارٌخ حدٌث    -ـ العراق0

 

 

3235 

6554000 

 ,03م

 
 ماجدة كرٌم حسن

/ ماجدة كرٌم 0600 -0622مدٌنة بؽداد فً عهد االتحادٌٌن 

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2حسن

 سم02ص؛ 053

 فً التارٌخ الحدٌثرسالة دكتوراه فلسفة 

 العنوان -عهد االتحادٌٌن   أ -تارٌخ حدٌث -ـ بؽداد0

 

 

3235 

6554000 

 526م

 
 المعموري، احمد صالح خدٌة عبادي

االسر االلطاعٌة ودورها السٌاسً وااللتصادي فً لواء الحلة 

بابل:  -2/ احمد صالح حذٌة عبادي المعموري0652 -0600

 0205وم السٌاسٌة، كلٌة التربٌة للعل -جامعة بابل

 سم02ص؛ 055خ، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ الحلة0

 

 

3230 

6554005 

 5,6س

 
 السعدي، انتصار عبد عون محسن

الحٌاة االجتماعٌة فً مدٌنة كربالء فً العهد العثمانً االخٌر 

عون محسن  ( دراسة تارٌخٌة/ انتصار عبد,060 -0256)

 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2العبٌدي

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ كربالء الممدسة0

 

 

3232 

6554033 

 5,6س

 
 السعدون، كرٌم احمد حامً

تؤثٌر نظام الطابو على االوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة 

م/ كرٌم احمد 0220 -0256اسٌة فً امارة المنتفك والسٌ

 0205لسم التارٌخ،  -واسط: جامعة واسط -2حامً السعدون

 سم02ص؛ 0,0

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -أ   0220 -0250)امارة المنتفك(  -ـ البصرة0

  

 

3236 

6554220 

 060ر

 
 الرفٌك، دٌانا فارس دمحم

 

32,2 



واالجتماعٌة فً امارة شرق االردن/ دٌانا التطورات االلتصادٌة 

كلٌة التربٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -2فارس دمحم الرفٌك

 0205لسم التارٌخ، 

 سم02ص؛ 066

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 احوال التصادٌة -االردن -0تارٌخ حدٌث    -ـ االردن0

 أـ العنوان
 

6554225 

 ,56أ

 
 علً عطٌة كاملاالزٌرجاوي، 

/ علً 0652 -06,0دور هزاع المجالً فً السٌاسة االردنٌة 

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -2عطٌة كامل االزٌرجاوي

 0205االداب، 

 سم02ص؛ 302

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 -0602المجالً، هزاع ) -0تارٌخ حدٌث    -ـ االردن0

 العنوان -أل (، رئٌس وزراء االردن  0652

 

 

32,0 

6554623 

 ,63س

 
 السنجري، حسٌن طالب مهدي

/حسٌن 0652 -06,2االوضاع السٌاسٌة فً الضفة الؽربٌة 

كلٌة االداب،  -جامعة ذي لار -ذي لار -2طالب مهدي السنجري

0205 

 سم02ص؛ 020

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ فلسطٌن0

 

 

32,0 

655462, 

 30,م

 
 المدحتً، رباح مرزة خضٌر

دور منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً الحرب االهلٌة اللبنانٌة 

كربالء: جامعة  -2/ رباح مرزة خضٌر المدحت0620ً -0605

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ 062

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 الحرب االهلٌة اللبنانٌة -0خ حدٌث   تارٌ -ـ فلسطٌن0

 أـ العنوان
 

 

32,3 

655460 

 606ن

 
 الكنانً، مرٌم عالوي فهد

م(/ 0505 -0052هـ/ 600 -552المدس فً عصر الممالٌن )

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2مرٌم عالوي فهد الكنانً

 0205للبنات، 

 سم02ص؛ 050خ، 2ب

 سالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ اال

 عصر الممالٌن -0عصر الممالٌن   -تارٌخ -ـ المدس0

 أـ العنوان
 

 

32,, 

656402,   



 الفهد، ماهر جاسب حاتم ,6ؾ

/ ماهر جاسب حاتم 06,2 -06,2حركة االستمالل البورمٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -2الفهد

0205 

 سم02ص؛ 526

 فً التارٌخ الحدٌثأطروحة دكتوراه فلسفة 

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ مٌانمار )بورما(0

 

32,5 

652400 

 503أ

 
 االعاجٌبً، سالم جبار منشد

النشاط االلتصادي فً بالد الجرٌد من المرن الرابه حتى نهاٌة 

م(/ سالم 0365 -603هـ/ 066 -320المرن الثامن الهجري )

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -2جبار منشد االعاجٌبً

0205 

 سم02ص؛ 352

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ

 نوانالع -تارٌخ )بالد الجرٌد(   أ -ـ افرٌمٌا0

 

 

32,5 

6504025 

 562ن

 
 النعٌمً، هند عادل اسماعٌل

(/ هند عادل اسماعٌل ,060 -0655سٌاسة اٌبٌا النفطٌة )

 0205كلٌة التربٌة ابن رشد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -2النعٌمً

 سم02ص؛ 322

 أطروحة دكتوراه اداب فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ لٌبٌا0

 

 

32,0 

650 

 2,0ح

 
 الحمدانً، حمزة صباح كاظم

/ حمزة صباح 0003 -0052مصر فً عهد علً بن الكبٌر 

 0205كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -2كاظم الحمدانً

 سم02ص؛ 055

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -عهد علً بن الكبٌر  ا -تارٌخ حدٌث -ت مصر0

 

 

32,2 

6504253 

 202هـ

 
 ً، رفاء كاظم ماهرالهالل

/ رفاء 0655احمد حسٌن واثره  السٌاسً فً مصر حتى عام 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -2كاظم ماهر الهاللً

 0205التربٌة، 

 سم02ص؛ 032

 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

احمد محمود حسٌن دمحم  -0(  0655تارٌخ حدٌث ) -ـ مصر0

 العنوان -(، سٌاسً   أ0600ذهب )

 

 

32,6 

65040 

 652س

 
 سوسم وحٌد جبار

مدٌنة دمٌاط فً العصرٌن الفاطمً  واالٌوبً )دراسة فً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2احوالها العامة(/ سوسم وحٌد جبار

 

3252 



 0205االداب، 

 سم02ص؛ 305

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ

العصرٌن الفاطمً  -تارٌخ اسالمً -ـ مصر )مدٌنة دمٌاط(0

 العنوان -بً   أواالٌو
 

65040 

 262ت

 
 التمٌمً، محمود دمحم حسٌن

 -0052هـ/ 603 -5,2مدٌنة اسٌوط فً العصر المملوكً )

بؽداد:  -2م( دراسة تارٌخٌة/ محمود دمحم حسٌن التمٌم0500ً

 0205كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 003ل، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان -العصر المملوكً   أ -تارٌخ -ـ مصر0

 

 

3250 

65043 

 65,ن

 
 الكرٌطً، حٌدر كرٌم عٌدان

الصعٌد المصري واثره فً االحداث العامة فً العهد الفاطمً 

كربالء: جامعة  -2هـ/ حٌدر كرٌم عٌدان الكرٌط550ً -352

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء

 سم02ص؛ 036س، -أ

 ستٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة ماج

 العنوان -العصر الفاطمً   ا -تارٌخ -ـ مصر0

 

 

3250 

6504,5 

 5,0ب

 
 بشرى راضً ؼضبان

 -0600االتحاد االشتراكً واثره السٌاسً فً السودان )

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -2(/ بشرى راضً ؼضبان0625

 0205التربٌة للبنات، 

 سم02ص؛ 056

 التارٌخ الحدٌثرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان -تارٌخ حدٌث    أ -ـ السودان0

 

 

3253 

65, 

 20ح

 
 حال عثمان دمحم

المؽرب فً كتب البلدانٌٌن دراسة فً االحوال الطبٌعٌة 
واالجتماعٌة وااللتصادٌة للمرنٌن السادس والسابع للهجرة 

البصرة:  -2الثانً عشر والثالث عشر للمٌالد/ حال عثمان دمحم

 0205كلٌة االداب،  -رةجامعة البص

 سم02ص؛ 320

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان  -تارٌخ   أ -الكتب -0تارٌخ اسالمً    -ـ المؽرب0

 

 

325, 

65,4220 

 600ب

 
 البٌاتً، ثائر جواد كاظم

 -0502السلطان احمد المنصور ودوره فً المؽرب االلصى 

 -الجامعة المستنصرٌة بؽداد: -2/ ثائر جواد كاظم البٌات0523ً

 0205كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 

3255 



 سم02ص؛ 065

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ المؽرب0

 

65,426, 

 ,2,ا

 
 أبو خمرة، عبد الوهاب عبد العزٌز محمود

 -0650دور احزاب المعارضة فً الحٌاة السٌاسٌة فً المؽرب 

تكرٌت:  -2عبد الوهاب عبد العزٌز محمود ابو خمرة/ 0660

 0205كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة تكرٌت

 سم02ص؛ 30,ط، -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 االحوال السٌاسٌة -المؽرب -0تارٌخ حدٌث    -ـ المؽرب0

 أـ العنوان
 

 

3255 

65,42 

 ,26ح

 
 عبد الزهرة حسن الحمٌداوي، هناء

/ 0660 -0625دور االمم المتحدة فً مشكلة الصحراء الؽربٌة 

المادسٌة: جامعة  -2هناء عبد الزهرة حسن الحمٌداوي

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص؛ 030

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ الصحراء الؽربٌة0

 

 

3250 

655,5025 

 650م

 
 مٌعاد زٌد عبود

/ مٌعاد زٌد ,062 -0652التطورات السٌاسٌة فً ؼٌنٌا للمدة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -2عبود

0205 

 سم02ص؛ 060ن، -أ

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 االحوال السٌاسٌة -ؼٌنٌا -0تارٌخ حدٌث    -ـ ؼٌنٌا0

 العنوانأـ 
 

 

3252 

650450 

 56,ؾ

 
 الفرطوسً، االء كاظم رسن

 -,060البعثات التبشٌرٌة فً كٌنٌا حتى الحرب العالمٌة االولى 

واسط: جامعة  -2دراسة تارٌخٌة/ االء كاظم رسن الفرطوسً

 0205كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم02ص؛ ,00

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ كٌنٌا0

 

 

3256 

65246,2,0 

 63ل

 
 لٌث خالد ناجً

/ لٌث 0660 -,065التطورات السٌاسٌة فً زامبٌا بٌن عامً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى-2خالد ناجً

 0205االنسانٌة، 

 سم02ص؛ 020

 

3252 



 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 االحوال السٌاسٌة -زامبٌا -0تارٌخ حدٌث    -ـ زامبٌا0

 أـ العنوان
 

6004205 

 620س

 
 السهالنً، عمٌل جعٌز شمخً

دراسة تارٌخٌة/ عمٌل جعٌز  06,2 -0602الثورة المكسٌكٌة 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -2شمخً السهالنً

 0205للعلوم االنسانٌة، 

 سم02ص؛ ,30

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر

 العنوان -حدٌث   أتارٌخ  -ـ المكسٌن0

 

 

3250 

60340253 

 ,05س

 
 الساعدي، مرٌم عبد علً حمدان

حركة الحموق المدنٌة للزنوج فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

بؽداد:  -2/ مرٌم عبد علً حمدان الساعدي0652 -0653

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 365

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ امرٌكا0

 

 

3250 

60342 

 650خ

 
 خنساء زكً شمس الدٌن

تطور التعلٌم العالً فً الوالٌات المتحدة االمرٌمٌة جامعة 

 -2/ خنساء زكً شمس الدٌن0626 -0256هارفارد انموذجا 
 0205كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم02ص؛ 3,0ح، -ا

 العنوان -رٌخ حدٌث  أتا -ـ امرٌكا0

 

 

3253 

60342 

 ,65م

 
 المنصراوي، احمد مرٌع فحل

الحركة العمالٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وتطورها 

/ احمد مرٌع فحل 0625 -0225التنظٌمً والسٌاسً 

 0205كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد -بؽداد -2المنصراوي

 سم02ص؛ 065

 الحدٌثاطروحة دكتوراه فً التارٌخ 

 العنوان -تارٌخ حدٌث   أ -ـ امرٌكا0

 

 

325, 

6034603 

 006ؾ

 
 فاتن سعد عودة

/ فاتن 0600 -0603الموة البحرٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 0205كلٌة التربٌة للبناتن  -جامعة بؽداد -بؽداد -2سعد عودة

 سم02ص؛ 350

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان -الموات البحرٌة   أ -0حدٌث   تارٌخ  -ـ امرٌكا0

 

 

3255 

6654253   



 البدٌري، ؼانم باصر حسٌن ظاهر ,6,ب

 -0653دور المإسسة الدٌنٌة فً السٌاسة الداخلٌة االٌرانٌة 

المادسٌة: جامعة  -2/ ؼانم باصر حسٌن ظاهر البدٌري0606

 0205كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم02ص؛ 355

تارٌخ  -ـ اٌران0فً التارٌخ المعاصر رسالة دكتوراه فلسفة

 العنوان -المإسسة الدٌنٌة   أ -0حدٌث   

 

3255 

 

 

 

 

 

 

 


