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,,104 

 424ع

 
 العذاري، عذراء عبد الحسٌن جبر

لمنشورة فً مجلة كلٌة التربٌة: الجامعة البحوث ا
دراسة تحلٌلٌة/ عذراء عبد الحسٌن جبر  -المستنصرٌة

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,العذاري

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 288

 علم المعلومات والمكتباترسالة ماجستٌر فً 
 مجلة كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة -2ـ البحوث   1

 أـ العنوان
 

1  
 

,,40,7 

 296ر

 
 الربٌعً، عبد الكرٌم عباس مطلن

تصمٌم كتاب الكترونً لمادة الحاسبات للمرحلة االولى فً 

/ عبد IMSكلٌات التربٌة الرٌاضٌة وفما للمعاٌٌر العالمٌة 

 2,16مطلن الربٌعً، الكرٌم عباس 

 سم28ص: أٌض؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )المناهج الدراسٌة(
 العنوان -دراسات   ا -ـ الجامعات االلكترونٌة1

 

2  
 

,,40712 

 948ب

 
 البٌرمانً، آمنة سلمان دمحم علً

اعداد دلٌل المدرس وفما النماط لبتعلم لكتب الحاسوب 
بؽداد: جامعة  -,علً للمرحلة المتوسطة/ آمنة سلمان دمحم

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -المناهج الدراسٌة   أ -ـ الحاسوب1

 

3  
 

,,40712 

 992ز

 
 زٌنب فتاح ٌوسؾ

تموٌم التعلٌم االلكترونً فً مادة الحاسوب من وجهة نظر 
بؽداد: جامعة  -,ٌوسؾالمشرفٌن والمدرسٌن/ زٌنب فتاح 

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 232

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة
 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ الحاسوب1

 

4  



,2, 

 982ل

 
 لٌلى وهاب خضٌر

موالع نشر المحتوى التعلٌمً على االنترنت ومجاالت 
والمكتبات/ لٌلى استثمارها فً تدرٌس علوم المعلومات 

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,وهاب خضٌر

2,16 

 سم28ص؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً علم المكتبات والمعلومات
 العنوان -ـ علم المكتبات والمعلومات   أ1

 

5  

,2, 

 288م

 
 المالكً، عصمت عبد الزهرة نعمان

الموالع تطبٌمات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً مجال تحدٌد 
المكانٌة للمكتبات العامة العرالٌة.../ عصمت عبد الزهرة 

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,نعمان المالكً

2,16 

 سم28ص؛ 181

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم المعلومات والمكتبات
 العنوان -ـ علم المكتبات والمعلومات   أ1

 

6  

,2, 

 288م

 
 علٌويالمالكً، ناظم فضٌل 

أرشٌؾ االضابٌر والملفات الشخصٌة للمواد البشرٌة فً 
شركة نفط الجنوب العرالٌة: دراسة حالة/ ناظم فضٌل 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,علٌوي المالكً

2,16 

 سم28ص؛ 146

 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات
 لعنوانا -المعلومات، علم   أ -2ـ المكتبات، علم    1

 

7  

,2, 

 926م

 
 منتظر عرٌبً جاسم

الوعً المعلوماتً لدى طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة 
البصرة:  -,البصرة: دراسة مسحٌة/ منتظر عرٌبً جاسم

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 99

 رسالة ماجستٌر فً المعلومات والمكتبات
 العنوان -ـ المكتبات والمعلومات، علم   أ1

 

8  



,2,0,7 

 849ش

 
 الشمري، منتهى دمحم عبد الرضا

والع المكتبات الفرعٌة لاللسام العلمٌة فً كلٌة االداب/ 

البصرة: جامعة  -,جامعة البصرة/ منهى دمحم عبد الرضا

 2,16كلٌة االداب،  -البصرة

 سم28ص؛ 118

 الدبلوم العالً فً المعلومات والمكتبات
 العنوان -دراسات   ا -ـ علم المعلومات والمكتبات1

 

9  

,25026 

 722ع

 
 العمابً، حسٌن علً صدام

النتاج الفكري العرالً المودع لانونا فً دار الكتب 
بؽداد: الجامعة  -,حسٌن علً صدام العمابًوالوثائك/ 

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص: أٌض؛ 174

 رسالة ماجستٌر فً علم المعلومات والمكتبات

دار الكتب  -3المكتبات، علم    -2المانونً   ـ االٌداع 1

 العنوان -والوثائك    أ
 

1,  

,27 

 828ب

 
 بالل خلٌل ابراهٌم عٌسى

نظام حفظ واسترجاع الخرائط فً شركة االستكشافات 
بؽداد: الجامعة  -,النفطٌة/ بالل خلٌل ابراهٌم عٌسى

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 176

 علم المعلومات والمكتباترسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ المكتبات     أ1

 

11  

,27 

 299ن

 
 ناهً احمد عوٌد

استخدام محركات البحث فً الوصول الى المعلومات من 
الباحثٌن فً مجال المعلومات والمكتبات/ ناهً احمد 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,وٌدع

 سم28ص؛ 91

 علم المكتبات والمعلوماترسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ المكتبات والمعلومات، علم   أ1

 

12  



,27 

 959و

 
 الوٌسً، عروبة حٌدر خضر

خدمات المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة 

بؽداد: الجامعة  -,العرالٌة/ عروبة حٌدر خضر الوٌسً

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 239

 مكتبات والمعلوماترسالة ماجستٌر 
 العنوان -ـ علم المكتبات والمعلومات    أ1

 

13  
 
 
 
 
 
 

,2707 

 92م

 
 مها حسٌن علٌوي

لٌاس المهارات الفنٌة والتكنلوجٌة للعاملٌن فً المكتبات 
بؽداد: جامعة  -,الجامعٌة العرالٌة/ مها حسٌن علٌوي

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 215

 علم المكتبات والمعلوماترسالة ماجستٌر فً 

 المكتبات، علم -2العراق    -ـ المكتبات الجامعٌة1

 أـ العنوان
 

14  
 

,5, 

 9ط

 
 طه ٌاسٌن عباس

الطب االتجاهات الموضوعٌة لبحوث مجالت كلٌات 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,البٌطري/ طه ٌاسٌن عباس

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 247

 علم المعلومات والمكتباترسالة ماجستٌر اداب فً 
كلٌات الطب ,الجامعات والكاٌات  -2ـ المجالت   1

 البٌطري(
 أـ العنوان

 

15  
 

,7, 

 384أ

 
 أحمد ناهً عطٌة

اتعجاهات االكادٌمٌٌن والصحفٌٌن الرٌاضٌٌن ازاء 
 -,المإسسات الرٌاضٌة فً العراق/ أحمد ناهً عطٌة

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,27

 أطروحة دكتوراه فلسفة االعالم/ لسم العاللات العامة
 العنوان -ـ الصحافة العرالٌة    أ1

 

16  
 



,7, 

 598أ

 
 أسٌل شاكر أحمد

استخدام المراة العرالٌة موالع التواصل االجتماعً 

بؽداد:  -,واالشباعات المتحممة منه.../ اسٌل شاكر أحمد

 2,16كلٌة االعالم،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 196

 رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان -المرأة العرالٌة   أ -2ـ الصحافة العرالٌة   1

 
 

17  

,7, 

 599ح

 
 الحسٌنً، منتظر محمود مهدي

ممروئٌة صحؾ كربالء )دراسة مسحٌة لجمهور كربالء(/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,منتظر محمود مهدي الحسٌنً

 2,16االعالم، 

 سم28ص؛ ,21

 ماجستٌر فً االعالم/ لسم الصحافةرسالة 
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

18  
 

,7, 

 944ح

 
 حٌدر مازن عبد الحسٌن

تعرض الجمهور لبرامج المسابمات وعاللته بالمعرفة.../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حٌدر مازن عبد الحسٌن

 2,16االعالم، 

 سم28ص؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان -ـ الصحافة    أ1

 

19  

,7, 

 926خ

 
 ابراهٌم حٌدر عزٌز الخٌاط،

.../ ابراهٌم فً العراق مجلة الثمافة الجدٌدة ودورها الثمافً

كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الخٌاط حٌدر عزٌز

2,16 

 سم28ص؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً االعالم لسم الصحافة
 العنوان -ـ الصحافة     أ1

 

2,  



,7, 

 973د

 
 الدوؼجً، وداد نجم عبود

معاٌٌر التموٌم المنهجً لبحوث االعالم.../ وداد نجم عبود 

 2,16كلٌة االعالم، -بؽداد: جامعة بؽداد -,الدوؼجً

 سم28ص؛ 335

 الصحافة -أطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم

 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

21  

,7, 

 942ز

 
 زهراء حسٌن جبار

المسإولٌة االجتماعٌة للموالع االخبارٌة االلكترونٌة/ 
كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,زهراء حسٌن جبار

2,16 

 سم28ص؛ 228

 رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

22  
 

,7, 

 484س

 
 سرمد دمحم خسرو

موضوعات االمن الوطنً فً الصحافة العرالٌة.../ سرمد 
 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,خسرودمحم 

 سم28ص؛ 122

 لسم الصحافة رسالة ماجستٌر فً االعالم/
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

23  
 

,7, 

 222ط

 
 الطلبانً، فاطمة محمود حمه

معالجة الصحافة الكردٌة لالزمات بٌن اللٌم كردستان 
العراق والحكومة االتحادٌة.../ فاطمة محمود حمه 

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الطلبانً

 سم28صح 165

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

24  
 

,7, 

 89ع

 
 علً عبد الفتاح رحٌم

توظٌؾ الشائعات فً نشرات االخبار التلفزٌونٌة.../ علً 
كلٌة االعالم،  -بؽدلد: جامعة بؽداد -,عبد الفتاح رحٌم

2,16 

 سم28 ص؛218

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

25  
 



,7,019 

 384أ

 
 أحمد عبد الستار حسٌن

التفاعلٌة فً موالع المنوات الفضائٌة ودورها بتعزٌز حرٌة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرأي .../ أحمد عبد الستار حسٌن

 2,16كلٌة االعالم، 

 سم28ص؛ 316

أطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم/ لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -ـ الصحافة االذاعٌة   أ1

 

26  
 

,7,019 

 247ص

 
 صادق عبود لفته

لناة  -اسالٌب الدعاٌة الروسٌة الموجهة الى المنطمة العربٌة
كلٌة  -بؽدادجامعة بؽداد -,روسٌا الٌوم/ صادق عبود لفته

 2,16االعالم، 

 سم28ص؛ ,22

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة التلفزٌونٌة
 العنوان -الدعاٌة   أ -3لناة روسٌا الٌوم    -2ـ الحافة   1

 

27  

,7,019 

 94ؾ

 
 الفهد، دمحم ثابت

االنحٌاز االخباري فً الفضائٌات الدولٌة وانعكاساته على 
لسم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ثمة الجمهور.../ دمحم ثابت الفهد

 2,16الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة، 

 سم28ص؛ 426

لسم الصحافة االذاعٌة  أطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم/
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -ـ الصحافة االذاعٌة   أ1

 

28  
 

,7,019 

 384م

 
 دمحم عبد العباس حسن

أثر تداول الجمهور لمماطع الفٌدٌو بالٌوتٌوب على 
مصر: جامعة  -,العباس حسناالخبار.../ دمحم عبد 

 2,16كلٌة االداب،  -المنصورة

 سم28ص؛ 252

 رسالة ماجستٌر فً االداب
 العنوان -ـ الصحافة االذاعٌة   أ1

 

29  
 



,7,019 

 58م

 
 مسلم عباس هاشم سلمان

المعالجة االخبارٌة لموضوعات االرهاب فً الفضائٌات 

 -بؽدادبؽداد: جامعة  -,العرالٌة/ مسلم عباس هاشم عباس

 2,16كلٌة االعالم، 

 سم28ص؛ 262

رسالة ماجستٌر فً االعالم/ لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -االذاعٌة   أ -ـ الصحافة1

 

3,  
 

,7,0195 

 962ب

 
 البٌضانً، كرٌم عبد الكرٌم طاهر

دور التؽطٌة االخبارٌة التلفزٌونٌة فً تشكٌل اتجاهات 
الشعبً.../ كرٌم عبد هللا كرٌم طاهر الجمهور ازاء الحشد 

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,البٌضانً

 سم28ص؛ 245

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االعالم

 العنوان -ـ االخبار فً التلفزٌون   ا1

 

31  

,7,04 

 274ب

 
 بالر داود حسٌن

موالع التواصل االجتماعً ودورها فً تشكٌل الرأي العام 
 -,جامعات اللٌم كردستان.../ بالر داود حسٌنلدى طلبة 

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 345

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم/ لسم الصحافة
 جامعات اللٌم كردستان -2ـ الصحافة )فٌسبون(   1

 أـ العنوان

32  

,7,04 

 959م

 
 الموسوي، حٌدر ؼازي حسٌن

الدعائٌة فً الصحافة الحزبٌة الكردٌة االسالٌب واالتجاهات 
 -,.../ حٌدر ؼازي حسٌن الموسويالصادرة باللؽة العربٌة

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 281

 أطروحة دكتوراه )فلسفة فً الصحافة(
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

33  
 



,7,04 

 928م

 
 المٌالً، عادل هاشم محسن

للصحافة العرالٌة.../ عادل هاشم محسن الوظٌفة الثمافٌة 

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المٌالً

 سم28ص؛ 359

 رسالة دكتوراه فً فلسفة االعالم

 العنوان -ـ الصحافة العرالٌة   أ1

 

34  

,7,04 

 323ن

 
 نجاح علً حسن

اثر التفاعلٌة بٌن الصورة الصحفٌة بالموالع االلكترونٌة 
مصر:  -,التلفزٌونٌة.../ اعداد نجاح علً حسنوالصورة 

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة المنصورة

 سم28صح ,,3

 رسالة ماجستٌر فً االداب
 العنوان -ـ الصحافة   أ1

 

35  
 

,7,04,7 

 994ز

 
 الزهٌرٌن أرشد ٌاسٌن عداي

التؽطٌة االخبارٌة للمضاٌا السٌاسٌة العرالٌةفً االذاعات 
بؽداد: جامعة  -,عداي الزهٌريالمحلٌة.../ ارشد ٌاسٌن 

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد

 سم28ص؛ 227

رسالة ماجستٌر فً االعالمم لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -دراسة ممارنة   ا -ـ الصحافة )االخبار العرالٌة(1

 

36  

,7,04496 

 624ع

 
 العطار، اسراء هاشم سٌد دمحم

االعالم الجدٌد.../ اسراء انتهان الخصوصٌة فً وسائل 

كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,هاشم سٌد دمحم العطار

2,16 

 سم28ص؛ 277

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة

 العنوان -الفٌسبون   أ -2ـ الصحافة التكنلوجٌا   1

 

37  
 

,790567 

 999ز

 
 زٌنة سعد نوشً

دور المسلسالت التلفزٌونٌة فً تشكٌل صورة العراق.../ 
كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,زٌنة سعد نوشً

2,16 

 سم28ص؛ 258

38  
 



أطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم/ لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -التلفزٌون العرالً   أ -2ـ الصحافة العرالٌة   1

 

,790567 

 999ز

 
 زٌنة سعد نوشً

صورة العراق دور المسلسالت التلفزٌونٌة فً تشكٌل 
زٌنة سعد  مارنة لمناتً العرالٌة والشرلٌة(/)دراسة م

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,نوشً

 سم28ص؛ 258

أطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم: لسم الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

 العنوان -التلفزٌون العرالً  أ -2الصحافة العرالٌة   

 

39  
 

,790567 

 322ن

 
 نجاة جبار كاظم

تؤثٌر االنترنت على المائم باالتصال فً الصحافة العرالٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المطبوعة/ نجاة جبار كاظم

 2,16االعالم، 

 سم28ص؛ 222

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االعالم

 العنوان -االنترنت    أ -2ـ الصحافة العرالٌة    1

 

4,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسفة، علم النفس
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1,, 

 422ب

 
 براء صالح عبود

 -,براء صالح الدٌنالمولؾ من الدٌن بٌن فولتٌر ونٌشته/ 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,4

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة

 العنوان -فولتٌر ونٌشته   أ -2ـ الفلسفة   1

 

41  
 

1,, 

 898ت

 
 التمٌمً، دمحم اسماعٌل خلؾ

العمران البشري بٌن الماوردي وابن خلدون.../ دمحم اسماعٌل 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,خلؾ التمٌمً

 سم28ص؛ 345

 اطروحة دكتوراه اداب فً الفلسفة

 العنوان -ـ الفلسفة    أ1

 

42  
 

1,, 

 924س

 
 سهاد حمٌد ذٌاب

المعاصرة من الماركسٌة الى مابعد الفلسفة النسوٌة السٌاسٌة 
كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الحداثة/ سها حمٌد ذٌاب

2,16 

 سم28ص؛ 147

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة
 العنوان -ـ الفلسفة   أ1

 

43  
 

1,, 

 46ش

 
 الشرع، دمحم هاتو عزٌز

الوجود بٌن االصالة واالعتبار دراسة ممارنة بٌن صدر الدٌن 
بؽداد: جامعة  -,الشٌرازي وهٌجل/ دمحم هاتو عزٌز الشرع

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم28ص؛ 235

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة
 صدر الدٌن الشٌرازي )فٌلسوؾ اسالمً( -2ـ الفلسفة   1

 العنوان -ـ هٌجل )فٌلسوؾ اسالمً(   أ3

 

44  
 

1,, 

 384م

 
 دمحم ذرب حسن

45  



بؽداد: الجامعة  -,دمحم ذرب حسن فلسفة الدٌن عند دٌفٌد هٌومم

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 152

 رسالة ماجستٌر فً اداب الفلسفة

 العنوان -دٌفٌد هٌوم )فٌلسوؾ(   أ -2ـ الفلسفة   1

 

1,, 

 424و

 
 وداد هاتؾ احمد

اشكالٌة الخطاب العربً فً الكتاب الدونٌس/ وداد هاتؾ 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,احمد

 سم28ص؛ 266

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة اللؽة العربٌة
 العنوان -أدونٌس )شاعر سوري(   أ -2ـ الفلسفة   1

 

46  
 

1,,0712 

 294ع

 
 العائذي، مرٌم عدنان فدعوس

اثر استراتٌجٌة المساجلة الحلفٌة فً التحصٌل ومهارات 
واسط:  -,العائذيالتفكٌرالفلسفً.../ مرٌم عدنان فدعوس 

 2,16كلٌة التربٌة، لسم العلوم التربوٌةن  -جامعة واسط

 سم28ص: اٌض؛ 171

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )المناهج وطرق التدرٌس(
 -علم النفس -2التعلم الثانوي    -طرق التدرٌس -ـ الفلسفة1

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس
 

47  

1,902 

 298ب

 
 علوانبتول جبار 

العلمانٌة فً الفكر العربً المعاصر سالمة موسى وفإاد زكرٌا 
كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,انموذجا/ بتول جبار علوان

2,16 

 سم28ص؛ 276

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة
 سالمة موسى وفإاد زكرٌا )فالسفة( -2ـ الفلسفة   1

 العنوان -ـ العلمانٌة  أ3

 

48  
 

121 

 384م

 
 سلٌم حماد عبد الكرٌم دمحم

نظرٌة المعرفة عند ابن سٌنا وتطبٌماتها التربوٌة/ دمحم سلٌم 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حماد عبد الكرٌم

 سم28ص؛ 157

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة )اصول التربٌة(
أبن سٌنان ابو علً الحسٌن بن عبد هللا  -2ـ المعرفة   1

49  
 



 العنوان -(   أ)فٌلسوؾ
 

1350,1 

 949ز

 
 الزٌدي, اباذر راهً  سعدون

االراضً الزراعٌة فً نصوص ؼٌر منشورة من العصر 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,االكدي.../ اباذر راهً سعدون الزٌدي

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 348

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االثار المدٌمة)الدراسات 
 المسمارٌة(

 العنوان -الحضارة العرالٌة المدٌمة )العصر االكدي(   أـ 1

 

5,  

15, 

 283س

 
 سامح لطفً شرٌؾ

تؤثٌر مستوٌات معالجة المعلومات )السطحً، المتوسط، 
 -,العمٌك( فً المدرة على كشؾ الكذب/ سامح لطفً شرٌؾ

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 173

 النفسرسالة ماجستٌر اداب فً علم 
 العنوان -الكذب   ا -2ـ علم النفس   1

 

51  

15, 

 823ؾ

 
 فالح حسن شالل

استراتٌجٌات التحكم بالتفكٌر وعاللتها بالتٌمظ الذهنً/ فالح 
كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,حسن شالل

2,16 

 سم28ص؛ 141

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس
 العنوان -ـ علم النفس   أ1

 

52  
 

15, 

 929ن

 
 الكنانً، انعام حسٌن علً

سلون التهور وعاللته بالحاجة االستعراضٌة/ انعام حسٌن علً 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة المستنصرٌة -,الكنانً

 سم28ص؛ 116

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس
 العنوان -ـ علم النفس   أ1

 

53  

15, 

 247م

 
 المبرلع، حوراء دمحم علً لاسم

الختراق االجتماعً وعاللته بتنظٌم الخصوصٌة لدى ا
مستخدمً شبكة التواصل االجتماعً/ حوراء دمحم علً لاسم 

54  



 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,المبرلع

 سم28ص؛ 225

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب
 العنوان -ـ علم النفس   أ1

 

15,0287 

 929ز

 
 زٌان ٌحٌى بالل

اختٌار محوسب للمدرة العملٌة لدى طلبة الجامعة.../ زٌان بناء 
كلٌة التربٌة، ابن رشد للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ٌحٌى بالل

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 229

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة )لٌاس وتموٌم(
 العنوان -لٌاس وتموٌم   ا -ـ علم النفس1

 

55  

15,0712 

 524م

 
 المسارٌن لٌث حمٌد عباس

اثر استخدام استراتٌجٌات ستٌرنبٌرج لتدرٌس مادة مبادئ 
بؽداد: الجامعة  -,الفلسفة.../ لٌث حمٌد عباس المساري

 2,16كلٌة التربٌة،  -العرالٌة

 سم28ص؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ مناهج طرق التدرٌس
 يالتعلٌم االعداد -2طرق التدرٌس    -ـ علم النفس1

 أـ العنوان
 

56  
 

15201 

 669ع

 
 عبد العظٌم حمزة خٌر

الفضول المعرفً وحساسٌة المعالجة الحسٌة وعاللتهما 
بؽداد:  -,التجرٌدي.../ عبد العظٌم حمزة خٌر -بؤسلوبً التفكٌر

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 2,4

 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب
 العنوان -ـ علم النفس الحسً   أ1

 

57  
 

15203 

 289هـ

 
 هالة جمٌل شاٌب

تؤثٌر برنامج حركً مصاحب للموسٌمى فً بعض المدرات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,البدنٌة.../ هالة جمٌل شاٌب

 2,16التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة، 

 سم28ص؛ 115

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس الرٌاضً
 العنوان -ـ علم النفس الرٌاضً   أ1

58  
 



 

152046 

 296ر

 
 الربٌعً، علً صادق عبود كرٌم

الملك االحصائً وعاللته بالمدرة العددٌة لدى طلبة الدراسات 
بؽدادن الجامعة  -,العلٌام علً صادق عبود الربٌعً

كلٌة التربٌةم لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة،  -المستنصرٌة

2,16 

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة
 العنوان -الجامعات والكلٌات )دراسات العلٌا(  أ -2ـ الملك   1

 

59  

15304 

 823ر

 
 الرماحً، نؽم عادل نجم

تؤثٌر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التفكٌر العملً/ نؽم عادل نجم 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد-,الرماحً

 سم28ص؛ 144

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس
 العنوان -أ التفكٌر   -ـ علم النفس1

 

6,  
 

15304 

 849ش

 
 الشمري، شٌماء صلٌبً صالح

خداع التحكم وعاللته بالتفكٌر الرؼبً لدى طلبة الجامعةم 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,شٌماء صلٌبً صالح الشمري

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 116

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس
 العنوان -الجامعات والكلٌات   أ -2ـ التفكٌر   1

 

61  
 

153042 

 289هـ

 
 هالة دمحم عبد

مهارات التفكٌر المنطمً المتضمنة فً كتب الحاسوب للمرحلة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المتوسطة/ هالة دمحم عبدد

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 124

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )المناهج الدراسٌة(
 التعلٌم الثانوي -طرق التدرٌس  -الحاسوب -2ـ التفكٌر   1

 أـ العنوان
 

62  

155 

 898ت

 
 التمٌمً، نهلة علً موسى

تطور الفسٌرٌة وعاللته بتعزٌز المصٌر الذاتً لدى االطفال 
نهلة علً موسى  -,والمراهمٌنم نهلة علً موسى التمٌمً

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,التمٌمً

63  
 



 سم28ص؛ ,18

 أطروحة دكتوراه فً العلوم النفسٌة/ علم النفس النمو
 العنوان -ـ علم النفس النمو   أ1

 

155 

 924ع

 
 العوادي، منار عبد هللا دمحم

تطور الذكاء الروحً لدى المراهمٌن والراشدٌن/ منار عبد هللا 
ابن رشد  -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -,دمحم العوادي

 2,16 للعلوم االنسانٌة،

 سم28صح 1,3

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة
 العنوان -ـ علم نفس النمو   ا1

 

64  
 

15502 

 384أ

 
 احمد علوان شبرم

التحرن )نحون ضد، بعٌدا عن( الناس وعاللته بؤنماط 

بؽداد: الجامعة  -,الشخصٌة .../ أحمد علوان شبرم

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28صح 183

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة
 العنوان -ـ الشخصٌة   ا1

 

65  

155067 

 499م

 
 مروة روضان هاشم

نمط الهوٌة وعاللته بمراجعة الحٌاة لدى كبار السن/ مروة 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,روضان هاشم

 سم28ص: اٌض؛ 265

 رسالة ماجستٌراداب فً علم النفس
 العنوان -النفس   اعلم  -ـ المسنون1

 

66  
 

18, 

 342ب

 
 البحرانٌن سالم عبد الجلٌل حسٌن

الحمٌمة فً الفلسفة الٌونانٌةم سالم عبد الجلٌل حسٌن 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,البحرانً

 سم28ص؛ ,38

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الفلسفة
 العنوان -ـ الفلسفة الٌونانٌة   أ1

 

67  
 

18104 

 494ح

 
 حرٌر بدر عباس

بؽداد: جامعة  -,االنسان فً فكر أوشو.../ حرٌر بدر عباس

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد

68  
 



 سم28صح 227

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة
أوشو، جندرا موهان جٌن )فٌلسوؾ  -2ـ الفلسفة الهندٌة   1

 العنوان -هندي(     أ
 

18301 

 944ح

 
 حٌدر عباس شلب

الفلسفة العملٌة بٌن السوفسطائٌة والبراجماتٌه.../ حٌدر 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عباس شلب

 سم28ص؛ ,,3

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة
 العنوان -الفلسفة البراجماتٌه   أ -2ـ الفلسفة السفسطائٌة   1

 

69  

 1و189

 89ع

 
 علً فالح علً

التراث العربً االسالمً/ علً  النزعة التنوٌرٌة واالنسانٌة فً
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فالح علً

 سم28صح ,,2

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الفلسفة
 العنوان -ـ الفلسفة االسالمٌة   أ1

 

7,  

18901 

 495ق

 
 المرٌشً، زٌنة علً كاظم

حضور الؽزالً فً فكر محسن الفٌاض الكاشانً/ زٌنة علً 
كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,المرٌشًكاظم 

2,16 

 سم28ص؛ 226

 أطروحة دكتوراه فً الفلسفة
محسن الفٌاض الكاشانً )مفكر  -2ـ الفلسفة االسالمٌة   1

 العنوان -اسالمً(   أ
 

71  

18901 

 959م

 
 الموسوي، عبد الرزاق حسن هاشم

بؽداد:  -,مالصلة بٌن الشٌعة  المعتزلة/ عبد الرزاق حسن هاش

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 411

 أطروحة دكتوراه فً الفلسفة
 العنوان -ـ الفلسفة االسالمٌة   أ1

 

72  
 

19, 

 384ا

 
 أحمد جعٌب كاظم

 -,مفهوم االنسان فً الفلسفة الماركسٌةم أحمد جعٌب كاظم

73  



 2,16كلة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 64

 ماجستٌر اداب فً الفلسفةرسالة 
 العنوان -ـ الفلسفة الؽربٌة      أ1

 

19, 

 382ا

 
 أخالص جواد علً مٌر

فلسفة الدٌن والتصوؾ فً الفكر الؽربً المعاصر ولتر ستٌس 
بؽداد: الجامعة  -,لنموذجا/ أخالص جواد علً مٌر

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,9

 الفلسفةأطروحة دكتوراه اداب فً 
 ولتر ستٌس )مفكر ؼربً( -2ـ الفلسفة الؽربٌة   1

 أـ العنوان
 

74  

19, 

 64ر

 
 رعد كاظم نعمة

المٌم االخاللٌة بٌن اوؼسطٌن وتوما االوكٌنً/ رعد كاظم 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,نعمة

 سم28ص؛ 184

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الفلسفة
 اوؼسطٌن وتوما االوكٌنً )فالسفة( -2المسٌحٌة   ـ الفلسفة 1

 أـ العنوان
 

75  
 

19, 

 34س

 
 سحر كرٌم عبد العالً

فلسفة اللؽة فً الفكر الؽربً المعاصر )تشارلس بورس 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,انموذجا(/ سحر كرٌم عبد العالً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ ,15

 أطروحة دكتوراه فً الفلسفة
 تشارلس بورس )فٌلسوؾ ؼربً( -2الؽربٌة    ـ الفلسفة1

 أـ العنوان
 

76  
 

19, 

 649س

 
 السعدي، جٌهان عبد الخالك عبد الكرٌم

االخالق والدٌن فً فلسفة جان جان روسو/ جٌهان عبد الخالك 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد الكرٌم السعدي

 سم28ص؛ 139

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة
 العنوان -الفلسفة الؽربٌة   أـ 1

 

77  
 



19, 

 898ع

 
 العكٌلً، نور صفاء عبد الواحد عبد الصاحب

الماركسٌة فً الفكر العربً المعاصر سمٌر امٌن انموذجا/ نور 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,صفاء عبد الواحد عبد الصاحب العكٌلً

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 263

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة
 العنوان -سمٌر أمٌن )فٌلسوؾ(  أ -2الفلسفة العربٌة   ـ 1

 

78  
 

19, 

 89ع

 
 علً كاظم علً

الهرمنٌوطٌما والتؤوٌل فً الفكر الؽربً هاٌدؼروؼادامٌر 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,انموذجا/ علً كاظم علً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 187

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة

 هاٌدؼروؼادامٌر )فالسفة( -2الؽربٌة   ـ الفلسفة 1

 أـ العنوان
 

79  

19, 

 499م

 
 مروة عبد فهد حسٌن

مشكلة الكلٌات فً الفلسفة المسٌحٌة الوسٌطة/ مروة عبد فهد 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,حسٌن

 سم28ص؛ 244

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة
 العنوان -ـ الفلسفة المسٌحٌة   ا1

 

8,  
 

19, 

 549ن

 
 نسرٌن خلٌل حسٌن

 -,فلسفة التربٌة عند هربرت سنبسر/ نسرٌن خلٌل حسٌن
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم18ص؛ 262

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الفلسفة
 هربرت سنبسر )فٌلسوؾ عربً( -2ـ الفلسفة الؽربٌة   1

 أـ العنوان
 

81  
 

194 

 822ع

 
 مسعود سٌدعالء كاظم 

 -,فلسفة بٌٌر بوردٌو االجتماعٌة/ عالء كاظم مسعود سٌد
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 256

 أطروحة دكتوراه فً الفلسفة

82  



بٌٌربوردٌو )فٌلسوؾ  -2ـ الفلسفة الؽربٌة )فرنسا(   1

 العنوان -فرنسً(  أ
 

199071 

 95ق

 
 لٌس ناصر راهً

 -,الكندٌة المعاصرة .../ لٌس ناصر راهًالفلسفة السٌاسٌة 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 238

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الفلسفة
 العنوان -الدولة   أ -2ـ الفلسفة الكندٌة   1

 

83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدٌانات
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

200 
 594م  

 
 المشهدانً , هبة طارق جسام 

المنهج النمدي لصالح بن الحسٌن الهاشمً فً كتابة تخجٌل من 
هبة طارق  /هـ (  668-هـ 581حرؾ التوراة واالنجٌل )ت : 

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -جسام المشهدانً.
 2016االعظم )رحمه هللا( , 

 سم  28 ;ص 286
 )أدٌان( الة الماجستٌر اصول الدٌن تخصصرس
الهاشمً )عالم محمك صالح بن الحسٌن  -2 الدٌانات -1

 العنوان  -أ       هـ (      668-هـ 581) ت :  ومرفك(
 

84  

200 
  929هـ  

 

 
 الهٌتً , دمحم لاسم كامل

دمحم  /جهود االمام البالالنً )رحمه هللا( فً الرد على النصارى 
كلٌة العلوم  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -لاسم كامل الهٌتً  .

 2016االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص 235

 رسالة ماجستٌر فً االدٌان 
البالالنً , دمحم بن الطٌب بن دمحم بن جعفر                         -2الدٌانات    -1

 العنوان -أ  هـ                       403 )عالم بالكالم ( ت 
 

85  

200,920  
 84ق  

 

 
 دمحم جبار علوان 

النبً وسؾ )علٌه السالم( دراسة تارٌخٌة فً ضوء النصوص 
كلٌة التربٌة  –بابل  -دمحم جبار علوان . /التوراتٌة والمرانٌة 
  2016للعلوم االنسانٌة ، 

 سم .  28 ;ص 199
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً 

 العنوان-تارٌخ اسالمً          أ -2النبً ٌوسؾ )ع(   -1

86  

  



 

2110 
 88أ  

 
 أمل كاظم شٌاع 

االراء الفمهٌة فً بابً المضاء والشهادات عند السٌد علً 
بؽداد :  -أمل كاظم شٌاع . /الطباطباءي والبلٌػ , بن عابد بن  

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص  228

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
علً الطباطبائً والبلٌػ ابن عابدٌن  -2علوم المرأن   -1

 العنوان -أ                          )فمهاء( 
  

87  

210 
 258ج  

 

 
 جاسم دمحم صدٌك اسماعٌل 

هـ( ومنهجه فً كتابه الكوفر 893الشٌخ احمد الكورانً )ت
جاسم دمحم  /ت تطبٌمٌة انموذجا –الجاري الى احادٌث البخاري 

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. ٌك اسماعٌلصد
 2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  240
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

 العنوان -أ   احمد الكورانً          -2  العلوم االسالمٌة  -1
 

88  

210 
 329ر  

 
 الرحبً , ثامر مخلؾ حمد سعٌد

الصالحٌن وصواعك المنافمٌن دمحم بن برعلً اسكندر راحة 
ثامر  / هـ( )دراسة وتحمٌك(981الرومً الحنفً الركوي )ت

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. مخلؾ حمد سعٌد الرحبً
 2016االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  332
 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة 

 بن بٌرعلً بن اسكندرالرومً دمحم -2العلوم االسالمٌة  -1
 العنوان-أ                          هـ(   981)مفسر( )ت

 

89  

210 
 82و  
 

 
 والء عبد الكرٌم عبدالكظم عبد ٌاسر 

عبد والء  / التفسٌر العملً عند االمامٌة ونماذج من تطبٌماته 
كلٌة  –كربالء : جامعة كربالء  -. الكرٌم عبدالكظم عبد ٌاسر

 2016العلوم االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص  171

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان -أ       االمامٌة         -2 العلوم االسالمٌة   -1
 

90  

210 
 254ي  

 
 الٌاسري ، حسام عبد حمادي 

91  



 حسام عبد حمادي الٌاسري /الفمه االجتماعً الشماق الزوجً  
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء : جامعة كربالء  -.

 سم . 28 ;ص  219
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 

 العنوان -أ     مً                         علوم الدٌن االسال-1
 

210,07 
 922هـ   

 
 هناء علوان ؼالً دمحم 

 هناء علوان ؼالً دمحم  /حرٌم الطرق والمنازل والمزارع 
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء : جامعة كربالء  -. 

 سم . 28 ;ص  190
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 

 العنوان-دراسات                     أ –الشرٌعة االسالمٌة -1
 

92  

210 
 959م  

 
 عزٌز عبدالسالمالموسوي , عبدالسالم 

تفسٌر اللفظ المرأنً فٌما روي عن أئمة اهل البٌت )ع( دراسة 
كربالء :  -عبد السالم عزٌز عبدالسالم الموسوي. /موازنة 

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –جامعة كربالء 
 سم . 28 ;ص  188

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-بٌت                أأئمة اهل ال-2العلوم االسالمٌة    -1
 

93  

210 
 924ت  

 

 
 نهاد سعود سلمان 

المنتجب فً شرح المنتجب لدمحم بن دمحم بن دمحم بن مبٌن 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -نهاد سعود سلمان . / النوري...

 2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  267

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 دمحم بن دمحم بن مبٌن النوري  -2العلوم االسالمٌة  -1
 العنوان-أ

 

94  

210 
 42هـ  

 
 هدى جعفر مصحب 

) ضهور العطٌة شرح الوصٌة ( شرح وصٌة االمام ابً حنٌفة 
هـ ../هدى  1102فً العمائد لالمام احمد الحصونً رحمه هللا 

كلٌة االمام  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -. جعفر مصحب
 2016ظم, االع

 سم . 28 ;ص  302
 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن  

  1102احمدالحصونً )عالم بالكالم( ت, -2الدٌن االسالمً   -1
 العنوان-أ

95  



 

210,10 
284 

 

 
 خالد سعدون دمحم 

هـ رحمه  689الفكر التربوي عند ابن لدامة الممدسً المتوفً 
خالد سعدون  / هللا دراسة فً كتاب مختصر منهاج الماصدٌن.

كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -دمحم .
2016 
 سم . 28 ;ص  232

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة   
ن بن دمحم بن لدامة احمد بن عبدالرحم -2الفكر االسالمً   -1

 العنوان-أ   هـ(     689-6وي ( )) مفكر ترب الممدسً
 

96  

210,1 
 234س  

 
 ساجدة عواد صالح 

 المماصد االلتصادٌة فً الفكر االسالمً / ساجدة عواد صالح
 2016كلٌة التربٌة للبنات ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم . 28 ;ص  373
 رسالة ماجستٌر فً الفكر االسالمً  

 العنوان -أ                               الفكر االسالمً    -1
 

97  

210,1 
 224س  

 
 ستار عوٌد علً حمٌدة 

التعاٌش السلمً فً منهج اهل البٌت )علٌهم السالم( ) دراسة 
بؽداد : جامعة  -فكرٌة معاصرة ( / ستار عوٌد علً حمٌدة .

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -بؽداد 
 سم . 28 ;ص 209

 رسالة ماجستٌر فً الفكر االسالمً  
 العنوان-أ    اهل البٌت )ع(          -2  الفكر االسالمً-1
 

98  

210,1 
 994ج  

 
 جنٌد ساجد جهاد

االمن الفكري االسالمً بٌن المخاطر والمماصد والوسائل / جنٌد 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. ساجد جهاد

 ,2016 
 سم . 28 ;ص  369

 )فكراسالمً(   أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص
 العنوان-أ                               الفكر االسالمً  -1
  

99  

210,1 
 292ح  

 
 حبٌب ٌونس حبٌب

أصول االستشراق ) رٌموندلول ( أنموذجا دراسة فكرٌة / حبٌب 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.  ٌونس حبٌب

 2016االعظم , 

100  



 سم . 28 ;ص  342
 رسالة ماجستٌر فً الفكر االسالمً 

رٌموندول ) مستشرق  -3 االستشراق  -2الفكر االسالمً   -1
 العنوان-أ                                ؼربً (                

 

210,1 
  944ح  

 

 
 حٌدر سعد خلٌل 

مفهوم االبداع شروطه ومعولاته وسبل النهوض به))دراسة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. در سعد خلٌل فكرٌة معاصرة (( / حٌ

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  342

 رسالة ماجستٌر فً الفكر االسالمً 
 العنوان-الفكر االسالمً                                         أ-1
 

101  

210,1 
 384أ  
 

 
 احمد دمحم عبدهللا

بؽداد : جامعة  -. دمحم عبدهللاالوسطٌة فً الفكر االسالمً / احمد 
 2016كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم االنسانٌة ,  –بؽداد 
 سم . 28 ;ص  217

 أطروحة الدكتوراه فً فلسفة علوم المرأن /تخصص فكر اسالمً  
 العنوان-أ                         الفكر االسالمً            -1
 

102  

210,1 
 898ت  

 
 التمٌمً ، لاسم بلشان كاظم 

مفهوم التربٌة الوطنٌة فً الفكر العربً االسالمً / لاسم بلشان 
كلٌة التربٌة للعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -كاظم التمٌمً  .

 2016االنسانٌة  , 
 سم . 28 ;ص   364ن ،  -أ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة ) اصول التربٌة(   
حسٌن اسماعٌل الصدر )فمه اسالمً(                                       -2      الفكر االسالمً-1
 العنوان-أ

 

103  

210,1 
 628ت  

 

 
 الثعالبً ، محمود عبدالحسٌن عبد علً 

الماركسٌة والرأسمالٌة فً المرجع الممارن للسٌد الشهٌد دمحم 
 -. بالر الصدر )لدس( / محمود عبدالحسٌن عبد علً الثعالبً

 2016كلٌة التربٌة / ابن رشد ,  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  327

 أطروحة الدكتوراه  فً علوم المرأن 
 العنوان-أ                              فكر اسالمً    -1
 

104  

210 
 299ع  

 
 العانً , عبدالوهاب ثابت عبدالوهاب

105  



كشؾ المعانً من حرزاالمانً لٌوسؾ بن اسد بن ابً  
هـ( / عبدالوهاب ثابت 725رالممرئ الخالطً العباسً )ت بك

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. اب العانًعبدالوه
 2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  527
 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / لرارات 

ٌوسؾ بن اسدبن ابً بكر العباسً )عالم -2الفكر االسالمً  -1
 العنوان-أ                   هـ 725بالدٌن(       ت 

                                     

210 
 584ع  
 

 
 العسكري , ساجد صباح وٌس

اثرالمنظومة المعرفٌة لعلوم المرأن فً تعدد لراءات النص 
كربالء : جامعة  -المرأنً / ساجد صباح وٌس العسكري   .

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء 
 سم . 28 ;ص  232

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة والعلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ                  العلوم االسالمٌة        -1
 

106  

210 
 959ق  

 

 
 المٌسً ، حسٌن كرٌم حرفش 

الضٌاء المعنوٌة فً شرح الممدمة المرنوٌة تؤلٌؾ االمام ابً 
كرٌم  البماء احمد ابن الضٌاء المرٌشً العدوي الحنفً / حسٌن

كلٌةاالمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. ش المٌسًحرف
 2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  605
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  

ابً البماء احمد ابن الضٌاء المرٌشً   -2العلوم االسالمٌة    -1
 العنوان-أ                      العدوي الحنفً           

 

107  

210 
 282ش  

 
 الشامانً ، رشٌد عبد الحمٌد عبود

بود مماصد الشرٌعة فً المسائل الطبٌة / رشٌد عبد الحمٌد ع
كلٌةاالمام االعظم,  –بؽداد :دٌوان الولؾ السنً -. الشامانً

2016 
 سم . 28 ;ص  376

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
 العنوان                                         -أ    المسائل الطبٌة       -2العلوم االسالمٌة    -1
 

108  

210  
 929ش  

 

 
 الشوانً ، فاخر جابر علً 

هـ 956خلٌج البحار فً ملتمى االبحر لالمام ابراهٌم الحلبً )ت 
( تالٌؾ دمحم بن ابراهٌم بن دمحم الروسً الشهٌر بابن لصاب زاده 

بؽداد : دٌوان  -.بر علً الشوانً / فاخر جا00هـ(1055)ت 

109  



 2016كلٌةاالمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم  28 ;ص  360

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
 ابراهٌم بن دمحمبن ابراهٌم الحلبً  -2العلوم االسالمٌة    -1
  العنوان                                        -أ                     ) فمٌه ومفسر (       
  

210 
 210ظ  

 
 الظفٌري ، عذراء مدلول حمدان عبد 

منهج فتح هللا الكاشانً فً ز  التفاسٌر / عذراء مدلول حمدان 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -عبد الظفٌري  الشوانً  .

 2016التربٌة , 
 سم . 28 ;ص  214

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن والتربٌة االسالمٌة   
 الكاشانً , فتح هللا بن شكر )مفسر(  -2العلوم المرأنٌة   -1

 العنوان -أ                 
    

110  

210 
 992ز  
 

 
 زٌنب حمٌد كاظم 

 -.اظم مفهوم االجواء فً الشرٌعة االسالمٌة / زٌنب حمٌد ك
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء : جامعة كربالء 

 سم . 28 ;ص  132
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 

 العنوان-أ                               الدٌن االسالمً    -1
 

111  

210 
 249س  

 
 سارة ضٌاء عبود شعٌب 

المصد وأثره فً العبادات والمعامالت دراسة موضوعٌة لنماذج 
 –كربالء :جامعة كربالء  -. تطبٌمه / سارة ضٌاءعبود شعٌب

 2016السالمٌة, كلٌة العلوم ا
 سم . 28 ;ص  185

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة والعلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ   ً                    العلوم والدٌن االسالم-1
 

112  

210 
 284س  

 
 السامرائً , صفا ؼانم ابراهٌم حمودي 

ؼانم  التعامل مع اهل الكتاب زمن الخالفة الراشدٌة / صفا
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. ابراهٌم حمودي السامرائً 

 2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  361

 رسالة الماجستٌر فً أصول الدٌن , تخصص أدٌان   
 العنوان-أ     مً                          الدٌن االسال-1
 

113  

210,1  114  



 823ص  
 

 صالح صالح ٌاسٌن
هومه ومظاهره واسبابه وطرق معالجته ) الخلل الفكري مف

بؽداد : دٌوان  -. معاصرة ( / صالح صالح ٌاسٌن دراسة فكرٌة
 2016كلٌة االمام االعظم  )رحمه هللا( ,  –الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  177
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة , تخصص )فكر أسالمً(  

 العنوان -أ                           الفكر االسالمً        -1
 

210,1 
 24ع  

 
 عبدالحسٌن جبار حسن

فلسفة الموة فً الفكر االسالمً / عبدالحسٌن جبار حسن                                 
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم . 28 ;ص   260
 )فكر اسالمً(رسالة الماجستٌر فً لسم أصول الدٌن تخصص 

 العنوان-الفكر االسالمً                                           أ-1
 

115  

210,1 
 724ع  

 
 عبد المادر جاسم احمد

د المادر جاسم دور العلماء فً تعزٌزالهوٌة والنهوض باالمة / عب
كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.احمد

2016 
 سم . 28 ;ص  229

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطبة والفكر / )فكر أسالمً(  
 العنوان -أ                               الفكر االسالمً       -1
 

116  

210,1 
 294ع  

 
 العبٌدي , سالم أرسٌشان احمد علوان 

أثر السموم المتحركة على عملٌة الطفل المسلم دراسة فكرٌة 
االنبار : جامعة  -. بٌديعلوان العنفسٌة / سالم أرسٌشان احمد 

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –االنبار
 سم . 28 ;ص  281

 رسالة ماجستٌر تخصص فكر أسالمً 
 العنوان -أ    الرسوم المتحركة     -2   الفكر االسالمً -1
 

117  

210,1 
 952ع  
 

 
 العٌساوي , محمود جاسم معٌدي 

أحادٌث حذٌفة بن الٌمانه طرق عالج أزمات االمة على ضوء 
بؽداد : دٌوان  -. اسم معٌدي العٌساويالصحٌحٌن / محمود ج

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  227

 رسالة دكتوراه  تخصص فكر أسالمً  
 العنوان -أ  حذٌفة بن الٌمان )راوي(  -2 الفكر االسالمً -1
 

118  



210,1 
 529غ  
 

 
 ؼسان محمود مجٌد

سبل النهوض  –المعولات  -أسس تكوٌن المفكر المسلم االهمٌة
بؽداد :  -.محمود مجٌد بها فً المنظور االسالمً ../ ؼسان 

 2016كلٌة االمام االعظم ,   –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  308

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان -أ                    الفكر االسالمً         -1
 

119  

210,1 
 923غ  
 

 
 ؼٌاث عبدهللا اسماعٌل

التعصب واثره فً تمزٌك االمة االسالمٌة / ؼٌاث عبدهللا 
كلٌة االمام االعظم ,   –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. اسماعٌل
2016 
 سم . 28 ;ص  368

 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان -أ                  الفكر االسالمً        -1
 

120  

210,1 
 283ؾ  

 

 
 فالح حسن حرز

علم الكالم الجدٌد وفلسمة الدٌن فً الفكر االسالمً المعاصر/ 
كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة -فالح حسن حرز .

2016 
 سم . 28 ;ص  242

 رسالة ماجستٌر فً الفلسفة    
 العنوان-أ                             الفكر االسالمً      -1
 

121  

210,1 
 252ئ  

 

 
 ئاشتً ستار دمحم

شتً ستار أشكالٌات نظام الحكم فً الفكراالسالمً المعاصر/ ئا
 2016كلٌة االمام االعظم , –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. دمحم

 سم . 28 ;ص  281
 الفكراالسالمًأطروحة الدكتوراه  فً العلوم االسالمٌة تخصص 

 العنوان -أ                  الفكر االسالمً        -1
 

122  

210,1 
 722ل  
 

 
 لماء عاصم نصٌؾ 

 -.نصٌؾ  التنمٌة الفكرٌة فً المنظوراالسالمً / لماء عاصم
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم . 28 ;ص   260
 تخصص )فكر اسالمً(رسالة الماجستٌر فً أصول الدٌن 

 العنوان-أ                          الفكر االسالمً      -1
 

123  



210,1 
 384م  

 
 دمحم عبدالرحمن دمحم فتاح 

التحدٌات المعاصرة وعالجها فً سورة ٌوسؾ / دمحم عبدالرحمن 
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم فتاح .

2016 
 سم . 28 ;ص   237

 أطروحة الدكتوراه  فً أصول الدٌن تخصص / فكر اسالمً
 العنوان-أ      الفكر االسالمً                           -1
 

124  

210,1 
 429و  
 

 
 الورتً , عبدهللا حسن حمد 

المبادئ السٌاسٌة االسالمٌة فً تنظٌم الدولةالمعاصرة)دراسة 
بؽداد : دٌوان  -. / عبدهللا حسن حمد الورتً   تحلٌلٌة  فكرٌة(
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  422
 أطروحة الدكتوراه  فً الفكراالسالمً

 العنوان -أ                      الفكر االسالمً          -1
 

125  

210,1 
 384أ  
 

 
 احمد عباس دمحم

نمدٌة( / احمد نظرٌة التكامل المعرفً من منظور عمدي )دراسة 
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -عباس دمحم  .

2016 
 سم . 28 ;ص  348 

 أطروحة الدكتوراه  فً أصول الدٌن تخصص / فكر اسالمً
 العنوان-أ                           الفكر االسالمً         -1
 

126  

210,107 
 367أل  

 
 أل جعفر , وثاب خالد حسٌن 

تجدٌد الخطاب الدٌشً عند طه عبد الرحمن دراسة فكرٌة 
بؽداد : الجامعة العرالٌة  -.سٌن أل جعفر معاصرة / وثاب خالد ح

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -
 سم . 28 ;ص  474

 أطروحة الدكتوراه  فً فلسفة أصول الدٌن
بدالرحمن )فٌلسوؾ( طه ع -2دراسات    -الفكر االسالمً-1 

 العنوان-أ                مفكر اسالمً                
 

127  

210,4 
 949ؾ  

 

 
 فٌروز علً سلوم 

ٌة المنع الطارئ على تصرفات المرأة المسلمة )دراسة فمه
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. ممارنة( / فٌروز علً سلوم

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  162

128  



 رسالة الماجستٌر فً الفمه 
 العنوان-أ   الفمه االسالمً       -2   المرأة فً االسالم-1
 

210,6 
 84ع  
 

 
 عمر عبدالكرٌم حسٌن

المإسسات االسالمٌة ودورها التنموي والدعوي دراسة دعوٌة / 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.حسٌن سلوم   عمر عبد الكرٌم

 2016مام االعظم )رحمه هللا( , كلٌة اال
 سم . 28 ;ص  233

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة 
 الدعوة االسالمٌة -2جمعٌات ومنظمات     –االسالم  -1
 العنوان-أ 

 

129  

210,712 
 89ع  

 
 علً عبدالرزاق دمحم صالح

أثرالطرٌمة االستداللٌة فً تحصٌل مادةالتربٌة االسالمٌة 
طالب الصؾ الثانً المتوسط / علً عبدالرزاق واستبمائها لدى 

 2016كلٌة التربٌة  ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -. دمحم صالح
 سم . 28 ;ص  175

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة )مناهج وطرائك تدرٌس عامة( 
 التعلٌم الثانوي   –طرق التدرٌس–التربٌة االسالمٌة -1 
  العنوان                     -أ 

 

130  

212 
 284ث  

 

 
 ثامر عبدهللا احمد

االداب والسلوكٌات البؽدادٌة فً المنظور االسالمً دراسة 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. احمد عمائدٌة / ثامر عبدهللا

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  215

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
 العادات والتمالٌداالسالمٌة    -2االخالق االسالمٌة    -1
 العنوان                              -أ

 

131  

213 
 213أ   

 
 أحمد جاسم عبدالجلٌل

 أتحاؾ اهل االسالم فٌما ٌتعلع بالمصطفى )ص( واهل بٌت الكرام
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -./ أحمد جاسم عبدالجلٌل 

 2016االعظم , االمام 
 سم . 28 ;ص  369

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة 
 العنوان                               -أ دمحم بن علً الصبان  -2 الدعوة االسالمٌة -1
 

132  

213  133  



 حداد , بالل فرج بدٌوي  424ح  
أثر الوالع المعاصر فً التربٌة االسرٌة )العراق أنموذجا"( / 

 بالل
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.فرج بدٌوي حداد  

 2016االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  428

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )تخصص الدعوة(  
 العنوان                              -أ     التربٌة االسرٌة-2  الدعوة االسالمٌة  -1
 

213 
 494ح  

 

 
 الحدٌدي ، علً سالم رحال بجاوي 

الصحابً الجلٌل ابو لبانة االنصاري وموالفه الجهادٌة والخالفة 
بؽداد : دٌوان  -.ي الراشدة الراشدة / علً سالم رحال بجاو

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  199

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
    بً جلٌل (           ابو لبانة االنصاري )صحا -2   الدعوة االسالمٌة -1
 العنوان     -أ

                             

134  

213 
 944ح  

 

 
 حٌدر مطشر شناوة 

تنظٌم الدولة  –الفكرالسٌاسً للتنظٌمات السٌاسٌة الطرفة 
بؽداد بؽداد : جامعة  -./ حٌدر مطشر شناوة  االسالمٌة أنموذجا"

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة  ,  -
 سم . 28 ;ص  186

 رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع الفكر السٌاسً 
 العنوان-أ             التطرؾ الدٌنً         -1 

 

135  

ح  213
723 

 
 الخفاجً , محمود حمد دمحم عبدهللا

حمد دمحم عبدهللا  العاطفة وأثرها فً الدعوة الى هللا / محمود
كلٌة االمام االعظم,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.  الخفاجً
2016 
 سم . 28 ;ص  188

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص دعوة  
 العنوان     -أ        ة                     الدعوة االسالمٌ-1
 

136  

213 
 922ذ  
 

 
 الذٌابً , عمر حاتم هادي 

المكانً وأثره على فكر الداعٌة وأسلوب دعوته الى هللا التنوع 
 –بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -.تم هادي الذٌابًتعالى / عمر حا

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  343

137  



 رسالة الماجستٌر تخصص دعوة وخطابة   
 وان    العن -أ                           الدعوة االسالمٌة     -1
   

213 
 322ر  
 

 
 رضا نجم عبد صالح

نجم عبد  االثارالدعوٌة ألٌات االصالح فً المرأن الكرٌم / رضا
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة -. صالح

2016. 
 سم . 28 ;ص  148

 رسالة ماجستٌر فً العمٌدة االسالمٌة
 العنوان-أ                            الدعوة االسالمٌة     -1 

 

138  

213 
 627ر  

 
 الرفاعً , صباح بدر طه

نمدٌة / صباح بدر  األراء االستشرالٌة للمستشرق فنسنن دراسة
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.طه الرفاعً  

 2016االعظم, 
 سم . 28 ;ص  287

 رسالة ماجستٌرفً الدعوة والخطابة   
 العنوان     -أ  فنسنن )مستشرق(    -2ة   الدعوة والخطاب-1
    

139  

213 
 288س  

 
 سالم عبدهللا كاكه برا

مورد الظمؤن الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن 
بؽداد:دٌوان  -.سالم عبدهللا كاكه برا /ي الحنفًاالٌباري االزهر

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  240

 رسالة ماجستٌرفً الدعوة والخطابة   
لائد بن مبارن االٌباري االزهري الحنفً  -2  الدعوةاالسالمٌة-1
 العنوان   -أ

      

140  

213 
 284س  

 
 السامرائً , احمد باسل صادق 

الدكتور فرٌد االنصاري )رحمه هللا( ومنهجه فً الدعوى الى هللا 
اد : دٌوان الولؾ بؽد -.دق السامرائً الحنفً / احمد باسل صا

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  175

 رسالة الماجستٌر تخصص )دعوة(    
 -فرٌداالنصاري )داعٌة مؽربً(      أ -2الدعوة االسالمٌة  -1

 العنوان  
 

141  

213 
 284س  

 
 السامرائً , لٌث احمد كردي 

142  



عبدالعزٌز بدر الواعظٌن وذخرالعابدٌن للعالمة عبداللطٌؾ بن 
بن امٌن الدٌن بن فرشتا الكرمانً المعروؾ ب)ابن مالن 

هـ( / لٌث احمد كردي السامرائً  801الحنفً( المتوفى )
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.ً الحنف

 2016)رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  401

 تخصص دعوة    –رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
عبداللطٌؾ بن عبدالعزٌز بن امٌن  -2  الدعوة االسالمٌة-1

 العنوان   -أ  رمانً )داعٌة(              الدٌن بن فرشتا الك
  

213 
 942ش  

 
 الشٌخانً , احمد عٌسى احمد 

موردالظمؤن الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن 
هـ )من باب  1087االٌباري االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

عرض رسول هللا)ص( نفسه على المبائل من العرب ان ٌحموه 
وٌناصروه على ماجاء به من الحك الى نهاٌة ؼزوه سفوان 

بؽداد :  -.ً  احمد الشٌخان)دراسة وتحمٌك( / احمد عٌسى 
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –دٌوان الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  236
 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
ٌباري االزهري لائد بن مبارن اال -2الدعوة االسالمٌة       -1

 العنوان   -أٌب(                       )داعٌة وخط   الحنفً
 

143  

213 
 229ط  
 

 
 الطائً , صادق منصور محمود

االسلوب الخطابً للتعام مع االخرٌن فً ضوء السنة النبوٌة 
بؽداد :  -)دراسة دعوة ( / صادق منصور محمود الطائً  .

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  350

 خصص )دعوة(  أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة  ت 
 العنوان   -أ           المٌة                الدعوة االس-1
 

144  

213 
 284ع  

 
 عامر نجم شحاذه 

مورد لظمؤن الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن 
)رحمه  هـ 1087االٌباري االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

دٌوان الولؾ السنً  بؽداد : -. لشٌخانًا هللا( / عامر نجم شحاذه
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –

 سم . 28 ;ص  320
 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
لائد بن مبارن االٌباري االزهري الحنفً             -2 الدعوة االسالمٌة-1

 العنوان   -أ   هـ (                  1087 )داعٌة( )ت
 

145  



213 
 294ط  
 

 
 العبٌدي , علً حسٌن علً رحٌمة 

تنوع الخطاب فً المرأن الكرٌم ودوره فً انتشار االسالم/ علً 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.العبٌدي حسٌن علً رحٌمة

 2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  306

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة   
 العنوان   -أ               الدعوة االسالمٌة                -1
 

146  

213 
 59ع  
 

 
 العزي , عمر حسٌن نائؾ 

مورد الظمؤن الى سٌرة المبعوث عدنان لالمام لائد بن مبارن 
هـ )رحمه  1087االٌباري االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

الولؾ السنً بؽداد : دٌوان  -.مر حسٌن نائؾ العزي  هللا( / ع
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –

 سم . 28 ;ص  370
 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة   
لائد بن مبارن االٌباري االزهري  -2الدعوة االسالمٌة   -1

هـ(       1087الحنفً )مإرخ وعالم بالسٌرة وفمٌه حنفً( )ت 
 العنوان   -أ

 

147  

213 
 942ؾ  

 

 
 الفهداوي , زاهر عبد جسام 

م /  2003المشكالت الدعوٌة فً المجتمع العرالً بعد عام 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ي زاهر عبد جسام الفهداو

 2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  299

 رسالة ماجستٌر  فً العلوم االسالمٌة  لسم الدعوة والخطابة  
 العنوان  -أ                      سالمٌة     الدعوة اال-1
  

148  

213 
 384م  
 

 
 دمحم حامد عبد الرزاق

ة االثارالدعوٌة والتربوٌة فً وصاٌا النبً)ص( البً هرٌر
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.)رض( / دمحم حامد عبد الرزاق  

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –
 سم . 28 ;ص  442

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والفكر تخصص )دعوة(   
 العنوان   -أ أبً هرٌرة )مفتً وروائً(  -2الدعوة االسالمٌة -1
 

149  

213 
 384م  
 

 
 دمحم عبدالرحمن دمحم 

االتمان فً السنة النبوٌة وأثره فً الدعوة الى هللا/دمحم 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.  دالرحمن دمحمعب

150  



 2016االعظم, 
 سم . 28 ;ص  370

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة   
 العنوان   -أ       ٌة                     الدعوة االسالم-1
 

213 
 594م  
 

 
 المشهدانً , ؼازي فٌصل احمد العزالدٌن

السٌرة النبوٌة / ؼازي فٌصل أدارة االزمات وطرق معالجتها فً 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ن المشهدانً  احمد العزالدٌ

 2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  370

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر   
 العنوان   -أ      السٌرة النبوٌة       -2الدعوة االسالمٌة  -1
 

151  

213 
 64م  

 
  مضر جاسم دمحم

اسة دعوٌة( / مضرجاسم أدارة المشكالت فً العهد المدنً )در
 2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -. دمحم

 سم . 28 ;ص  330
 تخصص دعوة   -رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر 
 -الدعوة االسالمٌة                                         أ-1

 العنوان  
 

152  

213 
 743م  
 

 
 المفرجً , فراس دمحم خلؾ 

مورد الظمؤن الى سٌرة المبعوث منعدنان لالمام لائد بن مبارن 
هـ )رحمه  1087االٌباري االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -./ فراس دمحم خلؾ المفرجً   هللا(
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –

 سم . 28 ;ص  305
 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
لائد بن مبارن االٌباري االزهري الحنفً                   -2 الدعوة االسالمٌة-1

   العنوان -أ  هـ (                   1087)داعٌة( )ت 
 

153  

213 
 924م  
 

 
 المإذنً , رعد محمود عبدالمنعم 

رعد دورالداعٌة فً تحمٌك التكافل االجتماعً فً االسالم/ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.محمود عبدالمنعم المإذنً 

 2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  237

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  تخصص )دعوة(  
 العنوان  -أ                   الدعوة االسالمٌة   -1
 

154  



213 
 929هـ  

 
 الهٌتً , أمجد ابراهٌم عبدالرزاق

ة / أمجد أثرالعبادات فً وحدةالمسلمٌن ونشرالدعوةاالسالمٌ
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ابراهٌم عبد الرزاق  

 2016االمام االعظم, 
 سم . 28 ;ص  209

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
 العنوان   -أ                         الدعوة االسالمٌة   -1
 

155  

213,07 
 294ظ  

 
 ظافر ابراهٌم ٌاسٌن 

انواع العداوة ومولؾ االسالم منها )دراسة دعوٌة( / ظافر 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.بٌدي ابراهٌم ٌاسٌن الع

 2016االمام االعظم, 
 سم . 28 ;ص  280

 أطروحة الدكتوراه فً فلسفة العلوم االسالمٌة تخصص دعوة   
 العنوان   -أ  راسات             د -الدعوة االسالمٌة-1
 

156  

213,07 
 929هـ  

 
 الهٌتً , رافد عبدالرزاق توفٌك

جماعة التبلٌػ والدعوة )دراسة نمدٌة دعوٌة( الفكرالدعوي عند 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. العبٌدي / رافد عبد الرزاق توفٌك الهٌتً

 2016كلٌة االمام االعظم,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  187

 رسالة ماجستٌر ) تخصص دعوة وفكر( 
 العنوان   -أ   دراسات         -الدعوة االسالمٌة-1
 

157  

213,7 
 842س  

 
 السامرائً , عبد هللا حمٌد جاسم 

البعد الدٌنً للعولمة الثمافٌة فً وسائل االعالم الؽربٌة )دراسة 
بؽداد : دٌوان  -.جاسم السامرائً العبٌدي نمدٌة( / عبد هللا حمٌد 

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  297

 أطروحة الدكتوراه فً تخصص دعوة   
 العنوان   -دراسات                   أ -الدعوة االسالمٌة-1
 

158  

213,7 
 384م  
 

 
 دمحم حامد ٌعموب

الجهودالدعوٌة عند فتحً ٌكن )رحمه هللا( فً التؤلٌؾ والعمل 
بؽداد : دٌوان  -االسالمً : دراسة وصفٌة / دمحم حامد ٌعموب  .

 2016لٌة االمام االعظم )رحمه هللا( , ك –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  285

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  

159  



فتحً ٌكن )داعً لبنانً(                                       -2  دراسات -الدعوة االسالمٌة-1
 العنوان   -أ

 

213,7 
 384م  

 
 دمحم مخلؾ حسٌن 

سبل مواجهتها من  -مشاكالتها –لضاٌاها –التبعٌة الفكرٌة
المنظور االسالمً )دراسة دعوٌة تؤصٌلٌه( / دمحم مخلؾ حسٌن 

كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا(  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.
 ,2016 

 سم . 28 ;ص  231
 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
 العنوان   -أ   صٌلٌة   دراسة دعوٌة تؤ - الدعوة االسالمٌة-1
 

160  

214,296 
 24ع  

 
 عبد هللا دمحم صوفً

تحدٌات الٌهود الفكرٌة فً عهد النبً )ص( / عبد هللا دمحم صوفً 
 2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.

 سم . 28 ;ص  280
 أطروحة الدكتوراه  فً العلوم االسالمٌة تخصص  )فكر(   
 العنوان   -أ                  والٌهودٌة االسالم-1
 

161  

214,296 
 89ع  
 

 
 علً طالب علً

 المنهج االٌمانً بٌن مصادر الدٌانة الٌهودٌة والدٌانة االسالمٌة )
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.دراسة وصفٌة ( / علً طالب علً  

 2016كلٌة االمام االعظم,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  255

رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم )اصول الدٌن(   
 تخصص )أدٌان( 

 العنوان -أ                           االسالم والٌهودٌة    -1
  

162  

214,330 
 959ق  

 
 المٌسً , احمد حسن عالوي 

المً/ احمد حسن تطوٌر المطاع الخاص فً ضوء االلتصاد االس
كلٌة العلوم  -عة العرالٌة بؽداد : الجام -. عالوي المٌسً

 2016االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص  274

رسالة الماجستٌر فلسفة شرٌعة اسالمة تخصص )التصاد 
 اسالمً (

 العنوان-أ                        االلتصاد واالسالم   -1 
 

163  

214,353
6 

 
 الهٌتً , مثنى سعٌد عبدالعزٌز 

164  



/ مثنى سعٌد  رعاٌة المعولٌن فً االسالم )دراسة دعوٌة( 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. هٌتًعبدالعزٌز ال

 2016لسم الدراسات ,  –االعظم الجامعة 
 سم . 28 ;ص  198

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )تخصص دعوة(  
 العنوان -أ                             االسالم والمعولون-1
 

214,355 
 723خ  

 

 
 الخفاجً , عبدالمهدي جاسم دمحم

االنحراؾ عن احكام ولواعد الحرب فً الشرٌعة االسالمٌة 
 -االبادة الجماعٌة أنموذجا / عبدالمهدي جاسم دمحم الخفاجً .

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء : جامعة كربالء 
 سم . 28 ;ص  170

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ  حرب )فمه اسالمً(    ال-2والحرب    االسالم -1
 

165  

214,364 
 294ع  
 

 
 العبٌدي , سٌؾ محمود جنحٌت 

لاعدة)الوسائل لها احكام المماصد( واثرها فً منع الجرائم 
بؽداد : دٌوان  -)دراسة فكرٌة( / سٌؾ محمود جنحٌت العبٌدي .

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  288

 رسالة الماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر  
 العنوان -أ                        االسالم والجرائم     -1
 

166  

218 
 948ش  

 

 
 الشٌخلً , تمً مإٌد فاضل 

/ تمً الحركات االسالمٌة فً العراق خالل عهد عبدالسالم عارؾ
 2016االداب  , بؽداد : كلٌة  -.مإٌد فاضل الشٌخلً 

 سم . 28 ;ص  308
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر 

 العنوان-أ  تارٌخ حدٌث     -العراق-2حركات أسالمٌة   -1 
 

167  

220 
 549أ  
 

 
 االسدي , علً لفته جبال راض 

هـ( 538التمارب التفسٌري بٌن تفسٌري الكتافالزمخشري )ت 
بؽداد :  -.لً لفته جبال راض االسدي وجوامع الجامع .../ ع

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  ,  -جامعة بؽداد  
 سم . 28 ;ص  288

 أطروحة دكتوراة فً علوم المرأن 
 العنوان-أ   زمخشري                 ال-2علوم المرأن    -1
 

168  

220  169  



 449ب  
 

 البدري , بشرى حسن عبد 
لدٌن عمر بن علً بن ابً بكر جواهر الفمه لالمام نظام ا
بؽداد :  -.العبٌدي حسن عبد البدري المرؼٌنانً ....../ بشرى

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  218

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة   
عمر بن علً بن ابً بكر المرؼٌنانً  -2العلوم االسالمٌة   -1
 العنوان -أ                مٌه حنفً(                      )ف
 

220 
 948ب  

 

 
 البٌرمانً , أحسان جودت كاظم 

/  الفكر الجهادي بٌن عالمٌة الخطاب المرأنً والتفرق الدٌنً
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -. أحسان جودت كاظم البٌرمانً

 2016الدراسات المرأنٌة  , 
 سم . 28 ;ص  350

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن / دراسات لرأنٌة 
 العنوان-أ                   علوم المرأن               -1
 

170  

220 
 294ج  

 
 الجبوري , ختام مزهر دمحم

معاصر/ ختام مزهر حكم التعوٌض المالً فً الفمه االسالمً ال
للعلوم كلٌة التربٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد   -.دمحم الجبوري 
 2016االنسانٌة  , 

 سم . 28 ;ص  210
 رسالة  دكتوراة فلسفة فً علوم المرأن 

 العنوان-أ                    علوم      -علوم المرأن -1
 

171  

220 
 796ر  
 

 
 الرفٌعً , دمحم نجم حمزة 

ترجمة المرأن الكرٌم للبروفسور أرثر. ج. أربري ) دراسة نمدٌة 
بؽداد : الجامعة  -نجم حمزة الرفٌعً  . تحلٌلٌة ممارنة ( / دمحم

 2016كلٌة االداب  ,  -العرالٌة 
 سم . 28 ;ص  350

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن
 العنوان-أ                ٌة            العلوم المرأن -1 

 

172  

220 
 422س  

 
 سراب ؼنً عاشور

المسائل الفمهٌة المستبطة من سورة ٌوسؾ / سراب ؼنً 
 2016كلٌة االداب  ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -عاشور.

 سم . 28 ;ص  350
 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن

 العنوان-أ       )سورة ٌوسؾ(         العلوم المرأنٌة  -1 

173  



 

220 
 828س  

 
 سالم مجٌد عبد

حسٌن منهج نمد الحدٌث فً تفسٌرالمٌزان للعالمة دمحم 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.الطباطبائً/ سالم مجٌد عبد 

 2016التربٌة / ابن رشد للعلوم االنسانٌة , 
 سم . 28 ;ص  217

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن
                    الطباطبائً، دمحم حسٌن )عالم دٌن(                         -2المرأن الكرٌم , علوم   -1
 العنوان-أ

 

174  

220 
 208ع  

 
 عاصم مالن عبدالرحمن 

رحمه هللا  –كنزاالسرار ولوالح االفكار لدمحم بن سعٌد الصنهاجً 
هـ( من بداٌة الركن الثالث الى نهاٌة الكتاب / عاصم 795)ت:–

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ٌدي مالن عبدالرحمن العب
 2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  638
 أطروحة دكتوراة  فً العلوم االسالمٌة   
دمحمبن سعٌدالصنهاجً ) فمٌه الماضً (                                                        -2 العلوم االسالمٌة-1
 العنوان -أ

 

175  

220 
 822ع  
 

 
 عالء عبدالحسٌن راضً

                              أثرنهج البالؼة فً البعدالعرفانً/عالء عبدالحسٌن راضً     
كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 2016االنسانٌة , 
 سم . 28 ;ص  260

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن الكرٌم
 العنوان-أ    البالؼة       -2م  المرأن الكرٌم , علو -1 
  

176  

220 
 84ع  

 
 عمر زهٌر علً

المراءة الحداثٌة المعاصرة للمران الكرٌم فً المؽرب العربً وأثر 
االستشراق فٌها دمحم ازكون أنموذجا ) دراسة تحلٌلٌة نمدٌة (/ 

كلٌة االداب  ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -. ر زهٌرعلًعم
2016 
 سم . 28 ;ص  310

 أطروحة الدكتوراة فً علوم المرأن تخصص فلسفة علوم المرأن 
 دمحم أركون ) مستشرق(    -2علوم المران الكرٌم    -1 
 العنوان-أ 

 

177  

220  178  



 594ق  
 

 المصٌر , منال عبدالحسٌن سلطان 
–اٌرادات الدولة بٌن المنظوراالسالمً والمانون الوضعً 

 نموذجا / منال عبدالحسٌن سلطان المصٌر -الضرائب المالٌة
كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 2016االنسانٌة , 
 سم . 28 ;ص  249

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن الكرٌم والتربٌة االسالمٌة 
 العنوان-أ          علوم المرأن الكرٌم           -1 

 

22- 
 959ق  

 

 
 المٌسً , خضٌر طلب سعد فهد 

هـ( فً 152المواعد الفمهٌة التً اعتمدها ابن عابدٌن )ت 
حاشٌته ونماذج من تطبٌماتها الفمهٌة / خضٌر طلب سعد فهد 

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -المٌسً .
 2016)رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  372
 أطروحة دكتوراة  فً العلوم االسالمٌة   
دمحمامٌن بن عمربن عبدالعزٌز ابن  -2المرأن الكرٌم , علوم   -1

 العنوان -أ  هـ (     252-1198ه عابدٌن )نحوي وفمٌ
 

179  

220 
 594م  
 

 
 المشهدانً , دمحم عبدالرحمن عبدهللا دمحم

المسمى )أثنا عشرمجلسا"( لالمام احمد بن دمحم مجالس اعرجٌة 
هـ(./ دمحم 1120المسطونً، اعرج زاده المتوفى سنة )

بؽداد : دٌوان الولؾ  -.من عبدهللا دمحم المشهدانً  عبدالرح
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  303

 رسالة الماجستٌر  فً العلوم االسالمٌة       
هـ                   112احمدبن دمحم المسطونً ت -2 العلوم االسالمٌة  -1
 العنوان -أ

 

180  

220 
 382ن  
 

 
 نجالء جبار جاسم 

االحادٌث المشتركة فً كتابً صحٌح البخاري ../ نجالء جبار 
كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم –بؽداد : جامعة بؽداد -جاسم .

 2016االنسانٌة , 
 سم . 28 ;ص  191

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن الكرٌم
 العنوان -أ  دراسات     –المرأنٌة  المرأن الكرٌم والعلوم -1
  

181  

220 
 422ن  
 

 
 نداء كرٌم وهاب 

الزهدعند االمام علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن علٌهما السالم 

182  



بؽداد : جامعة  -. )دراسة فكرٌة( / نداء كرٌم وهاب المصٌر
 2016كلٌة التربٌة للبنات ,  – بؽداد
 سم . 28 ;ص  267

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
االمام علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن  -2علوم المرأن  -1 

 العنوان-أاالثنى عشر(     علٌهما السالم )االمام الرابع للشٌعة
 

220,07 
 729س  

 

 
 سفانة ابراهٌم دمحم

أحادٌث شعب االٌمان وأثرها فً بناء السلم المجتمعً ) دراسة 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -.(/ سفانة ابراهٌم دمحم المصٌر تحلٌلٌة 

 2016كلٌة التربٌة للبنات , 
 سم . 28 ;ص  192

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-أ       اسات              در –علوم المرأن  -1 

 

183  

  
 ألبوحسن ، مصطفى عبدالكاظم وناس 

 خطاب الرجل والمرأة فً المرأن الكرٌم دراسة تركٌبٌة داللٌة /
كلٌة التربٌة  –بابل  -. مصطفى عبد الكاظم وناس ألبوحسن

  2016للعلوم االنسانٌة ، 
 سم .  28 ;ص 193

 أطروحة دكتوراة فلسفة فً اللؽة العربٌة / اللؽة  
 العنوان-أ   ت                 ادراس –المرأن الكرٌم  -1
 

184  

 220,7 
 258ج  

 

 
 جاسم جعٌز منخً

 الجسد فً المرأن الكرٌم دراسة سٌمٌائٌة / جاسم جعٌز منخً        
 2016كلٌة االدأب  ,   –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -.

 سم .  28 ;ص  377
 أطروحة دكتوراة فً  فلسفة اللؽة العربٌة وادبها

 العنوان-أ    سات                 درا –الكرٌم المرأن  -1
  

185  

220,7 
 296ر  
 

 
 الربٌعً , مروان راؼب حمٌد

لسانٌات النص المرانً فً الدراسات الجامعٌة العرالٌة حتى عام 
دٌالى   -.ٌة / مروان راؼب حمٌد الربٌعً م دراسة تحلٌل 2014

  2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –:  جامعة دٌالى 
 سم .  28 ;ص  230

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وأدابها / اللؽة  
 العنوان-أ     اللسانٌات -2دراسات   –المرأن الكرٌم  -1
 

186  

220,07  187  



 294ز  
 

 الزبٌدي , عمر فتٌخان عطا هللا
المرأن الكرٌم واثرها على الفرد أسالٌب التذكٌر فً ضوء 

 والمجتمع ) دراسة دعوٌة ( / عمر فتٌخان عطا هللا الزبٌدي  
كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا(  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.

 ,2016 
 سم . 28 ;ص  364

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة 
 العنوان -أ          دراسات       – المرأن الكرٌم -1
 

220,7 
 942ز  
 

 
 زهراء طالب عبد حمادي 

دراسة  –مصطلحات علوم المران وتاٌخه بٌن الثابت والمتؽٌر
كلٌة  –بابل : جامعة بابل   -تحلٌلٌة / زهراء طالب عبد حمادي.

  2016الدراسات المرأنٌة ، 
 سم .  28 ;ص  391

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-أ    ت        دراسا –  المرأن الكرٌم ، علوم -1 

 

188  

220,7 
 994س  

 

 
 السوٌدي , هبة جواد كاظم 

وضوعٌة /هبة جواد دراسة م –مفهوم الرحلة فً المرأن الكرٌم
كلٌة الدراسات المرأنٌة ، –بابل : جامعة بابل  -.كاظم السوٌدي 

2016. 
 سم .  28 ;ص  238

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-أ      دراسات     –علوم  المرأن الكرٌم ،  -1 

 

189  

220,7 
 724ص  

 
 الصفار , سرمد فاضل علً

 مرجعٌة المحكات المرأنٌة فً التفسٌر/ سرمد فاضل علً الصفار  
 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –كربالء : جامعة كربالء  -.

 سم . 28 ;ص  142
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة والعلوم االسالمٌة 

 العنوان -أ تفسٌر -المرأن الكرٌم-2سات درا –المرأن الكرٌم -1
 

190  

220,7 
 629ن  
 

 
 الكعبً , ٌسرى كرٌم رسن 

مباحث علوم المرأن فً المإلفات العرالٌة الحدٌثة )عرض 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -.راسة ( / ٌسرى كرٌم رسن الكعبً ود

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , 
 سم . 28 ;ص  197

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-أ   وم ) دراسات (         عل –المرأن الكرٌم  -1 

191  



 

220,7 
 728هـ  

 

 
 هفال احمد رحٌم

دراسة موضوعٌة( / هفال البركة والمباركون فً المران الكرٌم )
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. احمد رحٌم

 2016)رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  223

 أطروحة الدكتوراة  فً العلوم االسالمٌة تخصص )تفسٌر(       
 العنوان -أ                      دراسات  –المرأن الكرٌم -1
 

192  

221 
 98ر  
 

 
 رٌم توفٌك خلٌل 

ظاهرة االستلزام فً النص المرأنً تفسٌر ابن عاشور / رٌم 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. توفٌك خلٌل
 2016الدراسات العلٌا ,  –)رحمه هللا( 

 سم . 28 ;ص  406
 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / تفسٌر 

 نوانالع-أ   ة االسراء سور -2تفسٌر   –المرأن الكرٌم  -1 
 

193  

221,1 
 59ح  

 

 
 حسن رحٌم حنون

بابل :  -التماسن النصً فً سورة االسراء / حسن رحٌم حنون.
 .2016كلٌة الدراسات المرأنٌة ، –جامعة بابل 

 سم .  28 ;ص  248
 رسالة الماجستٌر فً ) لؽة المرأن/ اللؽة العربٌة / لؽة (  

 العنوان-أ                  سورة االسراء         -1 
 

194  

224,2 
 594أ  
 

 
 االزٌرجاوي , نورة عبد جبار 

الوظائؾ التداولٌة فً سورالراؼبات وأثرها فً االنسان../ نورة 
كلٌة االداب ، –ذي لار: جامعة ذي لار  -عبد جباراالزٌرجاوي .

2016. 
 سم .  28 ;ص  217

 رسالة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-أ          اب             أعر–رٌم المرأن الك  -1 

 

195  

224,2 
 599ح  

 

 
 الحسٌنً , زاهد جمٌل هاشم 

أثراالستعمال اللؽوي االسلوبً االستفهامً والنفً فً الداللة 
كلٌة –بابل : جامعة بابل  -المرانٌة / زاهد جمٌل هاشم الحسٌنً .

 .2016الدراسات المرأنٌة ، 
 سم .  28 ;ص  272

 رسالة الماجستٌر فً  اللؽة العربٌة / لؽة المرأن  

196  



 العنوان-أ      أعراب                 –م المرأن الكرٌ-1 
 

224,2 
 32س  

 
 سجى صباح ناصر

ة صٌػ ) مفعل ( ووجودهما فً المران الكرٌم )دراسة معجمٌ
كلٌة  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -. داللٌة( / سجى صباح ناصر

 .2016االداب , 
 سم . 28 ;ص  253

 رسالة الماجستٌر فً  اللؽة العربٌة وأدابها  
 العنوان-أ  عراب                  أ–المرأن الكرٌم -1 

 

197  

  224,2 
 299ط  

 
 الطائً , صابرٌن كاظم جابر

وٌة( / عطؾ الظاهرعلى الضمٌر فً المرأن الكرٌم )دراسة نح
كلٌة –ذي لار: جامعة ذي لار  -.صابرٌن كاظم جابر الطائً 
 .2016التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 سم .  28 ;ص  194
 رسالة ماجستر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان-أ  اب                       أعر–المرأن الكرٌم   -1 
 

198  

224,2 
 89ع  

 
 علً محسن حكٌم

تركٌبٌة / حرؾ الجر ) الى ( ؾ المران الكرٌم دراسة وظٌفٌة 
كلٌة التربٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.علً محسن حكٌم

2016 
 سم . 28 ;ص  210

 رسالة الماجستٌر فً  اللؽة العربٌة وأدابها  
 العنوان-أ راب                         أع–المرأن الكرٌم -1 

 

199  

224,2 
 282غ  
 

 
 الؽالبً , مصطفى حسن عبدهللا

الترجٌح اللؽوي والنحوي بٌن منة المنان والمٌزانفً الجزء 
الثالثٌن فً المران الكرٌم/ مصطفى حسن عبدهللا الؽالبً حكٌم  

 2016كلٌة التربٌة , –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
 سم . 28 ;ص  170

 رسالة الماجستٌر فً  اللؽة العربٌة وأدابها  
 العنوان-أ راب                      أع–المرأن الكرٌم -1 

 

200  

224,2 
 542ي  

 

 
 ٌسرى هادي رشٌد 

االثرالداللً للوجوب النحوي فً المران الكرٌم/ ٌسرى هادي 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ,  –دٌالى : جامعة دٌالى  -رشٌد .
2016 

201  



 سم . 28 ;ص  363
 ة العربٌة وأدابها  أطروحة دكتوراة فً فلسفة اللؽ

 العنوان-أعراب                              أ–المرأن الكرٌم -1 
 

224,3 
 258ج  

 

 
 جاسم دمحم موسى 

هـ 468ت الظواهراللؽوٌة والنحوٌة فً التفسٌرالبسٌط للواحدي
كلٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -. / جاسم دمحم موسى

 2016التربٌة , 
 سم . 28 ;ص  287

 أطروحة دكتوراة  فً فلسفة اللؽة العربٌة وأدابها  
الواحدي , علً بن احمد   -2أعراب    –المرأن الكرٌم -1 

 العنوان-أ                     هـ( )مفسر(   468)ت
 

202  

227 
 384أ  
 

 
 أحمد صالح حسٌن باسل 

التكافل السبالً فً تفسٌرمواهب الرحمن للسٌد عبد االعلى 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -السٌزارزي / أحمد صالح حسٌن باسل .

 2016كلٌة التربٌة البن رشد , 
 سم . 28 ;ص  156

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 السٌد عبداالعلى السٌزارزي  -2تفسٌر –المرأن الكرٌم-1 
 العنوان-أ 

 

203  

227 
 492أ  
 

 
 أدٌب عبد الوهاب حسٌن

بمفاتٌح الؽٌب لالمام الفخرالرازي التفسٌرالكبٌرالمسمى 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.هـ .. / أدٌب عبد الوهاب حسٌن  606ت

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  603

 رسالة دكتوراة  فً أصول الدٌن / تفسٌر 
دمحمبن عمربن الحسن الرازي       -2  تفسٌر –المرأن الكرٌم  -1 

 العنوان-أ                    ) مفسر(                   
 

204  

227 
 95أ  
 

 
 أنس احمد عبد المادر

تفسٌرالخركوشً للشٌخ ابً سعد عبد الملن بن ابً عثمان / 
كلٌة االمام  –بؽداد :دٌوان الولؾ السنً -أنس احمد عبد المادر .

 2016, االعظم الجامعة 
 سم . 28 ;ص  247

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )تفسٌر(
ابن سعد عبدالملن بن ابً عثمان  -2  تفسٌر  –المرأن الكرٌم -1

 العنوان-أ              دمحم )مفسر(                

205  



 

227 
 399ب  

 
 بثٌنة دمحم نوري سعٌد 

لالمام حمزة بن دمحم حاشٌة حمزة المرمانً على تفسرالبٌضاوي 
بؽداد :دٌوان الولؾ  -.نً ../ بثٌنة دمحم نوري سعٌد المرما
 2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً

 رسالة الماجستٌر  فً أصول الدٌن / تخصص : تفسٌر
حمزة بن دمحم المرمانً ) مفسر(  -2 تفسٌر–المرأن الكرٌم  -1 

 العنوان-أ              هـ(           871)ت 
 

206  

227 
 459ب  

 

 
 البرزنجً ، مهند دمحم خٌرالدٌن 

المراءات المرانٌة فً تفسٌرالمنوجً واثرها فً توجٌه المعنى ./ 
 –نٌنوى : دٌوان الولؾ السنً -.هند دمحم خٌرالدٌن البرزنجً  م

 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  398

 تخصص )تفسٌر( رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
دمحم صدٌك بن حسن بن علً بن  -2تفسٌر –المرأن الكرٌم -1

 العنوان-أ                      لطؾ هللا )مفسر( 
 

207  

  227 
 542ب  

 

 
 بشرى سعٌد عبدالمجٌد

حمزة ../  حاشٌة حمزة المرمانً علً تفسٌر البٌضلوي لالمام
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.بشرى سعٌد عبدالمجٌد 

 2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  346

رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / لسم اصول الدٌن 
 )تخصص وتفسٌر(

حمزة بن محمود المرمانً )ت  -2 تفسٌر–المرأن الكرٌم -1
 العنوان-أ                       هـ ( )مفسر(   871

 

208  

227 
 224ج 

 
 احمد خلؾ ؼضباالجابري ، فاطمة 

وجوه االعجاز فً سورة النساء / فاطمة احمد خلؾ ؼضبا 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الجابري.

 2016)رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  346

 رسالة الماجستٌر فً لسم اصول الدٌن / تفسٌر
 العنوان-أ    تفسٌر )سورة النساء(    –المرأن الكرٌم -1
 

209  

 227 
 898ج  

 
 الجمٌلً , دمحم سهٌل عبود

تفسٌرجزء النبؤ  لاللكرمانً من سورة البٌنة الى نهاٌة سورة 

210  



بؽداد : دٌوان الولؾ  -.س / دمحم سهٌل عبود الجمٌلً  النا
 2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –السنً
 سم . 28 ;ص  315

 تخصص تفسٌر -رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن
دمحم بن مصطفى االلكرمانً -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1

 العنوان-أهـ                    1174ر( ت )مفس
 

27 
 922ج  

 
 الجنابً , طالب هادي الحج عبد

الجهود التفسٌرٌة للعالمة الزبٌدي فً كتابة ) أتحاؾ السادة 
المتمٌن بشرح أحٌاء علوم الدٌن ( / طالب هادي الحج عبد 

 الجنابً 
 .2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. 

 سم . 28 ;ص  271
 أطروحة دكتوراة  فً اصول الدٌن , تخصص تفسٌر

دمحم بن دمحم بن عبدالرزاق بن عبد  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1
 العنوان-أ          هـ    1205ت الؽفار )مفسر( 

 

211  

227 
 922ج  

 
 موسى عمران زبارالجنابً , ٌحٌى 

حاشٌة مستجدي زاده على انوار التنزٌل / ٌحٌى موسى عمران 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -زبار الجنابً .

 2016االعظم, 
 سم . 28 ;ص  437

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن/ تفسٌر
عبدهللا بن عثمان الحنفً الدومً  -2 المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1

 العنوان-أ      هـ       1150فسر( ت زادة )ممستجً 
 

212  

227 
 529ح  

 
 الحساوي , ذاكر دمحم سعٌد

التفسٌر الكبٌر )مفاتٌح الؽٌب( لالمام دمحم بن عمر بن الحسٌن بن 
هـ( / ذاكر 606علً الملمب بفخرالدٌن الرازي المتوفً سنة )

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.  سعٌد الحساويدمحم
 2016االعظم )رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  690
 أطروحة الدكتوراة  فً العلوم االسالمٌة , تخصص تفسٌر

دمحم بن عمر بن الحسٌن بن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1
 العنوان-أ       هـ  606الحسن الرازي )مفسر( ت 

 

213  

227 
 842ح  

 

 
 دانً , احمد سلمان فٌاض الحم

بحرالحمائك والمعانً فً تفسٌرالسبع المثانً لالمام عبدهللا بن 
هـ( .../ احمد سلمان 654دمحم بن شاهور نجم الدٌن الرازي )ت 

214  



كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.ٌاض الحمدانً ف
 2016االعظم, 

 سم . 28 ;ص  248
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص تفسٌر 
عبدهللا بن دمحم بن شاهور نجم  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان-أ   هـ(       654الدٌن الرازي )مفسر( )ت 
 

227 
 894ح  

 
 حمودي ٌوسؾ حمود

تحفة جامع االسرار فً تفسٌر فاتحة الكتاب للمإلؾ عبدالمحسن 
هـ( )دراسة وتحمٌك(/ حمودي 1040بن سلٌمان الكورانً )ت : 

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. ٌوسؾ حمود
 .2016االعظم, 

 سم . 28 ;ص  307
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة , تخصص تفسٌر

عبدالمحسن بن سلٌمان  -2ٌم , تفسٌر    المرأن الكر -1
 العنوان-أ           هـ(  1040الكورانً )مفسر( )ت : 

 

215  

227 
 928ح  

 

 
 الحٌالً , ضحى سمٌر ٌونس 

ٌونس  الولؾ الجائز واثره فً تفسٌر سورة هود/ ضحى سمٌر
كلٌة االمام االعظم,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الحٌالً 
2016. 
 سم . 28 ;ص  306

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص ) تفسٌر (
 العنوان-أ            المرأن الكرٌم , تفسٌر         -1
 

216  

227 
 929ح  

 

 
 الحٌانً , دمحم علً مرعً 

هـ(على 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
دٌوان بؽداد :  -.../ دمحم علً مرعً الحٌانً   انوار التنزٌل
 .2016كلٌة االمام االعظم,  –الولؾ السنً

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن 
 العنوان-أ سنان الدٌن االماسً   -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 

217  

227 
 543خ  

 

 
 الخزرجً , صباح عباس حسٌن 

الفكر التربوي فً تفسٌر االلوسً سورة البمرة أنموذجا" / 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.صباح عباس حسٌن الخزرجً    

 .2016كلٌة االمام االعظم,  –السنً
 سم . 28 ;ص  326

 أطروحة دكتوراة  فً اصول الدٌن 
االلوسً , محمود  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر) سورة البمرة (  -1
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 العنوان-أ  ) مفسر(               شهاب الدٌن ابوالثناء 
 

227 
 543خ  

 
 الخزرجً , دمحم جاسم عباس

تعلٌمات الشٌخ االمام البروسوي على اوائل تفسٌرالماض 
 البٌضاوي الشٌخ االمام ../ دمحم جاسم عباس الخزرجً   

 .2016كلٌة االمام االعظم,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. 
 سم . 28 ;ص  419

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
اسماعٌل حمً الحنفً البروسوي  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1

 العنوان-أ  هـ(       137سر( )ت : الخلوتً )مف
  

219  
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 622خ  

 

 
 خطاب عمر خلٌل 

حاشٌة مستجى زاده على انوار التنزٌل تالٌؾ عبدهللا بن عثمان 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -بن موسى ../ خطاب عمر خلٌل .

 .2016كلٌة االمام االعظم, 
 سم . 28 ;ص  336
 ة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة , تخصص تفسٌررسال

عبدهللا بن عثمان الرومً  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر     -1
 العنوان-أ     هـ(     1150الحنفً  )مفسر(    )ت : 

 

220  

227 
 622د  
 

 
 دعاء شاكر محمود

هـ( ./ 971حاشٌة علً البٌضاوي الحمد بن محمود المرمانً )
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -دعاء شاكر محمود    .

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  281

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم أصول الدٌن 
احمد بن محمود المرمانً  -2المرأن الكرٌم , تفسٌره        -1

 العنوان-هـ(                                   أ971)مفسر(  )
 

221  

227 
 898د  

 
 الدلٌمً , طه احمد ابراهٌم
هـ( على تفسٌر سورة الفاتحة 1163حاشٌة الماز أبادي )ت : 

/ طه احمد ابراهٌم هـ( دراسة وتحمٌك 685للبٌضاوي )ت:
كلٌة االداب / لسم علوم  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -.الدلٌمً 
 .2016المرأن , 

 سم . 28 ;ص  217
 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن تخصص ) تفسٌر (   
البٌضاوي , ناصرالدٌن ابوالخٌر  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر     -1 

 العنوان-هـ     أ691عبدهللا بن عمربن دمحم )مفسر ولاض( ت 
 

222  



227 
 898د  

 
 الدلٌمً , دمحم طه ٌاسٌن كاظم 

 -.ظم الدلٌمً طه ٌاسٌن كاالتفسٌر اللؽوي عند الجرجانً / دمحم
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  287
 أطروحة دكتوراة  فً فلسفة اصول الدٌن 

عبدالماهر  -  2المرأن الكرٌم , تفسٌر) سورة البمرة (  -1
 العنوان-عبدالرحمن بن دمحم                                      أ

 

223  

227 
 64ر  

 
 رعد عبد هللا فٌاض

بحر الحمائك والمعانً فً تفسٌر السبع المثانً لالمام عبدهللا بن 
هـ(/ رعد عبد هللا 654دمحم شاهاور نجم الدٌن الرازي )ت 

كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -فٌاض.
2016. 
 سم . 28 ;ص  772

 أطروحة دكتوراة  فً اصول الدٌن تخصص )تفسٌر(
 العنوان-المرأن الكرٌم , تفسٌر                                أ -1
 

224  

 227 
 294ز  
 

 
 الزبٌدي , احمد طه حسٌن مهدي

ى / الوظٌفة السٌالٌة فً المرأن الكرٌم وأثرها فً توسٌع المعن
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.احمد طه حسٌن مهدي الزبٌدي 

 .2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  225

 رسالة ماجستٌر  فً لسم اصول الدٌن 
 العنوان-أ          ٌم , تفسٌر                 المرأن الكر -1
 

225  

227  
 227ز  

 
 الزبٌدي , ٌاسر جادر دمحم حسن 

بحر الحمائك والمعانً فً تفسٌرالسبع المثانً لالمام عبدهللا بن 
در دمحم ../ ٌاسر جاهـ(654دمحم شاهاور نجم الدٌن الرازي )ت 

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد:دٌوان الولؾ السنً  -.حسن الزبٌدي
 ,2016. 

 سم . 28 ;ص  586
 أطروحة دكتوراة  فً اصول الدٌن تخصص )تفسٌر(

عبدهللا بن دمحم شاهاور نجم الدٌن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان-أ   هـ(             654الرازي )مفسر( )ت 

 

226  

227 
 992ز  
 

 
 زٌن العابدٌن عبد الحمٌد اسماعٌل 

أسباب ورود االٌات المكٌة فً السور المدنٌة واالٌات المدنٌة فً 
بؽداد : الجامعة  -.العابدٌن عبد الحمٌد اسماعٌل  ../ زٌن

227  



 .2016كلٌة االداب ,  -العرالٌة  
 سم . 28 ;ص  223

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن تخصص  
 العنوان-أ   سٌر                        المرأن الكرٌم , تف-1 

 

227 
 288س  

 

 
 السالمً , ناصر جاسم عبد

بذل نمد االفكار لمطالعة مطالع االنوار للشٌخ ٌوسؾ أفندي زاده 
بؽداد :  -.( ../ ناصر جاسم عبد السالمً  1167المتوفً سنة )

 2016) الجامعة ( ,  المام االعظمكلٌة ا –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  416

 رسالة ماجستٌر فً المرأن الكرٌم ) تخصص تفسٌر(
ٌوسؾ أفندي زاده )مفسر(         -2المرأن الكرٌم , تفسٌر      -1

 العنوان-أ   هـ(                        685)ت 
 

228  

227 
 284س  

 
 السامرائً , سالم مجٌد علً 

هـ( 945على سعدي افندي )ت  هـ(1096حاشٌة الكواكبً )ت 
هـ( ../ سالم مجٌد علً 685على انوار التنزٌل للبٌضاوي )ت 

كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -السامرائً .
2016. 
 سم . 28 ;ص  265

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تفسٌر
حسن بن احمد الكواكبً , دمحم بن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر    -1

 العنوان-أ     هـ(    1069)مفسر( )ت  بن ابً ٌحٌى
  

229  

227 
 649س  

 

 
 السعدي ، عباس عبد الستار جاسم

تفسٌر جزءعم ٌتساءلون للسٌد لطب الدٌن الحسٌنً االٌجً 
بؽداد  -.تار جاسم السعديهـ( ../ عباس عبد الس955المتوفً )

 .2016كلٌة االداب ,  -: الجامعة العرالٌة  
 سم . 28 ;ص  304

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن / تفسٌر   
 لطب الدٌن الحسٌنً االٌجً       -2  المرأن الكرٌم , تفسٌر -1 

 العنوان-أ                           هـ(   955) مفسر ( )
 

230  

227 
 822س  

 

 
 السكتانً , اٌوب سلٌمان رشٌد

هـ( التفسٌرٌة فً كتابة المحكم 458جهود ابن سٌده )ت : 
بؽداد : دٌوان  -./ اٌوب سلٌمان رشٌد السكتانًوالمحٌط االعظم 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  182

 رسالة ماجستٌر فً التفسٌر

231  



علً بن اسماعٌل بن سٌده  -2 المرأن الكرٌم , تفسٌر -1
 العنوان-أهـ(      458-398ت رسً )مفسر( )ابوالحسن الم

 

227 
 882س  

 

 
 السلمانً , حسن صبٌح عبدهللا 

هـ(على 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفى سنة )
بؽداد  -./ حسن صبٌح عبدهللا السلمانًانوار التنزٌل للبٌضاوي ..

 كلٌة االمام االعظم ) رحمه هللا( , –: دٌوان الولؾ السنً 
2016. 
 سم . 28 ;ص  455

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
هـ( 986سنان الدٌن االماسً ت ) -2 سٌر المرأن الكرٌم , تف -1

 العنوان-أ                      )مفسر(                   
   

232  

227 
 982س  

 

 
 السهالنً , مرتضى عبد االمٌر دمحم

( فً تفسٌره 1393عاشور )ت النمد التفسٌري عند الطاهر ابن 
بؽداد :  -.السهالنً مرتضى عبد االمٌر دمحم /التحرٌر والتنوٌر

 2016كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم االنسانٌة ,  –جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  204

 أطروحة الدكتوراه فً علوم المرأن الكرٌم اسالمً  
 بن دمحم الطاهر بن عاشور , دمحم-2  المرأن الكرٌم ، تفسٌره-1

-هـ        أ1393بن دمحم الطاهر بن دمحم الشاذلً )مفسر( ت 
 العنوان

  

233  

227 
 97س  

 

 
 سٌؾ احمد عبدالمهار احمد

حاشٌة على تفسٌرالبٌضاوي لسان الدٌن االماسً من اول سورة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.../ سٌؾ احمد عبدالمهار احمد ٌوسؾ
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  307

رسالة الماجستٌرفً العلوم االسالمٌة اصول الدٌن 
 تخصص)تفسٌر(

سنان الدٌن االماسً البٌضاوي        -2المرأن الكرٌم , تفسٌر    -1
 العنوان-أ                          هـ( )مفسر(986ت )

 

234  

227 
 394ش  

 
 الشجٌري , مهند سالم عباس

انوار التنزٌل )دمحم بن حسن الكواكبً ت حاشٌة الكواكبً على 
هـ( على تفسٌرانوارالتنزٌل للماضً البٌضاوي ت 1096
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.هـ../ مهند سالم عباس الشجٌري 685

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  501

235  



 رسالة ماجستٌرفً العلوم االسالمٌة 
 دمحم بن حسن الكواكبً -2 المرأن الكرٌم , تفسٌر    -1
 العنوان-أ      مفسر(                     هـ )186ت  

 

227 
 692ش  

 
 شعٌب رعد فرهود

حاشٌة مستجً زاده على تفسٌرالبٌضاوي لالمام عبدهللا بن 
هـ(../ شعٌب رعد 1150عثمان المشهوربـ)مستجً زاده( )ت

االعظم , كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -فرهود.
2016. 
 سم . 28 ;ص  381

 رسالة الماجستٌرفً اصول الدٌن تخصص )تفسٌر(
 مستجً زاده , عبدهللا بن عثمان  -2المرأن الكرٌم , تفسً    -1

 العنوان-أ   هـ(           1150مفسر( )تبن موسى  )
 

236  

227 
 84ش  

 

 
 شكر ؼفور فرج 

تفسٌر سورة الفاتحة ولصارالسور البً سعد عبدالملن بن دمحم 
بؽداد :  -.ؼفور فرج  بن ابراهٌم الشافعً الخركوشً../ شكر 

 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  240

 رسالة الماجستٌرفً العلوم االسالمٌة 
ابً سعد عبدالملن  -2تحة( المرأن الكرٌم , تفسٌر)سورةالفا -1

 العنوان-أ   الخركوشً )مفسر(      بن دمحم بن ابراهٌم
 

237  

227 
 982ش  

 

 
 شٌماء ؼنً عرٌبً 

لرة عٌون ذوي االفهام فً شرح ممدمة شٌخ االسالم لعمربن 
بؽداد : دٌوان  -.ء السنوانً / شٌماء ؼنً عرٌبً علً ابن وفا

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  386

 رسالة ماجستٌرفً اصول الدٌن 
عمربن علً ابن وفاء السنوانً  -2المرأن الكرٌم , تفسً    -1

 العنوان-أ                         )مفسر(                  
 

238  

227 
 283ص  

 

 
 صالح عٌفان كصب جندٌل 

ٌوسؾ تفسٌر )كشؾ االسرار وهتن االستار( للشٌخ جمال الدٌن 
م(../ صالح عٌفان كصب 1296-هـ 696بن هالل الصفدي )

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -جندٌل .
 .2016الجامعة, 

 سم . 28 ;ص  391
 رسالة الماجستٌرفً العلوم االسالمٌة 
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جمال الدٌن ٌوسؾ بن هالل  -     2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان-أ                          الصفدي )مفسر(       

 

227 
 283ص  

 

 
 صالح دمحم حمٌد

هـ( سورة 606مفاتٌح الؽٌب )التفسٌرالكبٌر( لالمام الرازي )ت
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -المصص../ صالح دمحم حمٌد .

 .2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  883

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن / تفسٌر 
 الرازي ,دمحم بن عمر بن الحسٌن -2المرأن الكرٌم , تفسً   -1

 العنوان-أ   فسر(                  بن علً فخرالدٌن ) م
 

240  

227 
 223ص  

 
 صباح عزٌز محان 

هـ(على 986المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
بؽداد :  -انوارالتنزٌل  للبٌضاوي / صباح عزٌز محان حمٌد   .

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً دٌوان 
 سم . 28 ;ص  288

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص تفسٌر 
 سنان الدٌن االماسً ) مفسر(  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر     -1
 العنوان-أ                           هـ(        986ت ) 

 

241  

227 
 24ع  

 
 عبد المنعم حمد صنكال 

االتجاه التفسري فً كتب معانً المران لـ)الكسائً والفراء 
 -.ممارنة / عبد المنعم حمد صنكالوالزجاج( دراسة تفسٌرٌة 

 .2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –بؽداد :جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  495

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن / تخصص تفسٌر 
، علً بن حمزة بن  الكسائً -2المرأن الكرٌم , تفسً    -1

 العنوان-أ  هـ                    189عبدهللا ) مفسر( ت 
 

242  

227 
 294ع  

 
 العبٌدي ، شهد رعد عطا هللا

( / شهد الوحدة الموضوعٌة فً سورة فاطر: )دراسة تطبٌمٌة
كلٌة العلوم  -االنبار : جامعة االنبار -.رعد عطا هللا العبٌدي

 .  2016االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص  288

 رسالة ماجستٌر فً التفسٌر وعلومه  
 العنوان-المرأن الكرٌم )سورة فاطر(  , تفسٌر             أ -1
 

243  

227  244  



 294ع  
 

 العبٌدي ، دمحم حازم محمود
)التفسٌر الكبٌر( مفاتٌح الؽٌب لالمام دمحم بن عمر بن الحسٌن بن 

الرازي/دمحم حازم محمود الحسن بن علً اللمب بفخرالدٌن 
كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.العبٌدي 
2016. 
 سم . 28 ;ص  871

 أطروحة دكتوراه فً علوم المرأن 
 دمحم بن عمر بن الحسٌن بن -2 المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان -هـ(            أ606ت )  الحسن ) مفسر( 

                                             

227 
 529ع  
 

 
 العزاوي , ظامر رشٌد لطٌؾ 

حاشٌة االمٌر بادشاه على تفسٌر البٌضاوي المتوفى 
بؽداد: دٌوان  -.( ../ ظامر رشٌد لطٌؾ العزاوي هـ972سنة)

 .2016كلٌة االمام االعظم ) رحمه هللا ( ,  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  391

 العلوم االسالمٌة / تخصص تفسٌر  رسالة الماجستٌرفً
دمحم امٌن ) امٌر بادشاه (  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر       -1

 العنوان-أ   هـ(                      972)مفسر(  ت )
 

245  

227 
 529ع  
 

 
 العزاوي ، مهند كرٌم دمحم

حاسٌة على انوار التنزٌل للشٌخ العالمة عبدهللا افندي المعروؾ 
بؽداد : دٌوان  -.زاده( / مهند كرٌم دمحم العزاوي بـ )مستجً 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  228

 رسالة ماجستٌر فً تخصص تفسٌر 
 العنوان-المرأن الكرٌم , تفسٌر                                 أ -1
 

246  

227 
  89ع  

 
 علً حسن دمحم علً عكرش

هـ ( على تفسٌر 977سنان زاده ) ذ : حاشٌة مصطفى بن دمحم
 -هـ ( ../ علً حسن دمحم علً عكرش .977) ذ: البٌضاوي

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  323

 رسالة ماجستٌر فً العلوم واالسالمٌة  
مصطفى بن دمحم سنان زاده  -  2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان-أ    هـ(                 977 )مفسر(  )ت :
 

247  

227 
 89ع  

 
 علً عبد هللا عبد الحمٌد

االعجازالعلمً فً االٌات الكونٌة بٌن السٌاق المرأنً والعلم 
 –بؽداد: الجامعة العرالٌة  -./ علً عبد هللا عبد الحمٌد  الحدٌث

248  



 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد , 
 سم . 28 ;ص  181

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن تخصص تفسٌر  
 العنوان-أ   تفسٌر                   المرأن الكرٌم ,  -1
 

227 
 89ع  

 
 علً عبد الرحمن رشٌد

بحر الحمائك والمعانً فً تفسٌر السبع الثمانً لالمام عبدهللا بن 
هـ( / علً عبد الرحمن 654شاهاور نجم الدٌن الرازي )ت 

كلٌة االمام االعظم ,  –اد : دٌوان الولؾ السنًبؽد -.رشٌد 
2016. 
 سم . 28 ;ص  393

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / تفسٌر
عبدهللا بن شاهاور نجم الدٌن -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان-أ   ـ( )مفسر(                  ه654)ت الرازي 
 

249  

27 
 892ع  
 

 
 العلٌاوي , حمٌد شاهد فرحان 

جوامع التبٌان فً تفسٌر المرأن لمعٌن الدٌن دمحم بن عبد الرحمن 
بؽداد :  -.هـ( / حمٌد شاهد فرحان العلٌاوي654االٌجً )ت 

 .2016كلٌة العلوم االسالمٌة ,  –جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  627

 أطروحة دكتوراه فً أصول الدٌن / تفسٌر
 بن عبد الرحمن معٌن الدٌن دمحم -2المرأن الكرٌم , تفسٌر     -1

 العنوان-أ                    االٌجً )مفسر( 
 

250  

227 
 824ع  
 

 
 عمار جبار حسٌن

التفسٌر الكبٌر مفاتٌح الؽٌب لالمام ابً عبدهللا دمحم بن عمر بن 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -الحسٌن ../ عمار جبار حسٌن .

 .2016كلٌة االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  759

 أطروحة دكتوراه فً أصول الدٌن تخصص تفسٌر 
 ابً عبدهللا دمحم بن عمر بن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر     -1
 العنوان -أ  الرازي ) مفسر (         الحسن فخرالدٌن  

                                             

251  

227 
 258ق  

 

 
 الماسمً , حسٌن صالح حمد

مفاتٌح الؽٌب لالمام فخرالدٌن الرازي )ت : التفسٌر الكبٌر 
 -هـ( ) دراسة وتحمٌك ( ../ حسٌن صالح حمد الماسمً  .606

كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً 
2016. 
 سم . 28 ;ص  977

252  



 أطروحة الدكتوراه فً علوم المرأن تخصص تفسٌر 
 فخرالدٌن الرازي )مفسر(  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر -1
 العنوان -أ  

                                             

227 
 959ق  

 

 
 المٌسً , رعد ابراهٌم ؼزال

الطوابع المنبرة على بسملة عمٌرة للشٌخ ابً بكربن اسماعٌل / 
ؾ السنً بؽداد : دٌوان الول -رعد ابراهٌم ؼزال المٌسً حسٌن .

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –
 سم . 28 ;ص  481

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة  تخصص )تفسٌر( 
ابً بكربن اسماعٌل الشوافً                                                  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1
 العنوان -أ

 

253  

227 
 629ن  
 

 
 الكعبً , دمحم عدنان داود 

مباحث علوم المرأن فً تفسٌرالبٌان فً الموافمة بٌن الحدٌث 
الكعبً  والمران للسٌد دمحم حسٌن الطبطبائً / دمحم عدنان داود

كلٌة التربٌة االساسٌة   –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -.حسٌن 
 ,2016. 

 سم . 28 ;ص  256
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة االسالمٌة  

دمحم حسٌن الطبطبائً )مفسر(                                 -2, تفسٌر  المرأن الكرٌم  -1
 العنوان -أ

 

254  

227 
 386م  
 

 
 المجمعً , رشٌد عبد الكرٌم جاسم

هـ( على  1150أو 1148حاشٌة الشٌخ مستجً زاده )ت  
تفسٌر البٌضاوي لالمام عبدهللا بن عثمان المعروؾ بـ )مستجً 

بؽداد : دٌوان الولؾ  -.رشٌد عبد الكرٌم جاسم المجمعً زاده( /
 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  350

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 عبدهللا بن عثمان )مفسر(   -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان -أ

 

255  

227 
 384م  
 

 
 الدمحمي , عمر سلٌمان مناجد 

أٌات المتاع فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( / عمر سلٌمان 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -مناجد الدمحمي .

 .2016االعظم )رحمه هللا( , 
 سم . 28 ;ص  205

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / تخصص تفسٌر وعلوم لرأن 

256  



 العنوان -أ  فسٌر                     , تالمرأن الكرٌم  -1
 

227 
 389م  
 

 
 الدمحمي , ولٌد خالد حمدي 

حاشٌة االماسً على تفسٌر البٌضاوي المولى سنان الدٌن 
هـ( دراسة وتحمٌك / ولٌد خالد حمدي  986ٌوسؾ االماسً )ت 

كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -الدمحمي .
2016. 
 سم . 28 ;ص  394

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص تفسٌر 
سنان الدٌن ٌوسؾ االماسً )  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان-أ                   هـ(           986مفسر( ت )
 

257  

227 
 548م  
 

 
 مزدلفة مجٌد اسماعٌل

منهج االمام علم الدٌن السخاوي فً تفسٌره / مزدلفة مجٌد 
 .2016كلٌة التربٌة للبنات  ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -اسماعٌل.

 سم . 28 ;ص  243
 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 

-السخاوي ، علً بن دمحم    أ -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان

 

258  

227 
 527م  
 

 
 المسافري ، امل حسٌن نوار 

" / امل حسٌن حركة التفسٌر عند علماء الحلة تارٌخٌا" وتطورا
كلٌة الدراسات المرأنٌة ,  –بابل : جامعة بابل  -.نوار المسافري

2016. 
 سم . 28 ;ص  306

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن وتفسٌره 
 العنوان-أ   علماء الحلة     -2ره المرأن الكرٌم , تفسٌ -1
 

259  

227 
 594م  
 

 
 المشهدانً , خضٌر خلٌل سلمان 

)التفسٌر الكبٌر( مفاتٌح الؽٌب لالمام فخرالدٌن الرازي)ت 
بؽداد : دٌوان  -.هـ( ../ خضٌر خلٌل سلمان المشهدانً 606:

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  651

 أطروحة الدكتوراه فً أصول الدٌن / تفسٌر 
 بن عمر بن فخرالدٌن الرازي , دمحم -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان -أ   هـ(            606ن )تالحسٌن بن الحس
                                             

260  

227 
 594م  

 
 المشهدانً , دمحم عبد احمد

261  



شٌخ االزهر عبدالحلٌم محمود )رحمه هللا( وجهوده فً التفسٌر  
بؽداد : دٌوان  -.سورة أل عمران / دمحم عبد احمد المشهدانً 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  176

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  / تفسٌر 
 -عبدالحلٌم محمود )مفسر(   أ-2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان
 

227 
 567م  
 

 
 مصطفى لحطان عبد الرحمن 

بحر الحمائك والمعنً فً تفسٌر السبع المثانً لالمام عبد هللا بن 
دمحم شاهاور نجم الدٌن الرازي ../ مصطفى لحطان عبد الرحمن 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.
 سم . 28 ;ص  367

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / تفسٌر 
الرازي ، عبد هللا بن دمحم شاهاور  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان -أ(          654نجم الدٌن )مفسر( )ت 
 

262  

227 
 729م  
 

 
 المفتً , حسٌن عبدالرحٌم عبد الصمد

أٌات محبة هللا للعباد ونفٌها فً المرأن الكرٌم ) دراسة 
بؽداد :  -.عبدالرحٌم عبد الصمد المفتً موضوعٌة( / حسٌن 

 .2016التربٌة للبنات  , كلٌة  –جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  252

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن تخصص ) تفسٌر(  
 العنوان-أ              المرأن الكرٌم , تفسٌر            -1
 

263  

227 
 93م  

 
 مهج ؼانم عبد الرزاق

التفسٌرالكبٌر )مفاتٌح الؽٌب( لالمام الرازي )رحمه هللا( 
عشر)دراسة وتحمٌك(/مهج ؼانم  هـ( الجزء الرابع606)ت

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.عبدالرزاق 
 2016)رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  622
 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة )تخصص تفسٌر( 

الرازي , دمحم بن عمر بن الحسن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 العنوان -أ  مفاتٌح الؽٌب     -3   هـ( )مفسر(606)ت
 

264  

227 
 994م   

 
 مهند عباس جواد

حلٌلٌة / مهند أٌات المد واالمداد فً المران الكرٌم / دراسة ت
 2016كلٌة االدب ,  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -.عباس جواد  

 سم . 28 ;ص  305

265  



 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن ، تخصص ) تفسٌر(  
 العنوان-أ   ٌر                       الكرٌم , تفس المرأن -1
 

227 
 54ن  

 
 النصرهللا ،  حامد حسٌن مطر 

تفسٌر جزء النبؤ لاللكرمانً الماضً دمحم بن مصطفى االلكرمانً 
حسٌن هـ( وهو حاشٌة على تنزٌل../حامد 1174)ت

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.مطرالنصرهللا 
 .2016,  االعظم
 سم . 28 ;ص  434

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن  / تفسٌر 
 دمحم بن مصطفى االلكرمانً -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان -أ   هـ(                1174)مفسر : ت     
 

266  

227 
 698ن  
 

 
 النعٌمً , معتز مإٌد زكً

زاده النؽمة المائمة فً تفسٌر سورة الفاتحة لٌوسؾ افندي 
هـ(من بداٌة الكتاب الى لوله../ معتز مإٌد زكً 1167)ت

كلٌة االدب/ لسم علوم  –بؽداد :الجامعة العرالٌة -النعٌمً  .
 .2016المرأن , 

 سم . 28 ;ص  190
 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن تخصص ) تفسٌر(  

ٌوسؾ افندي زاده , عبدهللا بن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1
 العنوان-أ  (                 وسؾ )مفسردمحمبن ٌ

 

267  

227 
 78ن  

 
 نؽم أدٌب عبد الرحٌم

تفسٌر جزء عم ٌتساءلون السٌد لطب الدٌن الحسٌنً االٌجً ) 
حمٌك / من بداٌة المخطط الى نهاٌة سورة االنشماق ( دراسة وت

كلٌة االدب,  –بؽداد :الجامعة العرالٌة -. نؽم أدٌب عبد الرحٌم
2016. 
 سم . 28 ; ص 190

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن تخصص ) تفسٌر(  
 العنوان-أ   ٌم , تفسٌر                المرأن الكر -1
 

268  

 227 
 22هـ  

 

 
 هبة هللا علً دمحم صوفً

بذل نمد االفكار لمطالعة مطالع االنوار../هبة هللا علً دمحم 
كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -صوفً.
2016. 
 سم . 28 ;ص  306

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  / تفسٌر 
ابً دمحمعبدهللا بن دمحم ٌوسؾ - 2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

269  



 العنوان -أ    هـ(       1167ده )مفسر( )تافندي زا
 

227 
 42هـ  

 
 هدى كاظم كامل

د مؽنٌة التطور المجتمعً فً التفسٌر ) الكاشؾ لدمحم جوا مالمح
كلٌة الدراسات  –بابل : جامعة بابل  -. مثاال"( / هدى كاظم كامل

 . 2016المرانٌة , 
 سم . 28 ;ص  149

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-دمحم جواد مؽنٌه )مفسر(  أ -2المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1
 

270  

227,07 
 982أ  
 

 
 أٌمان فٌصل حاٌؾ 

ترجٌحات االمام مكً بن ابً طالب المٌسً فً تفسٌره الهداٌة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.لوغ النهاٌة / أٌمان فٌصل حاٌؾ الى ب

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  434

 رسالة الماجستٌر تخصص تفسٌر 
حموش بن دمحم  طالب بن-2دراسات   -المرأن الكرٌم , تفسٌر-1

هـ                                437بن مختار المٌسً )عالم بعلوم المران (  ت
 العنوان -أ

 

271  

227,07 
 449ب  

 
 البدري , عبد العزٌز شفٌك 

بحرالحمائك والمعانً فً تفسٌرالسبع الثمانً لالمام عبدهللا دمحم 
بد ع هـ( دراسة وتحمٌك/654بن شاهاور نجم الدٌن الرازي )ت

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.العزٌز شفٌك البدري
 .2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  337
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن 

عبدهللا دمحمبن شاهاور  -2دراسات   -المرأن الكرٌم , تفسٌر-1
 العنوان -أ      الرازي                نجم الدٌن 

 

272  

227,07 
 949ز  
 

 
 زهرة علً عباس علوان 

ي )تفسٌر الكبٌر( مفاتٌح الؽب لالمام فخرالدٌن الراز
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.هـ(/زهرة علً عباس علوان 606)ت

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  714

 أطروحة دكتوراه تخصص تفسٌر
فخرالدٌن الرازي ,حمد -2دراسات   -المرأن الكرٌم , تفسٌر-1

 العنوان -أ هـ( )مفسر(        606ٌن )تبن عمر بن الحس
 

273  



227,07 
 437ع  

 
 عبدالرحمن دمحم صالح 

اشور/ عبد تفسٌر سورة االنعام بٌن االمام الماسمً واالمام ابن ع
كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد   -.الرحمن دمحم صالح 

 .2016االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص  261

 فً اصول الدٌن / تفسٌررسالة ماجستٌر 
دمحم جمال الدٌن ابوالفرج -2دراسات   -المرأن الكرٌم , تفسٌر-1

 العنوان -هـ(         أ1332بن دمحم سعٌد الماسمً )مفسر()ت
 

274  

227,07 
 294ع  

 
 العبود , دمحم عبدالرزاق خلٌل 

تفسٌر جزء عم ٌتساءلون للسٌد لطب الدٌن الحسٌنً االٌجً 
ن بداٌة سورةالبٌئة الى ../ دمحم عبدالرزاق هـ( م955المتوفً )

 .2016كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -خلٌل العبود.
 سم . 28 ;ص  205

 تفسٌر  –رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن تخصص 
لطب الدٌن الحسٌنً -2  دراسات -لمرأن الكرٌم , تفسٌرا -1

 العنوان-أ   هـ                 955االٌجً )مفسر(  ت
 

275  

227,07 
 934ن  
 

 
 كوثر جلوب كاظم صالح

عٌة( / كوثر جلوب كاظم االدارة فً المران الكرٌم )دراسة موضو
 .2016كلٌة التربٌة للبنات ,  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. صالح 
 سم . 28 ;ص  246

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن تخصص )تفسٌر( 
 العنوان-أ   دراسات           -تفسٌرالمرأن الكرٌم ,  -1
 

276  

227,42 
 229ط  
 

 
 الطائً , حسٌن خضٌر خلٌؾ 

أثر الرواٌات المبهمة فً تفسٌر النص المرانً من مفسري 
كلٌة  –بابل :جامعة بابل -االمامٌة / حسٌن خضٌر خلٌؾ الطائً .

 . 2016الدراسات المرانٌة , 
 سم . 28 ;ص  203

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن 
 العنوان-أ  فسٌراالمامٌة             المرأن الكرٌم , ت -1
 

277  

27,42 
 959م  
 

 
 الموسوي , سراء عبد الحسٌن تمً

المٌم الحضارٌة فً تفسٌر االمثل لـ ) ناصر مكارم الشٌرازي ( / 
كلٌة  –بابل : جامعة بابل -سراء عبد الحسٌن تمً الموسوي .

 . 2016الدراسات المرانٌة, 
 سم . 28 ;ص  297

278  



 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن / تخصص دراسات
ناصر مكارم الشٌرازي      -2  المرأن الكرٌم , تفسٌر  -1

 العنوان-أ                         )مفسر شٌعً(         
 

227,42 
 382ن 
 

 
 نجالء مولود عبدهللا

دراسة موازنة بٌن تفسٌري )مواهب الرحمن( للسٌد عبد االعلى 
السٌزواري والشٌخ عبدالكرٌم المدرس )بٌارة(/ نجالء مولود 

االنسانٌة , بؽداد : كلٌة التربٌة / ابن رشد للعلوم  -عبدهللا.
2016 
 سم . 28 ;ص  235

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن والتربٌة االسالمٌة  
السٌد عبد االعلى السٌزواري -2المران الكرٌم , تفاسٌر   -1

 العنوان-أ   س )بٌارة( )مفسران(   والشٌخ عبدالكرٌم المدر
 

279  

227,7 
 258ج  

 

 
 جاسم دمحم كاظم 

بؽداد : جامعة  -. اسم دمحم كاظم/ جاالزواج فً المران الكرٌم 
 .2016كلٌة العلوم االسالمٌة  ,  –بؽداد 
 سم 28 ;ص  363

أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة ) لسم اصول الدٌن / 
 -المرأن الكرٌم , تفسٌر -1تخصص تفسٌر المران وعلومه ( 

 العنوان-أ         دراسات          
 

280  

227,7 
 599ح  

 

 
 حسٌن فاخر جبار 

احصائٌة / السٌاق المرانً فً تفسٌر المٌزان : دراسة داللٌة 
كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد   -.حسٌن فاخر جبار 

 .2016االسالمٌة  , 
 سم 28 ;ص  183

 رسالة الماجستٌر فً التفسٌر وعلوم المرأن 
 العنوان-أدراسات                        -المرأن الكرٌم , تفسٌر -1
 

281  

227,7 
 594ر  
 

 
 رشٌد عبد الهادي رشٌد

أٌات المس فً المران الكرٌم )دراسة تحللٌة( / رشٌد عبد الهادي 
 .2016كلٌة االداب ,  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -رشٌد.
 سم . 28 ;ص  266

 رسالة الماجستٌر فً علوم المرأن )تخصص  تفسٌر( 
 العنوان-أ       دراسات      -سٌرالمرأن الكرٌم , تف -1
 

282  

227,7 
 959ق  

 
 المٌسً , احمد ابراهٌم عبدهللا جوٌر 

283  



صفات االصناؾ الثالثة فً سورة البمرة )المنمون والكافرون  
. بؽداد : -والمنافمون( / احمد ابراهٌم عبدهللا جوٌر المٌسً     

 2016, كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا(   –دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  141

 رسالة الماجستٌر فً أصول الدٌن تخصص )تفسٌر( 
 العنوان-أ     دراسات        -تفسٌر المرأن الكرٌم , -1
 

227,7 
 952ن  
 

 
 نوزاد صفر بخش دمحم

االجتماع فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( / نوزاد صفر 
االسالمٌة  ,  كلٌة العلوم –بؽداد : جامعة بؽداد  -بخش دمحم.

2016 
 سم 28 ;ص  273

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن 
 العنوان-أ     دراسات           -المرأن الكرٌم , تفسٌر -1
 

284  

228,07 
 872أ  
 

 
 ألفان اكدم عبد الفتاح 

لراء العراق ومإلفاتهم من المرن الثالث الهجري حتى نهاٌة 
. بؽداد : دٌوان -تاح    المرن الثامن الهجري / ألفان اكدم عبد الف

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  189

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / فمه 
 العنوان-دراسات                       أ -المرأن الكرٌم  -1
 

285  

229,7 
 649س 

 
 السعدي ، مالن أنس عبد العلٌم

أسرار االعجاز المرانً فً سورة الحج واثرها فً العصرالحدٌث 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -./ مالن أنس عبد العلٌم السعدي 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –
 سم . 28 ;ص  216

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن 
 -سورة الحج  –المرأن الكرٌم -2 أعجاز  –المرأن الكرٌم  -1

 العنوان-تفسٌر                       أ
 

286  

230 
 384أ  
 

 
 احمد رشٌد علً

لوامع االنوار فً ؼرٌب الموطؤ والبخاري ومسلم / احمد رشٌد 
كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. علً

2016 
 سم . 28 ;ص  583

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن تخصص حدٌث  
-دمحم بن دمحم بن عبدالكرٌم             أ-2الحدٌث الشرٌؾ    -1

287  



 العنوان
 

230 
 242أ  

 
 ابراهٌم دروٌش حنتوش

جامع مسانٌد االمام االعظم )رحمه هللا( لالمام : ابً المإٌد دمحم 
هـ( ../ ابراهٌم دروٌش حنتوش  655بن محمود الخوارزمً )ت

 2016كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  495

 تخصص حدٌث   -أطروحة الدكتوراه  فً العلوم االسالمٌة 
ابً المإٌد دمحم بن محمود  -2الحدٌث الشرٌؾ        -1

 العنوان-أ            هـ( )محدث(   655الخوارزمً )ت
 

288  

230 
 384أ  

 
 احمد عبدهللا دمحم جارهللا

شرح االربعٌن النووٌة للشٌخ العالمة مصلح الدٌن دمحم بن صالح 
هـ( ../ احمد 979الدٌن بن جالل الشافعً الالري رحمه هللا )ت :

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.عبدهللا دمحم جارهللا
 .2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  572
 تخصص الحدٌث   -الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  رسالة

مصلح الدٌن دمحم بن صالح الدٌن بن  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أ)محدث(       هـ(979جالل الشافعً الالري )ت :

 

289  

230 
 895أ  
 

 
 االلوسً , ٌحٌى ابراهٌم خلٌؾ 

المواهب الجزٌلة فً مرورٌات الفمٌر الى هللا تعالى دمحم بن 
بؽداد : دٌوان الولؾ   -.ٌحٌى ابراهٌم خلٌؾ االلوسً   احمد../
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  372

 تخصص الحدٌث   -رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن 
 العنوان-أ                   الحدٌث الشرٌؾ           -1
 

290  

  230 
 898ج  

 

 
 الجمٌلً , محمود عبد هللا خضٌر 

شرح الشمائل النبوٌة للترمذي لدمحم بن صالح الدٌن المعروؾ بـ 
محمود عبد هللا خضٌر  هـ( ../979مصلح الدٌن الالوي )ت : 

كلٌة االمام االعظم ,  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً    -.الجمٌلً
2016. 
 سم . 28 ;ص  443

 تخصص الحدٌث   -رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
دمحم بن صالح الدٌن الالري )محدث(                -2الحدٌث الشرٌؾ  -1

 العنوان-أ                         هـ( 979)ت : 
 

291  



230 
 922ج  

 

 
 الجنابً ، عبد العزٌز حمٌد خضٌر عباس 
لطٌؾ بن عبدهللا أحلى الخبرمن كالم سٌدالبشرلالمام عبدال

 -.ً بد العزٌز حمٌد خضٌر عباس الجنابالرازي االسكداري / ع
 .2016بؽداد : كلٌة االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  319
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  

االسكداري , عبداللطٌؾ بن عبدهللا  -  2الحدٌث الشرٌؾ      -1
 العنوان-أ         هـ(     1146الرازي )محدث( )ت : 

  

292  

230 
 59ح  

 

 
 حسن خلٌل مصطفى احمد

شرح االربعٌن النووٌة للشٌخ العالمة مصلح الدٌن دمحم بن صالح 
الدٌن بن جالل الدٌن الشافعً الالري / حسن خلٌل مصطفى 

كلٌة االمام االعظم ,  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.احمد
2016. 
 سم . 28 ;ص  555

 ٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص حدٌث وعلومهرسالة ماجست
صالح الدٌن بن جالل الدٌن الشافعً     -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان                              -أ

 

293  

230 
 928ح  

 

 
 الحٌالً ، أنعام حمٌد عبدهللا علً

المرورٌات التفسٌرٌة للسبع الطوال فً سنن ابن ماجة / أنعام 
كلٌة  -. بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -علً الحٌالً  حمٌد عبدهللا

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  255

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن / حدٌث
-ابن ماجة ، دمحم بن ٌزٌد )محدث(      أ -2الحدٌث الشرٌؾ   -1

 العنوان
 

294  

230 
 929ح  

 

 
 الحٌالً , عمر علً طه 

مرورٌات االمام دمحم بن عبدهللا الحضرمً )لطٌن( عند الحاكم 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.والبهمً / عمر علً طه الحٌالً 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -
 سم . 28 ;ص  400

 أطروحة دكتوراه فً الحدٌث النبوي وعلومه 
دمحم بن عبدهللا الحضرمً )محدث( ت  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1

 العنوان-هـ      أ297
 

295  

230 
 289د  

 
 الدامون ، هالة مزاحم محمود عبدهللا

296  



الخٌر الجاري فً شرح صحٌح البخاري لالمام ابً ٌوسؾ دمحم  
هـ( / هالة مزاحم محمود 1098ٌعموب الالهوري المتوفً )

كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.عبدهللا الدامون 
 .2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  469
–رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )لسم اصول الدٌن 

 الحدٌث النبوي(
 الالهوري ابوٌوسؾ )محدث(   دمحم ٌعموب -2 الحدٌث النبوي -1

 العنوان                              -أ     هـ            1098ت 
 

230 
 299ر  
 

 
 الراوي , مصطفى خضر جراد

شرح صحٌح البخاري لالمام دمحم ٌعموب ابو الخٌر الجاري فً 
هـ( / مصطفى خضر 1098ٌوسؾ البنانً )رحمه هللا( المتوفً:

كلٌة االمام االعظم  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.جراد الراوي
 ,2016. 

 سم . 28 ;ص  450
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص الحدٌث وعلومه

  ب الالهوري ابوٌوسؾ )محدث(  ٌعمودمحم -2 الحدٌث الشرٌؾ -1
 العنوان -أهـ                    1098ت 

                              

297  

230 
 294ر  
 

 
 رائد صادق دمحم 

تعمبات الحافظ ابن حجرالحدٌثٌة فً كتابةفتح الباري علً ابن 
بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.ربً المالكً / رائد صادق دمحم الع
 .2016كلٌة االمام االعظم )الجامعة( ,  -

 سم . 28 ;ص  176
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )حدٌث(

 العنوان -أ       الحدٌث الشرٌؾ                   -1
 

298  

230 
 926ز  
 

 
 الزوبعً , عطا هللا علً ؼافل 

االحادٌث واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابه))مؽنً 
بؽداد : دٌوان  -.المحتاج(( ../ عطا هللا علً ؼافل الزوبعً  

 .2016كلٌة االمام االعظم )الجامعة( ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  632

 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن / حدٌث نبوي 
 العنوان -أ               الحدٌث الشرٌؾ            -1
 

299  

230 
 982ش  

 
 شٌماء مجٌد علً 

أدران الحمٌمة فً تخرٌج احادٌث الطرٌمة لالمام علً بن حسن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. صدلة المصري / شٌماء مجٌد علً بن

300  



 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -السنً 
 سم . 28 ;ص  632

 اصول الدٌن / حدٌث( رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )
علً بن حسن بن صدلة المصري  -2الحدٌث الشرٌؾ      -1

 العنوان-أ     هـ(              1058)ت   )محدث(
 

230 
 894ص 

 
 الصمٌدعً ، فٌصل خلؾ عامر 

نجاح المارئ شرح صحٌح البخاري من كتاب الصالة باب كٌؾ 
خلؾ عامر فرضت الصالة فً االسراء الى باب فضل  ../ فٌصل 

كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الصمٌدعً .
2016 . 
 سم . 28 ;ص  556

 أطروحة الدكتوراه فً فلسفة  اصول الدٌن 
ٌوسؾ افندي زاده )محدث(               -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان-أ

 

301  

230 
 892ع  

 
 العلوانً ، عبدهللا صباح نجرس

علها االمام داود فً كتابه السنن دراسة نمدٌة االحادٌث التً أ
بؽداد : دٌوان  -.لكتاب الصالة / عبدهللا صباح نجرس العلوانً  

 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  213

رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة اصول الدٌن تخصص 
 حدٌث وعلومه

علً بن حسن بن صدلة المصري  -2 الحدٌث الشرٌؾ -1
 العنوان-أهـ(                 1058)محدث(        )ت 

 

302  

230 
 692ش 

 

 
 الشجٌري ، أمال ماجد خلٌل 

حدائك االزهار شرح مشارق االنوار النبوٌة من صحاح االخبار 
المصطفوٌة لوجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن االرزكانً ت فً 

بؽداد : دٌوان   -.خلٌل الشجٌري هـ( / أمال ماجد 700حدود)
 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  466
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

وجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن  -2الحدٌث الشرٌؾ      -1
 العنوان-أ      هـ(            700االرزكانً      ت )

  

303  

230 
 692ش 

 
 الشعٌبً ، ثامر عبدهللا داود سلمان 

الخٌر الجاري فً صحٌح البخاري البً ٌوسؾ دمحم ٌعموب 
د سلمان هـ( ../  ثامر عبدهللا داو1098البنانً الالهوري )ت

304  



كلٌة االمام االعظم  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.  الشعٌبً
 .2016)رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  746
 اصول الدٌن تخصص  )حدٌث الشرٌؾ(  أطروحة الدكتوراه فً 

دمحم ٌعموب الالهوري )عالم ومحدث(  -2الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان -أ                   هـ(             1098)ت
 

230 
 849ش 

 
 الشمري ، نجالء سوٌد ابراهٌم صالح

أحادٌث ذم الؽش والخٌانة فً الكتب التسعة )دراسة تحلٌلٌة( / 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. راهٌم صالح الشمريابنجالء سوٌد 

 . 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ، 
 سم . 28 ;ص  562

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اصول الدٌن 
 العنوان-أ      الحدٌث الشرٌؾ             -1
 

305  

230 
 792س  

 
 سفٌان محمود ناصر 

مصابٌح الهداٌة المسمى )الفصول الستة( لالمام دمحم بن محمود 
الشرعً النجاري الحافظً المعروؾ بالخواجة بارسا المتوفً 

بؽداد : دٌوان الولؾ  -.هـ( / سفٌان محمود ناصر 822سنة )
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -السنً 
 سم . 28 ;ص  528

 دٌث شرٌؾ(  أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن تخصص  )ح
دمحم بن محمود الشرعً النجاري  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1

 العنوان -أهـ(       822الحافظً المعروؾ بالخواجة بارسا )
 

306  

 230 
 862س  

 
 السلطان , اسماء خلٌل علً 

أدران الحمٌمة فً تخرٌج احادٌث الطرٌمة علً بن حسن بن 
بؽداد : دٌوان  -.ٌفً / اسماء خلٌل علً السلطان صدلة النج

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  332

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
علً بن حسن بن صدلة النجٌفً )عالم  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1

 العنوان-أ هـ           1058بالحدٌث ومدرس( ت 
 

307  

230 
 922س 

 
 سناء عبد الستار شحاذه

ر التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابه مؽنً االحادٌث واالثا
المحتاج كتاب صالة الجماعة من صفات االئمة الى ../ سناء عبد 

كلٌة االمام االعظم  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.الستار شحاذه
 .2016)رحمه هللا( , 

308  



 سم . 28 ;ص  488
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص  )الحدٌث الشرٌؾ(  

الشربٌنً ، دمحم بن احمد شمس الدٌن  -2الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان -أ        هـ(               977)فمٌه( )ت

 

230 
 988د  

 
 الدلٌمً ، سعد خمٌس احمد

الخٌر الجاري فً شرح صحٌح البخاري البً ٌوسؾ دمحم ٌعموب 
هـ( )دراسة وتحمٌك(../ سعد خمٌس 1098البنانً الالهوري )ت

كلٌة االمام االعظم  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.احمد الدلٌمً 
 ,2016. 

 سم . 28 ;ص  815
 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن تخصص  )حدٌث نبوي(  

دمحم ٌعموب البنانً الالهوري )فمٌه  -2النبوي   الحدٌث  -1
 العنوان-أهـ(                 1098ومحدث( )ت

 

309  

230 
 898د  

 
 الدلٌمً , لاسم دمحم نجم 

تعمبات الحافظ مؽلطاي على الحافظ المزي فً كتابه تهذٌب 
بؽداد :  -الكمال فً اسماء الرجال ../ لاسم دمحم نجم الدلٌمً   .

 . 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  271

أطروحة الدكتوراه فً فلسفة  اصول الدٌن تخصص حدٌث 
 نبوي( 

ابوعبدهللا عالء الدٌن المؽلطاوي  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان-أهـ(                    762ت) )محدث( 

 

310  

230 
 299ر  

 
 الراوي ، صالح عبد البالً 

واالثار التً حكم بضعفها االمام العٌنً فً كتابة تحب االحادٌث 
االفكاري فً تنمٌح مبانً االخبار فً شرح معانً االثار ../ 

كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. صالح عبد البالً الراوي
 .2016االمام االعظم )رحمه هللا( , 

 سم . 28 ;ص  224
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )حدٌث( 

العٌنً ، بدرالدٌن ابو دمحم محمود بن  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
هـ               855احمد بن موسى بن احمد )لاضً المضاة حنفً( ت 

 العنوان-أ
 

311  

230 
 229س 

 
 السبعاوي , خضر عبدهللا خضر

تب التسعة مرورٌات الصحابً وائل بن حجر )رض( فً الك
.بؽداد : -دراسة تحلٌلٌة / خضر عبدهللا خضر السبعاوي    
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كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( الجامعة ,  -دٌوان الولؾ السنً 
2016. 
 سم . 28 ;ص  310

 رسالة ماجستٌر فً الحدٌث النبوي  
وائل بن حجر)صحابً(                   -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أ

 

 230 
 295  ن
 

 
 الكبٌسً , عمر ٌونس عبد

جامع مساند االمام االعظم )رحمه هللا( لالمام ابً المإٌد دمحم بن 
هـ ../ 655محمود بن دمحم بن الحسن الخوارزمً المتوفً سنة :

كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.عمر ٌونس عبد الكبٌسً   
 .2016االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  761
 تخصص حدٌث  –دكتوراه فً العلوم االسالمٌة أطروحة ال

 ابً المإٌد دمحم بن محمود بن دمحم بن -2 الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان-أ  بالحدٌث(       الحسن الخوارزمً )عالم 

 

313  

230 
 295ن  
 

 
 الكبٌسً , دمحم خلٌل محمود 

شرح الشمائل النبوٌة للترمذي للمإلؾ دمحم بن صالح الدٌن 
بؽداد : دٌوان   -.ٌل محمود الكبٌسً هـ( / دمحم خل979)الالري 

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  472

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / حدٌث نبوي 
الالري ، دمحم بن صالح الدٌن الالري       -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أ                    هـ( )مدرس وفمٌه( 979)
 

314  

230 
 384م  
 

 
 دمحم حمٌد علوان 

شرح الشمائل النبوٌة للترمذي للمإلؾ دمحم بن صالح الدٌن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. هـ( / دمحم حمٌد علوان979الري )ال

 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -السنً 
 سم . 28 ;ص  672

 رسالة الماجستٌر تخصص حدٌث  
الالري ، دمحم بن صالح الدٌن بن جالل  -2الشرٌؾ  الحدٌث  -1

 العنوان-أهـ( )محدث(           979الدٌن     )
 

315  

230 
 295ؾ  

 

 
 فائز عمر علً 

منهل الٌنابٌع فً شرح المصابٌح لالمام علً بن صالح الدٌن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.خومً الحنفً ../ فائز عمر علً  الس

 .2016االعظم , كلٌة االمام  -السنً 
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 سم . 28 ;ص  601
 تخصص حدٌث   –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

علً بن صالح الدٌن السخومً  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أهـ(                 774(  ت))محدث

 

230 
 959ق 

 
 المٌسً ، صابرٌن ابراهٌم صالح دمحم

( فً الكتب التسعة /صابرٌن 132مرورٌات ابن ابً نجٌع )ت
كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ابراهٌم صالح دمحم المٌسً  

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  273

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
هـ( 132عبدهللا ابن ابً نجٌع )ت -2الحدٌث الشرٌؾ  -1

 العنوان-أ                            )محدث(  
 

317  

230 
 959ق  

 
 المٌسً , دمحم ابراهٌم حامد

اسماعٌل بن عبدالرحمن السدي ومرورٌاته فً الكتب التسعة 
بؽداد : دٌوان  -.ل( / دمحم ابراهٌم حامد المٌسً )دراسة وتحلٌ
 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  672
 رسالة الماجستٌر تخصص ) الحدٌث النبوي الشرٌؾ (  

اسماعٌل بن عبدالرحمن السدي  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أهـ(                  127ث(    ))محد

 

318  

230 
 384م  
 

 
 دمحم عبدالكرٌم رسول

تعلٌمات الحافظ ابن حجر فً مختصره لزوائد البزاز للهٌثمً / 
كلٌة العلوم  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -الكرٌم رسول .دمحم عبد 

 . 2016االسالمٌة ، 
 سم . 28 ;ص  199

 رسالة ماجستٌر فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  
ابن حجر/ شهاب الدٌن ابن الفضل  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1

 العنوان-أهـ(        852ت)  احمد بن     علً  )محدث(
 

319  

230 
 384م  
 

 
 هاشم حموديدمحم 

نجاح المارئ فً شرح صحٌح البخاري للشٌخ ٌوسؾ افندي زاده 
 –بؽداد : جامعة بؽداد -هـ( /دمحم هاشم حمودي .1167)

 . 2016كلٌةالعلوم االسالمٌة، 
 سم . 28 ;ص  501

 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث الشرٌؾ 
(        هـ1167ٌوسؾ افندي زاده ) -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
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 العنوان-أ
 

230 
 384م  

 
 الدمحمي , لماء حاتم هزٌم احمد محارب 

هـ( بضعفها فً كتابه ) 855االحادٌث التً حكم االمام العٌنً )ت
تحب االفكار فً تنمٌح مبانً االخبار فً شرح معانً االثار(/ 

 –االنبار: جامعة االنبار-لماء حاتم هزٌم احمد محارب الدمحمي  .
 . 2016لوم االسالمٌة، كلٌة الع

 سم . 28 ;ص  230
 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / الحدٌث وعلومه 

ابودمحم بن احمد بن موسى العٌنً  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان-)محدث(                        أ

 

321  

230 
 499م  
 

 
 مروة عبد المنعم عبدالجبار 

اعداد المراة المسلمة بٌن ضوابط السنة النبوٌة ومفاهٌم التنمٌة 
بؽداد  -.دراسة ممارنة / مروة عبد المنعم عبدالجبار   –البشرٌة 

كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -: دٌوان الولؾ السنً 
2016. 
 سم . 28 ;ص  246

 رسالة الماجستٌر فً لسم اصول الدٌن تخصص 
 العنوان-أسلمة          المرأة الم-2 الحدٌث الشرٌؾ  -1
 

322  

230 
 529م  

 
 المشاٌخً , رحٌك رعد دمحم

بوٌة / رحٌك رعد منهج التؽٌٌر وتطوٌر الذات فً ضوء السنة الن
كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. دمحم المشاٌخً

 .2016االعظم , 
 سم . 28 ;ص  210

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص الحدٌث النبوي 
 العنوان-أ                       الحدٌث النبوي       -1
 

323  

230 
 584م  

 
 عبد المجٌد حمٌد صالح دمحم

حمائك االزهار شرح مشارق االنوار النبوٌة من صحاح االخبار 
المصطفوٌة لالمام وجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن بن 

./ عبد المجٌد هـ( .700لعزٌز االرزنجانً المتوفً سنه )عبدا
كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.حمٌد صالح دمحم 

 .2016االعظم , 
 سم . 28 ;ص  487

 رسالة الماجستٌر/ لسم اصول الدٌن ، تخصص حدٌث نبوي 
وجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن بن  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1

 العنوان-أ        عبدالعزٌز االرزنجانً )فمٌه حنفً(     
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230 
 824ع 
 

 
 عماد سلمان حسن

نجاح المارئ شرح صحٌح البخاري للشٌخ ٌوسؾ افندي زاده 
باب فضالستمبال   –هـ( من كتاب الصالة 1167)رحمه هللا( )ت

كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -سلمان حسن.../ عماد 
 . 2016االسالمٌة ، 

 سم . 28 ;ص  485
أطروحة الدكتوراه فلسفة فً اصول الدٌن تخصص الحدٌث 

 النبوي 
هـ(        1167ٌوسؾ افندي زاده)محدث(  ) -2 الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان-أ

 

325  

230 
 952غ  

 
 العٌساوي ، خمٌس جمعة فاضل مطر

الخٌر الجاري فً شرح صحٌح البخاري البً ٌوسؾ دمحم ٌعموب 
خمٌس  هـ( )دراسة وتحمٌك(../1098البنانً الالهوري )ت

 -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.جمعة فاضل مطر العٌساوي  
 .2016كلٌة االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  809
 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن تخصص  )الحدٌث الشرٌؾ(  

ابو ٌوسؾ دمحم ٌعموب البنانً  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان-أ              هـ(   1098الالهوري )محدث( )ت

 

326  

230 
 99غ  

 
 ؼنً فخري صالح 

أدبٌة الحدٌث النبوي فً ضوء الشفافٌة الكتابٌة / ؼنً فخري 
كلٌة التربٌة العلوم االنسانٌة   –كربالء : جامعة كربالء  -صالح .

 ،2016 . 
 سم . 28 ;ص  247

 رسالة دكتوراة فً  فلسفة اللؽة العربٌة 
 العنوان-أ              الحدٌث الشرٌؾ          -1
 

327  

230 
 594م  

 
 المشهدانً , مصطفى عبود مصطفى 

تعمبات االمام بدر الدٌن العٌنً الحدٌثٌة على العالمة الكرمانً 
مصطفى عبود فً كتاب عمدة المارئ شرح صحٌح البخاري ../ 

كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.مصطفى المشهدانً
 .2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  426
 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن تخصص  )الحدٌث الشرٌؾ(  

الكرمانً ، دمحم بن ٌوسؾ بن علً بن  -2الحدٌث الشرٌؾ    -1
 العنوان-أ (      هـ1098عبدالكرٌم )عالم بالحدٌث( )ت

328  



 

230 
 928م  
 

 
 الموالً , عسل سرحان ذٌاب 

لباب الطالبٌن بشرح االربعٌن التووة الحمد بن دمحم السحٌمً 
بؽداد : دٌوان   -.هـ( / عسل سرحان ذٌاب الموالً  1178)ت

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  440

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / حدٌث  
هـ( 1178احمد بن دمحم السحٌمً )ت -2الحدٌث الشرٌؾ  -1

 العنوان-)محدث(  أ
 

329  

230 
 242ن  

 
 نبراس حسٌن جاسم حمود

أحادٌث من دعاله النبً دمحم)ص( أو دعا علٌة فً الكتب التسعة 
دٌوان بؽداد :   -.لٌلٌة / نبراس حسٌن جاسم حمود دراسة تح

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  529

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن 
 العنوان-أ           الحدٌث الشرٌؾ          -1
 

330  

230 
 592ن  

 
 نشوان سعود عبدالعزٌز 

المواهب الجزٌلة فً مرورٌات الفمٌر الى هللا تعالى دمحم بن احمد 
عمٌلة تالٌؾ دمحم بن احمد بن سعٌد بن عمٌلة الملكً ../ نشوان 

كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.سعود عبدالعزٌز 
 .2016االعظم , 

 سم . 28 ;ص  413
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص حدٌث 

دمحم بن احمد عمٌلة )محدث(  -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 العنوان-أ       هـ(                       1150)ت
 

331  

230 
 842ن  

 
 النمراوي ، عامر اجبٌر فالح

احادٌث الضرورٌات الخمس فً الكتب التسعة )دراسة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.تحلٌلٌة(/عامر اجبٌر فالح النمراوي 

 .2016االمام االعظم , كلٌة  -السنً 
 سم . 28 ;ص  250

–رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / لسم اصول الدٌن 
 تخصص )الحدٌث النبوي(   

 العنوان -أ    دراسات               -ؾ  الحدٌث الشرٌ-1
 

332  

230 
 29هـ 

 
 هبة رشٌد حمٌد

333  



ماذج االحادٌث الشدٌدة الضعؾ والموضوعٌة المسٌئة للنساء ن
كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. منتخبة ../ هبة رشٌد حمٌد

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  230

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص حدٌث   
 العنوان-أ             النساء     -2الحدٌث الشرٌؾ   -1
 

230 
 42هـ  

 
 هدى عزٌز خضٌري

وعٌة  ( / السنة النبوٌة ) دراسة موضمماصد طلب العلم فً 
كلٌة التربٌة للبنات  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.هدى عزٌز خضٌري

 ،2016 . 
 سم . 28 ;ص  173

رسالة الماجستٌر فً علوم المران الكرٌم تخصص)الحدٌث 
 الشرٌؾ وعلومه(  

 العنوان-أ      علوم             الحدٌث الشرٌؾ ،  -1
  

334  

230 
 528هـ 

 
 هشام صابر تحسٌن 

االحادٌث الواردة فً كتاب تهذٌب اللؽة لالمام ابو منصور 
ن هـ( تتمة كتاب حرؾ العٌن من باب الؽ370ٌاالزهري )ت

 -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.والالم../ هشام صابر تحسٌن  
 .2016كلٌة االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  420
 ٌة / الحدٌث الشرٌؾ   رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالم

هـ( ) عالم 370ابو منصور االزهري )ت-2الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان-أ                           بالحدٌث( 

 

335  

230,07 
 224ج  

 
 الجابري ، عبد المهار خلؾ دمحم 

تعمبات الحافظ الذهبً فً الجرح والتعدٌل على الحافظ  ابن 
دراسة موازنة ( / عبد المهار الجوزي فً كتاب ) تنمٌح التحمٌك 

بؽداد : الجامعة العرالٌة : كلٌة العلوم   -.خلؾ دمحم الجابري
 .2016االسالمٌة  , 

 سم . 28 ;ص  417
 أطروحة الدكتوراه فلسفة  اصول الدٌن  

الحافظ الذهبً ، شمس  -2دراسات    –الحدٌث الشرٌؾ  -1
 العنوان-أ       الدٌن دمحم   بن احمد بن عثمان )مإرخ(

  

336  

230,07 
 859ح  

 

 
 حمزة عبدهللا دمحم 

الخرفشً / منتهى الرعفة فً حل اللفاظ النخبة للعالمة دمحم 
كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.حمزة عبدهللا دمحم 

337  



 .2016االعظم , 
 سم . 28 ;ص  731

 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة 
دمحم بن جمال الدٌن بن عبدهللا                           -2دراسات   -الحدٌث الشرٌؾ-1
 العنوان-أ

 

230,07 
 898د  

 
 الدلٌمً ، سامً عواد بدوي 

الخٌر الجاري فً شرح صحٌح البخاري  ../ سامً عواد بدوي 
كلٌة االمام االعظم ,  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -. الدلٌمً
2016. 
 سم . 28 ;ص  790

 أطروحة دكتوراه  فً اصول الدٌن  
 دمحم ٌعموب البنانً الالهوري-2دراسات   -الحدٌث الشرٌؾ-1
 العنوان-أ                     (1098)محدث( ت ) 

 

338  

230,07 
 649س  

 
 السعدي ، ٌعموب ٌوسؾ احمد

الرواة الذٌن لال فٌهم االمام احمد ممارب الحدٌث / ٌعموب 
كلٌة العلوم  -االنبار : جامعة االنبار  -.ٌوسؾ احمد السعدي  

 .2016االسالمٌة  , 
 سم . 28 ;ص  194

 رسالة ماجستٌر فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه  
 العنوان-أ         راسات   د –الحدٌث الشرٌؾ -1
 

339  

230,07 
 992ش  

 
 الشهوانً ، منٌر مروان شهاب 

ٌر مروان تعمبات الحافظ مؽلطاي على الحافظ العزي ../ من
بؽداد : الجامعة العرالٌة : كلٌة العلوم  -. شهاب الشهوانً

 .2016االسالمٌة  , 
 سم . 28 ;ص  302

 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً اصول الدٌن / الحدٌث 
حافظ مؽلطاي ، ابوعبدهللا ال -2دراسات    –الحدٌث الشرٌؾ  -1

 العنوان-أهـ    762الدٌن بن فلٌح )عالم بالحدٌث( تعالء
 

340  

230,07 
 295ن  

 
 الكبٌسً ، فٌافً بشٌر مهدي 

المصلحات الحدٌثة المشتركة بٌن المحدثٌن واالصولٌٌن / فٌافً 
كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.بشٌر مهدي الكبٌسً  

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  307

 أطروحة دكتوراه  فً اصول الدٌن  
 العنوان-أ   سات             درا -الحدٌث الشرٌؾ-1

341  



 

230,07 
 954د  

 
 الدوسري ، سعد جمعة محمود أل حبٌب الهٌتً

الخٌرالجاري فً شرح صحٌح البخاري لدمحم ٌعموب البنانً../ 
بؽداد : دٌوان   -.مود أل حبٌب الهٌتً الدوسري سعد جمعة مح
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  307
 أطروحة دكتوراه  فً اصول الدٌن/ الحدٌث النبوي  

دمحم ٌعموب البنانً الالهوري            -2دراسات   -الحدٌث الشرٌؾ-1
 العنوان-أ    هـ                1098)عالم بالحدٌث( ت

 

342  

230,07 
 249ت  

 
 نادٌة دمحم سفر عبدهللا 

وء السنة النبوٌة / المفاهٌم االجتماعٌة الخاطئة وعالجها فً ض
كلٌة  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.نادٌة دمحم سفر عبدهللا  

 .2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  220

 رسالة ماجستٌر  فً اصول الدٌن تخصص )حدٌث(  
 العنوان-دراسات                 أ -الحدٌث الشرٌؾ-1
 

343  

230,7 
 34س  

 
 سحر عادل رحٌم 

حكم علٌهم ابن حٌان بسرلة الحدٌث فً كتابة الرجال الذٌن 
بؽداد  -المجروحٌن دراسة تحلٌلٌة تطبٌمٌة ../ سحر عادل رحٌم .

 . 2016كلٌة التربٌة للبنات ،  –: جامعة بؽداد 
 سم . 28 ;ص  308

 رسالة الماجستٌر فً علوم الحدٌث الشرٌؾ   
لم دمحم بن حٌان بن معاذ )عا-2دراسات    -الحدٌث الشرٌؾ  -1

 العنوان-أ هـ         354 -هـ 270بالحدٌث( 
 

344  

230,7 
 567م  

 
 مصطفى محمود ناصر 

احادٌث االولات واالماكن واالحوال المستجاب فٌها الدعاء فً 
.بؽداد -الكتب التسعة )دراسة تحلٌلٌة( / مصطفى محمود ناصر   

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -: دٌوان الولؾ السنً 
 سم  28 ;ص  197

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص حدٌث 
 العنوان-أ                 دراسات –الحدٌث الشرٌؾ  -1
 

345  

230,7 
 922هـ  

 

 
 هناء عبدالجبار عطٌه

لٌة( / هناء احادٌث فضل العرب فً السنة النبوٌة )دراسة تحلٌ
كلٌة االمام  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.عبدالجبار عطٌه 

346  



 .2016االعظم , 
 سم . 28 ;ص  318

رسالة الماجستٌر فلسفة لسم اصول الدٌن تخصص حدٌث نبوي 
 شرٌؾ

 العنوان-أ     دراسة تحلٌلٌة     –ث الشرٌؾ الحدٌ -1
  

231 
 299ع  

 
 العانً ، لٌس عبدالرحمن حسٌن

هـ( على متن الشمائل 1087حاشٌة الشٌخ علً الشبراملسً )ت
بؽداد :    -./ لٌس عبدالرحمن حسٌن العانً وشرحها البن ..

 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -دٌوان الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  363

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص سٌرة    
علً الشبراملسً )عالم بالسٌرة(  -2السٌرة النبوٌة  -1

 العنوان-أ                        هـ(  1087)ت
 

347  

235 
 398ح  

 
 الحجٌمً ، حٌدر شعالن حسن 

أحادٌث فضائل الشهور واالٌام واللٌالً فً الكتب الستة )دراسة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -./ حٌدر شعالن حسن الحجٌمً   تحلٌلٌة(

 . 2016كلٌة التربٌة للبنات ،  –
 سم . 28 ;ص  191

 رسالة ماجستٌر فً أصول الدٌن تخصص    
 العنوان-أ                 الحدٌث )الصحاح الستة(   -1
 

348  

235,7 
 952أ  

 
 االنصاري ، عاصؾ دمام سالم الخزرجً 

مرورٌات الصحابة الذٌن دخلوا العراق فً الكتب الستة فً 
جمع ودراسة / عاصؾ دمام سالم الخزرجً –ابواب االلهٌات 

 االنصاري 
 سم . 28 ;ص  379

 فً اصول الدٌن تخصص حدٌث   أطروحة دكتوراه فلسفة
 العنوان-أ   الن        –اسات در -الحدٌث الشرٌؾ-1
 

349  

238,8 
 626م  
 

 
 المعاضٌدي ، ابراهٌم حكمت ناٌؾ

البً طالب ../ ابراهٌم  )لباب المنمول فً طرؾ الرسول )ص
كلٌة  -.بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حكمت ناٌؾ المعاضٌدي  

 2016االمام االعظم , 
 سم . 28 ;ص  388

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص سٌرة    
عبدالرحمن بن دمحم بن عبدالسمٌع  -2السٌرة النبوٌة  -1

هـ( )عالم بالسٌرة( 621-هـ 358الهاشمً الواسطً )

350  



 العنوان-هـ(            أ1087)ت
 

239 
 844ح  

 

 
 الحمدانً ، جمعة ثجٌل عكلة 

/  مرورٌات االمام الصادق )علٌه السالم(السٌرة النبوٌة فً 
كلٌة  -البصرة : جامعة البصرة  -.جمعة ثجٌل عكلة الحمدانً  

 2016االداب , 
 سم . 28 ;ص  473

 أطروحة الدكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً     
االمام الصادق )ع( االمام السادس من أئمة -2 السٌرة النبوٌة-1

 العنوان-أ                 اهل البٌت               
 

351  

239 
 283ص  

 
 صالح خالد عبد المادر عٌاش

مختصر السٌرة الحلبٌة )دراسة وتحمٌك( الحمد بن دمحم / صالح 
كلٌة  -.بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -خالد عبد المادرعٌاش  

 2016االمام االعظم , 
 سم  28 ;ص  305

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة والفكر )تخصص سٌرة(     
 العنوان-السٌرة النبوٌة                                أ-1
 

352  

239 
 294ع  

 
 العبٌدي ، احمد مدثر دمحم صالح 

لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن 
 صالح مدثر دمحم دمحم بن عبد السمٌع الهاشمً الواسطً / احمد

كلٌة االمام االعظم ,  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.العبٌدي
2016. 
 سم . 28 ;ص  307

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / سٌرة   
رحمن بن دمحم بن عبد ابو طالب ، عبدال-2السٌرة النبوٌة   -1

 العنوان-أهـ   621-538ة( تبن عبدهللا)عالم بالسٌر السمٌع
        

353  

239 
 294ع  

 
 العبٌدي ، دمحم خالد احمد 

لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن 
بؽداد :  -.هاشمً / دمحم خالد احمد العبٌديدمحم بن عبد السمٌع ال
 2016كلٌة االمام االعظم ,  -دٌوان الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  349
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / سٌرة   

رحمن بن دمحم بن عبد ابو طالب ، عبدال-2السٌرة النبوٌة   -1
 العنوان-أهـ   621-538ة( تبن عبدهللا)عالم بالسٌر السمٌع

 

354  

239  355  



 العبٌدي ، محمود شكر محمود 294ع  
لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن 

بن عبد السمٌع الهاشمً الواسطً / محمود شكر محمود دمحم 
كلٌة االمام االعظم  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.العبٌدي  
 .2016الجامعة, 

 سم . 28 ;ص  318
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

 ً طالب ، عبدالرحمن بن دمحمالهاشمً ، اب-2السٌرة النبوٌة   -1
 العنوان-أ  هـ            621-538ٌن ( ت)عالم د

 

239 
 386م  
 

 
 المجمعً ، عبد الرحمن دمحم احمد ضٌؾ 

هـ( على متن الشمائل 1087حاشٌة الشٌخ علً الشبراملسً )ت
بد الرحمن دمحم احمد ضٌؾ وشرحها البن حجر الهٌثمً ../ ع

كلٌة االمام االعظم ,  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.المجمعً
2016. 
 سم . 28 ;ص  338

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص سٌرة    
علً بن علً الشبراملسً )شٌخ المراء  -2السٌرة النبوٌة  -1

 العنوان-أهـ(        1087والمحدثٌن( )ت والفمهاء
 

356  

239 
 384م  
 

 
 دمحم عبدالعزٌز جراد

احمد بن دمحم بن اللباب فً فضل االل واالصحاب للشٌخ العالمة 
هـ( دراسة 707ابً بكر المشهور بالرٌاحٌن المتوفً بعد )

 -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.مٌك/ دمحم عبدالعزٌز جرادوتح
 .2016كلٌة االمام االعظم , 

 سم . 28 ;ص  240
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص سٌرة    

ن ابً بكر المشهور احمد بن دمحم ب -2السٌرة النبوٌة  -1
 العنوان-أ هـ( )عالم بالسٌرة(         707بالرٌاحٌن )ت

 

357  

239 
 959م  
 

 
 الموسوي ، علً ابراهٌم عبد الجمٌلً 

الرسول الكرٌم وعترته الظاهرون )ع( ./علً ابراهٌم عبد 
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة  -الجمٌلً الموسوي.

 ،2016 . 
 سم . 28 ;ص  133

 أطروحة دكتوراه أداب 
 العنوان-أ     اسالمً        تارٌخ -2السٌرة النبوٌة  -1
 

358  

239,07 
 959أ  

 
 االوسً ، سارة محمود دمحم 

359  



السٌرة النبوٌة من خالل تفسٌر ابن ابً حاتم الرازي والبؽوي 
دٌالى : جامعة  -. وازنة / سارة محمود دمحم االوسًدراسة م

 .  2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –دٌالى 
 سم . 28 ;ص  433

 رسالة الماجستٌر أداب فً التارٌخ االسالمً 
ابن ابً حاتم الرازي )مفسر(    -2دراسات    -السٌرة النبوٌة-1
 العنوان-أ

 

239,8 
 88أ  
 

 
 أمل حمودي رشٌد

أهل البٌت )علٌهم السالم( فً مإلفات الذهبً 
 -د بؽداد : جامعة بؽدا -. هـ(/ أمل حمودي رشٌد1348هـ/748)

  2016كلٌة التربٌة للبنات ، 
 سم  28 ;ص  480

 رسالة الماجستٌر فً التارٌخ االسالمً 
 العنوان-أ    خ اسالمً        تارٌ-2اهل البٌت )ع(   -1
 

360  

239,8 
 258ب 
 

 
 باسم كاظم صادج 

الرواٌات التارٌخٌة الئمة اهل البٌت فً كتاب تفسٌر المٌزان 
 -واسط : جامعة واسط  -. لطبطبائً / باسم كاظم صادج رشٌد ل

 . 2016كلٌة التربٌة ، 
 سم . 28 ;ص  236

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً 
 انالعنو-أ سالمً         تارٌخ ا-2اهل البٌت )ع(   -1
 

361  

239,8 
 898ت  

 

 
 التمٌمً ، نداء خضٌر جبر

هـ(/ نداء 220-هـ195االمام دمحم بن علً الجواد )علٌه السالم( )
كلٌة االداب ،  -البصرة : جامعة البصرة  -.خضٌر جبر التمٌمً 

2016 . 
 سم . 28 ;ص  317

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً 
 العنوان-أ  رٌخ اسالمً تا-2االمام دمحم بن علً الجواد)ع( -1
 

362  

239,8 
 592ح  

 

 
 الحسناوي ، فواز حمدان 

االمام جعفر بن دمحم الصادق )ع( واالسماعٌلٌة فً كتاب عٌون 
 االخبار ../ فواز حمدان الحسناوي 

 سم . 28 ;ص  170
 أطروحة دكتوراه  فً التارٌخ االسالمً 

االمام جعفر بن دمحم الصادق )ع(  االمام السادس من ائمة اهل -1
 العنوان-أ                                 البٌت 

363  



 

239,8 
 944ح  

 
 حٌدر عبدالسادة شداوي

هـ 256-183دور أئمة اهل البٌت )ع( فً الحٌاة العامة ) 
بؽداد : جامعة  -. م ( / حٌدر عبدالسادة شداوي799-870/

  2016لوم االنسانٌة / ابن رشد ، كلٌة التربٌة للع –بؽداد 
 سم . 28 ;ص  177

 رسالة الماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً 
التارٌخ اسالمً              -2هـ (  256-183اهل البٌت )ع( )-1
 العنوان-أ

 

364  

239,8 
 723خ  

 
 الخفاجً , تؽرٌد عبداالمٌر مرهون

االمام دمحم البالر )ع( فً كتب االمامٌة االربعة دراسة بالؼٌة كالم 
كربالء : جامعة كربالء  -/ تؽرٌد عبداالمٌر مرهون الخفاجً  .

  2016لتربٌة للعلوم االنسانٌة ، كلٌة ا –
 سم . 28 ;ص  300

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وأدابها 
-ائمة اهل البٌت )ع(         أاالمام دمحمالبالر)ع( خامس أئمة  -1

 العنوان
 

365  

239,8 
 949ز  

 
 الزٌدي ، بسام كامل زاجً

أهل البٌت مكانتهم وفضلهم ومولفهم  ../ بسام كامل زاجً 
 . 2016ذي لار : جامعة ذي لار / كلٌة االداب ،  -الزٌدي .

 سم . 28 ;ص  257
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ 

 العنوان-أ (            )ع اهل البٌت -السٌرة النبوٌة -1
 

366  

239,8 
 429س  

 

 
 السراي ، صباح عبد دمحم

الثائر زٌد بن علً )ع( فً مصنفات المسلمٌن شمالً افرٌمٌا 
 –واسط : جامعة واسط  -واالندلس / صباح عبد دمحم السراي  .

 . 2016كلٌة التربٌة ، 
 سم . 28 ;ص  248

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وأدابها 
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً  -1
رسول زٌدبن علً السجاد)ع( )ابن االمام زٌن العابدٌن وحفٌد -1

 العنوان-أ                      التارٌخ اسالمً -2هللا   
 

367  

239,8 
 952س  

 
 سوزان أزاد نوري 

)ع( فً مإلفات السٌد نعمة هللا الجزائري مرورٌات أهل البٌت 

368  



بؽداد : جامعة  -هـ( / سوزان أزاد نوري   .1050-1112)
 . 2016كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد 
 سم . 28 ;ص  215

 رسالة الماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً 
السٌد نعمة هللا الجزائري  -2تارٌخ اسالمً  -أل البٌت )ع(-1

هـ(                                           1112-1050)مإرخ شٌعً( )
 العنوان-أ

 

239,8 
 284ش  

 

 
 شاكر هوله سابط

صورة االمام علً)ع( فً كتاب السٌرة النبوٌة البن هشام 
ذي لار : جامعة ذي  -هـ( / شاكر هوله سابط   .218المتوفً )

 . 2016لار / كلٌة االداب ، 
 سم . 28 ;ص  257

 ماجستٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة 
اهل البٌت  -السٌرة النبوٌة -2 علً بن ابً طالب )ع( أمام-1

 العنوان-)ع(                               أ
 

369  

239,8 
 294ع  
 

 
 العبودي ، حٌدر محسن بندر 

/ حٌدر محسن بندر  االمام جعفر الصادق )ع( وأثره السلبٌة
كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة : جامعة البصرة  -.  العبودي 

 . 2016االنسانٌة ، 
 سم . 28 ;ص  199

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً 
 العنوان-أ    دق )ع(               جعفر بن دمحم الصا-1
 

370  

239,8 
 289ؾ  

 
 الفتلً , فرح عباس عبد جاسم 

هـ( )دراسة موضوعٌة 148نشر االمام جعفر الصادق )ع( )ت
كلٌة التربٌة  –بابل  -وفنٌة( / فرح عباس عبد جاسم الفتلً  .

  2016للعلوم االنسانٌة ، 
 سم .  28 ;ص 174

 رسالة ماجستٌر فً علوم اللؽة العربٌة وأدابها / ادب  
      اللؽة العربٌة -2االمام جعفر الصادق )ع( سٌرة نبوٌة   -1
 العنوان-أ
  

371  

239,8 
 234م  

 
 ماجدة عواد صالح

أحادٌث فاطمة بنت الحسٌن)ع( فً السنة النبوٌة )دراسة 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -تحلٌلٌة( / ماجدة عواد صالح  .

 . 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة / ابن رشد ، 
 سم . 28 ;ص  330

372  



 رسالة ماجستٌر فً علوم المران  
حفٌدة الرسول دمحم )ص(                         –فاطمة بنت الحسٌن )ع( -1
 العنوان-أ            الحدٌث الشرٌؾ            - 2
 

  239,8 
 454م  
 

 
 المرشدي , زهراء رشٌد دمحم رشٌد

أبناء االمام موسى بن جعفر الكاظم )ع( دراسة فً دورهم فً 
ذي لار :  -.راء رشٌد دمحم رشٌد المرشدي الحٌاة العامة / زه

 . 2016جامعة ذي لار / كلٌة االداب ، 
 سم . 28 ;ص  180

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
ابناء االمام موسى بن جعفر )ع(                      -2تراجم         –أهل البٌت -1
 العنوان-أ

 

373  

240 
 384أ  

 
 احمد عبد الجبار عمران 

 لة والعلوم بٌن الفالسفة والمتكلمٌن / احمد عبد الجبار عمران الع
كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -.بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -

2016. 
 سم . 28 ;ص  248

أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة/لسم اصول الدٌن تخصص 
 )عمٌدة(    

 العنوان-أ    الفالسفة        -2    العمائد االسالمٌة  -1
 

374  

240 
 59أ  
 

 
 أسو ٌاسٌن صالح

الرسالة الكالمٌة للشٌخ حسن الجوري الحسٌنً ../ أسو ٌاسٌن 
كلٌة االمام االعظم ,  -بؽداد : دٌوان الولؾ السنً   -.صالح

2016 
 سم . 28 ;ص  400

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن  
حسن بن عبدالمادر بن السٌد ابراهٌم بن  -2اصول الدٌن -1

السٌد عبد الرحمن الجوري الحسٌنً )عالم بالكالم ( 
 العنوان-أ            هـ(     1322)ت
 

375  

240 
 492ب  

 

 
 برهان فمً دمحم

 االجتهاد فً فروع االعتماد : دراسة عمدٌة / برهان فمً دمحم  
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  - نٌنوى : دٌوان الولؾ السنً -. 

 سم . 28 ;ص  250
 رسالة ماجستٌر فً العمائد االسالمٌة   

 العنوان-أ     تهاد      االج -2العمائد االسالمٌة   -1
 

376  



240 
 492ب  

 

 
 بروا عبدهللا حسن 

سإاالت الصحابة العمدٌة للنبً )ص( فً الصحٌحٌن 
نٌنوى : دٌوان   -.تحلٌلٌة( / بروا عبدهللا حسن )دراسةعمدٌة 
 .2016كلٌة االمام االعظم ,  -الولؾ السنً 

 سم . 28 ;ص  292
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن   

 العنوان-أ   الصحابة والتابعون      -2العمائد االسالمٌة   -1
 

377  

240 
 27ج  

 

 
 الجاؾ ، ششٌفان احمد مصطفى 

االٌضاح فً شرح المصٌاح تؤلٌؾ لاضً المضاة عبٌدهللا 
الفرؼانً المعروؾ بـ )العبري( / ششٌفان احمد مصطفى الجاؾ 

كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا(  -كركون: دٌوان الولؾ السنً  -.
 .2016الجامعة/ لسم الفمه واصوله , 

 سم . 28 ;ص  366
ص عمٌدة وعلوم رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )تخص

 الكالم(   
الفرؼانً ، برهان الدٌن عبٌدهللا بن -2العمائد االسالمٌة  -1

 العنوان-أ  هـ(    773دمحمبن ؼانم )لاضً المضاة( ت )
 

378  

240 
 898د  
 

 
 الدلٌمً , بشٌر حمٌد عبدالعزٌز

ترجٌحات االمام الماترٌدي فً كتابه تؤوٌالت اهل السنة ../ بشٌر 
كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الدلٌمً  . حمٌد عبد العزٌز

 . 2016االسالمٌة ، 
 سم . 28 ;ص  493

 أطروحة الدكتوراه فً اصول الدٌن 
الماترٌدي , دمحمبن دمحم بن  -2اصول الدٌن   –علم الكالم -1

 العنوان-أـ      ه247محمود بن دمحم )امام المتكلمٌن( ت 
 

379  

240 
 424ز  

 
 الزراري , مؽدٌد مولود حسن 

 لباب االربعٌن فً اصول الدٌن / مؽدٌد مولود حسن الزراري
كلٌة االمام االعظم الجامعة ,  -بؽداد : رئاسة الولؾ السنً  -. 

2016 
 سم . 28 ;ص  245

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن   
ابوالثناء سراج الدٌن محمود االزموي )لاض( ؛  -2العمائد   -1

 العنوان-أ          هـ                     594-682
 

380  

240 
 949ز  

 
 الزٌدي ، مشتاق طالب احمد

381  



االمام الماضً بدرالدٌن الدمامٌنً واداإه العمدٌة فً كتابه  
: دٌوان بؽداد  -.مصابٌح الجامع ./مشتاق طالب احمد الزٌدي   

 .2016كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( ,  -الولؾ السنً 
 سم . 28 ;ص  320

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(   
 عمربن ابً بكردمحم الدمامٌنً دمحمبن ابً بكر بن  -2العمائد   -1

 العنوان-أهـ    827 )فمٌه ونحوي ولاضً( ت
 

240 
 924س  

 

 
 سهاد كرٌم ؼفور

هـ / سهاد كرٌم 685مباحث الٌوم االخر فً تفسٌر البٌضاوي ت
 . 2016كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ؼفور.
 سم . 28 ;ص  286

 رسالة ماجستٌر فً علوم المران / اصول الدٌن
البٌضاوي , عبدهللا بن عمربن  -2اصول الدٌن   –التوحٌد -1

 العنوان-أ           هـ     685علً الماضً )مفسر( ت 
 

382  

240 
 994س  

 

 
 السوٌراوي ، عبٌر ترعً راشد

مباحث السمعٌات فً عارضة االحوذي البن العربً المالكً 
االنبار : جامعة -. هـ( / عبٌر ترعً راشد السوٌراوي543)ت:

 . 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –االنبار 
 سم . 28 ;ص  305

 رسالة ماجستٌر فً تخصص عمٌدة اسالمٌة  
   بن دمحم بن احمد ابن العربً ابوبكردمحمبن عبدهللا – 2العمائد   -1

 العنوان-أ        هـ                   543ت 
 

383  

240 
 982ش  

 

 
 شٌماء ابراهٌم كاظم 

بؽداد  -.النساء / شٌماء ابراهٌم كاظم  مماصد الشرٌعة فً سورة
 . 2016كلٌة العلوم االسالمٌة  ،  – : جامعة بؽداد

 سم . 28 ;ص  204
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )اصول فمه(  

 العنوان-أ    ه                     فم -اصول الدٌن –1
 

384  

240 
 9ط   

 

 
 الطه , عبدالوهاب احمد حسن 

 أثر التوجٌه االعرابً فً المسائل العمدٌة المختلفة فٌها فً
 -المران الكرٌم )باب االلهٌات( / عبدالوهاب احمد حسن الطه    .

كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا(  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  
 . 2016الجامعة  ، 

 سم . 28 ;ص  341
أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )العمٌدة 

385  



 االسالمٌة(  
 العنوان-أ          ان الكرٌمالمر– 2العمائد السالمٌة  -1
 

240 
 223ؾ  

 
 فتاح عبدهللا رشٌد

االدلة العملٌة فً المران الكرٌم دراسة عمدٌة )نماذج من 
بؽداد :  -. لسمعٌات( / فتاح عبدهللا رشٌدااللهٌات والنبوات وا
كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( الجامعة   –دٌوان الولؾ السنً  

 ،2016 . 
 سم . 28 ;ص  243

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ          العمائد السالمٌة                   -1
 

386  

240 
 499م  
 

 
 مرٌوان حسٌن حسن 

الخلود فً الجنة والنارفً المران الكرٌم :دراسة عمدٌة /مرٌوان 
االمام  كلٌة –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -حسٌن حسن .

  2016االعظم الجامعة  ، 
 سم . 28 ;ص  244

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ   العمائد السالمٌة                           -1
 

387  

240 
 682م  
 

 
 مطلب خسرو عمر

المحاكمات للشٌخ العالمة احمد بن حٌدر بن دمحم الكردي الحسٌن 
 –نً بؽداد : دٌوان الولؾ الس -أباوي ../ مطلب خسرو عمر   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  263

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمد بن حٌدر بن دمحم الكردي الحسٌن أباوي  -2العمائد  -1

 العنوان-أهـ                1070(  ت )عالم بالعمائد
 

388  

240 
 994م  

 
 مإٌد هادي كرٌم 

السراج الوهاج فً حمائك المعراج من بداٌة الى نهاٌة../ مإٌد 
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -بؽداد : الجامعة العرالٌة   -.هادي كرٌم 

2016. 
 سم . 28 ;ص  342

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(   
 العنوان-أ          علم الكالم   -2العمائد االسالمٌة  -1
 

389  

240 
 942 ن 

 
 نورا عماد لاسم 

390  



 اسلوب المران الكرٌم فً االٌمان بالمالئكة )ع( / نورا عماد لاسم  
 . 2016كلٌة التربٌة للبنات  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم . 28 ;ص  276
 رسالة الماجستٌر فً علوم المران 

 العنوان-ألكرٌم          المران ا-2العمائد االسالمٌة    –1
 

240,90 
 524م  

 
 المساري , اٌاد علً سالم 

المٌة / اٌاد أراء الخلفاء الراشدٌن )رض( فً مباحث العمٌدة االس
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.علً سالم المساري  

 . 2016االمام االعظم الجامعة ، 
 سم . 28 ;ص  296

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ      راشدٌن     الخلفاء ال -2  العمائد -1
   

391  

241 
 224ج  

 
 الجباري ، طاهر ٌحٌى حسن 

المباحث الكالمٌة فً سورة أل عمران / طاهر ٌحٌى حسن 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -الجباري.

2016 . 
 سم . 28 ;ص  358

 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة / عمٌدة
 العنوان-أ        عمران   سورة أل  -2  علم الكالم -1
   

392  

241 
 294ج 
 

 
 الجبوري , معاذ ابراهٌم علً 

د شرح جوهرةالتوحٌد./ معاذ ابراهٌم ٌعلى اتحاؾ المر المزٌد
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -علً الجبوري.

 . 2016االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  358

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
( احمد بن دمحم بن علً السحٌمً )عالم بالكالم -2  علم الكالم-1
 العنوان-أهـ                     1178ت
 

393  

241 
 384أ  
 

 
 احمد عبد عبدهللا 

السراج الوهاج فً حمائك المعراج من بداٌة المخطوط ../ احمد 
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -العرالٌة بؽداد : الجامعة  -عبد عبدهللا .

2016 
 سم . 28 ;ص 330

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص   )عمٌدة(
 العنوان -أ   م بن علً بن احمد   ابراهٌ -2علم الكالم  -1
 

394  



241 
 58أ  

 
 أزل ولٌد ٌحٌى 

االلهٌات فً تفسٌر السراج المنٌر فً االعانة على بعض معانً 
هـ( دراسة 977الخبٌر للخطٌب الشربٌنً )ت كالم ربنا الحكٌم

كلٌة العلوم  -بؽداد : جامعة بؽداد -ممارنة /أزل ولٌد ٌحٌى .
 2016االسالمٌة/ لسم اصول الدٌن , 

 سم . 28 ;ص 201
 رسالة الماجستٌر فً لسم اصول الدٌن تخصص   )عمٌدة(

دمحم بن احمد الشربٌنً الماهري )فمٌه شافعً -2علم الكالم  -1
 العنوان -هـ                     أ977بالكالم( ت  علٌم

 

395  

241 
 542أ  
 

 
 اسراء عدنان نجم

ارشاد المربد لجوهرة التوحٌد للشٌخ االمام عبدالسالم بن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. هٌم اللماتً / اسراء عدنان نجمابرا

 . 2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً 
 سم . 28 ;ص  358

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
عبدالسالم بن ابراهٌم اللماتً )عالم بالكالم(  -2علم الكالم  -1
 العنوان-أ              هـ                  1079ت
 

396  

241 
 925أ  
 

 
 انتصار دمحم علوان

ارشاد المربدلجوهرة التوحٌد لالمام عبدالسالم بن ابراهٌم 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -دمحم علوان  .اللمانً ../ انتصار 

 . 2016كلٌة االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  375

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص عمٌدة
عبدالسالم بن ابراهٌم اللماتً )عالم بالكالم(  -2 علم الكالم  -1
 العنوان-أ                          هـ          1079ت
 

397  

241 
 994  أ

 
 انور دمحم رمضان عبدهللا

منهج االمام فخرالدٌن الرازي فً كتابه االشارة فً علم الكالم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -/انور دمحم رمضان عبدهللا .

  2016االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  206

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(
                 هـ                606الرازي )عالم بالكالم( ت فخرالدٌن -2  علم الكالم-1
 العنوان-أ

 

398  

241 
 599أل 

 
 آل زوٌد , احمد دمحم ٌونس

399  



/ احمد دمحم سراج العمول فً منهاج االصول من الباب العاشر.. 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -آل زوٌد  . ٌونس

  2016االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  299

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 طاهربن احمدبن دمحم بهاءالدٌن النجار  -2  علم الكالم-1

 العنوان-أ                          )عالم بالكالم(        
 

240,07 
 972هـ  

 

 
 هٌفاء حسٌن نعمة

دراسة وصفٌة/ هٌفاء  –المثمفات العمدٌة بٌن االمامٌة واالشاعرة
كلٌة العلوم االسالمٌة ,  -ؽداد : جامعة بؽداد ب -حسٌن نعمة.

2016 
 سم . 28 ;ص 368

 رسالة الماجستٌر تخصص   )عمٌدة اسالمٌة(
 -االشاعرة    أ-3االمامٌة   -2دراسات    –العمائد االسالمٌة -1

 العنوان
 

400  

240,07 
 384م  
 

 
 الدمحمي ، عمر دمحم ابراهٌم برٌسم 

ظاهرة الؽلو والتطرؾ فً االدٌان )دراسة ممارنة( /عمر دمحم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ابراهٌم برٌسم الدمحمي .

  2016االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  220

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )ادٌان(
 العنوان-أ   التطرؾ        -2دراسات    -اصول الدٌن -1
 

401  

  241 
 428ب 
 

 
 البران , رواد نعمة كرٌم دمحم

المنهج الكالمً للمإخرالصفالسً فً تمرٌب البعٌد شرح جوهرة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -. / رواد نعمة كرٌم دمحم البرانالتوحٌد 

  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –السنً
 سم . 28 ;ص  200

 رسالة الماجستٌر فً تخصص )عمٌدة(
الصفالسً ، علً بن دمحم بن دمحم )عالم بالكالم(  -2 علم الكالم-1

 العنوان-أهـ                    1118ت 
 

402  

241 
 459ب 

 
 البرزنجً ، ساالر عبدالرحمن نجم الدٌن 

هـ( فً العمٌدة 1254منهج الشٌخ معروؾ النودهً ت )
االسالمٌة من خالل منظومٌته )اشرؾ المماصد(../ ساالر 

بؽداد : دٌوان الولؾ  -البرزنجً      . عبدالرحمن نجم الدٌن
  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –السنً

403  



 سم . 28 ;ص  255
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(

النودهً ، دمحم معروؾ بن مصطفى )عالم  -2علم الكالم      -1
 العنوان-أهـ                   1254ت بالكالم( 

  

241 
 922ب 
 
 

 
 البٌاتً , اٌوب مصطفى عدوان 

حاشٌة الباجوري على متن الزبٌدي المسمى بـ الدرر الحسان 
بؽداد :  -على فتح الرحمن ../ اٌوب مصطفى عدوان البٌاتً    .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  249

 دة(رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌ
ابراهٌم بن دمحم بن احمد الباجوري )عالم  -2علم الكالم      -1

 العنوان-أهـ                    1277ت بالكالم(    
  

404  

241 
 294ج 
 

 
 الجبوري , عبد الباسط دهام خلؾ 

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ احمدبن 
دمحم بن علً الشجٌمً ../ عبدا لباسط دهام خلؾ الجبوري    

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -البٌاتً    .
2016  
 سم . 28 ;ص  280

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(
احمدبن دمحم بن علً الشجٌمً )عالم بالكالم(          -2 علم الكالم -1

 العنوان-أ       هـ                    1178ت 
  

405  

241 
 898ج 

 
 الجمٌلً ، خمٌس حسن دخٌل 

التحمة السنٌة باجوبة االسئلة المرضٌة احمد بن عبد اللطٌؾ بن 
االنبار: جامعة  -. اضً ../ خمٌس حسن دخٌل الجمٌلًالم

  2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –االنبار
 سم . 28 ;ص  317

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(
 احمد بن عبد اللطٌؾ بن الماضً احمد بن -2علم الكالم    -1

 العنوان-أـ           ه 1069ت   شمس الدٌن )عالم بالكالم(
 

406  

241 
 922ج 
 

 
 الجنابً , دمحم صالح مهدي

المنهج العمدي لالمام الثعلبً فً كتابة الكشؾ والبٌان فً تفسٌر 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -المران / دمحم صالح مهدي الجنابً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
 سم . 28 ;ص  263

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص )عمٌدة(

407  



 العنوان-أ                               علم الكالم       -1
 

241 
 284خ 
 

 
 خالد حمه ؼرٌب محً الدٌن 

م( 1882-هـ 300السٌد عبد الرحٌم المولوي المتوفً سنة )
بؽداد :  -.ٌة / خالد حمه ؼرٌب محً الدٌن  وجهوده الكالم

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  235

 الماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص )عمٌدة(رسالة 
لمال )عالم بالكالم(   السٌد عبدالرحٌم بن السٌد ا -2علم الكالم   -1
 العنوان-أهـ                    1300 ت
   

408  

241 
 284خ 
 

 
 الخالدي ، أرتان عبدالخالك حسٌب 

لباب االربعٌن فً اصول الدٌن للماضً سراج الدٌن االرموي 
بؽداد : دٌوان  -.أرتان عبدالخالك حسٌب الخالدي  / الشافعً ..

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  340

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص )عمٌدة(
                   هـ                       682ن الشافعً )عالم بالكالم(  ت سراج الدٌ -2علم الكالم -1
 العنوان-أ

 

409  

241 
 929ر 
 

 
 رٌبوار أمٌر ظاهر

 الكردي ../ المحاكمات للشٌخ العالمة احمد بن حٌدر بن دمحم
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.رٌبوار أمٌر ظاهر 

  2016االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  340

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص )عمٌدة(
الحسٌن ابادي  احمد بن حٌدر بن دمحم الكردي -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ          هـ       1070ت  )عالم بالكالم(   
   

410  

241 
 922ز 
 

 
 الزٌباري , عبدالخالك علً سلٌمان

عبدالخالك علً المائد الى العمائد للمال دمحم بن عبدهللا الجلً ../ 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.سلٌمان الزٌباري  

  2016االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  451

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
دمحم بن عبدهللا الجلً )عالم بالكالم(     ت  -2علم الكالم   -1

 العنوان-هـ                                      أ 1362
   

411  

24111  412  



 عبدالؽنً عبدالرحمن علوان السامرائً ,  284س 
شرح جوهرة  ../ عبدالؽنً عبدالرحمن  رٌدالمزٌدعلى اتحاؾ الم
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -علوان السامرائً   .

  2016االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  340

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمدبن دمحم بن علً الحسنً الشحٌمً )عالم  -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ       هـ            1178بالكالم(     ت 
 

241 
 284س 

 
 السامرائً , عثمان مهدي صالح

نور العمائد وضٌاء الفوائد لالمام ابً دمحم بن عبدهللا ../ عثمان 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مهدي صالح السامرائً .

  2016االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  367

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص )عمٌدة(
اٌمن االردبٌلً ابً دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن  -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ      هـ       591)عالم بالكالم(     ت 
 

413  

241 
 284س 

 

 
 السامرائً , علٌاء ؼانم فلٌح

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ احمدبن 
بؽداد  -دمحم بن علً الشجٌمً ../ علٌاء ؼانم فلٌح. السامرائً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –: دٌوان الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  268

رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول الدٌن 
 )عمٌدة(

احمدبن دمحم بن نورالدٌن علً الشجٌمً )عالم  -2 علم الكالم -1
 العنوان-أ         هـ   1178بالكالم(         ت 

 

414  

241 
 س 

 
 السامرائً , عمر احمد سالم

فتح الممٌت فً شرح التثبٌت للشٌخ االمام العالم العالمة احمد 
بؽداد  -شهاب الدٌن بن خلٌل ../ عمر احمد سالم السامرائً     .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –لولؾ السنً: دٌوان ا
 سم . 28 ;ص  411

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(
شبكً احمد شهاب الدٌن بن خلٌل ال -2علم الكالم      -1

 العنوان-أ         هـ   1032ت   الشافعً )عالم بالكالم(   
  

415  

241 
 694س 

 

 
 السعٌد , حٌدر لٌس هادي 

هـ( فً كتابة ممدمات 614منهج العالمة ابن خمٌر السبتً )ت

416  



بؽداد :  -المراشد الى علم العمائد / حٌدر لٌس هادي السعٌد   .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً

 سم . 28 ;ص  303
 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(

 614)عالم بالكالم(   ت ابن خمٌر السبتً  -2علم الكالم      -1
 العنوان-هـ                                  أ

    

241 
 896س 

 

 
 سمٌع عٌسى علٌم 

 -الشدٌد شرح التمهٌد لمواعد التوحٌد / سمٌع عٌسى علٌم .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً

 سم . 28 ;ص  442
 رسالة الماجستٌر فً العمٌدة

حسام الدٌن حسٌن بن علً بن حجاج بن  -2علم الكالم      -1
 العنوان-أ   علً  السؽنامً )عالم بالكالم(              

 

417  

241 
 928س 

 

 
 ألسٌامنصوري ، هٌمن نجم دمحم

هـ( وراءه العمدٌة 1242موالنا خالد النمشبندي المتوفً )
د : دٌوان بؽدا -./ هٌمن نجم دمحم ألسٌامنصوري وجهوده العلمٌة 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  546

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(
 1242خالد النمشبندي )عالم بالكالم(   ت  -2علم الكالم      -1

 العنوان-هـ                                  أ
 

418  

241 
 823ص 

 

 
 صالح الدٌن مرعً حسن

ٌد شرح جوهرة التوحٌد / صالح الدٌن رعلى اتحاؾ المالمزٌد 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مرعً حسن.

 ،2016  
 سم . 28 ;ص  309

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمد بن دمحم بن نورالدٌن)عالم بالكالم(        -2علم الكالم  -1
 العنوان-أ

 

419  

241 
 894ص 

 

 
 الصمٌدعً , دمحم عثمان عاصً

رسالة التنزٌهات للشٌخ دمحم بن ابً بكر المرعشً الملمب 
بؽداد : دٌوان  -.../ دمحم عثمان عاصً الصمٌدعً  ساجملً زاده 
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً

 سم . 28 ;ص  317
 رسالة ماجستٌر فً الفمه  

420  



رعشً الملمب ساجملً دمحم بن ابً بكر الم -2علم الكالم  -1
 العنوان-أ         هـ    1145زاده      )عالم بالكالم( ت 

 

241 
 9ط  

 
 طه عبد المادر عبد هللا احمد

حاشٌةالعكاري على شرح السنوسً على كبداه لالمام ../ طه 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبد المادر عبد هللا احمد .

  2016االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  294

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / عمٌدة   
ابً عبد هللا دمحم بن ٌوسؾ بن عمر الحسنً  -2علم الكالم  -1

)عالم بالكالم(                                                               
 العنوان-أ

 

421  

241 
 9ط  
 

 
 طه كمال هاشم 

لى العمائد ../ الدٌن التفنتازاتً عحاشٌة الخٌالً على شرح سعد 
كلٌة العلوم  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -. طه كمال هاشم 

  2016االسالمٌة ، 
 سم . 28 ;ص  352

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / عمٌدة   
احمد بن موسى الخٌالً  )عالم بالكالم(    -2علم الكالم  -1
 العنوان-أ هـ                              861ت
 

422  

241 
 284ع 

 
 عامر محسن علً 

احمد  ٌد شرح على جوهرة التوحٌدرالمزٌد على اتحاؾ الم
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.السحمً  /عامر محسن علً 

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
 سم . 28 ;ص  308

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )عمٌدة(  
    1178احمد السحمً )عالم بالكالم(  ت  -2علم الكالم  -1

 العنوان-أ    
 

423  

241 
 24ع 

 
 عبد الرحمن صدق دمحم

ممارنة االمام الؽزالً )رحمه هللا( فً الفكراالسالمً ومردوداته 
 -فً المسائل الخالفٌة مع الفالسفة / عبد الرحمن صدق دمحم     .

  2016االمام االعظم ، كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً
 سم . 28 ;ص  316

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(
دمحم بن دمحم بن دمحم الطوسً الؽزالً )عالم  -2علم الكالم      -1
 العنوان-أالكالم(                      ب

424  



    

241 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، عبد الرحمن جمٌل هاشم 

/عبد الرحمن مفهوم الشر عند علماء الكالم )دراسة ممارنة( 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.جمٌل هاشم العبٌدي

  2016االعظم/ لسم اصول الدٌن ، 
  سم . 28 ;ص  273

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص )علم الكالم (
 لعنوانا-أ             علم الكالم                 -1
 

425  

241 
 823ؾ 
 

 
 فالح نجم عبد هللا 

رزق المباحث العمائدٌة المتعلمة بااللهٌة والسمعٌات لالمام ابن 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -.هللا../ فالح نجم عبد هللا 

  2016العلوم االسالمٌة ، 
 سم . 28 ;ص  307

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن )علم الكالم(    
عبدالرزاق بن رزق اللهبن ابً بكر بن خلؾ  -2علم الكالم  -1

 العنوان-أ         هـ 661 -589الرسمً   )عالم بالكالم(   ت  
 

426  

241 
 823ؾ 

 
 الفالحً ، عبد الجبار ماجد خلؾ

عبد الجبار ماجد خلؾ  الرسالة المنٌرة لالمام ابن كمال باشا  .../
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الفالحً 
2016  
  سم . 28 ;ص  361

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن / عمٌدة
هـ                                                   940ابن كمال باشا )عالم بالكالم ( ت  -2علم الكالم        -1
 العنوان-أ

 

427  

241 
 858ق 

 
 المٌسً ، عدي نعمان ثابت 

وٌة../ عدي اثر المذاهب العمدٌة على شرحً العمٌدة الصحا
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.نعمان ثابت المٌسً 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  490

 أطروحة دكتوراه تخصص عمٌدة
الصحاوي ، احمد بن دمحم بن سالمه بن  -2علم الكالم        -1

 العنوان-أ                    مه                سل
 

428  

241 
 952ع 
 

 
 العٌساوي , رٌاض جلوب جاسم 

../ رٌاض  التسوٌد فً شرح التمهٌد الحسٌن بن علً السؽنالً

429  



كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.جلوب جاسم العٌساوي 
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  445
 العلوم االسالمٌة  تخصص عمٌدةأطروحة دكتوراه فً 

الحسٌن بن علً السؽنالً )عالم بالكالم( ت  -2علم الكالم    -1
 العنوان-هـ                      أ714

 

241 
 294ع 
 

 
 عٌسى دمحم شرٌؾ بابكر

حاشٌة العكاري على شرح السنوسً على كبراه / عٌسى دمحم 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -شرٌؾ بابكر.

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  351

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن 
العكاري ، رمضان بن عبد الحك بن الشٌخ  -2علم الكالم   -1

 العنوان-(        أ شهاب الدٌن ابً العباس  )عالم بالكالم
 

430  

241 
 268ؾ 

 
 فاضل حمزة عاصً

ارشاد المرٌد لجوهرة التوحٌد لالمام عبدالسالم بن ابراهٌم 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -اللمانً ../ فاضل حمزة عاصً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  293

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(  
بن حسٌن بن علً عبد السالم بن ابراهٌم -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ        هـ(   )فمٌه ومتكلم (  1078ت ) اللمانً  
 

431  

241 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، عثمان عبد الكرٌم عبد الجبار

المباحث العمدٌة فً كتابً فٌض الباري والعرؾ ../ عثمان عبد 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الكرٌم عبد الجبارالعبٌدي  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  453

 رسالة ماجستٌر تخصص العمٌدة  
دمحم انورشاه الكشمٌري            ت  -2علم الكالم   -1
 العنوان-أم بالكالم  (             لهـ(      )عا1352)
 

432  

241 
 59ع  
 

 
 العزي ، ابو بكر لحطان جاسم 

حاشٌة الشنوانً على شرح اتحاؾ المرٌد على جوهرة../ ابوبكر 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.ن جاسم العزيلحطا

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  335

433  



 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص عمائد  
هـ(                                     1233دمحم بن علً الشافعً الشنوانً ت )-2علم الكالم   -1
 العنوان-أ

 

241 
 824ع 
 

 
 عماد فلٌح حسن جمعه

فتح المرٌب المجٌد شرح بداٌة المرٌد فً علم التوحٌد /عماد 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -فلٌح حسن جمعه.

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  461

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / عمٌدة 
ابراهٌم بن دمحم بن احمد الباجوري                                       -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ      م  (   هـ(   )عالم بالكال1078ت )
 

434  

241 
 697ل 
 

 
 لطٌؾ دمحم سعٌد

الرسالة الكالمٌة للشٌخ حسن الجواري الحسٌنً../ لطٌؾ دمحم 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سعٌد.

2016  
  سم . 28 ;ص  366

 رسالة الماجستٌر فً اصول الدٌن 
حسن الجواري الحسٌنً )عالم بالكالم ( ت  -2علم الكالم   -1

 العنوان-أ                هـ 1322
 

435  

241 
 93ل 
 

 
 لٌث عبد الهادي حسٌن 

لتوحٌد .../ لٌث عبد المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة ا
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الهادي حسٌن

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  338

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص عمٌدة  
احمد بن دمحم السحٌمً )عالم بالكالم( ت -2   علم الكالم-1
 العنوان-هـ(                                     أ1178)
 

436  

241 
 384م 
 

 
 الدمحمي ، فراس فاضل فرحان مرٌشد

اس فاضل فرحان مرٌشد حاشٌة ابن ابً شرٌؾ الممدسً ../ فر
 كلٌة االمام االعظم ، –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الدمحمي 
2016  
  سم . 28 ;ص  693

 أطروحة دكتوراه فً اصول الدٌن  تخصص )العمٌدة االسالمٌة(
ابن ابً شرٌؾ الممدسً )عالم بالكالم( ت  -2علم الكالم    -1

 العنوان-هـ                      أ906

437  



   

241 
 233ن 

 
 ناجح محمود حسن

شرح معالم اصول الدٌن للشٌخ عبدالرحمن بن عبدهللا ../ ناجح 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود حسن.

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  333

 رسالة ماجستٌر لسم اصول الدٌن  تخصص عمٌدة 
 بن عبدالرشٌد عبدالرحمن بن عبدهللا -2علم الكالم    -1

 )عالم بالكالم(    ت فً المرن السابع الهجري الخوبخً   
 العنوان-أ  
 

438  

241 
 952ن 
 

 
 نوزاد ابراهٌم دمحم

نماذج فً المسائل العمدٌة االسالمٌة من مناهج التربٌة االسالمٌة 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ نوزاد ابراهٌم دمحم  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  331

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص عمٌدة 
 العنوان-أ                      علم الكالم                 -1
  

439  

241 
 524هـ 
 
 

 
 هزار عبد الخالك عبٌد

شرح بدء االمابً للشٌخ دمحم بن احمد بن ابً بكر../ هزار عبد 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الخالك عبٌد.

2016  
  سم . 28 ;ص  210

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن  تخصص )العمٌدة(
دمحم بن احمد بن ابً بكر االنطاكً  )عالم  -2علم الكالم    -1

 العنوان-أ    بالكالم(  
 

440  

241 
 929هـ 

 
 الهٌتً , عبدهللا احمد طه ٌاسٌن 

المباحث العمدٌة فً كتابً فٌض الباري والعرؾ الشذي لدمحم ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدهللا احمد طه ٌاسٌن الهٌتً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  392

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / عمٌدة 
دمحم انورشاه الكشمرًٌٌ )عالم بالكالم( ت -2علم الكالم    -1

 العنوان-أ                هـ                      1352
 

441  

241,07 
 922ج 

 
 الجنابً , عبد الجبار عبدالستار عبدالكرٌم الشٌخ مهدي

442  



اسبابها المإلفات فٌها دراسة المختصرات فً العمٌدة نشؤتها  
دالكرٌم الشٌخ مهدي وصفٌة / عبد الجبار عبد الستار عب

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الجنابً
2016  
  سم . 28 ;ص  194

أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص العمٌدة 
 االسالمٌة 

 العنوان-أ        دراسات               -علم الكالم-1
  

241,07 
 562م  

 
 مصعب طه حمدون 

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد .../ لٌث عبد 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الهادي حسٌن .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  338

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / تخصص عمٌدة  
احمد بن دمحم السحٌمً )عالم -2دراسات      -علم الكالم-1

 العنوان-أ              هـ(   1178بالكالم(          ت )
 

443  

241,07 
 258هـ 
 

 
 هاشم دمحم ؼزال

أبطال الشبة واالعتراضات المتعلمة بالٌوم االخر/ هاشم دمحم 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ؼزال.

2016  
  سم . 28 ;ص  191

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن / عمٌدة
 العنوان-أ               دراسات     -علم الكالم -1
 

444  

245 
 27ج  

 

 
 عبد الرحمنالجاؾ ، بالل شفٌك  

السهام المارلة فً كبدالزنادلة لماضً المضاة سعد بن دمحم./بالل 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -شفٌك  عبد الرحمن الجاؾ .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  265

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / عمٌدة وفمه
 العنوان-أ      زنادلة             فرلة ال -علم الكالم-1
  

445  

250 
 895أ 
 

 
 االلوسً , سعٌد عبدالواحد محمود

المراضة الفمهٌة والفكاهة الرفمٌة لمصطفى خسرو ./ سعٌد 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالواحد محمود االلوسً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  424

446  



 فمه رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص
مصطفى خسرو )لاضً وفمٌه(  ت -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-هـ                                أ1145
 

250 
 242أ 
 

 
 ابراهٌم صالح مهٌدي 

مختصرالمهمات تالٌؾ الماضً احمد بن عبدالرحٌم ../ابراهٌم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.االلوسً صالح مهٌدي 

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  424

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه
احمدعبدالرحٌم بن الحسٌن ولً الدٌن ابً -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ هـ     826زرعه بن العرالً  )لاضً وفمٌه(  ت 
 

447  

250 
 384أ 
 

 
 احمد سالم اكبر عبدهللا 

العناٌة فً شرح الولامة للسٌد حسٌن بن السٌد علً العوضانً 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ احمد سالم اكبر عبدهللا .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  558

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله
 انً الٌولانً  حسٌن بن السٌد علً العوض -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ    
 

448  

250 
 384أ 
 

 
 احمد كاظم عاكول علً

مد بن../ احمد النصاب فً الفتاوي لبرهان الدٌن محمود بن اح
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.كاظم عاكول علً 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  490

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
برهان الدٌن محمود بن احمد بن  -2االسالمً    الفمه-1

هـ                                 616عبدالعزٌز بن مازه البخاري )فمٌه(  ت 
 العنوان-أ
  

449  

250 
 384أ 
 

 
 احمد دمحم عرب عبدالرزاق

منهج السالكٌن الى شرح بال مسلكٌن لالمام احمد بن 
بؽداد : دٌوان  -.احمد دمحم عرب عبدالرزاق   عمراالسماطً .. /

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  216

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمد بن عمراالسماطً  )فمٌه(  ت  -2الفمه االسالمً   -1

450  



 العنوان-هـ                                 أ1159
 

250 
 384أ 

 
 مإٌد عبدالرحمن ابراهٌم احمد 

أوضع رمز للعالمة نورالدٌن علً بن دمحم بن علً ../ احمد مإٌد 
كلٌة االمام  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -عبد الرحمن ابراهٌم  .

  2016االعظم، 
  سم . 28 ;ص  603

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه
نور الدٌن علً بن دمحم الخزرجً )فمٌه(             -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ       هـ       1004ت 
 

451  

250 
 449أ 
 

 
 ادرٌس عدنان عٌاش

التسهٌل شرح لطائؾ االشارات من لوله ../ ادرٌس عدنان 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عٌاش.
2016  

  سم . 28 ;ص  64
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه

محمود بن اسرائل ابن لاضً  )فمٌه(                    -2الفمه االسالمً   -1
 العنوان-هـ                                 أ823ت 
 

452  

250 
 459أ 
 

 
 أرزو فرٌك سعٌد

خلٌج البحار فً شرح ملتمى االبحر لدمحم بن ابراهٌم ../ أرزو 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -فرٌك سعٌد.

2016  
  سم . 28 ;ص  402

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
لصاب زاده ، ابراهٌم ابن دمحم بن ابراهٌم  -2الفمه االسالمً   -1

 هـ                      1055مفسر، اصولً( ت  الحلبً )فمٌه،
 العنوان-أ           

 

453  

250 
 524أ 
 

 
 أزاد جمٌل حسن 

جامع الفصولٌن للشٌخ محمود بن اسرائٌل بن عبدالعزٌزبدر 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الدٌن../ أزاد جمٌل حسن .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  275

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمهرسالة 
محمود بن اسرائٌل بن عبدالعزٌزبدر  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-الدٌن            أ
 

454  



250 
 528أ 
 

 
 أسامة عبدالواحد جالل 

االختٌارات الفمهٌة فً المعامالت المالٌة البً بكر الدمٌاطً ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -أسامة عبد الواحد جالل  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  207

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 
ابو بكر البكري ، عثمان بن دمحم )فمٌه(                          -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ                  هـ                1310ت 
  

455  

250 
 564أ 

 
 أسعد كاظم عاكول علً

المتبمى فً فروع الفمه الحنفً لعٌسى بن دمحم ../ أسعد كاظم 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عاكول علً.

2016  
  سم . 28 ;ص  519

 أطروحة دكتوراه  فً الفمه  
انٌانها  )فمٌه(                         عٌسى بن دمحم بن  -2الفمه االسالمً   -1

-هـ                                                        أ735ت 
 العنوان

   

456  

250 
 822أ 

 
 االء ولٌد محمود احمد

هدٌة الصعلون فً شرح تحفة الملون لالمام العالمة شمس 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الدٌن../ االء ولٌد محمود احمد .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  402

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص الفمه
شمس الدٌن الزٌلً الحنفً )ت  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-هـ(             أ1000
 

457  

250 
 925أ 
 

 
 انتصار رحمه بورعلً

التسهٌل شرح لطائؾ االشارات لالمام العالمة محمود بن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -اسرائٌل../ انتصار رحمه بورعلً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  391

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
محمود بن اسرائٌل بن الشهٌر ابن  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أهـ                823ه(  ت لاضً سماونة )فمٌ
 

458  

250 
 972أ 

 
 أٌفان ازاد دمحم

459  



حاوي مسائل الوالعات والمنٌة لالمام ابً الدجاء بن  
بؽداد : دٌوان الولؾ  -محمودالزاهدي ../ أٌفان ازاد دمحم   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  432

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
ن محمود الزاهدي ابً الدجاء مختار ب -2الفمه االسالمً   -1
 العنوان-أ      هـ                     858ت  فمٌه( )
   

250 
 989أ 

 
 أٌمن ماجد صالح 

الترجٌحات الفمهٌة السٌوري المعامالت أنموذجا" / أٌمن ماجد 
كلٌة التربٌة االنسانٌة / ابن  –بؽداد : جامعة بؽداد  -صالح .
 . 2016رشد , 

رسالة ماجستٌر فً لسم علوم المران والتربٌة االسالمٌة 
 تخصص )فمه( 

ممداد بن عبدهللا بن دمحم بن الحسٌن  -2الفمه االسالمً -1
 العنوان-أ                        السٌوري )فمٌه( 

 

460  

250 
 992أ 
 

 
 اٌناس حامد ٌاسٌن 

 جواهر الفمه لالمام نظام الدٌن عمر بن علً المرؼٌناتً ../
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -اٌناس حامد ٌاسٌن .

  2016لسم الدراسات العلٌا  ،  –االعظم 
  سم . 28 ;ص  374

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه 
ن ابً بن عبدالجلٌل عمربن علً ب -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ                         )فمٌه(  المرؼٌناتً 
 

461  

250 
 99أ 

 
 أٌة عبدالكرٌم عبدهللا

الضٌاء المعنوي على الممدمة الؽزنوٌة البً البماء دمحم ضٌاء../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -أٌة عبد الكرٌم عبدهللا .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  383

 المٌة / تخصص فمه رسالة ماجستٌر فً العلوم االس
ابً البماء دمحم ضٌاء الدٌن  )فمٌه(  ت  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ                  هـ                   854
 

462  

250 
 949ب  

 
 

 
 بهدٌن صبري ناٌؾ

الفمه السٌاسً عند العالمة ابن خلدون )دراسة ممارنة( / بهدٌن 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -صبري ناٌؾ.

 ،2016  

463  



  سم . 28 ;ص  144
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 

ابن خلدون ، عبدالرحمن بن دمحم بن دمحم  -2الفمه االسالمً   -1
 العنوان-أ      هـ     808ت  بن الحسن   )فمٌه( 

 

250 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، ٌوسؾ تاٌه متعب

جامع المسائل فً فروع الفمه الحنفً لالمام مصطفى بن  ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ٌوسؾ تاٌه متعب البٌاتً  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  401

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 
 مصطفى بن شمس الدٌن احمد     -2الفمه االسالمً   -1
 العنوان-أ

 

464  

250 
 898ت 

 
 التمٌمً ، صالح لدوري صباح 

مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد بن موسى / 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -صالح لدوري صباح التمٌمً .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  230

 رسالة ماجستٌر فً الفمه 
احمد بن موسى بن عٌسى مؤمون الكشً  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أهـ                     550 )فمٌه(      ت
 

465  

250 
 284ب 
 
 

 
 ثامر شمس عطٌه خلؾ 

كتاب نهج النجاة الى المسائل المنتماة لدمحم بن كمال الدٌن ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ثامر شمس عطٌه خلؾ   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  266

 االسالمٌة لسم الفمه واصولهرسالة ماجستٌر فً العلوم 
دمحم بن كمال الدٌن بن دمحم بن حسٌن  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أهـ    1085مٌه(  ت الحسٌنً الحنفً الدمشمً  )ف
 

466  

250 
 294ث 
 

 
 ثاثر سلمان شالل 

مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء:مصطفى بن مٌرزا بن دمحم../ 
كلٌة االمام  –ان الولؾ السنًبؽداد : دٌو -ثاثر سلمان شالل  .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  448

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / الفمه 
السٌروزي ، مصطفى بن مٌرزا ابن دمحم  -2الفمه االسالمً   -1

467  



 العنوان-أهـ           1090بن ٌاروم   )فمٌه(  ت 
 

250 
 27ج 

 
 الجاؾ ، احمد عبدالكرٌم حسن

أحكام الفم بٌن الفمه االسالمً والطب الحدٌث / احمد عبدالكرٌم 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حسن الجاؾ.

  2016الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  268

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ                    الفمه االسالمً          -1
 

468  

250 
 27ج 
 

 
 الجاؾ , بالل عبد الرزاق دمحم امٌن

شرح الجامع الكبٌرلالمام عالء الدٌن دمحم بن عبد الحمٌد. /بالل 
كلٌة  –بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -عبدالرزاق دمحم امٌن الجاؾ.

  2016االمام االعظم، 
  سم . 28 ;ص  167

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
دمحم بن عبد الحمٌد السمرلندي  ن عالء الدٌ -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(            563)ت 
 

469  

250 
 224ج 
 

 
 الجباري ، ادرٌس دمحم نوري 

خلٌج البحار فً ملتمى االبحر دمحم بن ابراهٌم ../ ادرٌس دمحم 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -نوري الجباري .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  211

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
حنفً  دمحم بن ابراهٌم بن دمحمالرومً ال -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(           أ563)ت  لصاب زاده )فمٌه( 
  

470  

250 
 294ج 

 
 الجبوري , دمحم علً حسٌن بطً 

الضمانات فً فروع الفمه الحنفً الوالعة فً العمود ../ دمحم علً 
كلٌة االمام  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسٌن بطً الجبوري  .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  693

 أطروحة دكتوراه تخصص / فمه 
الفضٌل بن علً بن احمد الجمالً )فمٌه  -2الفمه االسالمً  -1

ـ(                                           ه991حنفً (           )ت 
 العنوان-أ

 

471  

250  472  



 294ج  
 

 الجبوري ، محمود خلٌل مهدي حبٌب 
مجموع النوازل والحوادث والوالعات من لوله../ محمود خلٌل 

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مهدي حبٌب الجبوري .
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  283
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 

بن مامون  احمد بن موسى بن عٌسى -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أهـ(               550ت )  الكشً )فمٌه(

 

250 
 294ج  

 

 
 الجبوري , منار اٌاد خلؾ 

 -نظرٌة الطاعة فً الفمه االسالمً / منار اٌاد خلؾ الجبوري.
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  329
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

 العنوان-أ          الفمه االسالمً             -1
 

473  

250 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، مإٌد صالح جمعة 

نمد الدرر لالمام دمحم بن مصطفى الوانً الكورانً ../ مإٌد صالح 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -جمعة الجبوري   .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  496

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
دمحم بن مصطفى الوانً الكورانً )فمٌه(             -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                  هـ(             1000)ت 
 

474  

250 
 395ج 
 

 
 الجحٌشً , عمر عبدالكرٌم اسماعٌل حمٌد

حاشٌة االمٌر بادشاه على تفسٌر البٌضاوي لالمام دمحم بادشاه 
بؽداد  -اسماعٌل حمٌد الجحٌشً   .الحسٌنً ../ عمر عبدالكرٌم 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –: دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  332

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
بادشاه الحسٌنً   دمحم بن امٌن -2تفسٌر   -المران الكرٌم -1

 العنوان-أ             هـ(                987)ت )مفسر( 
 

475  

250 
 898ج 

 
 الجمٌلً , جاسم دمحم عباس عبود

مشتمل االحكام الصؽٌر المخصوص للمضاة والحكام فً الفتاوي 
بؽداد : دٌوان  -الحنفٌة ../ جاسم دمحم عباس عبود الجمٌلً     .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  316

476  



 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
فخرالدٌن ٌحٌى بن عبدهللا الدوحً الحنفً  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ    هـ(                864)فمٌه(            )ت 
 

250 
 922ج 

 
 الجنابً , اسامة سالم حوران 

عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة لكمال 
الدٌن دمحم بن احمد بن مصطفى الشهٌر بطاش كبرى زاده 

بؽداد  -م( / اسامة سالم حوران الجنابً   .1621هـ/1030)ت
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –: دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  297
 رسالة ماجستٌر فً الفمه 

لكمال الدٌن دمحم بن احمد )فمٌه(  )ت  -2االسالمً   الفمه-1
 العنوان-أ                 هـ(               1030

 

477  

250 
 922ج 
 

 
 الجنابً ، ثامر عبدهلل دمحم

الضٌاء المعنوي على ممدمة الؽزنوي تالٌؾ االمام ابً البماء../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ثامر عبدهلل دمحم الجنابً .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  392

 رسالة ماجستٌر فً الفمه 
ابً البماء احمدبن ضٌاء المرشً )فمٌه(                -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-هـ(                                                أ854ت )
 

478  

ج \250
922 

 

 
 الجنابً , عادل صافً حمزة 

الحاوي فً الفتاوي لالمام الشٌخ الماضً دمحم بن ابراهٌم ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عادل صافً حمزة الجنابً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  408

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
اهٌم بن دمحمبن ابراهٌم بن انوش بن ابر -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(       500)ت  دمحم الحصٌري  )فمٌه(
 

479  

250 
 922ج 

 
 الجنابً , عبد المادر حمٌد خضٌر

عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ../عبد 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -المادر حمٌد خضٌر الجنابً .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  337

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
بن احمد بن مصطفى    كمال الدٌن دمحم-2الفمه االسالمً  -1

480  



 العنوان-أ    هـ(                    1030)ت  فمٌه()
 

250 
 922ج 
 

 
 الجنابً , عمر سعدون ناٌؾ 

../عمر  جامع المسائل من كتاب الفاظ الكفرالى نهاٌة المخطوط
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. سعدون ناٌؾ الجنابً

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  540

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
مصطفى شمس الدٌن المره حصاري   -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                 هـ(    986)فمٌه(          )ت 
 

481  

250 
 922ج 
 

 
 الجنابً , وعد هللا عزٌز معروؾ 

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ االمام 
وعد هللا هـ( ../ 1178احمد بن دمحم بن علً الشافعً المتوفً )

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. عزٌز معروؾ الجنابً
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  308
 رسالة ماجستٌر تخصص عمٌدة

مًٌ , احمد بن دمحم   )فمٌه(  )ت السحٌ-2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ  هـ(        1178

 

482  

250 
 922ج 
 

 
 جنات فرٌك سعٌد

خاوي مسائل الوالعات والمنٌة لالمام الى الرجاء مختار بن 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود ../ جنات فرٌك سعٌد   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  589

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
ابً الرجاء مختار بن محمودالزاهدي -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ   هـ(                   656)فمٌه(          )ت 
 

483  

250 
 942ج  

 
 الجورانً , عمار عبد الجبار جاسم 

مجالس النفائس للماضً ابً جعفر دمحم بن عمرو../ عمار عبد 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -اسم الجورانً     .الجبار ج

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  357

 رسالة الماجستٌر تخصص فمه 
الماضً ابوجعفر دمحم بن عمرو  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(               404)ت     االسروشنً )فمٌه( 
 

484  



250 
 59ح 

 
 حسن عباس حمٌد سعٌد 

 خلٌج البحار فً ملتمى االبحر../ حسن عباس حمٌد سعٌد    
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.

  سم . 28 ;ص  420
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه

دمحم بن ابراهٌم بن دمحم الدومً ابن لصاب -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ          هـ(     1055زاده  )فمٌه( )ت 

 

485  

250 
 842ح 
 

 
 حسٌن سعٌد حسن طوبان 

راهٌة / حسٌن خزانة الفتاوي من كتاب العتاق الى نهاٌة كتاب الك
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.سعٌد حسن طوبان 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  323

 الممارنأطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص الفمه 
احمد بن دمحم بن ابً بكر الحنفً  )فمٌه(             -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                           هـ(          565)ت 
 

486  

250 
 842ح 
 

 
 الحمدانً , دمحم جواد كاظم فرحان 

 جواد كتاب الحاوي فً فتاوي لالمام الحصري الشٌخ ../ دمحم
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.كاظم فرحان الحمدانً  

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  323

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص الفمه الممارن
دمحم بن انوش الحصٌري  )فمٌه(   )ت -2الفمه االسالمً  -1

 نالعنوا-أ                    هـ(          500
 

487  

250 
 842ح 

 
 الحمدانً , محمود صبٌح حسٌن

فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم المعروؾ بفتاوي ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود صبٌح حسٌن الحمدانً .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  682

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
ٌم بن عبدالرحمن بن دمحم ابن الكركً  ابراه-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ    هـ            922 - 835)فمٌه(   
 

488  

250 
 929ح 
 

 
 حنان دمحم طه 

االحكام المتعلمة بالٌدٌن فً فمه الجناٌات والحدود / حنان دمحم طه 
  2016كلٌة التربٌة للبنات  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

489  



  سم . 28 ;ص  539
 رسالة ماجستٌر تخصص فمه ممارن  

 العنوان-أ    المً                      الفمه االس-1
 

250 
 284خ 

 
 خالد بكر عبدهللا

بً فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدالرحٌم بن ا
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.بكر ../ خالد بكر عبدهللا 

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  377

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
عبدالرحٌم بن عبدهللا بن علً بن صائن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ      هـ(             670)فمٌه(        )ت 
 

490  

250 
 284خ 
 

 
 خالد دمحم زاهد

المواعد الفمهٌة المستخرجة من كتاب )فتح الوهاب بشرح منهج 
الطالب ( لشٌخ االسالم الماضً زكرٌا االنصاري )دراسة 

 وتحلٌل( / خالد دمحم زاهد
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.  

  سم . 28 ;ص  399
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه

زكرٌا االنصاري )شٌخ االسالم(  )لاضً  -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ         هـ(             925ه(        )ت وفمٌ

 

491  

250 
 897خ 

 
 الخلٌفاوي ، رلٌة حمٌد فجر 

المستجدات الطبٌة فً ضوء لاعدتً )ال ضرر وال ضرار( 
 والمشمة تجلب التٌسٌر( / رلٌة حمٌد فجر الخلٌفاوي    

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.  
  سم . 28 ;ص  193

 رسالة ماجستٌر تخصص فمه
 العنوان-أ               الفمه االسالمً            -1
 

492  

250 
 689د 

 
 الدعمً ، صالح عودة عبد االمٌر 

معالم النهضة الحسٌنٌة واحكامها الشرعٌة / صالح عودة عبد 
 االمٌر الدعمً

  2016ة ، كلٌة العلوم االسالمٌ –كربالء : جامعة كربالء  -.  
  سم . 28 ;ص  191

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة والعلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ          الشرٌعة االسالمٌة                  -1
 

493  



250 
 894و 
 

 
 ولٌد اكرم سعٌد

جامع الفصولٌن للشٌخ محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -هـ (../ ولٌد اكرم سعٌد  .823سنة)ت
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  335

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة )فمٌه(               -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                     هـ(           823)ت 
     

494  

250 
 898د 

 
 الدلٌمً , احمد سعٌد عبد فٌحان 

هـ( ../ 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفى سنة )
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -احمد سعٌد عبد فٌحان الدلٌمً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  340

 تخصص تفسٌررسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
-3هـ(   986سنان الدٌن االمامً  )مفسر( )ت  -2التفسٌر  -1

 العنوان-هـ(     أ685عبدهللا بن عمر البٌضاوي )مفسر( )ت
 

495  

250 
 898د 

 
 الدلٌمً , حسام ٌونس سلمان 
 حسٌن ابن السٌد علً المومناتً العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد

../ حسام ٌونس سلمان  من باب االجارة الفاسدة الى باب النظر
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الدلٌمً  .

2016  
  سم . 28 ;ص  361

 رسالة الماجستٌر فً لسم الفمه واصوله تخصص )فمه( 
حسٌن علً المومناتً  )فمٌه(   )ت  -2الفمه االسالمً  -1

 عنوانال-أ                               هـ(          840
 

496  

250 
 272ر 
 

 
 رأفت خلٌل ابراهٌم 

 حسٌن ابن السٌد علً المومناتً العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد
../ رأفت خلٌل ابراهٌم     من باب الوتر والنوافل الى كتاب الحجج

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
  سم . 28 ;ص  346

 رسالة الماجستٌر فً لسم الفمه واصوله تخصص )فمه( 
حسٌن علً المومناتً التولادي  )فمٌه(                  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                            هـ(         840)ت 
 

497  

250 
 299ر 

 
 الراوي , سعد دمحم عبدالجبار 

498  



العالمة دمحم عبد الرإوؾ  احسان التمرٌر فً شرح التحرٌر لالمام 
بؽداد : دٌوان  -المناوي ../ سعد دمحم عبدالجبار الراوي    .

    2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  444

 رسالة الماجستٌر تخصص )فمه( 
دمحم عبد الرإوؾ المناوي )فمٌه(                        -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                           هـ(         1031)ت 
 

250 
 982ر 
 

 
 الرٌكانً ، عماد ٌاسٌن دمحم 

جامع الفصولٌن للشٌخ محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة 
بؽداد : دٌوان  -.رٌكانً / عماد ٌاسٌن دمحم الهـ (..823سنة)ت

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  373

 رسالة ماجستٌر فً الفمه
محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة )فمٌه(               -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                              هـ(         823)ت 
 

499  

250 
 926ز 
 

 
 ضاري حامد عواد برؼش الزوبعً ,

نهج النجاة الى المسائل المنتماة للشٌخ دمحم بن كمال الدٌن 
النمشبندي الحنفً ... / ضاري حامد عواد برؼش الزوبعً     

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
  سم . 28 ;ص  431

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
ندي الحنفً محمود بن كمال الدٌن النمشب -2ه االسالمً  الفم-1

 العنوان-أ              هـ(           1085)ت  )فمٌه(  
     

500  

250 
 926ز 
 

 
 الزوبعً , محسن كٌطان فارسً 

جامع المسائل لالمام مصطفى شمس الدٌن احمد االختري ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محسن كٌطان فارسً الزوبعً .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  406

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
مد االختري  مصطفى شمس الدٌن اح -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                     هـ(      968ت )  )فمٌه( 
  

501  

250 
 924ز 

 
 زٌاد صبحً منشود 

 أحكام التهجٌر فً الفمه االسالمً / زٌاد صبحً منشود 
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.

  سم . 28 ;ص  232

502  



 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه(
 العنوان-أ                        الفمه االسالمً      -1
 

250 
 924ز 

 
 زٌاد عفتان حماد

ماعده الشٌزاري خطؤ عند اصحاب الوجوه من الشافعٌة فً كتاب 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -المهداب../ زٌاد عفتان حماد  .

  2016العلوم االسالمٌة  ، 
  سم . 28 ;ص  482

ه فً فلسفة الشرٌعة االسالمٌة تخصص )فمه أطروحة دكتورا
 ممارن(   

 ابراهٌم بن علً بن علً الشٌرازي )فمٌه( -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ                  هـ(              476ت )

 

503  

250 
 999ز 

 
 زٌنة ٌوسؾ عٌسى 

سبؤ وفاطر ../ زٌنة  –المسائل الفمهٌة المستنبطة من سورتً 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ٌوسؾ عٌسى .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  291

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
 العنوان-أسورة )سبؤ وفاطر(       -2الفمه االسالمً    -1
 

504  

250 
 249س 

 

 
 عمر رشٌدسارة 

فصول االحكام فً اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم بن 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ابً./ سارة عمررشٌد     .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  370

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
علً بن  عبدالرحٌم بن عبدهللا بن -2الفمه االسالمً      -1

 العنوان-أ        صائب بن عبدالجلٌل المرؼٌناتً         
 

505  

  250 
 284س 

 
 السامرائً , احمد خضٌر جاسم 

زواهر الجواهر النظائر على االشباه والنظائر للشٌخ صالح بن 
 دمحم بن عبدهللا التمرتاشً ../ احمد خضٌر جاسم السامرائً 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
  سم . 28 ;ص  414

 أطروحة دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة 
بدهللا التمرتاشً صالح بن دمحم بن ع -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ         هـ(            1055)ت  )فمٌه(
 

506  



250 
 284س 

 

 
 حمٌد احمدالسامرائً ، عمر بن الخطاب 

التسهٌل فً شرح لطائؾ االشارات فً الفمه البن لاضً سماونة 
بؽداد : دٌوان  -../ عمر بن الخطاب حمٌد احمد السامرائً      .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  392

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
بن اسرائٌل لاضً سماونة  محمود -2الفمه االسالمً      -1

 العنوان-أ  هـ(              823)فمٌه(              )ت 
 

507  

250 
 284س 

 
 السامرائً ، فإاد الدٌن دمحم الصادق فإاد الدٌن 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر 
بن دمحم االسكداري ../ فإاد الدٌن دمحم الصادق فإاد الدٌن 

 السامرائً
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. السامرائً 

2016  
  سم . 28 ;ص  291

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
 االسكداري مصطفى بن عمر بن دمحم -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(           1093)عالم وفمٌه(  )ت 
 

508  

250 
 284س 

 

 
 السامرائً , كمال نجم عبدهللا 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر 
بؽداد :  -بن دمحم االسكداري ../ كمال نجم عبدهللا السامرائً.

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  362

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
مصطفى بن عمر بن دمحم االسكداري  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(           1093)ت       )عالم وفمٌه(        
 

509  

250 
 284س 

 
 السامرائً , ماجد حمٌد احمد 

التسهٌل فً شرح لطائؾ االشارات فً الفمه البن لاضً 
بؽداد : دٌوان  -.اجد حمٌد احمد السامرائً سماونة... ./ م

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –لولؾ السنًا
  سم . 28 ;ص  520

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه
ابن لاضً سماونة  )فمٌه(                    -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-هـ                                 أ823ت 
 

510  

250  511  



 السامرائً ، دمحم محسن عباس  284س 
جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر 

بن دمحم االسكداري ../ فإاد الدٌن دمحم الصادق فإاد الدٌن 
 السامرائً

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.السامرائً 
2016  
  سم . 28 ;ص  335

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
عمر بن دمحم االسكداري مصطفى بن  -2ه االسالمً  الفم-1

 العنوان-أهـ(        1093 - 1068)ت   )فمٌه( 
 

2250 
 289س 

 

 
 سامً لوربانً دمحم حسٌن

اظهار فرائد االبحر فً شرح ملتمى االبحر )من اول المخطوط 
 -الى باب شروط الصالة( / سامً لوربانً دمحم حسٌن      .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  318

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة تخصص )الفمه(
السٌنوبً الحنفً )فمٌه(                 ولخلٌل بن رس -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                             هـ(        1034)ت 
 

512  

250 
 942س 

 
 سوزان رإوؾ عبد المادر

التشرٌع شرح على ولاٌة الرواٌة لمصطفى بن حسام الدٌن../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سوزان رإوؾ عبد المادر     .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص 429

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )الفمه(
مصطفى بن حسام الدٌن حسٌن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(      1035سام   زاده )فمٌه( )ت البروسوي ح
 

513  

250 
 949س 

 
 سٌروان رشٌد سعٌد

فصول االحكام فً اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سٌروان رشٌد سعٌد   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص 407

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
مصطفى بن حسام الدٌن حسٌن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(      1035حسام   زاده )فمٌه()ت البروسوي 
 

514  

250 
 283ش 

 
 سٌؾ عبد الوهاب عبد الرزاق

515  



/ سٌؾ عبد المتبؽً فً فروع الفمه الحنفً عٌسى بن دمحم .. 
كلٌة االمام  –: دٌوان الولؾ السنً بؽداد -.الوهاب عبد الرزاق  

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص 449

 أطروحة دكتوراه فً الفمه
زاده )فمٌه    عٌسى بن دمحم المرشهري  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ             هـ(          689)ت حنفً(   
 

250 
 283ش 

 

 
 الشالجً ، دمحم علً دمحم

الحاوي فً الفتاوي لالمام دمحمبن ابراهٌم بن انوش 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -الحصٌري../دمحم علً دمحم الشالجً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  384

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
 وش الحصٌري )فمٌه( دمحمبن ابراهٌم بن ان -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ      هـ(                  500ت )
 

516  

250 
 394ش 

 

 
 الشجٌري ، دمحم جمٌل عٌدان 

جامع المسائل لالمام مصطفى بن شمس الدٌن احمد ../ ، دمحم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -جمٌل عٌدان الشجٌري   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  383

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
شمس الدٌن  االختري ، مصطفى بن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ هـ(                  968)ت  )فمٌه(  
 

517  

250 
 283ص 

 

 
 صالح حسن سلمان 

مختصر المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن عبد الرحٌم ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -صالح حسن سلمان     .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  563

 تخصص فمه –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمد بن عبد الرحٌم بن الحسٌن ولً  -2الفمه االسالمً  -1

  هـ(                 826)ت العرالً  )فمٌه(   بن ابً زرعه ابنالدٌن 
 العنوان-أ

 

518  

250 
 223ص 

 
 صباح نوري عبد الكرٌم 

تجرٌد الفوائد الرلائك فً شرح كنز الدلائك لشٌخ االسالم شهاب 
الدٌن احمد بن دمحم الشهٌر بابن الشلبً ../ صباح نوري عبد 

519  



كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الكرٌم .
2016  
  سم . 28 ;ص  327

 تخصص فمه –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
بابن شهاب الدٌن احمد بن دمحم الشهٌر  -2ً  الفمه االسالم-1

 العنوان-هـ(               أ1021)ت  الشلبً  )فمٌه(
 

250 
 722ص 

 

 
 صفاء فلٌح حسن 

من  2010 – 2003الفساد االلتصادي فً العراق بٌن سنة 
 –االنبار: جامعة االنبار -منظور اسالمً / صفاء فلٌح حسن .

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،
  سم . 28 ;ص  327

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه معامالت
 العنوان-أ (             الفمه االسالمً ) معامالت -1
 

520  

250 
 823ص 

 
 صالح الدٌن اسماعٌل حمد امٌن 

الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً كتاب روضة الطالبٌن 
بؽداد : دٌوان  -للنووي/صالح الدٌن اسماعٌل حمد امٌن    .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  169

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله / فمه
ري بن النووي , ٌحٌى بن شرؾ بن مس -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(               أ676)ت حسن )فمٌه(  
 

521  

250 
 894ص 

 
 الصمٌدعً ، عبد المنعم خلؾ ٌاس خضر

مجمع المهمات الدٌنٌة على مذهب السادة الحنفٌة / عبد المنعم 
كلٌة  –بؽداد:دٌوان الولؾ السنً -خلؾ ٌاس خضرالصمٌدعً.

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  507

 اجستٌر فً الفمه رسالة م
مً الحنفً المال حسٌن بن اسكندر الرو -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ     هـ(                       1084)ت  )فمٌه(
 

522  

250 
 247ط 

 
 طارق جبار عزٌز

تجرٌد الفوائد الدلائك فً شرح كنز الدلائك )من فصل بٌان 
 جبار عزٌزالصالة على المٌت الى باب االحرام(../ طارق 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.
  سم . 28 ;ص  279

 رسالة ماجستٌر فً الفمه 

523  



 1021احمد بن ٌونس الشلبً )فمٌه( )ت  -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ                هـ(                   

 

250 
 282ط 
 

 
 طالب ناجً علوان 

التصحٌح المسمى بـ هادي الراؼبٌن الى فصاج الطالبٌن لالمام 
 هـ( ../ طالب ناجً علوان 876ابن لاضً عجلون )ت 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
  سم . 28 ;ص  251

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
رحمن بن دمحم بن دمحمبن عبدهللا بن عبدال -2الفمه االسالمً  -1

 هـ(                         876)ت  ن شرؾ بن منصور لاضً عجلوندمحم ب
 العنوان-أ 

 

524  

250 
 294ط 

 
 طاهر دمحم احمد

فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -بن../ طاهر دمحم احمد   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  254

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )الفمه( 
ن عبدهللا االمام الفرضً ، عبدهللا بن دمحم ب-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(     أ999الشنثوري الشافعً )فمٌه(  )ت 
 

525  

250 
 299ط 
 

 
 الطائً , علً رضا سلمان 

" / علً السنن االلهٌة فً المران الكرٌم العمل والجزاء انموذجا
كلٌة العلوم  –كربالء : جامعة كربالء  -.رضا سلمان الطائً 

 2016االسالمٌة ،
  سم . 28 ;ص  202

 ماجستٌر فً الشرٌعة العلوم االسالمٌة / فمه معامالترسالة 
 العنوان-أ المران الكرٌم        -2الشرٌعة االسالمٌة   -1
 

526  

250 
 229ط 
 

 
 الطائً ، مجٌد حمودي مصلح 

اكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً ../ 
 –سنًبؽداد : دٌوان الولؾ ال -مجٌد حمودي مصلح الطائً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  582

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه( 
صنع هللا بن صنع هللا الحلبً )فمٌه(  )ت -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                  أ1120
  

527  



250 
 299ط 
 

 
 الطائً ، محمود ٌونس حمٌد 

أوضح رمز على نظم الكنز للعالمة علً بن دمحم بن علً ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود ٌونس حمٌد الطائً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  460

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه( 
علً بن دمحم بن علً بن ؼانم الممدسً   -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(               أ1004)محدث وفمٌه(  )ت 
 

528  

250 
 927ط 
 

 
 الطواؾ ، احمد حسٌن عباس

فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم المعروؾ بفتاوى../ احمد 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حسٌن عباس الطواؾ .

  2016لسم الفمه واصوله  ،  –االمام االعظم )الجامعة( 
  سم . 28 ;ص  551

رسالة ماجستٌر فً لسم الفمه واصوله تخصص )فمه( )دراسة 
 وتحمٌك(  

م بن عبدالرحمن بن دمحم الكركً , ابراهٌ-2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-هـ(             أ922-835)فمٌه(  )الحنفً

   

529  

250 
 299ع 

 
 العانً ، اسماء تمً عبد سالم

سماء شرعٌة التصادٌة / اسوق العراق لالوراق المالٌة دراسة 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.تمً عبد سالم العانً 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  190

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله 
 العنوان-أ              االوراق المالٌة -2الفمه االسالمً  -1
 

530  

250 
 299ع 

 
 العانً ، باسم مصحب رحمن 

مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد بن موسى 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -./باسم مصحب رحمن العانً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  339

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
عٌسى الكشً    احمد بن موسى بن -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ     هـ(                     500)ت  )فمٌه(
 

531  

250 
 299ع 

 
 العانً ، فهد لٌث نوري ابراهٌم 

نهج النجاة الى المسائل المنتماة للشٌخ ابن حمزة الدمشمً ../ 

532  



 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -فهد لٌث نوري ابراهٌم العانً .
  2016كلٌة االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  352
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

دمحم بن كمال الدٌن بن دمحم بن الحسٌن ابن  -2الفمه االسالمً  -1
                هـ(                   1085-1024حمزة الدمشمً    )محدث ومفسر وفمٌه(  )

 العنوان-أ
 

250 
 225ع 

 
 عباس نصٌؾ جاسم

ن ابً بكر بن احمدب الفتاوي الصؽرى لالمام نجم الدٌن ٌوسؾ
كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ عباس نصٌؾ جاسم 

  2016االسالمٌة ، 
  سم . 28 ;ص  258

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
                  هـ(          634نجم الدٌن ٌوسؾ )ت -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ

 

533  

250 
 225ع 
 

 
 ادرٌس حرٌر احمدالعباسً ، 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر من بداٌة كتاب 
الشهادة على الشهادة الى كتاب المضاربة / ادرٌس حرٌر احمد 

 العباسً
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.

  سم . 28 ;ص  335
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه

سكداري مصطفى بن عمر بن دمحم اال -2لفمه االسالمً  ا-1
 العنوان-أ                 هـ(     1093)ت  )فمٌه( 

 

534  

250 
 288ع 
 

 
 عبدهللا حسن الطٌؾ

مختصر المهمات الحمد بن عبدالرحمن بن الحسٌن الشافعً ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدهللا حسن الطٌؾ     .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  588

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  / فمه
احمد بن عبد الرحٌم بن الحسٌن ولً  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-ا        هـ(             846الً )فمٌه(  )تالدٌن العر
  

535  

250 
 24ع 

 
 عبدهللا حسٌن احمد

منهج السالكً الى شرح مالمسكٌن لالمام احمد بن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -عمراالسماطً ../ عبدهللا حسٌن احمد   .
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  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  446

 العلوم االسالمٌة تخصص فمهرسالة ماجستٌر فً 
احمد بن عمر االسماطً الحنفً  )فمٌه(                 -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان  -أ                 هـ(            1159)ت 
 

250 
 24ع  

 
 عبدالخالك رحمن دمحم امٌن كردعازه بانً 

فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب تالٌؾ الشٌخ االمام 
الفرضً : عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا ../ عبدالخالك رحمن دمحم 

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -امٌن كردعازه بانً .
  2016االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  358
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه

الشنشوري  عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا -2ه االسالمً  الفم-1
 العنوان  -أ               هـ(           999)ت )فمٌه( 

 

537  

250 
 24ع 
 

 
 عبد الرحمن حمٌد عطٌة

ومناتً العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد : حسٌن بن السٌد علً الم
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.../عبدالرحمن حمٌد عطٌة  

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  428

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله 
حسٌن علً المومناتً التولاتً   )فمٌه(                 -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                      هـ(            840)ت 
   

538  

250 
 452ع 
 

 
 عبد الرزاق محمود عواد فاضل 

خزٌنة الفضائل وسكٌنة االفاضل فً االستخارة للشٌخ دمحم بن 
ق محمود بدرالدٌن محمود بن دمحم المؽلوي الوفائً ../ عبد الرزا

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. عواد فاضل
 ،2016  

  سم . 28 ;ص  364
 المٌة تخصص فمه  رسالة ماجستٌر فً العلوم االس

 المؽلوي دمحم بن بدرالدٌن محمود بن دمحم -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أهـ(                   940)فمٌه(  )ت 

   

539  

250 
 24ع  
 

 
 عبد السالم دمحم ابراهٌم دمحم 

مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد ابن موسى بن 
عٌسى بن مامون الكشً الحنفً ../ عبدالسالم دمحم ابراهٌم دمحم 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.

540  



  سم . 28 ;ص  286
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

وسى بن عٌسى بن مامون احمد ابن م -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ هـ(         550الكشً الحنفً )فمٌه(  )ت 

 

250 
 724ع 

 
 عبد المادر كاظم ٌاسٌن 

مختصر المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن عبدالرحٌم 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -بن../عبدالمادر كاظم ٌاسٌن   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  486

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
احمد بن عبدالرحٌم عبدالحسٌن ولً  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(               826)ت   الدٌن )فمٌه(  
 

541  

250 
 24ع 
 

 
 عبد الملن عبد الكرٌم حسٌن

االبانة عن احكام فروع الدٌانة لالمام ابً الماسم عبدالرحمن ./ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالملن عبد الكرٌم حسٌن   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  313

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
  ابً الماسم عبد الرحمن بن دمحم الفورانً -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ هـ(               462)فمٌه(    )ت 
 

542  

250 
 294ع 

 
 العبٌدي , دمحم عبد هللا خلؾ 

الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي / دمحم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. بد هللا خلؾ العبٌديع

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  646

 دكتوراه فً العلوم االسالمٌة / فمهأطروحة 
بن مسعود المونوي محمود بن احمد ا -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ              هـ(     770)ت  )فمٌه(
 

543  

250 
 382غ 
 

 
 عثمان علً دمحم

مختصر المهمات تالٌؾ المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن 
عبد الرحٌم بن الحسٌن بن ولً الدٌن ابً زرعة بن العرالً ../ 

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عثمان علً دمحم.
  2016االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  591
 أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه ممارن( 

544  



احمد بن عبد الرحٌم بن الحسٌن بن ولً  -2الفمه االسالمً  -1
هـ(                                               826الدٌن ابً زرعة بن العرالً )فمٌه( )ت 

 العنوان-أ
 

250 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، رٌاض عبد حسون

تهذٌب الوالعات للشٌخ احمد المالنسً )رحمه هللا( ../ رٌاض 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.العزاوي سونعبد ح

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  354

 رسالة ماجستٌر فً الفمه 
 العنوان-أ   المالنسً   )فمٌه(   احمد  -2الفمه االسالمً  -1
 

545  

250 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، سلوان حازم مدحت 

جامع المسائل لالمام مصطفى شمس الدٌن احمد االختري/ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سلوان حازم مدحت العزاوي .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  409

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
مصطفى شمس الدٌن احمد االختري         -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ             هـ(               968ت )فمٌه(    )
 

546  

250 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، لتٌبة مظهر عباس 

مجموع النوازل والحوادث والوالعات للشٌخ االمام احمد بن 
موسى بن عٌسى بن مامون الكشً .../ لتٌبة مظهر عباس 

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -العزاوي.
2016  
  سم . 28 ;ص  347

لسم الفمه واصوله  –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 تخصص فمه

احمد بن موسى بن عٌسى بن مامون  -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ  هـ(               550الكشً )فمٌه(    )ت 

 

547  

250  
 529ع 

 
 العزاوي , لصً علً برٌان 

عمادي../ لصً بن دمحم الؼررالشروط ودورالسموط لجالل الدٌن 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.علً برٌان العزاوي

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  271

 رسالة ماجستٌر تخصص / فمه
جالل الدٌن بن دمحم العمادي )فمٌه( )ت  -2الفمه االسالمً  -1
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 العنوان-أ                      هـ(             758
 

250 
 894 ع
 

 
 العكٌدي ، عبدالمادر ذٌبان احمد

مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء مصطفى بن مٌرزا../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.عبدالمادر ذٌبان احمد العكٌدي

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  326

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )تخصص فمه(
مصطفى بن مٌرزا بن دمحم بن ٌاردم  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ   هـ(              1090الحنفً )فمٌه(    )ت 
 

549  

250 
 822ع 
 

 
 عالء احمد دمحم 

التسهٌل شرح لطائؾ االشارات البن لاضً سماونة ../ عالء 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -احمد دمحم.

2016  
  سم . 28 ;ص  346

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 
محمود بن اسرائٌل بن عبدالعزٌز الشهٌر  -2الفمه االسالمً -1

 العنوان-أهـ          823)فمٌه(  ت  ابن لاضً سماونة
 

550  

250 
 822ع 
 

 
 عالء عبود دمحم

( كان حٌاسنه / تحفة االصحاب لـ )جالل الدٌن بن دمحم العمادي
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.عبود دمحمعالء 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  348

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة )فمه( 
 جالل الدٌن بن دمحم العمادي )فمٌه(  ت -2الفمه االسالمً     -1

 العنوان-أ    هـ                     799
 

551  

250 
 89ع 

 
 علً حسٌن طلٌبة 

اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ../ علً عدة 
 حسٌن طلٌبة

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
  سم . 28 ;ص  326

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
ٌن بن دمحم احمد بن مصطفى كمال الد -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ   هـ(   103)ت )فمٌه(   كبرى زاده طاش
 

552  

250  553  



 89ع 
 

 علً حمود حسٌن 
االحكام الفمهٌة واستنباطها من المواعد اللؽوٌة ../ علً حمود 

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حسٌن .
2016  
  سم . 28 ;ص  250

 رسالة ماجستٌر / فمه 
جمال الدٌن عبدالرحٌم بن الحسن االسنوي  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                    هـ(     772)فمٌه(    )ت 
 

250 
 892ع 
 

 
 العلٌاوي ، نافع حمٌد صالح شاهٌن 

اكسٌرالتمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً/ نافع 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حمٌد صالح شاهٌن العلٌاوي .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  795

 أطروحة الدكتوراه فً الفمه واصوله / تخصص فمه 
ٌه(  )ت صنع هللا بن صنع هللا الحلبً )فم-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                       أ1120
 

554  

250 
 84ع 

 
 عمر عبد العزٌز عبدالرحمن 

رد المبٌع وأثاره على المتحالدٌن فً الفمه االسالمً / عمرعبد 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -العزٌز عبد الرحمن    .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  343

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ            الممارن           -الفمه االسالمً-1
 

555  

250 
 84ع 

 
 عمر عبدالعزٌز سعود

االبانة عن احكام فروع الدٌانة لالمام ابً الماسم عبدالرحمن ./ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالملن عبد الكرٌم حسٌن   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  440

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )تخصص فمه(
 الفورانً  ابً الماسم عبد الرحمن بن دمحم -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ  هـ(               461)فمٌه(    )ت 
 

556  

250 
 952ع 
 

 
 العٌساوي ، ظاهر ٌحٌى جعفر

ترجٌحات االمام السرخسً من كتابه المبسوط : كتاب الطهارة / 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ظاهر ٌحٌى جعفر العٌساوي    .

  2016العلوم االسالمٌة ، 

557  



  سم . 28 ;ص  674
 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة / فمه ممارن 

السرخسً ، دمحم بن ابً سهل   )فمٌه(                -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ                      هـ(             483)ت 

 

250 
952 

 

 
 العٌساوي ، ؼازي ؼرٌب جاسم 

علً المومناتً العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌدحسٌن ابن السٌد 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ؼازي ؼرٌب جاسم العٌساوي.

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  358

 رسالة الماجستٌر تخصص )فمه( 
ومناتً التولاتً  حسٌن بن السٌدعلً الم -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ     هـ(             840)ت )فمٌه(
 

558  

250 
 823ؾ 

 
 الفالحً ، عبد الجبار احمد محل 

الفتاوي الصوفٌة فً طرٌك البهائٌة / عبد الجبار احمد محل 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الفالحً.
2016  
  سم . 28 ;ص  448

 رسالة الماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة  
                      هـ(           666)ت ل هللا الماجدي )فمٌه(فض -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ

 

559  

250 
 942ؾ 
 

 
 الفهداوي ، عمر صباح ذٌاب 

 الحلبً/ اكسٌرالتمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.عمر صباح الفهداوي 

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  735

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه 
صنع هللا بن صنع هللا الحلبً )فمٌه(  )ت -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                       أ1120
 

560  

250 
 942ؾ 
 

 
 الفهداوي ، مجٌد احمد صالح دمحم 

مختصر المدوري لالمام احمد بن دمحم ابً الحسٌن المدوري 
 هـ( دراسة وتحمٌك / مجٌد احمد صالح دمحم الفهداوي   428)
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. 

  سم . 28 ;ص  485
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

 سٌن المدوري  )فمٌه(لحاحمد بن دمحم ابً ا-2الفمه االسالمً  -1

561  



 العنوان-هـ(             أ362-428) 
 

250 
 942ؾ 
 

 
 الفهداوي ، مهند علً جبار عٌسى 

كتاب نهج النجاة الى المسائل المنتماة لدمحم بن كمال الدٌن ./ 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -مهند علً جبار عٌسى الفهداوي .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  413

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
دمحم بن كمال الدٌن بن دمحم بن حسٌن  -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أهـ    1085مٌه(  ت الحسٌنً الحنفً الدمشمً  )ف
 

562  

250 
 924ق 
 

 
 فإاد علً عوال

فتح المرٌب المجٌب لشرح كتاب الترتٌب لالمام المنصً ../ فإاد 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -علً عوال.

2016  
  سم . 28 ;ص  256

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
شنشوري الشافعً  عبدهللا بن دمحم ال -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ                     هـ    999ت  )فمٌه( 
 

563  

250 
 49ق 
 

 
 المره ؼولً , صالح فاضل محٌسن 

الوضوح واالبهام فً كتاب كفاٌة االخٌار فً حل ؼاٌة االختصار 
/ صالح فً حل ؼاٌة االختصار لالمام تمً الدٌن ابً بكربن دمحم..

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.فاضل محٌسن المره ؼولً 
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  280
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص اصول فمه

ابو بكر دمحم بن عبدالمإمن تمً الدٌن  -2الفمه االسالمً   -1
 العنوان-أ      هـ                829الحصٌن   )فمٌه( ت 

 

564  

250 
 59ق 
 

 
 م عبد هللا لصً سال

جواهر الفمه لالعالمة طاهر بن اسالم بن لاسم االنصاري ../ 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -لصً سالم عبد هللا .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  333

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
لاسم االنصاري )  طاهر بن اسالم بن -2الفمه االسالمً   -1

 العنوان-أ     هـ                         771ت  فمٌه( 
 

565  



250 
 959ق 
 

 
 المٌسً ، ابراهٌم حمٌد حسن

هـ(على 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
بؽداد : دٌوان  -. ل ../ ابراهٌم حمٌد حسن المٌسًانوار التنزٌ

 .2016كلٌة االمام االعظم,  –الولؾ السنً
 سم 28 ;ص  502

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص تفسٌر  
سنان الدٌن االماسً )مفسر( ت  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1

 العنوان-هـ      أ 986
 

566  

250 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، احمد كرٌنص عبد 

لالمام عمربن عبدالعزٌزبن مازة البخاري ./احمد عمدة الفتاوي 
 –بؽداد : رئاسة دٌوان الولؾ السنً -كرٌنص عبد الكبٌسً .

 .2016كلٌة االمام االعظم, 
 سم 28 ;ص  303

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )فمه(  
حسام الدٌن عمربن عبدالعزٌز بن  -2المرأن الكرٌم , تفسٌر   -1

 العنوان-هـ       أ 536-483نفً )فمٌه( مازة البخاري الح
 

567  

250 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، عبدالستار عبدالكرٌم رحٌم 

الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -/عبدالستارعبدالكرٌم رحٌم الكبٌسً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  491

 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمهرسالة 
لمونوي محمود بن احمد ابن مسعود ا -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                      هـ(      770)ت  )فمٌه(
 

568  

250 
 295ن 

 
 الكبٌسً ، عمار عبد الحافظ عبد 

الدرة السنٌة شرح الفوائد الفمهٌة / عمار عبد الحافظ عبد 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الكبٌسً.

2016  
  سم . 28 ;ص  667

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه 
نجم الدٌن ابً اسحاق الطرطوسً الحنفً  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                   أ758)فمٌه(    )ت 
 

569  

250 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، محمود جمال محمود

الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي../ 

570  



 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود جمال محمود الكبٌسً .
  2016كلٌة االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  491
 سالمٌة / فمهرسالة ماجستٌر فً العلوم اال

بن مسعود المونوي محمود بن احمد ا -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ          هـ(                    770)فمٌه(   )ت 

 

250 
 944ن 
 

 
 الكوردي ، ساالر توفٌك لادر

اراء الشٌخ دمحم سعٌد رمضان البوطً )رحمه هللا( الفمهٌة ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ساالر توفٌك لادرالكوردي  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  423

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه
 دمحم سعٌد رمضان بن عمر البوطً    -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(                      1347ت شافعً(  ) )مفتً
 

571  

250 
 992ل 
 

 
 اللهٌبً ، محمود رحٌم عالوي 

مجرى االنهرعلى ملتمى االبحر لالمام محمود بن بركات ../   
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود رحٌم عالوي اللهٌبً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  530

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه 
سً البالانً  محمود بن بركات النابل -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                         أ1003)ت  )فمٌه(
 

572  

250 
 386م 

 
 المجمعً , حمادي عواد كاظم 

جامع المسائل لالمام مصطفى بن شمس الدٌن احمداالختري ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حمادي عواد كاظم المجمعً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  486

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
شمس الدٌن  االختري ، مصطفى بن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                        هـ(968)ت  )فمٌه(
 

573  

250 
 359م 
 

 
 محسن جالل رشٌد 

كتاب الوضوح شرح المحرر للسٌد حسن بن هداٌة هللا ../ 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محسن جالل رشٌد .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  423

574  



 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة 
 -909حسن بن هداٌة هللا  )فمٌه(  )ت  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                    أ1014
 

250 
 359م 
 

 
 محسن عبد ماجد احمد

فصول االحكام فً احوال االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم ../ 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محسن عبد ماجد احمد   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  292

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
ابً الفتح عبدالرحٌم بن ابً بكرالفرؼانً   -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ         ه(                                  )فمٌ
 

575  

250 
 384م 
 

 
 دمحم اسماعٌل عبد الكرٌم 

تجرٌدالفوائدالدلائك فً شرح كنزالدلائك لشٌخ االسالم 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -شهاب../دمحم اسماعٌل عبد الكرٌم   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً 
  سم . 28 ;ص  270

 الة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  رس
ٌونس الشلبً  شهاب الدٌن احمد بن -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ هـ(                       1021)ت  )فمٌه(
 

576  

250 
 384م 
 

 
 دمحم ثابت محمود

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر / دمحم ثابت 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود.
2016  
  سم . 28 ;ص  253

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
 االسكداري مصطفى بن عمر بن دمحم -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                  هـ(        1093)ت  )فمٌه(
 

577  

250 
 384م 
 

 
 دمحم سامً رحٌم

بؽداد :  -ؼنٌة المفتً من منٌة المفتً ../ دمحم سامً رحٌم    .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  340
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه

جمال الدٌن ٌوسؾ ابن ابً سعٌد  -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ    هـ(              638السجستانً )فمٌه(  )ت 

 

578  



250 
 384م 

 
 دمحم عبدالهادي عبدالحمٌد

الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد بن مسعود ../ دمحم 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالهادي عبدالحمٌد.

  2016االعظم الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  699

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
   عود المونوي  )فمٌه(دمحم بن احمد بن مس -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                          هـ(  770)ت 
  

579  

250 
 384م 
 

 
 دمحم فوزي خلٌل 

 شرح تصحٌح المناهج المسمى بهادي الراؼبٌن الى مناهج
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. الطالبٌن ../ دمحم فوزي خلٌل

  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  384

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
الرحمن بن دمحم دمحم بن عبدهللا بن عبد -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                          هـ(  876)ت  )فمٌه(   
 

580  

250 
 384م 
 

 
 دمحم ٌاسٌن خضٌر 

ؼنٌة المفتً من منٌة المفتً من كتاب السٌر الى نهاٌة المخطوط 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -./ دمحم ٌاسٌن خضٌر    .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  604

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه 
عٌد جمال الدٌن ٌوسؾ ابن ابً س -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أهـ(            638السجستانً )فمٌه(  )ت 
 

581  

250 
 384م 

 
 الدمحمي ، احمد علً عبد دلً 

الضرورة وتطبٌماتها فً المروض المالٌة المعاصرة ) العراق بعد 
( أنموذجا" / احمد علً عبد دلً 2013-2003االحتالل 
م ، كلٌة االمام االعظ –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الدمحمي.
2016  
  سم . 28 ;ص  342

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً العلوم االسالمٌة 
 العنوان-أ   الممارن                –الفمه االسالمً -1
 

582  

250 
 589م 

 
 المسكً ، أحسان الشٌخ هاشم شهاب احمد الخشالً 

مفتاح السعادة / أحسان الشٌخ هاشم شهاب احمد الخشالً 

583  



كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -المسكً.
2016  
  سم . 28 ;ص  572

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
وسؾ كمال الدٌن بن اساٌش بن ٌ -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ          هـ(        916)ت   الشروانً  )فمٌه(
 

250 
 529م 
 

 
 المشاٌخً ، عالء الدٌن السٌد سعدون 

مجالس النفائس للماضً االمام ابً جعفر دمحم بن 
 -. ء الدٌن السٌد سعدون المشاٌخًعمرواالسروشتً ../ عال

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  471

 رسالة ماجستٌر فً الفمه 
مرواالسروشتً ابً جعفر دمحم بن ع -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                    هـ(        404)ت  )فمٌه(
 

584  

250 
 594م 

 
 المشهدانً , احمد ذٌاب دمحم 

مجالس النفائس للماضً االمام ابً جعفر دمحم بن 
بؽداد :  -عمرواالسروشتً ../ احمد ذٌاب دمحم المشهدانً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  276

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
مرواالسروشتً ابً جعفر دمحم بن ع -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                     هـ(          404)ت  )فمٌه(
 

585  

250 
 594م 
 

 
 المشهدانً ، خالد احمد عبد

هدٌة الصعلون فً شرح تحفة الملون فً الفروع لالمام ابً 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -اللٌث../خالد احمد عبد المشهدانً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  275

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
ابً اللٌث محرم بن ابً البركات دمحم بن  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ    هـ(           1010العارؾ )فمٌه( )ت 
 

586  

250 
 567م 
 

 
 مصطفى جاري ٌحٌى 

ح .../ حاشٌة معٌن الدٌن عبدهللا بن دمحم التونً على التلوٌ
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. مصطفى جاري ٌحٌى

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  454

587  



 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االسالمٌة 
 ن دمحم التونً الرومًمعٌن الدٌن عبدهللا ب -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ  هـ  )فمٌه(                 1182ت 
 

250 
 567م 
 

 
 مصطفى جمال ابراهٌم 

لحصٌري ../ مصطفى الحاوي من الفتاوي لالمام دمحم بن ابراهٌم ا
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. جمال ابراهٌم

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  234

 رسالة ماجستٌر فً الفمه االسالمً 
دمحم بن ابراهٌم الحصٌري )فمٌه( )ت  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                                    هـ( 500
 

588  

250 
 729م 
 

 
 المفتً ، فرٌدة خالد مصطفى محمود 

تجرٌد الفوائد الرلائك شرح كنز الدلائك البً العباس ../ فرٌدة 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -خالد مصطفى محمود المفتً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  504

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )الفمه االسالمً(
                  شهاب الدٌن احمد بن دمحم الشلبً )فمٌه(   -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-أ

 

589  

 250 
 729م 
 

 
 المفتً , مادح خالد مصطفى محمود

تجرٌد الفوائد الرلائك شرح كنز الدلائك../ مادح خالد مصطفى 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -محمود المفتً  .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  361

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه
ابً العباس ، شهاب الدٌن احمد بن دمحم  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ هـ                  1021فمٌه(  ت الشلبً   )
 

590  

250 
 92م 
 

 
 منى ٌاس خضٌر

االسس المنهجٌة فً دراسة احادٌث االحكام كتاب الحبل المتٌن 
كلٌة  –كربالء : جامعة كربالء  -أنموذجا"/ منى ٌاس خضٌر    .

  2016العلوم االسالمٌة ، 
  سم . 28 ;ص  192

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 
 العنوان-أ  ادٌث         االح -2الشرٌعة االسالمٌة  -1
 

591  



250 
 994م 
 

 
 مهند نجم عبدهللا

دمحم ../ مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء مصطفى بن مٌرزا بن 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. مهند نجم عبدهللا

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  454

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
مصطفى بن مٌرزابن دمحمبن ٌاردم الرومً  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ هـ   1090الحنفً    )لاضً وفمٌه(  ت 
 

592  

250 
 29ن  
 

 
 نبً مشٌر نبً 

فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -بً مشٌر نبً  .بن دمحم ../ ن

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  252

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص فمه
الشنشوري , عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                            )فمٌه(   
 

593  

250 
 298ن 
 

 
 حمٌد احمد نبٌل

لحنفً ../ أوضح رمز فً شرح نظم كنز الدلائك فً فروع الفمه ا
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. نبٌل حمٌد احمد

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  474

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
علً بن دمحم بن علً ابن ؼانم  )فمٌه(  ت -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-ـ                                        أه1004
  

594  

250 
 489ن 
 

 
 نرمٌن عمر دمحم

فصول االحكام من اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم ../ 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -نرمٌن عمر دمحم       .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  336

 العلوم االسالمٌة تخصص )فمه(رسالة ماجستٌر فً 
حٌم ابً بكر بن علً ابً الفتح عبدالر-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ             هـ        670)فمٌه(  ت الفرؼانً 
 

595  

250 
 698ن 
 

 
 النعٌمً ، صالح مهدي صالح

االحكام الفمهٌة المستمدة من حصص المران اولو العزم .. / 

596  



 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -صالح مهدي صالح النعٌمً  .
  2016كلٌة االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  330
 رسالة الماجستٌر تخصص )فمه ممارن(

 العنوان-أ    ص المران الكرٌم  لص -2الفمه االسالمً  -1
 

250 
 698ن 
 

 
 النعٌمً , مً عبد الكرٌم عزٌز 

/ مً عبد التخرٌج االصولً لمسائل العالئك المتعلمة بالعبادات ..
كلٌة العلوم  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -. الكرٌم عزٌز النعٌمً

  2016االسالمٌة ، 
  سم . 28 ;ص  336

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 عمان بن ثابت الكوفً       ابو حنٌفة الن -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ     
 

597  

250 
 842ن 
 

 
 النمراوي ، جمعة صبر نجرس

كتاب تجنٌس الملتمط  لدمحم بن حسٌن االستروشنً .. / جمعة 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. صبر نجرس النمراوي

 2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  523

 أطروحة الدكتوراه فً الفمه واصوله تخصص )فمه( 
جالل الدٌن دمحمبن محمودبن الحسٌن دمحم  -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ  )فمٌه(       أ632الدٌن ابوالفتح  ت 
 

598  

250 
 234هـ 
 

 
 هاجر هادي بكر

التسهٌل شرح لطائؾ االشارات لالمام العالمة محمود بن 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -اسرائٌل../ هاجر هادي بكر   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  430

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه 
ن لاضً سماونة محمود بن اسرائٌل اب-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-أ                      هـ         823ت )فمٌه( 
 

599  

250 
 929هـ 

 
 الهٌتً ، نعمان عبد الرحمن نعمان 

أكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا ../ نعمان 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبد الرحمن نعمان الهٌتً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  765

 طروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه( أ

600  



صنع هللا بن صنع هللا الحلبً )فمٌه(  )ت -2الفمه االسالمً  -1
 العنوان-هـ(                          أ1120

 

250 
 528و 
 

 
 وسام نجم عبدهللا جاسم 

نماذج من المسائل الفمهٌة المبنٌة على االحادٌث الضعٌفة عند 
فمهاء الشافعٌة فً كتاب المجموع لالمام النووي  ../ وسام نجم 

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدهللا جاسم .
 ،2016  

  سم . 28 ;ص  169
 رسالة ماجستٌر فً لسم الفمه واصوله اخصص )فمه ممارن(  

ابو زكرٌا , ٌحٌى بن شرؾ بن مري  -2الفمه االسالمً  -1
النووي  )شٌخ المذاهب وكبٌر الفمهاء فً زمانه(                

 العنوان-هـ(                         أ676)ت 
 

601  

250 
 259ي 
 

 
 ٌاسٌن خضر احمد

فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب تالٌؾ الشٌخ االمام 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الفرضً ./ ٌاسٌن خضر احمد  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  276

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )الفمه( 
ن عبدهللا االمام الفرضً ، عبدهللا بن دمحم ب-2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(      أ999الشنثوري الشافعً )فمٌه(  )ت 
 

602  

250,07 
 224ج 

 
 جبار موسى دمحم

 مماصد الشرٌعة عند الشٌعة االمامٌة / جبار موسى دمحم
كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.النعٌمً 
2016  
  سم . 28 ;ص  240

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة
 العنوان-الشٌعة       أ -2دراسات   -الشرٌعة االسالمٌة -1
 

603  

250,07 
 299ر 

 
 الراوي ، عمر زٌدان سعدهللا 

العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد حسٌن ابن السٌد علً المومناتً 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ عمر زٌدان سعدهللا الراوي  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  416

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )فمه( 
حسٌن علً المومناتً  )فمٌه(                 -2دراسات   –الفمه االسالمً -1

 العنوان-هـ(                                             أ840)ت 

604  



 

250,07 
 284س 

 

 
 السامرائً ، كوثر جمال احمد

العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد حسٌن ابن السٌد علً المومناتً 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ كوثر جمال احمد السامرائً .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  65

 رسالة الماجستٌر فً لسم الفمه واصوله تخصص )فمه( 
 حسٌن علً المومناتً -2دراسات   –الفمه االسالمً -1

 العنوان-أ(                     هـ840)ت  التولاتً  )فمٌه( 
 

605  

250,07 
 982س 

 
 سنكاوي ، نبز دمحم حمد امٌن 

بن../ نبز فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدالرحٌم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. دمحم حمد امٌن سنكاوي 

  2016االمام االعظم ، 
  . سم 28 ;ص  348

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
ابً الفتح عبدالرحٌم بن عبدهللا -2دراسات   -الفمه االسالمً -1

 العنوان-أ          هـ(             670بن علً   )فمٌه( )ت 
 

606  

250,07 
 225ع 

 
 عباس احمد حسٌن 

لرحٌم بن../ فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدا
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. عباس احمد حسٌن 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  433

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
ابً الفتح عبدالرحٌم بن عبدهللا -2دراسات   -الفمه االسالمً -1

 العنوان-أ        هـ(             670بن علً   )فمٌه( )ت 
 

607  

250,07 
 225ع 
 

 
 عباس علً عدول 

سامراء :  -أثر الوالع فً تطبٌك النص / عباس علً عدول .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  256
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه

 العنوان-أ   دراسات           -أصول  الفمه االسالمً ،-1
 

608  

250,07 
 24ع 

 
 عبد الجبار ادري دمحم

ترجٌحات الشٌخ العالمة عبد الكرٌم زٌدان ../ عبد الجبار ادري 
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -دمحم.

609  



  سم . 28 ;ص  230
 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه

 نوانالع-أ     دراسات                -ارن الفمه المم-1
 

250,07 
 942ؾ 

 
 الفهداوي ، عمر ٌاسٌن جٌاد 

المسائل الفمهٌة المبنٌة على االحادٌث الضعٌفة  ../ عمر ٌاسٌن 
 جٌاد الفهداوي

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.  
  سم . 28 ;ص  307

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة )فمه ممارن(  
حٌى بن االمام النووي  , ٌ -2دراسات   -االسالمً الفمه -1

 العنوان-أ هـ(                  676)ت  شرؾ )فمٌه(
 

610  

250,07 
 992ل 
 

 
 لٌنا مإٌد دمحم

خزانة الفضائل وسكٌنة االفاضل لدمحم بدر الدٌن بن محمود 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الوفائً ../ لٌنا مإٌد دمحم    .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  282

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه  
د دمحم بدرالدٌن بن محمو -2دراسات   -الفمه االسالمً -1

 العنوان-أهـ(               940 )ت فائً  )فمٌه(الو
 

611  

250,07 
 384م 

 
 دمحم عبد العزٌز عبد الكرٌم 

الشروط الجاللٌة تصنٌؾ : جالل الدٌن بن دمحم العمادي ../ دمحم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبد العزٌز عبد الكرٌم    .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  244

رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم الفمه واصوله 
 تخصص )فمه( 

ٌن بن دمحم العمادي جالل الد -2دراسات     -الفمه االسالمً -1
 العنوان-أ                        هـ         779ت )فمٌه( 

 

612  

250,07 
 469م 

 
 المرعً ، ضٌاء عبد اللطٌؾ

الفتاوي العدلٌة للماضً رسول بن صالح االٌدمٌتً ../ ضٌاء عبد 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -اللطٌؾ المرعً   .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  217

 رسالة الماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة / فمه 
رسول بن صالح االٌدمٌتً  -2دراسات     -الفمه االسالمً -1

613  



 العنوان-أ                هـ             978ت  )فمٌه(  
 

250,07 
 524م 
 

 
 المساري ، احمد حٌاوي حسن حمد

خزائن الفتاوي للعالمة الشٌخ احمد بن دمحم بن ابً بكر الحنفً 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.../ احمد حٌاوي حسن حمد المساري    .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  277

 رسالة الماجستٌر فً الفمه 
احمد بن دمحم بن ابً  -2دراسات  -الفمه االسالمً ، اصوله -1

 العنوان-أ  هـ(  )فمٌه(                522بكر الحنفً )ت
 

614  

250,07 
 324ن 
 

 
 النجار ، خالد دمحم عبد الوهاب 

صرة الفتاوى لالمام صادق دمحم بن علً الساخزي ../ خالد دمحم 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبد الوهاب النجار   .

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  528

 أطروحة الدكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة / تخصص فمه 
زي  بن علً الساخصادق دمحم  -2دراسات     -الفمه االسالمً -1

هـ                                                 1099ت )فمٌه(  
 العنوان-أ

 

615  

250,07 
 254ي 

 
 ٌاسر عبٌد هاشم جاسم

جواهر الفتاوي لالمام دمحم بن عبدالرحٌم الكرمانً ../ ٌاسر عبٌد 
 هاشم جاسم

  2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : الجامعة العرالٌة   -.
 سم . 28 ;ص  249

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
دمحم بن عبدالرحٌم الكرمانً   -2دراسات     -الفمه االسالمً -1

 العنوان-أ         هـ                 565)فمٌه(       ت 
  

616  

250,07 
 924أ 
 

 
 اٌاد احمد هادي

 التنمٌة فً االلتصاد الوضعً واالسالمً / اٌاد احمد هادي
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : رئاسة دٌوان الولؾ السنً -.

  2016الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  399

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص فمه 
 العنوان-أعٌة              دراسة موضو –الفمه االسالمٌة -1
 

617  

251  618  



 547أ 
 

 أشرؾ باسم عبد البالً
ة ../ بن شمس الدٌن احمد المر جامع المسائل المهمة لمصطفى

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. أشرؾ باسم عبد البالً
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  426
 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة / تخصص اصول فمه 

مصطفى بن شمس الدٌن بن  -2الفمه االسالمً ، اصول    -1
هـ                                                 968ت   احمد المرة حصاري الدومً   )فمٌه ولؽوي(

 العنوان -أ
  

251 
 922أ 
 

 
 أٌات ٌاسٌن طه 

مماصد الشرٌعة فً فمه االمام سعٌد بن المسٌب ../ أٌات ٌاسٌن 
  2016كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد   -طه .
 سم . 28 ;ص  252

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة تخصص )اصول فمه(  
سعٌد بن المسٌب بن حزت  -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-)فمٌه(                                                أ
 

619  

251 
 982أ 
 

 
 اٌمان نزال محٌسن 

التعضٌة فً االحكام الشرعٌة واثرها فً شذوذ الفتوى / اٌمان 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -نزال محٌسن .

  2016الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  479

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة / تخصص )اصول فمه( 
 العنوان-أ  اصول                            –الفمه االسالمً -1
 

620  

251 
 992أ 

 
 اٌوب كمال الدٌن عمر 

هـ 956خلٌج البحار فً ملتمى االبحر لالمام ابراهٌم الحلبً )ت 
( تالٌؾ دمحم بن ابراهٌم بن دمحم الروسً الشهٌربابن لصاب زاده 

بؽداد : دٌوان الولؾ  -/ اٌوب كمال الدٌن عمر .0هـ(1055)ت 
 2016كلٌةاالمام االعظم ,  –السنً 
 سم . 28 ;ص  312

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
ابن لصاب زاده ، ابراهٌم بن دمحم )ت  -2الفمه االسالمً    -1

 العنوان     -أ         هـ(       ) فمٌه (              1055
                                     

621  

251 
 442أ 

 
 البدرانً ، عماد ابراهٌم مصطاؾ 

طن االتفاق واالختالؾ بٌن االباضٌة والظاهرٌة فً مباحث موا
بؽداد :  -الحكم الشرعً ../ عماد ابراهٌم مصطاؾ البدرانً     .

622  



  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  375

 أطروحة الدكتوراه فً الفمه واصوله  
 العنوان-أ                       الفمه االسالمً       -1
 

251 
 828ب 
 

 
 بالل حسٌن علً 

المواعد االصولٌة عند االمام السوطً فً كتابة االكلٌل فً 
بؽداد : دٌوان  -استنباط التنزٌل ../ بالل حسٌن علً       .

  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  776

 أطروحة الدكتوراه فً الفمه واصوله /  تخصص اصول الفمه  
السٌوطً ، عبدالرحمن بن كمال  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ هـ           911ابً بكر    بن دمحم )فمٌه( ت 
 

623  

251 
 224ث 
 

 
 ثائر خضٌر لفته 

عودة اصحاب البداٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ../ ثائر خضٌر 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -لفته .

2016  
  سم . 28 ;ص  300

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص  فمه واصوله
ن بن دمحم احمد بن كمال الدٌ -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-أهـ(    1030)ت زاده  )فمٌه(كبرى مصطفى طاش 
 

624  

251 
 224ج 
 

 
 الجباري ، زائدة بابا احمد 

االجماع وتطبٌماته فً كتاب االختٌار للموصلً من كتاب النكاح 
بؽداد :  -الى كتاب السرلة / زائدة بابا احمد الجباري       .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  206

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / اصول الفمه
عبدهللا بن محمود بن  الموصلً ، -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-أ  هـ(             683)فمٌه وحنفً( )تمودود
 

625  

251 
 942ج 
 

 
 جودة حمٌد صالح حمد

) فتح المعٌنً فً شرح المفتً ( لالمام ابً العباس احمد بن 
الدٌن ابً اسحاق ابراهٌم العٌنتابً الحلبً ../ جودة حمٌد برهان 

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.الح حمد ص
2016  
  سم . 28 ;ص  422

 أطروحة الدكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة  

626  



ابً العباس احمد بن برهان الدٌن ابً  -2الفمه االسالمً -1
 العنوان-أهـ    767الحلبً )فمٌه( ت  اسحاق ابراهٌم العٌنتابً

 

251 
 422ح 
 

 
 الحرباوي ، صبار ٌاسٌن سلٌمان 

هـ(.. 1192مختصر مختصر توفٌك الرحمن )مصطفى الطائً ت 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -/ صبار ٌاسٌن سلٌمان الحرباوي     .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  322

 الفمه واصولهرسالة ماجستٌر فً 
مصطفى الطائً )فمٌه( ت  -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-هـ                             أ1192
 

627  

251 
 929ج 
 

 
 حنان جاسم دمحم احمد 

../ حنان خلٌج البحار فً ملتمى االبحرلدمحم بن ابراهٌم بن دمحم
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. جاسم دمحم احمد

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  366

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص  الفمه واصوله
دمحم بن ابراهٌم بن دمحم الرومً -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-أ هـ(     1055ابن لصاب زاده  )فمٌه( )ت 
 

628  

251 
 945د 
 

 
 ده رسٌم براٌم نوري 

 فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.بن../ ده رسٌم براٌم نوري 

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  273

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
هللا بن دمحم االمام الفرضً ، عبد-2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 هـ(                         999بن عبدهللا الشنثوري الشافعً )فمٌه(  )ت 
 العنوان-أ 

 

629  

251 
 64ر 
 

 
 رعد عدنان عبد 

الطوفً../ الخاص والعام والمشترن وتطبٌماتها عند نجم الدٌن 
كلٌة العلوم االسالمٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. رعد عدنان عبد

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  602

 أطروحة الدكتوراه فً فلسفة الشرٌعة االسالمٌة   
نجم الدٌن الطوفً ، سلٌمان بن  -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ     هـ               797ت  عبد الموي  )فمٌه(

630  



 

251 
 862ر 
 

 
 رمضان احمد عبدهللا 

بعض الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً كتاب )الحاوي 
هــ  ) دراسة فمهٌة ممارنة (  / 450الكبٌر(لالمام الماوردي ت

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -رمضان احمد عبدهللا .
  2016االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  273
 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  

الماوردي ، علً بن دمحم بن -2 الفمه االسالمً ، اصول  -1
 العنوان-هـ(                      أ450حبٌب  )فمٌه(  )ت 

 

631  

251 
 999ز 
 

 
 زٌنة جبار ناصر

االختٌارات االصولٌة لالمام دمحم بن ابً بكر االشخر الزبٌدي فً 
د االصول / زٌنة ضوء كتابه شرح ذرٌعة الوصول الى التباس زب

كلٌة العلوم االسالمٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. جبار ناصر
2016  
  سم . 28 ;ص  335

 رسالة ماجستٌر فً فلسفة الشرٌعة االسالمٌة   
نجم الدٌن الطوفً ، سلٌمان بن  -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ   هـ                797 عبد الموي  )فمٌه( ت
 

632  

251 
 649س 

 

 
 سعدون عباس مطر

توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ../ سعدون 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عباس مطر.

2016  
  سم . 28 ;ص  640

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
 العنوان-أ  جنٌد بن الشٌخ صندل -2الفمه االسالمً ، اصول -1
 

633  

251 
 929س 

 

 
 سنان مهدي صالح 

هـ( / 763ه )تابن مفلح ومنهجه االصولً فً كتابه اصول الفم
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.سنان مهدي صالح 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  231

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص  الفمه واصوله
مفلح بن ابن مفلح ، دمحم بن  -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-هـ(     أ763)فمٌه( )ت محمود بن مفرج المالوي 
 

634  

251  635  



 92س 
 
 

 سهى رعد دمحم 
التخرٌج االصولً للمسائل المتعلمة باالحكام التكلٌفٌة والوضعٌة 

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ سهى رعد دمحم       .
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  149
 ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص  الفمه واصولهرسالة 

عبد هللا بن عباس ) صحابً (   -2الفمه االسالمً ، اصول  -1
 العنوان-هـ(                           أ 63)ت 

 

251 
  982ش 

 

 
 شٌماء علً حمٌد

االستدالل بالمصادر التبعٌة عن االمام دمحم بن الحسن الشٌبانً 
بؽداد : جامعة بؽداد  -لكبٌر / شٌماء علً حمٌد.فً كتابه السٌر ا

  2016كلٌة العلوم االسالمٌة  ،  –
  سم . 28 ;ص  325

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )اصول فمه( 
  لحسن الشٌبنً  )فمٌه(دمحم بن ا -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ          هـ(                  132)ت 
 

636  

251 
 428ص 

 

 
 صدام حسن خضٌر 

 شرح المنار لالمام النمرة كار عبدهللا بن دمحم بن احمد
بؽداد : دٌوان الولؾ  -.النٌسابوري ../ صدام حسن خضٌر 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  366

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
هللا دمحم بن احمد ابو دمحم عبد-2الفمه االسالمً ، اصول   -1

الحسٌنً الشرٌؾ جمال الدٌن النمره كار )فمٌه حنفً ( ت 
 العنوان-أ              هـ  776

 

637  

251 
 689ط 
 

 
 الطعمة ، زكرٌا محً عٌسى 

كتاب شرح المنار فً اصول الفمه تالٌؾ االمام العالم العالمة 
هـ( دراسة وتحمٌك / زكرٌا محً 760السٌد عبدهللا النمرة كار )

كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عٌسى الطعمة.
  2016االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  313
 رسالة الماجستٌر فً اصول الفمه  

عبدهللا دمحم بن احمد الحسٌنً  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1
 العنوان-أ          هـ  776النٌسابوري النمره كار )فمٌه ( ت 

 

638  

251 
 97ط 

 
 الطٌؾ ، بدوج عباس 

639  



فتح المجنً فً شرح المؽنً لالمام احمد بن برهان الدٌن 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -العنٌتابً../ بدوج عباس الطٌؾ   .

  2016العلوم االسالمٌة  ، 
  سم . 28 ;ص  338

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / اصول الفمه 
احمد بن برهان الدٌن العنٌتابً   -2الفمه االسالمً ، اصول  -1

 العنوان-هـ(             أ 767)فمٌه وحنفً ولاضً (  )ت 
 

251 
 299ع 
 

 
 العانً ، عمر ٌوسؾ بكري هدٌب 

السٌاسة الشرعٌة فً ادارة االزمة المائٌة دجلة والفرات / عمر 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -ٌوسؾ بكري هدٌب العانً  .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  244

 رسالة الماجستٌر فً اصول الفمه  
 االنهار ) دجلة والفرات (       -2الفمه االسالمً ، اصول   -1
 العنوان-أ

 

640  

251 
 299ع 
 

 
 العانً ، نذٌر رزولً مصطفى شعبان 

المباحث االصولٌة عند الماضً عٌاض فً كتابه اعمال المعلم 
بموائد مسلم مسائل مختاره من االحكام الشرعٌة ../ نذٌر رزولً 

كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مصطفى شعبان العانً .
  2016االمام االعظم ، 

  سم . 28 ;ص  410
 أطروحة  دكتوراه فً الفمه واصوله

 الماضً عٌاض )فمٌه(                              -2الفمه االسالمً ، اصول -1
 العنوان-أ

 

641  

251 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، رٌاض دمحم حسن 

مماصد الشرٌعة عند االمام ابً حنٌفة النعمان / رٌاض دمحم حسن 
كلٌة العلوم االسالمٌة  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -العبٌدي.
2016  
  سم . 28 ;ص  429

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )اصول فمه( 
لنعمان بن ثابت ابو حنٌفة ا -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أه وعالم مسلم (               )فمٌالكوفً 
 

642  

251 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، سعد عنٌد حسٌن 

كمال الدٌن بن نهج النجاة الى المسائل المنتماة لالمام دمحم بن 
بؽداد : دٌوان  -. سٌنً / سعد عنٌد حسٌن  العبٌديدمحم الح

643  



  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  407

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله
دمحم بن كمال الدٌن بن دمحم الحسٌنً )ابن  -2اصول الفمه  -1

 العنوان-أهـ              1085حمزة النمٌب(  )فمٌه( ت 
 

251 
 822ع 
 

 
 عكاب ٌوسؾ زؼٌر 

 -شرح المنار لالمام نمره كارعبدهللا ../ عكاب ٌوسؾ زؼٌر .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  412
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )اصول فمه(  

النمره كار )فمٌه حنفً ( ت  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1
 العنوان-أ                  هـ  776

 

644  

251 
 824ع 
 

 
 عمار عبدالجبار دمحم

توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ../ عمار 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالجبار دمحم.

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  399

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
جنٌد بن الشٌخ سندل البؽدادي -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ                         زٌن الدٌن       
 

645  

251 
 84ع 
 

 
 عمر شاكر محمود عبدهللا 

شرح فمه الكٌدانً لالمام دمحم بن حسام الدٌن المهستانً ../عمر 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -د عبدهللا   .شاكر محمو

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  356

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
دمحم بن حسام الدٌن المهستانً   -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 هـ 962)فمٌه من ائمة المذهب الحنفً( ت 
 العنوان-أ 

 

646  

251 
 84ع 
 

 
 عمر دمحم ابراهٌم 

شرح مختصر الزبدة فً االصول لعبد العلً بن دمحم بن حسٌن 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. ./عمر دمحم ابراهٌم.

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  341

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  

647  



عبد علً بن دمحم بن حسٌن   -2الفمه االسالمً ، اصول   -1
 العنوان-أ             هـ 935البرجندي الحنفً  )فمٌه( ت 

 

251 
 952ع 
 

 
 العٌساوي ، اسامة نجم عبدهللا

االجماع عنداالمام ابن حزم الظاهري )دراسة اصولٌة تطبٌمٌة 
 –بؽداد :جامعة بؽداد -ممارنة( / اسامة نجم عبدهللا العٌساوي .

  2016كلٌة العلوم االسالمٌة ، 
  سم . 28 ;ص  445

 أطروحة دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص )اصول فمه( 
علً بن احمد بن سعٌد بن حزم  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ         هـ(456االندلسً المرطبً )فمٌه(  ت )
 

648  

251 
 94ؾ 
 

 
 فهد حبٌب رشٌد 

الواضح والمبهم ، وتطبٌماتها فً كتاب الهداٌة لالمام المرؼٌناتً 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -هـ/ فهد حبٌب رشٌد  .593ت 

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  370

 رسالة ماجستٌر فً الفمه االسالمً 
المرؼٌناتً ، علً بن ابً بكر ابن   -2 الفمه االسالمً-1

 العنوان-هـ     أ 593الفرؼانً  )فمٌه حنفً ( ت عبدالجلٌل 
 

649  

251 
 299ن 
 

 
 كاوه مصطفى مولود

المواعد االصولٌة التً اعتمدها الشوكانً فً االستنباط فً أدلة 
 االحكام فً كتابه السٌل البحرار / كاوه مصطفى مولود

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -رشٌد  .
2016  
  سم . 28 ;ص  353

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة / فمه  
الشوكانً  ، دمحم بن علً بن دمحم بن  -2الفمه االسالمً      -1

 العنوان-أ      هـ              1250عبدهللا   )فمٌه( ت 
 

650  

251 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، ابراهٌم ثابت نصار

التخرٌج االصولً لمسائل كتاب المحٌط البرهانً فً الفمه 
بؽداد : دٌوان  -النعمانً / ابراهٌم ثابت نصار الكبٌسً     .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  403

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة 
برهان ابن مازه ، ابو المعالً  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ                   هـ 626الدٌن بن احمد  )فمٌه( ت 

651  



 

251 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، انس علً نوري 

لواعد الكرخً االصولٌة تاهٌل وتطبٌك / انس علً نوري 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الكبٌسً.

2016  
  سم . 28 ;ص  360

 العلوم االسالمٌة  تخصص )اصول فمه(أطروحة دكتوراه فً 
الكرخً ، ابو الحسن عبٌد هللا  -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ(                         بن الحسٌن )فمٌه
 

652  

251 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، طالل دمحم حمد سالم

زبدة االفكار فً شرح المنار لشمس الدٌن دمحم ../ طالل دمحم حمد 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سالم الكبٌسً .

  2016االعظم الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  351

 رسالة ماجستر فً العلوم االسالمٌة  تخصص )اصول فمه(
ن شمس الدٌن دمحم بن حسٌ -2الفمه االسالمً ، اصول   -1

 العنوان-أ    هـ             745النوش ابادي  )فمٌه( ت
 

653  

251 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، محمود عبدالرحمن فٌاض 

توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ../ محمود 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -عبدالرحمن فٌاض الكبٌس.

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  495

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
 جنٌد بن الشٌخ سندل البؽدادي -2الفمه االسالمً ، اصول   -1
 العنوان-أ

 

654  

251 
 295ن 
 

 
 الكبٌسً ، حمام اٌوب سلٌمان 

اكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مجٌد حمودي مصلح الطائً  .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  617

 أطروحة الدكتوراه فً لسم الفمه 
صنع هللا بن صنع هللا الحلبً )فمٌه(  )ت -2الفمه االسالمً  -1

 العنوان-هـ(                         أ1120
 

655  

291,1 
 294ع 

 
 العبٌدي ، عدنان حسن موسى سلمان

656  



العمل واثره فً الدراسات االسالمٌة والالهواتٌة / عدنان حسن 
كلٌة  –بؽداد :جامعة بؽداد -موسى سلمان العبٌدي العٌساوي .

  2016العلوم االسالمٌة ، 
  سم . 28 ;ص  449

 أطروحة دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة / ادٌان 
 نالعنوا-أ                   دراسة ممارنة     –االدٌان -1
 

294,5 
 543خ 
 

 
 الخزرجً ، عماد سالم سلمان 

االٌام واالماكن الممدسةفً الدٌانات الوضعٌةالهندوسٌةوالبوذٌة 
والكنفوشوسٌة دراسة وضعٌة ممارنة / عماد سالم سلمان 

كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -الخزرجً .
  2016الجامعة ، 

  سم . 28 ;ص  368
 ماجستٌر فً اصول الدٌن  

 العنوان-أاالماكن الممدسة       -3البوذٌة  -2الهندوسٌة  -1
 

657  

296 
 898ت 

 
 التمٌمً ، اٌاد رحٌم فالح

المرجعٌات الثمافٌة للشعراء الٌهود فً االندلس / اٌاد رحٌم فالح 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -التمٌمً.

  2016الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  192

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة واالدب   
 العنوان-أ   س                  االندل –الشعر -2الٌهود  -1
 

658  

291 
 929ح 
 

 
 الحٌانً ، لٌنا دمحم علً احمد

ٌة والمسٌحٌة ) دراسة نمدٌة 1نماط االلتماء بٌن الدٌانتٌن البو
 ممارنة بالمنظور االسالمً ( / لٌنا دمحم علً احمد الحٌانً     

كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.
2016  
  سم . 28 ;ص  285

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص ادٌان   
 العنوان-المسٌحٌة      أ -3البوذٌة  -2الممارنة   الدٌانات -1
 

659  

291 
 84ع 
 

 
 عمر ارحٌم ٌوسؾ 

أشراط الساعة عند الٌهود والنصارى دراسة ممارنة مع االسالم 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -/ عمر ارحٌم ٌوسؾ  .

  2016االمام االعظم الجامعة ، 
  سم . 28 ;ص  187

 رسالة ماجستٌر تخصص ادٌان   

660  



 الدٌانات الممارنة ) الٌهود والنصارى واالسالم (             -1
 العنوان-أ         

 

291,04 
 256م 

 
 المبشع ، هالة عبدالعزٌز حمود

البرهمٌة ومعتمداتها دراسة ممارنة مع الدٌانات السماوٌة الثالثة 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -/ هالة عبد العزٌز حمود المبشع    .

  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  205

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الشرعٌة /  تخصص ادٌان   
 العنوان-أ                     ممارنة           -الدٌانات -1
 

661  

290 
 268ؾ 
 

 
 فاضل خلؾ كرم

المشتركات فً االدٌان السماوٌة الوصاٌا العشرة مثاال" / فاضل 
كلٌة العلوم االسالمٌة / لسم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -خلؾ كرم.

  2016اصول الدٌن ، 
  سم . 28 ;ص  181

 رسالة ماجستٌر فً  االدٌان 
 العنوان-أ                   االدٌان السماوٌة            -1
 

662  

290 
 492م 
 

 
 مروان سهٌل نجم 

أنجٌل ٌوحنا دراسة ممارنة مع المعطٌات االسالمٌة / مروان 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -سهٌل نجم.

2016  
  سم . 28 ;ص  214

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة /  تخصص ادٌان   
 العنوان-أ       ٌل ٌوحنا               انج-2الدٌن الممارنة  -1
 

663  

290,07 
 59ع 
 

 
 العزي ، حامد حسن علً 

العصبة الدٌنٌة واالثنٌة فً النصوص الدٌنٌة الٌهودٌة ومولؾ 
دٌوان الولؾ بؽداد :  -. الم منها / حامد حسن علً العزي االس

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  145

 رسالة ماجستٌر فً االدٌان   
 العنوان-أ    سات                 درا –الدٌن الممارنة -1
 

664  

258,6 
 89ع 
 

 
 علً درٌول دمحم

التخرٌج االصولً لفمه الصحابً سلمان الفارسً )رض( / علً 
 درٌول دمحم

665  



  2016كلٌة العلوم االسالمٌة  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
  سم . 28 ;ص  313

 أطروحة دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة 
 الفمه االسالمً ) المذهب االمامً الجعفري االثنى عشر (  -1
 العنوان-أ           سلمان الفارسً )ع( )صحابً(     -2
 

270 
 929هـ 

 
 عبد الواحدالهٌتً ، مجتبى مفلح 

المجامع النصرانٌة أوجة االتفاق واالختالؾ دراسة وضعٌة/ 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -مجتبى مفلح عبد الواحد الهٌتً   .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  412

 رسالة دكتوراه  تخصص  ادٌان   
 العنوان-أ            الدٌانات المسٌحٌة                -1
 

666  

272,2 
 942ن 
 

 
 نورا حسٌن علً 

التوراة فً أحادٌث االثمة المعصومٌن علٌهم السالم دراسة 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.وعٌة / نورا حسٌن علً موض

  2016التربٌة / ابن رشد للعلوم االسالمٌة  ، 
  سم . 28 ;ص  215

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن والتربٌة    
 العنوان-أ              دراسة موضوعٌة       –التوراة -1
 

667  

  258,1 
 299ط 
 

 
 الطائً ، دمحم علً حسٌن احمد

الضمانات فً الفروع الحنفٌة للفضٌل بن علً بن احمد الجمالً 
بؽداد : دٌوان  -. / دمحم علً حسٌن احمد الطائًهـ( ..991)ت

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  450

 أطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة 
الجمالً ، الفضٌل بن علً بن احمد )عالم -2الفمه الحنفً  -1

 العنوان-أهـ(                      991)ت وفمٌه حنفً (  
  

668  

258،1 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، علً حسٌن عباس 

واالنفس الضمانات فً فروع الفمه الحنفً الولعة فً العمود 
هـ ) دراسة وتحمٌك 991والجراحات للفضٌل الجمالً المتوفً 

 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -(../ علً حسٌن عباس العبٌدي .
  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة ، 

  سم . 28 ;ص  618
 أطروحة الدكتوراه ) تخصص فمه (  

الجمالً ، الفضٌل بن علً بن -2المذهب الحنفً   –الفمه -1

669  



 العنوان-أ         هـ( 991احمد )عالم وفمٌه حنفً (  )ت 
    

258,1 
 992هـ 
 

 
 هٌوا دمحم احمد

بؽداد  -الوالعات الحسامٌة فً مذهب الحنفٌة ../ هٌوا دمحم احمد .
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –: دٌوان الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  404
 تخصص فمه  –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 

حسام الدٌن عمر بن عبدالعزٌز بن عمر بن -2الفمه الحنفً  -1
 العنوان-أ        هـ(   536مازة الحنفً  )فمٌه (  )ت 

 

670  

 257,1 
 294ث 
 

 
 ثائر حسن ضاحً مزهر 

أطروحة الحكم عند االمام علً )علٌه السالم( / ثائر حسن 
كلٌة العلوم السٌاسٌة  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ضاحً مزهر .

2016  
  سم . 28 ;ص  200

 رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  
 علً بن ابً طالب  )امام(   -2االسالم ، نظام الحكم   -1
 العنوان-أ

 

671  

258,1 
 898ج 
 

 
 الجمٌلً ، عامر عبد العزٌز علً

/ عامر عبد ( .. 61مشتمل االحكام ) فً كتاب االستحماق لوحة :
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. العزٌز علً الجمٌلً

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  324

 تخصص فمه  –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
حٌى بن عبدهللا الروحً )فمٌه ( فجرالدٌن ٌ -2الفمه الحنفً  -1

 العنوان-أ                   هـ(  864)ت 
 

672  

258,1 
 624س 

 

 
 سعاد سعد هللا فاتح 

التسهٌل شرح لطائؾ االشارات فً الفمه الحنفً / سعاد سعد هللا 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -فاتح .

2016  
  سم . 28 ;ص  487

 تخصص فمه  –رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
محمود بن اسرائٌل بن لاضً سماونة )فمٌه  -2الفمه الحنفً  -1

 العنوان-هـ(                                   أ823( )ت 
 

673  

251,7 
 289س 

 
 سامً نزٌؾ رشٌد 

674  



ٌة ممارنة أثر االعراؾ النجسة والنفاٌات على اللحوم دراسة فمه
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. نزٌؾ رشٌد ./سامً

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  251

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله 
 العنوان-أ اللحوم   -2دراسات   –الفمه االسالمً ، اصول -1
 

251,7 
 268ؾ 

 
 فاطمة دمحم عبد المادر 

درسة ممارنة ( المباحث االصولٌة وتطبٌماتها فً سورة التوبة ) 
كلٌة  –بؽداد : الجامعة العرالٌة  -/ فاطمة دمحم عبد المادر   .

  2016العلوم االسالمٌة  ، 
  سم . 28 ;ص  394

 رسالة الماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص )اصول فمه(  
 العنوان-دراسة ممارنة   أ –اصول  –الفمه االسالمً -1
 

675  

200 
 796ر 
 

 
 عالوي داودالرفٌعً ، ساجدة 

االدلة التبعٌة فً كتاب االختٌار ) نماذج تطبٌمة ( ../ 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. ساجدةعالوي داود الرفٌعً المادر

  2016العلوم االسالمٌة  ، 
  سم . 28 ;ص  334

 رسالة الماجستٌر فً الشرٌعة 
 العنوان-أ                     اصول الفمه االسالمً  -1
 

676  

251,07 
 799ر 

 
 رلٌة برهان مصطفى 

النسخ عند ابن برهان فً كتابه الوصول الى االصول / رلٌة 
كلٌة التربٌة للبنات ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -برهان مصطفى .

2016  
  سم . 28 ;ص  275

 رسالة الماجستٌر فً علوم المران / الفمه واصوله 
 دراسات     –الفمه االسالمً ، اصول -1
أبن برهان ، ابوالفتح احمد بن علً بن دمحم )فمٌه( -2

 العنوان-هـ(             أ518)ت
 

677  

251,07 
 959ق 

 
 المٌسً ، عبد الجبار حماد صالح  

المخالفات االصولٌة بٌن بٌن االمام ابن السبكً واالمام الفتوحً 
فً ضوء كتابهما جمع الجوامع وشرح الكوكب المنٌر )دراسة 

بؽداد : دٌوان  -لجبار حماد صالح المٌسً   .ممارنة( /عبد ا
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  180

678  



 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص اصول الفمه  
عبدالوهاب بن تمً -2دراسات   –الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أهـ         771السبكً )فمٌه( ت  الدٌن علً
 

251,07 
 384م 

 
 دمحم عبد الفتاح سعدون

حاشٌة التلوٌح المسمى بالترجٌح لالمام احمد بن عبدهللا 
 -هـ / دمحم عبد الفتاح سعدون.800السٌواسً الحنفً المتوفى ت 

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  180

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص اصول الفمه  
احمد بن عبدهللا  -2دراسات   –الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ       هـ              800السٌواسً )فمٌه( ت 
 

679  

251 
 234هـ 
 

 
 هاجر ٌوسؾ سلٌمان 

حاشٌة التلوٌح المسمى بالترجٌح للماضً برهان الدٌن احمد بن 
بؽداد : دٌوان  -عبدهللا السٌواسً ../ هاجر ٌوسؾ سلٌمان     .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً 
  سم . 28 ;ص  471

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / تخصص اصول الفمه  
الماضً برهان الدٌن  -2اسات  در –الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أهـ        800احمد بن عبدهللا السٌواسً )فمٌه( ت 
 

680  

251 
  234هـ  

 

 
 هانً باسل عبد اللطٌؾ 

مباحث الخاص وتطبٌماتها فً كتاب عمدة االحكام من كالم../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -هانً باسل عبد اللطٌؾ      .

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  239

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة 
عبدالؽنً بن عبد  -2دراسات   –الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أهـ          600ً الممدسً )فمٌه( ت الواحد بن عل
 

681  

251,07 
 549ب 
 

 
 البصري ، بالل دمحم عبد الرزاق 

االحكام المالٌة المتعلمة بوسائل االعالم / بالل دمحم عبد الرزاق 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -البصري.

2016  
  سم . 28 ;ص  199

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
 العنوان-أ     دراسات         –الفمه االسالمً ، اصول -1
 

682  



251 
 297ن 

 
 ناٌؾ فلٌح حمد 

أثر الدراسات الكٌمٌائٌة فً تحمٌك مناط االحكام الفمهٌة / ناٌؾ 
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -فلٌح حمد .

2016  
  م .س 28 ;ص  206

 رسالة ماجستٌر فً الفمه واصوله  
 العنوان-أ                     الفمه االسالمً           -1
 

683  

251 
 429ن 
 

 
 النداوي ، علً ٌاس جبٌتر 

.../ علً شرح مختصر الزبدة فً اصول الفمه لعبد العلً بن دمحم
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً  -.ٌاس جبٌتر النداوي 

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  278

 رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة   
عبد علً بن دمحم بن حسٌن  -2 الفمه االسالمً ، اصول-1

 العنوان-أ       هـ               800البرجندي )فمٌه( ت 
 

684  

251 
 94ن 
 

 
 نور رعد رشٌد دمحم 

حاشٌة الترجٌح على التوضٌح لالمام احمد بن عبدهللا السٌواسً 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -../ نور رعد رشٌد دمحم   .

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  614

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / فمه  
 احمد بن عبدهللا السٌواسً )فمٌه( -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-هـ                                              أ800ت 
 

685  

251 
 562م 
 

 
 مصعب عادل عبد الرزاق 

الشروط الجاللٌة لجالل الدٌن بن دمحم العمادي كان حٌاسنه 
بؽداد :  -هـ( دراسة وتحمٌك / مصعب عادل عبد الرزاق .733)

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –دٌوان الولؾ السنً
  سم . 28 ;ص  290

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة لسم الفمه واصوله  
جالل الدٌن بن دمحم العمادي                      -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ                  هـ             733)فمٌه( ت 
 

686  

251 
 748م 
 

 
 الممدمً ، راسم دمحم عبد خمٌس

أنوار الحلن على شرح المنار البن مالن ../ راسم دمحم عبد 
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -خمٌس الممدمً  .

687  



  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  905

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / اصول الفمه   
ابن الجنبلً ، رضً الدٌن دمحم بن  -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ                   هـ971ابراهٌم )فمٌه( ت 
  

251 
 838م 
 

 
 الملحمً ، زٌاد دمحم هراط عناد

الخالفات االصولٌة بٌن االمامٌن الجوٌنً فً كتابه البرهان ../ 
 –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.زٌاد دمحم هراط عناد الملحمً 

  2016كلٌة االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  245

 رسالة الماجستٌر فً الفمه واصوله   
ؾ الجوٌنً بن عبدهللا بن ٌوس -2الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ                 هـ           478ت  )فمٌه( 
 

688  

251 
 594م 
 

 
 المشهدانً ، سمٌر عبد حمادي

زبدة االفكار فً شرح المنار لالمام شمس الدٌن دمحم ../ سمٌر 
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -حمادي المشهدانً .عبد 

  2016االمام االعظم ، 
  سم  28 ;ص  525

 رسالة الماجستٌر فً اصول الفمه   
شمس الدٌن بن دمحم بن الحسٌن  -2الفمه االسالمً ، اصول -1
 العنوان-أ                  دمحم شاه  )فمٌه(        بن
 

689  

251 
  594م 

 
 ، عالء عبدالجبار ابراهٌم احمدالمشهدانً 

لجبار وصول الروائع حاشٌة على فصول البدائع ../ عالء عبدا
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. ابراهٌم احمد المشهدانً

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  821

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / اصول الفمه   
الفناري ، حسن جلبً بن دمحم شاه  -2ل الفمه االسالمً ، اصو-1

 العنوان -أ    هـ   886بدرالدٌن البروسوي  )فمٌه( ت 
 

690  

251 
 594م 
 

 
 المشهدانً ، هدٌة احمد حسٌن 

هـ( فً كتابة المنهاج فً 677اختٌارات االمام النووي )ت
االحوال الشخصٌة )دراسة فمهٌة ممارنة( / هدٌة احمد حسٌن 

كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -المشهدانً .
2016  
  سم . 28 ;ص  211

691  



 رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / لسم الفمه واصوله   
ٌحٌى بن شرؾ بن مري بن حسن  -2االسالمً ، اصول الفمه -1

 العنوان -أ     هـ         677بن حسٌن )فمٌه( ت 
 

251 
 982ل 
 

 
 لٌلى علً دمحم 

حاشٌةالترجٌح على التلوٌح للماضً برهان الدٌن احمد بن 
بؽداد : دٌوان  -عبدهللا السٌواسً ../ هاجر ٌوسؾ سلٌمان .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً 
  سم . 28 ;ص  576

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة / اصول الفمه  
ً برهان الدٌن الماض -2دراسات   –الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أهـ       800احمد بن عبدهللا السٌواسً )فمٌه( ت 
 

692  

251 
 294م 
 

 
 ماهر مهدي جدوع 

اثر اختالؾ الدٌن فً احكام االسرة فً الفمه االسالمً / ماهر 
كلٌة االمام االعظم  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -مهدي جدوع .

 ،2016  
  سم . 28 ;ص  200

 رسالة الماجستٌر فً الفمه واصوله    
 العنوان-أ                   اصول الفمه االسالمً    -1
 

693  

251 
 381م 
 

 
 المجمعً ، طالب حسٌن علً 

مالً ./ الضمانات فً فروع الحنفٌة للفضٌل بن علً بن احمد الج
كلٌة  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.طالب حسٌن علً المجمعً 

  2016االمام االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  597

 أطروحة دكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة فً الفمه واصوله     
فضٌل بن علً بن احمد -2الفمه االسالمً ، اصول     -1

 العنوان-أ          هـ              991الجمالً )فمٌه( ت 
 

694  

251 
 384م 
 

 
 دمحم مكً كامل 

ذج تطبٌمٌة ( المماصد الشرعٌة واثرها فً سٌاسة السلطان ) نما
كلٌة العلوم  -بؽداد : الجامعة العرالٌة  -./ دمحم مكً كامل 

 2016االسالمٌة , 
 سم . 28 ;ص 270

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة  
 العنوان-أ                    الفمه االسالمً ، اصول   -1
  

695  

251  696  



 384م 
 

 الدمحمي ، احمد فرحان مصلح
االفتاء فً الخالؾ الفمهً بٌن ضوابط االصولٌٌن وتطبٌمات 

بؽداد : دٌوان  -.رٌن / احمد فرحان مصلح الدمحميالفمهاء المعاص
  2016كلٌة االمام االعظم ،  –الولؾ السنً

  سم . 28 ;ص  268ي ،  -أ
 أطروحة دكتوراه فً لسم الفمه واصوله / اصول الفمه    

 العنوان-أ                    اصول الفمه االسالمً   -1
 

251 
 498م 
 

 
 مرٌم مجٌد عبدهللا 

المباحث العمدٌة فً النبوات والسموات عند االمام الواحدي فً 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -تفسٌر البسٌط / مرٌم مجٌد عبدهللا .

  2016كلٌة االمام االعظم ،  –السنً
  سم . 28 ;ص  320

 رسالة ماجستٌر فً اصول الدٌن    
علً بن احمد بن دمحم بن علً الواحدي ) -2اصول الدٌن   -1

 العنوان-أ     باللؽة والمران (                       عالم 
 

697  

 251 
 498م 
 

 
 مرٌم منذر ابراهٌم دهام 

../ مرٌم  فتاوي الفٌض )فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم(
كلٌة االمام  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -. منذر ابراهٌم دهام

  2016االعظم ، 
  سم . 28 ;ص  571

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص فمه واصوله     
ابراهٌم بن عبدالرحمن الكركً  -2 الفمه االسالمً ، اصول -1

 العنوان-أ            هـ                  922)فمٌه( ت 
 

698  

251 
 584م 
 

 
 المسعودي ، حٌدر عباس طارش

اره / حٌدر عباس طارش اختالؾ االصولٌٌن حمٌمته ضوابطه أث
كلٌة االمام االعظم ،  –بؽداد : دٌوان الولؾ السنً -.المسعودي 

2016  
  سم . 28 ;ص  597

أطروحة دكتوراه فً فلسفة الشرٌعة االسالمٌة تخصص / اصول 
 الفمه     

 العنوان-أ           الفمه االسالمً ، اصول          -1
    

699  

251 
 522م 
 

 
 شهاب احمد المشاٌخً ، احمد

المواعد االصولٌة فً كتاب بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد البن 
بؽداد : دٌوان الولؾ  -رشد ../ احمد شهاب احمد المشاٌخً  .

  2016كلٌة االمام االعظم الجامعة  ،  –السنً

700  



  سم . 28 ;ص  301
 رسالة الماجستٌر فً الفمه واصوله    

دمحم بن احمد بن احمد بن رشد  -2اصول الفمه االسالمً  -1
                    الحفٌد )فمٌه وعالم ( 

 

296 
 528ح 
 

 
 حسام الدٌن دمحم سلمان 

الدكتور عبد الوهاب المسٌري ومنهجه فً دراسة الدٌانة 
دراسة وصفٌة / حسام الدٌن دمحم  –الٌهودٌة والفكر الصهٌونً 

كلٌة االمام االعظم ،  –: دٌوان الولؾ السنً بؽداد -سلمان  .
2016  
  سم . 28 ;ص  204

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة اصول الدٌن تخصص ادٌان      
عبدالوهاب المسٌري )مفكر وباحث  -2 دٌانه   -الٌهودٌة  -1

 العنوان-أ                       عن الٌهودٌة( 
 

701  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعٌة

 

 

 

 



 
 

300,712 
 928ل 
 

 
 لٌالً خلٌل شافً 

فاعلٌة استراتٌجٌة دوائر المفهوم فً اكتساب المفاهٌم 
التارٌخٌة لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط / لٌالً خلٌل 

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –بابل : جامعة بابل  -شافً.
 سم  28ص ؛  186

 رسالة ماجستٌر لطرائك تدرس االجتماعٌات 
 التعلٌم الثانوي  –طرق التدرٌس  –العلوم االجتماعٌة -1

 العنوان  - أ
 

702  

301 
 384أ 
 

 
 احمد لاسم مفتن 

التنوع االثنً والسلم االجتماعً فً العراق ../ احمد لاسم 
 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -مفتن .
 سم  28ص ؛  260

 اطروحة دكتوراه فً علم االجتماع 
 العنوان  -أ      لم                           االجتماع ، ع-1
 

703  

301 
 384أ 
 

 
 احمد نجم عبد الزهرة 

ثمافة الطعام فً مجتمع محلً دراسة انثروبولوجٌة فً مدٌنة 
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -بؽداد / احمد نجم عبد الزهرة .

 2016، كلٌة االداب  –
 سم  28ص ؛  261

 رسالة ماجستٌر فً علم االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة  
 العنوان -أ                               االنثروبولوجٌا -1
 

704  

301 
 584ال 
 

 
 ال شكر، شٌرٌن دمحم كاظم 

المسإولٌة االجتماعٌة للمطاع الخاص دراسة مٌدانٌة لشركات 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -شكر.االتصال /  شٌرٌن دمحم كاظم ال 

 2016كلٌة االداب ، 
 سم  28ص ؛  226

اطروحة الدكتوراه اداب فلسفة فً علم االجتماع )خدمة 
 اجتماعٌة( 

 العنوان  -أ                            االجتماع ، علم-1

705  



 

301 
 952أ 
 

 
 االنصاري ، علً تعبان جبار عبدهللا 

عن المسلمٌن فً الوالٌات  الصورة الثمافٌة واالجتماعٌة
المتحدة االمرٌكٌة )دراسة مٌدانٌة( / علً تعبان جبار عبدهللا 

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -االنصاري.
 سم  28ص : اٌض ؛  355

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً علم االجتماع الثمافً 
 العنوان  -أ                       االجتماع ، علم    -1
 

706  

301 
 972أ 
 

 
 انفال هادي فرحان

المرأة فً المجتمع االفتراضً دراسة انثروبولوجٌة فً 
بؽداد : الجامعة  -وسائل االتصال / انفال هادي فرحان.

 2016كلٌة االداب ،  –المستنصرٌة 
 سم  28ص : اٌض ؛  184

 رسالة الماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة  
 العنوان -أ                           االنثروبولوجٌا  -1
 

707  

301 
 924ج 
 

 
 الجواري ، احمد ٌاسٌن احمد 

الجرٌمة السٌاسٌة وانعكاساتها على المجتمع العرالً / احمد 
كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ٌاسٌن احمد الجواري.

2016 
 سم  28ص : اٌض ؛  223

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع 
 العنوان  -أ                 لم            االجتماع ، ع-1
 

708  

301 
 528ح 

 
 حسام الدٌن عبد االمٌر شلش 

سوسٌولوجٌا االدب الروائً دراسة تحلٌلٌة لنماذج من 
 -الروٌات العرالٌة المعاصرة / حسام الدٌن عبد االمٌر شلش.

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد بؽداد : جامعة 
 سم  28ص ؛  180

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -أ   المصص العرالٌة      -2لم االجتماع ، ع-1
 

709  

301 
 296ر 
 

 
 الربٌعً ، احمد حسن عبد هللا 

العدالة الجنائٌة واالنحراؾ االجتماعً دراسة مٌدانٌة فً 
بؽداد : جامعة  -الربٌعً.محافظة بابل / احمد حسن عبد هللا 

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  280

710  



 اطروحة دكتوراه  فً علم االجتماع 
 العنوان -أ  علم ) محافظة بابل(          االجتماع ، -1
 

301 
 296ر 
 

 
 الربٌعً ، مٌناء حسن جاسم 

/ مٌناء  عامالت الطابوق دراسة اجتماعٌة فً محافظة مٌسان
كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. حسن جاسم الربٌعً  

2016 
 سم  28ص : اٌض ؛  251

 رسالة ماجستٌر اداب  فً علم االجتماع 
 العنوان -أ                            االجتماع ، علم  -1
 

711  

301  
 925ر 
 

 
 الرواس ، عماد اسماعٌل جمٌل 

ماد االجتماعٌة والسٌاسٌة / عالجرٌمة فً ظل التؽٌرات 
كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.اسماعٌل جمٌل الرواس 

 ،2016 
 سم  28ص ؛  259

 اطروحة دكتوراه  فً علم االجتماع 
 العنوان -أ                       االجتماع ، علم      -1
 

712  

301 
 264س 

 

 
 الساعدي ، مهدي جبار عكلة 

رٌة / مهدي جبار انثروبولوجٌة حض مدٌنة الشامٌة دراسة
كلٌة االداب  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -. عكلة الساعدي

 ،2016 
 سم  28ص ؛  282

 رسالة الماجستٌراداب فً االنثروبولوجٌا 
 العنوان -أ                            االنثروبولوجٌا -1
 

713  

301 
 284س 

 

 
 السامرائً ، خلود ناصر حسن 

الزكاة ودورة فً معالجة مشكالت االسر المتعففة صندوق 
 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد / خلود ناصر حسن السامرائً

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
 سم  28ص ؛  277

 رسالة الماجستٌر اداب  فً علم االجتماع 
 العنوان -أ   الزكاة                -2  االجتماع ، علم-1
 

714  

301 
 892ض 

 

 
 ضمٌاء جسام دمحم

المرابة وتكنولوجٌا االتصال دراسة انثروبولوجٌة على نازحً 
بؽداد  -محافظة االنبار فً محافظة اربٌل / ضمٌاء جسام دمحم.

715  



 2016كلٌة االداب ،  –: جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  182

رسالة الماجستٌر اداب  فً علم االجتماع / انثروبولوجٌا 
 االجتماعٌة 

 العنوان -أ           االجتماع ، علم             -1
 

301 
 299ط 
 

 
 الطائً ، امٌن دمحم حسن 

التعلٌم المختلط ومستوى االنجاز الدراسً فً المدارس 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. ائًالعرالٌة / امٌن دمحم حسن الط

 2016كلٌة االداب ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  180

 رسالة الماجستٌر اداب  فً علم االجتماع 
 العنوان -االجتماع ، علم                                أ-1
 

716  

301 
 294ع 
 

 
 العابدي ، زهراء علً كرٌم 

فً التحصٌل والتفكٌر والتباعدي لدى  5555أثر استراتٌجٌة 
طالبات الصؾ الرابع االدبً بمادة علم االجتماع / زهراء علً 

 2016كلٌة التربٌة ، –ط : جامعة واسط واس -كرٌم العابدي.
 سم  28ص ؛  181

 رسالة ماجستٌر فً المناهج وطرائك التدرٌس  
 ن العنوا-ا                           علم   –االجتماع -1
 

717  

301 
  284ع 
 

 
 العامري ، شروق سالم خالوي 

العمل اللٌلً للمرأة العرالٌة : المظاهر والمشكالت )دراسة 
مٌدانٌة( فً محافظة الفرات االوسط / شروق سالم خالوي 

كلٌة االداب ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة   -العامري.
2016 
 سم  28ص ؛  157

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -االجتماع ، علم                                أ-1
 

718  

301 
 492ع 
 

 
 عدنان صبٌح ثامر 

مدٌنة  سٌالات الخطابة الدٌنٌة دراسة انثروبولوجٌة فً
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.الشعب / عدنان صبٌح ثامر 

 2016كلٌة االداب ،  –
 سم  28ص ؛  182

 رسالة الماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -أ                              االنثروبولوجٌا  -1
 

719  



301 
 828ن 
 

 
 كمال عزٌز جبار 

ثمافة االحداث الجانحٌن دراسة انثروبولوجٌة فً دار اصالح 
 –ة بؽداد : الجامعة المستنصرٌ -االحداث / كمال عزٌز جبار.

 2016كلٌة االداب ، 
 سم  28ص ؛  176

 رسالة الماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -أ                               االنثروبولوجٌا  -1
 

720  

301 
 892ل 
 

 
 لمٌاء عبد هللا فتح هللا

التجاور فً السكن العمودي دراسة انثروبولوجٌة فً شارع 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -فتح هللا.حٌفا / لمٌاء عبد هللا 

 2016االداب ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  160

 رسالة الماجستٌر فً االنثروبولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -أ                                االنثروبولوجٌا -1
 

721  

301 
 384م 
 

 
 دمحم محمود اٌاد

فً التمالٌد وانخراط التفكٌر فً مجتمع محلً : دراسة 
 -االنثروبولوجٌا الثمافٌة لناحٌة الماسم / دمحم محمود اٌاد.

 2016كلٌة االداب ،  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  
 سم  28ص ؛  227

 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -أ               االجتماع ، علم              -1
 

722  

301 
 499م 
 

 
 مروة كاظم عبد حسٌن 

والٌومً فً حٌاة الفرد العرالً )دراسة مٌدانٌة فً الممدس 
المادسٌة :  -مدٌنة الدٌوانٌة( / مروة كاظم عبد حسٌن .

 2016كلٌة االداب ،  –جامعة المادسٌة  
 سم  28ص : اٌض ؛  145

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -أ    محافظة        -العراق-2علم   االجتماع ،-1
 

723  

301 
 948م 
 

 
 المندالوي ، سوزان سالم داود

الزمن فً انماط الثمافة العرالٌة دراسة فً االنثروبولوجٌا 
بؽداد : جامعة  -المعرفٌة / سوزان سالم داود المندالوي.

 2016لسم علم االجتماع ،  –كلٌة االداب  –بؽداد 
 سم  28ص ؛  181

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 

724  



 العنوان -أ                             االجتماع ، علم   -1
 

301 
 242ن 
 

 
 نبراس هادي هجول

العائد االجتماعً من التعلٌم فً العراق دراسة مٌدانٌة فً 
المادسٌة : جامعة  -مدٌنة الدٌوانٌة / نبراس هادي هجول.

 2016كلٌة االداب ،  –المادسٌة  
 سم  28ص ؛  159

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -أ   م                             االجتماع ، عل-1
 

725  

301 
 382ن 
 

 
 نجالء كامل سالم 

ر انموذجا" / انتحار النساء دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصد
كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. نجالء كامل سالم

2016 
 سم  28ص ؛  151

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع / خدمة اجتماعٌة 
 العنوان -االجتماع ، علم                                أ-1
 

726  

301 
 597ن 
 

 
 نصٌؾ جاسم عاتً عرٌبً

التنوع الثمافً وبناء الدولة المدنٌة فً العراق دراسة 
بؽداد : جامعة  -سوسٌولوجٌة / نصٌؾ جاسم عاتً عرٌبً .

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد 
 سم  28ص ؛  374

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االجتماع 
 العنوان -االجتماع ، علم                                أ-1
 

727  

301 
 94ن 
 

 
 النور ، رٌام هاشم كرم 

كفاءة االداء المإسسة الشهداء ودائرة الرعاٌة االجتماعٌة 
 رٌام هاشم كرم النور)دراسة ممارنة فً مدٌنة الصدر( / 

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
 سم  28ص : اٌض ؛  168

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع / الخدمة االجتماعٌة  
 العنوان -االجتماع ، علم                                أ-1
 

728  

301,07 
 224ج 
 

 
 الجباري ، كمال دمحم صدٌك امٌن 

اشكالٌة االنصاؾ واالستداحة  –االمن البئً فً العراق 
)دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد / كمال دمحم صدٌك 

 2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -امٌن الجباري.

729  



 سم  28ص ؛  258
 اطروحة دكتوراه اداب فلسفة فً علم االجتماع 

 العنوان -أ          دراسات           -م االجتماع ، عل-1
 

301,07 
 982خ 
 

 
 الخٌكانً ، فاتن جواد كاظم 

حول أضرحة االولٌاء الممارسات والمعتمدات الشعبٌة 
) دراسة انثروبولوجٌة مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة  الصالحٌن

 –المادسٌة : جامعة المادسٌة   -.الخٌكانً  (/ فاتن جواد كاظم
 2016كلٌة االداب ، 

 سم  28ص ؛  196
 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 

 العنوان -أ   دراسات                - االجتماع ، علم-1
 

730  

301,712 
 897خ 

 
 الخلٌفً ، امل دمحم شالل 

اثر استراتٌجٌة حوض السمن فً تحصٌل مادة علم االجتماع 
ل والذكاء االجتماعً لدى طالبات الصؾ الرابع االدبً / ام

كلٌة التربٌة ،  –واسط : جامعة واسط   -.دمحم شالل الخلٌفً 
2016 
 سم  28ص ؛  173

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة / مناهج وطرق التدرٌس  
التعلٌم االعدادي                                 –االجتماع ، طرق تدرٌس -1
 العنوان -أ

 

731  

301,712 
 258هـ 
 

 
 الهاشمً , براء جودة كرٌم 

../  فً تحصٌل مادة علماالجتماع PR4Rاثر استراتٌجٌة 
كلٌة  –واسط : جامعة واسط   -. براء جودة كرٌم الهاشمً

 2016التربٌة ، 
 سم  28ص ؛  210

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان -أ    التعلٌم االدبً    –تدرٌس االجتماع ، مطبك -1
 

732  

302,2 
 689د 

 
 الدعمً ، ؼالب كاظم جٌاد 

لعام االعتماد على االعالم الجدٌد ودوره فً تشكٌل الرأي ا
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.../ؼالب كاظم جٌاد الدعمً 

 2016االعالم ، 
 سم  28ص ؛  237

 رسالة دكتوراه فً االعالم 
 العنوان -أ                          العراق   –االعالم -1
 

733  



302,2 
 299ر 
 

 
 الراوي ، دمحم رافع البد

توظٌؾ االتصال االلكترونً فً العاللات العامة ../ ، دمحم رافع 
 2016كلٌة االعالم ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.الراوي البد

 سم  28ص : اٌض ؛  224
 اطرروحة  الدكتوراه فلسفة فً االعالم 

 العنوان -أ             العاللات -3االتصال   -2االعالم  -1
 

734  

302,2 
 89ع 

 
 علً ٌودة سلمان 

/ 00مدور الفضاءات الموجهة فً ترتٌب اولوٌات الراي العا
كلٌة االعالم ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.علً ٌودة سلمان 

2016 
 سم  28ص ؛  428

 رسالة  الدكتوراه فلسفة فً االعالم 
 العنوان -أ                العراق                -االعالم  -1
 

735  

302,2 
 294م 
 

 
 ماهر دمحم فهد

/ ماهر دمحم 00اثر العلوم النفسٌة فً تطوٌر االعالم الدعوي 
كلٌة االمام االعظم ،  –نً بؽداد : دٌوان الولؾ الس-. فهد

2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  260

رسالة الماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص علم النفس 
 دعوى ، اعالم  

 العنوان -أ   الخطب               -2سالمً  م االاالعال-1
 

736  

302,2 
 484م 
 

 
 دمحم علً جٌاد

المحلٌة ادارة الصحافة العرالٌة لموضوعات االزمات االمنٌة 
كلٌة االعالم ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. / دمحم علً جٌاد

2016 
 سم  28ص ؛  428

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم 
 العنوان -أ  الصحافة            -2راق الع -االعالم  -1
   

737  

303,484 
 258ج 
 

 
 جاسم دمحم سهراب 

-2003الدور السٌاسً للحركات االجتماعٌة فً العراق )
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -( / جاسم دمحم سهراب .2015

 2016العلوم السٌاسٌة ، 
 سم  28ص ؛  357

738  



 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم السٌاسً 
 (     2015-2003العراق ) -الحركات االجتماعٌة-1
 العنوان -أ
  

303,481 
  384أ 
 

 
 احمد مخلؾ احمد معٌوؾ 

ظاهرة االرهاب : دراسة سٌاسٌة اجتماعٌة/ احمد مخلؾ 
السٌاسٌة ، كلٌة العلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -احمد معٌوؾ.

2016 
 سم  28ص ؛  180

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان -أ                             االرهاب        -1
 

739  

303,625 
 95أ 
 

 
 انس ناجً حسٌن علً 

العراق ../ السٌاسات المجتمعٌة لمواجهة مخاطر االرهاب فً 
كلٌة االداب  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. انس ناجً حسٌن علً

 ،2016 
 سم  28ص ؛  352

 رسالة دكتوراه  فلسفة فً علم االجتماع 
 العنوان -أ   راق                        الع –االرهاب -1
 

740  

303,625 
 323ب 
 

 
 البحاثً ، ضحى مجٌد حسن 

/ 00االبعاد الجؽرافٌة والجٌوبولتكٌة لالرهاب فً العراق
 –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -مجٌد حسن البحاثً .ضحى 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  279

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً علم االجتماع 
 العنوان -أ                            العراق -االرهاب -1
 

741  

303,625 
 543خ 

 
 الخزرجً ، عبد الرحمن فاضل عباس

الدول دراسة فً الجماعات المسلحة  الفاعلون من ؼٌر
بؽداد :  -/ عبد الرحمن فاضل عباس الخزرجً.00العابرة

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  339

اطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم السٌاسٌة فرع الدراسات 
 الدولٌة

 العنوان -أ                                 االرهاب     -1
 

742  

304,2 
542 

 
 اسراء حامد عبد هللا 

743  



تحلٌل مكانً لخدمات التعلٌم االبتدائً فً ناحٌة كنعان /  
كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى -اسراء حامد عبد هللا  .

 2016للعلوم االنسانٌة  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  193

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة  
 العنوان -أ العراق )دٌالى(        –ٌة البشرالجؽرافٌة -1
 

304,2 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، سارة بالل سلمان

لٌة / كفاءة النمل العام الخارجً بٌن بؽداد والمحافظات العرا
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.سارة بالل سلمان البٌاتً 

 2016التربٌة ، 
 سم  28ص ؛  164

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة  
 العنوان -أ     ٌة                      الجؽرافٌة البشر  -1
 

744  

304,2 
 842ح 
 

 
 التمٌمً ، فالح حسن دمحم

استعماالت االرض الزراعٌة فً رٌؾ مركز لضاء الخالص / 
كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى -فالح حسن دمحم التمٌمً.

 2016االنسانٌة  ، للعلوم 
 سم  28ص : اٌض ؛  231

 رسالة ماجستٌراداب فً الجؽرافٌة البشرٌة  
 العنوان -أ  رٌة                         الجؽرافٌة البش-1
 

745  

304,2 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، زٌنب كامل تاٌه

 –التوزٌع الجؽرافً لخدمات التعلٌم العام فً ناحٌة بنً سعد 
دٌالى : جامعة  -كامل تاٌه الجبوري.محافظة دٌالى / زٌنب 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  ،  –دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  221

 رسالة ماجستٌراداب فً الجؽرافٌة البشرٌة  
ناحٌة بنً سعد                                    –محافظة دٌالى -2الجؽرافٌة البشرٌة -1
 العنوان -أ

746  

304,2 
 424ح 
 

 
 الحداد ، رٌا فاضل رضا موسى 

ا فاضل رضا اعداد خرائط التلوث البٌئً لمدٌنة بؽداد / رٌ
كلٌة التربٌة ابن رشد   –بؽداد : جامعة بؽداد -. موسى الحداد

 2016للعلوم االنسانٌة  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  221

 رسالة ماجستٌراداب فً الجؽرافٌة البشرٌة  
 العنوان-ا    بؽداد    حافظة م -2الجؽرافٌة البشري -1
 

747  



304,2 
 842ح
 

 
 الحمداوي ، هند عبد هللا جواد 

التحلٌل الجؽرافً الثر العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة فً 
هند عبد هللا جواد الحمداوي        \السلون االنجابً للمرأة ..

 . 2016كلٌة االداب ،  –._ المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 سم  28ص ؛ 224

 رسالة ماجستٌر فً اداب الجؽرافٌة  
 العنوان -أالطرق )الدٌوانٌة(      -ماعٌةالجؽرافٌة االجت-1
 

748  

304,2 
 944ح
 

 
 حٌدر فاضل عبد الرضا سعٌد 

الشركات المتعددة الجنسٌات العاملة فً العراق وأثارها 
حٌدر فاضل عبد  \الجٌوبولتٌكٌة  )شركات النفط )انموذجا"( 

كلٌة التربٌة للعلوم  –._كربالء : جامعة كربالء الرضا سعٌد 
 2016االنسانٌة، 

 سم 28ص ؛ 302
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة 

 العنوان -أ   العراق     –ول البتر –الجؽرافٌة البشرٌة-1
 

749  

304,2 
 297ر
 

 
 رإوؾ رحمن رمضان رجب

التباٌن المكانً لحاالت الزواج والطالق لسكان محافظة 
 رإوؾ رحمن رمضان رجب  \ 2016-2005كربالء للمدة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  –._كربالء : جامعة كربالء 
2016 
 سم 28ص ؛ 348

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة 
 العنوان -أ  رٌة ) محافظة كربالء (     الجؽرافٌة البش-1
 

750  

304,2 
 398ع
 

 
 لمانالعجٌلً ، نبراس سعدون مطشر س

التحلٌل المكانً لصناعة طحن الحبوب فً محافظتً دٌالى 
نبراس سعدون مطشر سلمان  \وواسط )دراسة ممارنة( 

كلٌة التربٌة للعلوم  –العجٌلً ._دٌالى : جامعة دٌالى 
 2016االنسانٌة، 

 سم 28ص ؛ 361
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة 

 العنوان -أ ٌة ) محافظة كربالء (      الجؽرافٌة البشر-1
 

751  

304,2 
 894ع
 

 
 العكٌدي ، جعفر علً عبد الرحٌم 

الكفاءة المكانٌة لشبكة الطرق الرٌفٌة فً محافظة دٌالى 
 جعفر علً عبد الرحٌم العكٌدي  \وعاللتها باالنتاج الزراعً 

752  



كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  –._دٌالى : جامعة دٌالى 
2016 
 سم 28ص : اٌض؛  243

 رسالة ماجستٌرادابفً الجؽرافٌة البشرٌة 
 محافظة دٌالى           –العراق  –الجؽرافٌة البشرٌة -1
 العنوان -أ 

 

304,2 
 289ؾ 

 
 فاطمة علً راضً 

  \السكان (  الطالق فً محافظة واسط ) دراسة فً جؽرافٌة
كلٌة التربٌة ،  –._ واسط : جامعة واسط فاطمة علً راضً 

2016  . 
 سم 28ص : اٌض؛  230

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان -أ   واسط               –رٌة الجؽرافٌة البش-1
 

753  

304,2 
 929ن 

 
 الكنانً ، أشواق عبد الكاظم رحٌم علً 

دور العوامل الجؽرافٌة فً زراعة اشجار الفاكهة فً ناحٌة 
أشواق عبد الكاظم رحٌم علً  \الحسٌنٌة فً محافظة كربالء 

كلٌة التربٌة للعلوم  –الكنانً ._كربالء : جامعة كربالء 
 2016االنسانٌة، 

 سم 28ص ؛  242
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة 

 محافظة كربالء -الزراعة  -2الجؽرافٌة البشرٌة   -1
 العنوان -أ

 

754  

304,2 
 384م 
 

 
 عامر اسماعٌلدمحم 

تحلٌل التباٌن المكانً الستعماالت االرض الحضرٌة دراسة 
 دمحم عامر اسماعٌل  \مٌدانٌة )مدٌنة النهروان نموذجا"( 

  2016كلٌة التربٌة ابن رشد ،  – ._ بؽداد : جامعة بؽداد
 سم28ص ؛ 

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة البشرٌة )جؽرافٌة المدن(  
 جؽرافٌة المدن )مدٌنة النهروان(  -2الجؽرافٌة البشرٌة   -1
 العنوان -أ

 

755  

304,2 
 994م 
 

 
 مإٌد زاحم فٌصل عباس 

التحلٌل المكانً النتشار ظاهرة االرهاب فً العراق دراسة فً 
._ بؽداد : مإٌد زاحم فٌصل عباس   \سٌة الجؽرافٌة السٌا

االنسانٌة ابن رشد ، كلٌة التربٌة للعلوم  –جامعة بؽداد 
2016 . 

756  



 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة البشرٌة
 العنوان -أ                          الجؽرافٌة البشرٌة-1
 

304,2 
 94ن  

 
 نور عبد الكرٌم دمحم نوري مطر 

التحلٌل المكانً لخدمات التعلٌم الجامعً )جامعة دٌالى 
مطر._ دٌالى : جامعة  نور عبد الكرٌم دمحم نوري \نموذجا"( 

 . 2016كلٌة التربٌة ،  –دٌالى 
 سم  28ص ؛ 128

 رسالة ماجستٌر أداب 
 العنوان -أ   ٌالى(        شرٌة )جامعة دالجؽرافٌة الب-1
 

757  

304,6 
 88أ 

 
 أمل عطٌوي عباس

أمل عطٌوي  \خصائص المرأة الحضرٌة فً محافظة واسط 
 . 2016التربٌة ، كلٌة  –عباس ._ واسط : جامعة واسط 

 سم . 28ص ؛  213
 أطروحة دكتوراه  فلسفة اداب فً الجؽرافٌة 

 العنوان  -أ      سكان )محافظة واسط(        جؽرافٌة ال-1
 

758  

304,6 
 894أ 

 
 االمٌري ، شاكر محمود عٌال 

التحلٌل الجؽرافً لدخل االسر فً العراق وعاللته بخصائصها 
محمود عٌاالالمٌري._ بؽداد : شاكر   \ 2012السكانٌة للعام 
 2016كلٌة االداب ،  –جامعة بؽداد 

 سم  28ص ؛  239
 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 

 العنوان -أ   ٌة                        الجؽرافٌة السكان-1
 

759  

304,6 
 924ب 

 
 البهادلً ، احمد صٌهود هاشم 

جؽرافٌة المدن السكن العشوائً فً مدٌنة العمارة دراسة فً 
 –البهادلً._البصرة : جامعة البصرة  احمد صٌهود هاشم \

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 
 سم 28ص ؛  267

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان -أ سكانٌة )مدٌنة العمارة(      الجؽرافٌة ال-1
 

760  

304,6 
 384ب 
 

 
 البوحمدي ، ناجً جواد عبٌس 

ناجً  \التوزٌع الجؽرافً لسكان االمٌن فً محافظة بابل 
 –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -البوحمدي. جواد عبٌس

 .2016كلٌة التربٌة ، 

761  



 سم  28ص : أٌض ؛  347
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -أ    ة السكانٌة                   الجؽرافٌ-1
 

304,6  
 894ح 
 

 
 الحمٌداوي ، نبٌل مراد صالح 

-1987التحلٌل المكانً لنمو سكان لضاء الشامٌة للمدة )
الحمٌداوي._ المادسٌة : جامعة  نبٌل مراد صالح\(..2010

 . 2016كلٌة االداب ،  –المادسٌة 
 سم  28ص ؛  153

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة 
 العنوان -أ  )لضاء الشامٌة(       الجؽرافٌة السكانٌة -1
 

762  

304,6  
 894ش 

 

 الشمري ، ودٌان راسم مسٌر                     
التحلٌل المكانً لمعدالت الخصوبة السكانٌة واتجاهاتها فً 

المادسٌة : -.ودٌان راسم مسٌر الشمري \لضاء الشهاشمٌة ..
 2016كلٌة االداب ،  –ة المادسٌة جامع
 سم 28ص ؛  211

 الجؽرافٌة رسالة ماجستٌر اداب فً
 بابل )لضاء الهاشمٌة(  –العراق  –جؽرافٌة السكان -1
 بابل )لضاء الهاشمٌة ( –العراق  –الخصوبة -2

 العنوان-أ   
 

763  

304,6402
12 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، عمار عبٌس شمبارة

-1997التحلٌل المكانً للوفٌات فً لضاء المائم للمدة 
المادسٌة : جامعة عمار عبٌس شمبارة الجبوري._  \ 2013

 . 2016كلٌة االداب ،  –المادسٌة 
 سم . 28ص ؛  217

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة 
 (  2013-1997احصائٌات )–بابل )لضاء المسم( -1
 العنوان-أ(     2013-1997احصائٌات )–الوفٌات -2

 

764  

304،667 
 959م 
 

 
 الموسوي ، زهراء سامً عٌدان 

المعاٌٌر الفسلجٌة وفصائل الدم فً  دراسة العاللة بٌن بعض
، زهراء  \النساء المجهضات والحوامل فً محافظة المادسٌة 

 –الموسوي  ._ المادسٌة : جامعة المادسٌة  سامً عٌدان
 .2016كلٌة االداب ، 

 107سم . 28ص ؛ 
 علم الحٌوان  \رسالة الماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان -العراق )المادسٌة(                    أ –االجهاض -1
 

765  



305,42 
 894ح 
 

 
 الحمٌري ، فرح االسالم علً الحمٌري 

فرح االسالم  \دور المرأة الجزائرٌة فً الثورة التحرٌرٌة 
كلٌة التربٌة للعلوم  –علً الحمٌري._بابل : جامعة بابل 

 2016االنسانٌة، 
 سم 28ص ؛  236
 ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث  رسالة

تارٌخ حدٌث             –الجزائر -2المراة فً المجتمع   -1
 العنوان -أ

 

766  

305،42 
 942ح 

 
 حوراء عطا مخٌطً 

المراة فً الفكر العربً المعاصر لاسم امٌن ودمحم حسٌن فضل 
كلٌة االداب –._ بؽداد:جامعة بؽدادحوراء عطا مخٌطً  /هللا 
 ،2016 

 سم  28ص ؛  250
 رسالة ماجستٌر فلسفة

 العنوان -أ                     المراة فً المجتمع     -1

767  

305،567 
 949ج 
 

 
 الجودة ، مها ناظم عزٌز 

مها  \( 1832-1789الرق فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة )
كلٌة التربٌة  –ناظم عزٌز الجودة  ._كربالء : جامعة كربالء 

 ،2016 
 سم 28؛ ص  200

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث 
 العنوان -الرق فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة         أ-1
 

768  

306 
 929ج 
 

 
 جنان علً عبد 

دراسة انثروبولوجٌة  –ثمافة التجمٌل فً المجتمع العرالً 
جنان علً عبد ._ بؽداد :  \فً منطمتً الجادرٌة والمنصور 

 2016االداب ، كلٌة  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  172

 انثرولوجٌا الثمافٌة  \رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع 
 المنصور ( –العراق )الجادرٌة  –انثرولوجٌا الثمافٌة -1
 العنوان -أ

 

769  

306 
 89ع 
 

 
 علً شنان كرٌم 

العاللات الثمافٌة للزمن دراسة انثرولوجٌة فً مدٌنة النجؾ 
بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -كرٌم .علً شنان  \االشرؾ 

770  



 .2016كلٌة االداب،  –
 سم  28ص ؛  197

 رسالة ماجستٌر فً االنثروبولوجٌا واالجتماع 
 النجؾ االشرؾ ( -االنثروبولوجٌا االجتماعٌة ) العراق-1
 العنوان -أ

 

306،42 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، خلؾ كرٌم كٌوش علً 

لالحزاب العرالٌة ودورها فً العاللات العامة التسوٌمٌة 
._ خلؾ كرٌم كٌوش علً التمٌمً \هور تدرٌب اولوٌات الجم
  2016كلٌة االعالم ، –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم  28ص ؛  256
 اطروحة دكتوراه فً فلسفة االعالم

 العنوان                      -االعالم                    أ-1
 

771  

306،42 
 624ع 
 

 
 ابراج هاشم سٌد دمحمالعطار ، 

صورة المراة فً الدراما التلفزٌونٌة العرالٌة دراسة 
ابراج هاشم سٌد دمحم العطار._ بؽداد : جامعة بؽداد  \تحلٌلٌة..

  2016كلٌة االعالم ، –
 سم  28ص ؛  123

 العاللات العامة   –رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان -المراة فً الدراما                     أ -1
 

772  

306،42 
 354م 

 
 دمحم فخري حسن 

صناعة الرمز فً السٌنما االمرٌكٌة وانعكاساتها على 
كلٌة  –دمحم فخري حسن  ._ بؽداد : جامعة بؽداد  \الجمهور 
  2016االعالم ،

 سم  28ص ؛  330
 رسالة دكتوراه فً االعالم

 العنوان -أ   السٌنما االمرٌكٌة      -2االعالم         -1
 

773  

306،45 
 998خ 
 

 
 الخوٌلد ، احمد حسن ؼالً

العمالة المإلتة فً ضوء ثنائٌة سوق العمل دراسة مٌدانٌة 
احمد حسن ؼالً الخوٌلد ._ المادسٌة :  \فً مدٌنة الدٌوانٌة 

 2016كلٌة االداب ،  –جامعة المادسٌة 
 164سم . 28ص ؛ 

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع 
 العنوان -االجتماع ، علم                                    أ-1
 

774  

306،461  775  



 658أ 
 

 االعسم ، زٌنب عبد الجواد عباس برٌهً 
 \التعلٌم وتمكٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة : دراسة مٌدانٌة..

._ المادسٌة : جامعة  زٌنب عبد الجواد عباس برٌهً االعسم
 2016كلٌة االداب،  –المادسٌة 

 178سم . 28ص ؛ 
 رسالة الماجستٌرادابفً علم االجتماع 

 العنوان -أ  ً  ، علم                   االجتماع المرض-1
 

306،81 
 895ح 
 

 
 خمٌس ارحٌم خمٌس ورد 

الزواج خارج محاكم االحوال الشخصٌة وانعكاساتها 
._ بؽداد : جامعة  خمٌس ارحٌم خمٌس ورد  \االجتماعٌة ..

 2016كلٌة االداب،  –بؽداد 
 202سم . 28ص ؛ 

 رسالة الماجستٌر فً علم االجتماع )خدمة اجتماعٌة(
 العنوان -أ                             الزواج        -1
 

776  

307،12 
 599ح 
 

 
 حسٌن مالن بالر

الحالة الدراسة  –المالئمة البٌئٌة للعٌش فً المدٌنة العرالٌة 
 -._ بؽداد : جامعة بؽدادحسٌن مالن بالر  \مدٌنة النجؾ  –

  2016للٌمً للدراسات العلٌا ، مركز التخطٌط الحضري واال
 سم  28ص ؛  102

 الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري  واالللٌمً
 العنوان  -أ   العراق )النجؾ(            –تخطٌط المدن -1
 

777  

307،12 
 599ح 
 

 
 الحسٌنً ، علً محسن جاسم 

المناطك العشوائٌة وانعكاساتها االمنٌة واالجتماعٌة على 
 علً محسن جاسم الحسٌنً  \المدٌنة ..

 سم . 28ص : اٌض ؛  135
 رسالة ماجستٌر فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً

 العنوان -أ       العراق )الحلة(         –تخطٌط المدن -1
 

778  

307،12 
 938س 

 

 
 سها مناتً عباس 

استراتٌجٌة التنمٌة الموجهة بالنمل العام فً مدٌنة بؽداد 
سها مناتً عباس._  \)دراسة تحلٌلٌة لمركز بؽداد التجاري( 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً ،  -بؽداد : جامعة بؽداد
2016  . 
 سم  28ص ؛  102

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري  واالللٌمً
 العنوان  -أ    العراق )بؽداد(             –مدن تخطٌط ال-1

779  



 

307،12 
 225ع 
 

 
 عباس عالوي مطلن

تحدٌث خرائط حدود الملكٌة تدعم للمخططات االساسٌة منطمة 
عباس عالوي مطلن._ بؽداد :  \الدراسة )شمال مدٌنة بؽداد( 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات  -جامعة بؽداد
 .  2016العلٌا ، 

 سم  28ص : اٌض  ؛  89
 الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري  واالللٌمً

 العنوان  -أ      العراق )بؽداد(           –ط المدن تخطٌ-1
 

780  

307،12 
 992ل 
 

 
 لٌنا عبد االمٌر فاخر

النمو الحضري بٌن حواؾ المدن ومدن الحواؾ التعمٌد فً 
 -لٌنا عبد االمٌر فاخر._ بؽداد : جامعة بؽداد \النمو الحضري 

 .  2016مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  144

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري  واالللٌمً
 العنوان  -أ                             تخطٌط المدن     -1
 

781  

307،12 
 389م 
 

 
 محمود حسٌن مصطفى 

تاثٌر التحضر المفرط على تؽٌٌر استعماالت االرض مدٌنة 
محمود حسٌن مصطفى ._ بؽداد :  \اربٌل حالة دراسٌة 

 .  2016مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً  ،  -جامعة بؽداد
 سم  28ص ؛  202

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التخطٌط 
 ن  العنوا-أ                             تخطٌط المدن     -1
 

782  

307،12 
 567م 

 
 مصطفى حسن طالب 

التنمٌة الرٌفٌة الذاتٌة محافظة بابل رٌؾ ناحٌة الدبلة 
 -مصطفى حسن طالب ._ بؽداد : جامعة بؽداد \انموذجا" 

 .  2016مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً  ، 
 سم  28ص ؛  77

 الدبلوم العالً فً التخطٌط الحضري  واالللٌمً
 العنوان-أ   لعراق )بابل(               ا –تخطٌط المدن -1
 

783  

307،12 
 392ن 
 

 
 نجوى صادق عبد

التكامل البٌئً الحضري لالحٌاء السكنٌة المستدامة دراسة 
حً السالم –تطبٌمٌة فً جزء من مدٌنة النجؾ االشرؾ

مركز التخطٌط  -._ بؽداد : جامعة بؽداد نجوى صادق عبد\

784  



 .  2016ا  ، الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌ
 سم  28ص ؛  119

 رسالة ماجستٌرفً علوم التخطٌط 
 العنوان-أ تخطٌط المدن        -2حضري   التخطٌط ال-1
 

307،12 
  254ي 
 

 
 الٌاسري ، عمار عبد الكرٌم خٌطان

بد عمار ع \استصالح االإاضً والتنمٌة المكانٌة المستدامة 
مركز  - ._ بؽداد : جامعة بؽداد الكرٌم خٌطان الٌاسري

  2016التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا  ، 
 سم  28ص ؛  137

 رسالة ماجستٌرفً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان-أ   ت                      مساحا –التخطٌط -1
 

785  

307،1216 
 524أل 
 

 
 أل شبر ، حٌدر رزاق دمحم

تجزئة  لطع االراضً السكنٌة وتاثٌراتها على خدمات البنى 
حٌدر رزاق دمحم أل \التحتٌة الماء الصافً والصرؾ الصحً 

مركز التخطٌط الحضري  -شبر._ بؽداد : جامعة بؽداد
 .  2016واالللٌمً للدراسات العلٌا  ، 

 سم  28ص ؛  117
 رسالة ماجستٌرفً علوم التخطٌط

 العنوان-أ                       تخطٌط المدن        -1
 

786  

307،1216 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، انٌس حاتم حسن 

التوزٌع المكانً لمحطات الكهرباء دراسة تخطٌطٌة لمحطتً 
انٌس حاتم حسن  \كهرباء جنوب بؽداد الؽازٌة والحرارٌة

مركز التخطٌط الحضري  -الجبوري._ بؽداد : جامعة بؽداد
 .  2016واالللٌمً للدراسات العلٌا  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  123
 واالللٌمًرسالة ماجستٌرفً علوم التخطٌط الحضري 

 بؽداد    –التخطٌط االللٌمً -2بؽداد    –التخطٌط الحضري  -1
 العنوان-أ   

787  

307،1216 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، حنان محمود شكر 

التحلٌل المكانً لممومات االستثمار الزراعً ودوره فً 
حنان محمود شكرالجبوري._ بؽداد  \تحمٌك التنمٌة الرٌفٌة..

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات  -: جامعة بؽداد
 .  2016العلٌا  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  193
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التخطٌط الحضري واالللٌمً

 العراق )كربالء(  -2تخطٌط المدن    –ٌط الحضري التخط -1

788  



 العنوان -أ      
 

307،1216 
 284ح 
 

 
 حامد خضٌر كاظم 

التنمٌة المكانٌة المستدامة وامكانٌة حصاد المٌاه لمنطمة بدرة 
حامد خضٌر كاظم ._ بؽداد : جامعة  \العراق  –واسط  –

لعلٌا  ، مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات ا -بؽداد
2016  . 
 سم  28ص ؛  199

 اطروحة دكتوراه فً التخطٌط 
 العنوان-أ  العراق(    –محافظة واسط تخطٌط المدن )-1
 

789  

307,1216 
 944ح 
 

 
 حٌدر سلٌم عبد البالً 

االدارة الحضرٌة لتفعٌل االستثمارات البلدٌة )بلدٌة 
._ بؽداد : جامعة حٌدر سلٌم عبد البالً   \ٌة( المحمود

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا  ،  -بؽداد
2016  . 

 سم  28ص ؛  95
 الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً

 العنوان-أ      التخطٌط االللٌمً-2تخطٌط المدن   -1
 

790  

307,1216 
 944ح 

 
 حٌدر عبد الهادي عبد الواحد

حٌدر  \امكانات التعمٌد لنظام النمل الحضري فً مدٌنة بؽداد 
مركز  -._ بؽداد : جامعة بؽدادعبد الهادي عبد الواحد 

 2016،  التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا 
 سم  28ص : اٌض؛  84

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان-أ       تخطٌط المدن ) مدٌنة بؽداد (-1
 

791  

307,1216 
 723خ 
 

 
 الخفاجً ، همام كرٌم كاظم 

التكامل المكانً لخدمات البنى التحتٌة فً المدن دراسة 
._ بؽداد : فاجً همام كرٌم كاظم الخ \تحلٌلٌة تخطٌطٌة ..

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات  -جامعة بؽداد 
 .  2016العلٌا  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  143
 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً

 التخطٌط االللٌمً-2التخطٌط الحضري    -1
 العنوان -أ مات الصحٌة                 الخد-3    
 

792  

307,1216  793  



 926ز 
 

 الزوبعً ، أالء اسماعٌل خلٌؾ
ل تحلٌل امكانٌات التنمٌة المكانٌة فً لضاء ابو ؼرٌب وسب

._ بؽداد : جامعة الء اسماعٌل خلٌؾ الزوبعً ، أ \تعزٌزها 
مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا  ،  -بؽداد 

2016  . 
 سم  28ص : اٌض ؛  143

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان -أ       تخطٌط المدن ) لضاء ابو ؼرٌب (-1
 

307,1216 
 264س 

 

 
 الساعدي ، ادٌان رسن عبدالصاحب

التحلٌل المكانً لخرٌطة حرمان خدمات البنى التحتٌة فً 
البصرة  -ادٌان رسن عبدالصاحب الساعدي . \مدٌنة البصرة 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، –: جامعة البصرة 
 سم  28ص : اٌض ؛  166

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة 
 العنوان -أ  مدٌنة البصرة            –تخطٌط المدن -1
 

794  

307,1216 
 649س 

 

 
 السعدي ، نور عامر ناجً

اثر النشاط االساسً على النمو السكانً فً منطمة النهروان 
مركز  -._ بؽداد : جامعة بؽداد ر عامر ناجً السعدينو \

  2016للٌمً للدراسات العلٌا  ، التخطٌط الحضري واال
 سم  28ص ؛  84

 درجة دبلوم عالً مهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان-أ  مة النهروان(            تخطٌط المدن )منط-1
 

795  

307,1216 
 942س 

 

 
 سٌدا سركٌس مسروب اوهانٌسٌان

سٌدا  \استخدام االنظمة الذكٌة فً تخطٌط النمل لمدٌنة بؽداد 
مركز  -جامعة بؽداد  ._ بؽداد :اوهانٌسٌان  سركٌس مسروب

  2016للٌمً للدراسات العلٌا  ، التخطٌط الحضري واال
 سم  28ص : اٌض ؛  148

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان -أ            تخطٌط المدن ) مدٌنة بؽداد (-1
 

796  

307,1216 
 692ل 
 

 
 لعٌبً ، جبار جمعة 

حوكمة التوسع المستمبلً للمدنٌة ) مركز لضاء العمارة ( 
 –جبار جمعة لعٌبً ._ بؽداد : جامعة بؽداد  \حالة دراسٌة 

  2016المعهد العالً للدراسات العلٌا  ، 
 سم  28ص ؛  90

 دبلوم عالً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً

797  



 العنوان -تخطٌط المدن ) لضاء العمارة ( أ-1
 

307,1216 
 959م 

 
 المنصوري ، دعاء صالح مهدي

 \عشوائٌة االستعمال التجاري واثرها على المشهد الحضري 
مركز  -دعاء صالح مهدي المنصوري._ بؽداد : جامعة بؽداد

 .  2016التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  73

 ًشهادة دبلوم عالً مهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌم
 العنوان-تخطٌط المدن )منطمة بؽداد الجدٌدة(            أ-1
 

798  

307,1216 
 29هـ 
 

 
 هبة صباح نوري

هبة  \ستراحة المدن الخضراء وعملٌة التمرحل للوصول لال
مركز التخطٌط  -._ بؽداد : جامعة بؽدادصباح نوري 

 .  2016الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  135

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العنوان-تخطٌط المدن )لضاء المحمودٌة(            أ-1
 

799  

307,14 
 568م 
 

 
 المشعالوي ، اركان ناهً موسى 

 \تحلٌل جؽرافً المكانات التنمٌة الرٌفٌة فً لضاء الرمٌثة 
 –اركان ناهً موسى المشعالوي._ ذي لار : جامعة ذي لار 

 .  2016كلٌة االداب ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  293

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 
 العنوان-أ    التنمٌة الرٌفٌة    –لرمٌثةلضاء ا –البصرة -1
 

800  

307,21 
 582ب 
 

 
 بسمة صالح الدٌن محمود خوشنار

دراسة امكانٌة تخوٌل منطمة جزرة حدٌدٌة الشط الى محمٌة 
._ بؽداد :  مة صالح الدٌن محمود خوشنار بس \طبٌعٌة 

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات  -جامعة بؽداد
 .  2016العلٌا  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  79
 لٌمًدبلوم عالً فً التخطٌط الحضري واالل

 العنوان-تخطٌط المدن )منطمة جزرة جدٌدة(            أ-1
 

801  

307,336 
 824ع 
 

 
 عماد عبٌد حمد

عماد عبٌد حمد._  \المشكالت االجتماعٌة للسكن العمودي 
 .  2016كلٌة االداب ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 

802  



 سم  28ص ؛  254
 رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع 

 العنوان-علم                            أاالجتماع السكانً ، -1
 

310 
 394أ 
 

 
 اثٌر دمحم ناجً عزت 

اثٌر  \العراق  دراسة احصائٌة عن والع البطالة بٌن محافظات
كلٌة االدارة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد دمحم ناجً عزت
 .2016وااللتصاد  ، 

 سم  28ص : اٌض  ؛  62
 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-أ      البطالة              -2  االحصاء التطبٌمً-1
 

803  

310 
 384أ 
 

 
 احمد علوان صالح 

 Quasi – indelyطرائك تمرٌر دالة المخاطرة لتوزٌع 
احمد علوان صالح._ بؽداد : جامعة بؽداد    \الحث الممارن 

 .2016، كلٌة االدارة وااللتصاد   –
VXII – I    76  سم 28ص : اٌض  ؛ 

 رسالة ماجستٌر  فً االحصاء
 العنوان-أ                                    االحصاء     -1
 

804  

310 
 582أ 
 

 
 اسماء حسٌن سمٌر دٌوان

استخدام سالسل ماركوؾ المخفٌة فً تحلٌل البٌانات الحٌوٌة 
الجامعة المستنصرٌة ._ بؽداد :  اسماء حسٌن سمٌر دٌوان\

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد،  –
 سم  28ص ؛  147

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوماالحصائٌة
 العنوان-أ                                      االحصاء     -1
 

805  

310 
 582أ  
 

 
 أٌات صادق جعفر

 \نماذج ..الطرائك البٌزٌة والتملٌدٌة فً تمدٌر معلمات بعض 
كلٌة االدارة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد  أٌات صادق جعفر

 .2016وااللتصاد  ، 
 سم 28ص : اٌض  ؛  73

 رسالة ماجستٌر علوم  فً االحصاء
 العنوان-أ                                     االحصاء    -1
 

806  

310 
 982أ 
 

 
 اٌالؾ بهاء علوان

(  الحصٌن مع  Gold fold quandtممارنة بٌن اختبار )

807  



اٌالؾ بهاء علوان._ بؽداد : جامعة   \اختبارات اخرى ..
 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد 
 سم 28ص : اٌض  ؛  106

 رسالة ماجستٌر علوم  فً االحصاء
 العنوان-أ                                 االحصاء-1
 

310 
 982أ 
 

 
 اٌمان احمد ٌاسٌن 

التحلٌل العنمودي فً تصنٌؾ المرى المنتجة استخدام 
 \ 2014-2005للمحاصٌل الشتوٌة فً العراق للفترة من 
كلٌة االدارة  –اٌمان احمد ٌاسٌن._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 .2016وااللتصاد  ، 
 سم 28ص ؛  116

 الدبلوم االحصائً فً االحصاء التطبٌمً  
 العنوان-أ                                  االحصاء-1
 

808  

310 
 992أ 
 

 
 اٌناس عبد الحافظ دمحم

 \تمدٌر نماذج مختلطة للبٌانات المصنفة مع التطبٌك العملً 
كلٌة االدارة  –اٌناس عبد الحافظ دمحم ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 .2016وااللتصاد  ، 
 سم 28ص ؛  114

 اطروحة دكتوراه فً االحصاء التطبٌمً  
 العنوان-أ                         االحصاء            -1
 

809  

310 
 494ب 
 

 
 برٌدة برهان كاظم 

التنبإ باستعمال نماذج االنحدار الذاتً العامة المشروطة بعدم 
برٌدة برهان كاظم._ بؽداد : جامعة بؽداد  \تجانس التباٌن ..

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –
 سم 28ص : اٌض  ؛  58

 علوم  فً االحصاءرسالة الماجستٌر 
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

810  

310 
 542ب 
 

 
 بشرى سعد جاسم

تمدٌر معلمات انموذج المعادالت  الهٌكلٌة المتضمن متؽٌرات 
بشرى سعد جاسم._ بؽداد :  \الوساطة مع تطبٌك عملً 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –جامعة بؽداد 
 سم 28؛  ص 86

 رسالة الماجستٌر علوم  فً االحصاء
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

811  



310 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، سهاد علً شهٌد مجٌد

دراسة ممارنة لبعض طرائك تمدٌر االنموذج الدٌنامٌكً 
سهاد علً شهٌد مجٌد التمٌمً._ بؽداد :  \المكانً الخاصة ..

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد،  –المستنصرٌة الجامعة 
 سم 28ص : اٌض ؛  99

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االحصائٌة
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

812  

310 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، سلمان احمد مجٌد 

 استعمال السالسل الزمنٌة فً التنبإ بكمٌة النفاٌات الصلبة
سلمان احمد مجٌد الجبوري._  \لمحافظة بؽداد والمردود..

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم 28ص ؛  55

 دبلوم عالً  فً االحصاء البٌئً 
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

813  

310 
 929ج 
 

 
 جنان عبد االمٌر عنبر

 \الممدرات البٌزٌة الحصٌنة مع ممدرات اخرى ..ممارنة بٌن 
كلٌة االدارة  –جنان عبد االمٌر عنبر._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 .2016وااللتصاد، 
 سم 28ص : اٌض ؛  117

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاء
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

814  

310 
 82ح 
 

 
 بٌدحال كاظم ع

 حال كاظم عبٌد  \تمدٌر الدالة الالمعلمٌة للبٌانات العنمودٌة 
 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 28ص ؛  38
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاء

 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

815  

310 
 494د 
 

 
 درٌد حسٌن بدر

تشخٌص وتمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً للبٌانات المزدوجة 
 درٌد حسٌن بدر \فً حالة عدم تحمٌك بعض فرضٌاته 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم 28ص ؛  150

 رسالة دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاء
 العنوان-أ   فلسفة                                  -االحصاء -1

816  



 

310 
 496د 
 

 
 الدرٌعً ، مهدي علً عبد الحسن 

بعض طرائك تمدٌر معلمات دالة المعولٌة لنموذج احتمالً 
 مهدي علً عبد الحسن الدرٌعً \حركً فً تطبٌك عملً 
 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 28ص : اٌض ؛  51
 فً االحصاءرسالة الماجستٌر علوم  

 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

817  

310 
 598ر 
 

 
 رسول هادي عبد المنعم 

الممدر اللبً فً تصمٌم لوحة السٌطرة )هوتلنن( للمشاهدات 
رسول هادي عبد المنعم._ بؽداد  \المنفردة مع تطبٌك عملً 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –: جامعة بؽداد 
 سم 28ص : اٌض ؛  63

 رسالة ماجستٌر فً علوم  االحصاء
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

818  

310 
 952ر 
 

 
 رٌسان عبد االمام زعالن 

استمال اسلوببٌز لتمدٌر منظومة المعادالت االنٌة فً حالة 
 رٌسان عبد االمام زعالن  \المتؽٌر الداخلً مصنؾ ثنائٌا ..

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم 28ص : اٌض ؛  171

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً  االحصاء
 العنوان-أ            االحصاء                         -1
 

819  

310 
 264س 

 

 
 الساعدي ، االء حسن جلوب

نمذجة وتمدٌر دالة معولٌة بعض االنظمة فً حالة عدم تماثل 
._ بؽداد : الجامعة االء حسن جلوب الساعدي   \ها مركبات

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –المستنصرٌة 
 سم 28ص : اٌض ؛  108

 االحصاءرسالة ماجستٌر علوم فً 
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

820  

310 
 264س 

 

 
 الساعدي ، علً احمد حسن 

استخدام نماذج السالسل الزمنٌة الهجٌنة وؼٌر الهجٌنة فً 
علً احمد  \التنبإ باعداد المسافرٌن لمطار بؽداد الدولً 

كلٌة  –حسن الساعدي ._ بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
 .2016االدارة وااللتصاد  ، 

821  



 سم 28ص ؛  104
 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

310 
 284س 

 

 
 سامر عادل عبد هللا 

دراسة تحلٌلٌة للعوامل البٌئٌة المإثرة على انتاج التمور فً 
هللا._ بؽداد : جامعة سامر عادل عبد   \محافظة البصرة 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد
 سم 28ص : اٌض ؛  52

 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-أ    محافظة البصرة       –التمر -2االحصاء  -1
 

822  

310 
 862س 

 

 
 السلطانً ، ؼٌث عبد الشهٌد كاظم 

متعدد  –مل تمدٌرات معلمات أنموذج االنحدار متعددال العوا
ؼٌث عبد   \الحدود من الدرجة الثانٌة مع تطبٌك عملً 

كلٌة االدارة  –الشهٌد كاظم السلطانً ._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 .2016وااللتصاد  ، 

 سم 28ص : اٌض ؛  70
 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-أ                               االحصاء        -1
 

823  

310 
 924س 

 

 
 سهاد  احمد احمد

استعمال اشجار االنحدار التصنٌفٌة واالنحدار اللوجستً فً 
سهاد  احمد احمد._ بؽداد : جامعة   \تمدٌر انموذج تجمٌعً 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد 
 سم 28ص : اٌض ؛  111

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االحصاء
 العنوان-أ                         االحصاء               -1
 

824  

310 
 998س 

 

 
 السهٌل ، اسٌل محمود شاكر 

تمدٌر معولٌةاالنظمة باستعمال ممدرات بٌزالالمعلمٌة وشبه 
اسٌل محمود شاكر السهٌل ._ بؽداد : جامعة بؽداد  \المعلمٌة 

 .2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –
 سم 28ص : اٌض + مالحك ؛  95

 دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاءاطروحة 
 العنوان-أ                           االحصاء          -1
 

825  

310 
 998س 

 
 السهٌل ، رباب علً عبد الرحمن 

826  



استعمال نماذج بوكس وجٌنكنز للتنبإ بكمٌة االنتاج لبعض  
رباب علً  \المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة فً محافظة بؽداد 

كلٌة االدارة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد السهٌل عبد الرحمن
 2016وااللتصاد  ، 

 سم 28ص : اٌض ؛  78
 دبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-أ                         االحصاء            -1
 

310 
 982ش 

 

 
 شٌماء احمد دمحم 

للفترة تؤثٌر تؽٌٌر اسعار النفط على موازنة العراق العامة 
شٌماء احمد دمحم ._ بؽداد : جامعة بؽداد   \( 2014 -2003)
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –

 سم 28ص : اٌض ؛  49
 دبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-أ        ترول                الب-2االحصاء -1
 

827  

310 
 293ص 

 

 
 الصبٌحً ، عامر دحام خلؾ 

نجاز ودورها فً تحمٌك المدرة التنافسٌة المحاسبة عن اال
للشركات الصناعٌة العرالٌة )شركة الشهٌد العامة النتاج 

._ بؽداد : جامعة بؽداد عامر دحام خلؾ الصبٌحً \النحاس( 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –

 سم 28ص ؛  199
 رسالة ماجستٌر فً علوم االحصاء

 العنوان-أ                        االحصاء               -1
 

828  

310 
 247ط 
 

 
 طارق عزٌز صالح شهاب 

بعض الطرائك شبه العلمٌة فً تمدٌر واختٌار المتؽٌر 
طارق عزٌز صالح شهاب._ بؽداد  \النموذج المإشر الواحد 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –: جامعة بؽداد 
 سم 28ص ؛ 124

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االحصاء
 العنوان-أ                 االحصاء                        -1
 

829  

310 
 299ط 
 

 
 الطائً ، عدوٌة حسن ٌوسؾ 

استعمال بعض نماذج السالسل الزمنٌة للتنٌإ بمحصول الرز 
عدوٌة حسن   \عراق فً بعض مناطك الوسط والجنوب فً ال

كلٌة االدارة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد ٌوسؾ الطائً 
 2016وااللتصاد  ، 

 سم 28ص ؛  66

830  



 درجة دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-أ                      االحصاء                -1
 

310 
 229ط 
 

 
 الطائً ، علً صبٌح فرحان دمحم

  \مستوى تعلٌم المرأة فً العراق وتاثٌره فً امراضاالطفال 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد علً صبٌح فرحان دمحم الطائً ._ 

 2016االدارة وااللتصاد  ، 
 سم 28ص : اٌض ؛  70

 الدبلوم العالً فً علوم االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-أ  تعلٌم                 –أة المر -2االحصاء -1
 

831  

310 
 225ع 
 

 
 عباس دوٌن عنكوش

التنبإ بحركة الطرود البرٌدٌة الصادرة والواردة باستعمال 
عباس دوٌن عنكوش._ بؽداد :  \اذج بوكس وجٌنكز نم

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –جامعة بؽداد 
 سم 28ص : اٌض ؛  69

 درجة دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-االحصاء                                     أ-1
 

832  

310 
 225ع  
 

 
 عباس كولمراد بن مراد باجالن 

البماء شبه المعلمٌة متعددة المراحل للمصابٌن  تحلٌل دالة
عباس كولمراد بن مراد باجالن ._ بؽداد : جامعة   \بالعمم 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد 
 مس 28ص : اٌض ؛ 111

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم  االحصاء
 العنوان -أ         عمم                   ال-2االحصاء  -1
 

833  

310 
 24ع 
 

 
 عبد السادة دمحم ناصر 

تطبٌك المسار الحرج الضبابً  فً تحلٌل شٌكات االعمال 
عبد السادة دمحم ناصر._  \لمشروع مجمع التاجٌات السكنً 

كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
2016 
 سم 28ص ؛  630

 رسالة ماجستٌر فً علوم  االحصاء
 العنوان -أ                             االحصاء        -1
 

834  

310 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، رؼدة زٌاد طارق

استعمال االنتروبً مع طرائك اخرى فً تمدٌر دالة بماء 

835  



رؼدة زٌاد طارق   \توزٌع كاما العالم للسكان فً العراق 
،  كلٌة االدارة وااللتصاد  –العبٌدي._ بؽداد : جامعة بؽداد 

2016 
 سم 28ص ؛  75

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء
 العنوان-أ       م                     العم-2االحصاء  -1
 

310 
 722ع 
 

 
 العمابً ، انمار رسول شعٌث 

بناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرائك 
انمار رسول شعٌث العمابً ._  \المعلمٌة  مع تطبٌك عملً 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –: جامعة بؽداد  بؽداد
 سم 28ص : اٌض ؛  110

 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء
 العنوان-أ        مم                    الع-2االحصاء  -1
 

836  

310  
 89ع 
 

 
 علً بندر نعٌمة 

تمدٌر دوال الفشل للتوزٌع الناتج من دمج توزٌع 
بندر نعٌمة ._ بؽداد : جامعة بؽداد علً   \بواسونلٌنولً مع..

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –
 سم 28ص ؛  85

 اطروحة دكتوراه فً  االحصاء
 العنوان-أ                                   االحصاء -1
 

837  

310 
 89ع 
 

 
 علً حسٌن فلوح

استعمال طرٌمة انحدار الحرؾ والمركبات الرئٌسٌة فً تمدٌر 
انموذجاللوجستن  فً حالة وجود مشكلة العدد معلمات 

علً حسٌن فلوح ._ بؽداد :  \الخطً مع تطبٌك عملً 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –جامعة بؽداد 

 سم 28ص ؛  71
 رسالة ماجستٌر علوم فً االحصاء

 العنوان-االحصاء                                   أ-1
 

838  

310 
 89ع 
 

 
 علً سلمان حبٌب 

استعمال بعض الطرائك الالمعلمٌة فً تمدٌر نموذج االنحدار 
 علً سلمان حبٌب  \الذاتً الالخطً بوجود متؽٌر خارجً ..

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم 28؛ : اٌضص  71

 دكتوراه فلسفة فً علوم االحصاء
 العنوان-أ                االحصاء                   -1

839  



 

310 
 249غ 
 

 
 ؼادة مصطفى عطا

ؼادة  \لن فً العراق التنبإ باالرلام المٌاسٌة السعار المسته
كلٌة االدارة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد  مصطفى عطا
 2016وااللتصاد  ، 

 مس 28ص ؛  91
 دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-أ             االحصاء                      -1
 

840  

310 
 258ق 
 

 
 لاسم دمحم صاحب 

التحلٌل االحصائً لفمر االطفال وفما لبٌانات المسح 
لاسم دمحم  \ 2012االجتماعً وااللتصادي لالسرة لسنه 

كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –صاحب._ بؽداد : جامعة بؽداد 
2016 

 سم 28ص : اٌض ؛  75
 درجة  دبلوم عالً فً االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-االحصاء                                   أ-1
 

841  

310 
 495ق 
 

 
 المرٌشً ، حسٌن عٌسى مسلم 

ممارنة احصائٌة للحالة الصحٌة الطفال المحافظات الجنوبٌة 
حسٌن عٌسى  \ 2011و2006دون الخمس سنوات بٌن عام 

كلٌة االدارة  –جامعة بؽداد  مسلم المرٌشً._ بؽداد :
 2016وااللتصاد  ، 

 سم 28ص : اٌض ؛  63
 الدبلوم العالً فً علوم االحصاء التطبٌمً 

 العنوان-أ   الطفال ، امراض              ا-2االحصاء  -1
 

842  

310 
 929ن 
 

 
 الكنانً ، امجد هبة هللا حمزة 

جامعة استخدام مظروؾ البٌانات فً تموٌم كفاءة اداء كلٌات 
امجد هبة هللا حمزة الكنانً ._ بؽداد : الجامعة  \بؽداد..

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –المستنصرٌة 
 سم 28ص ؛  98

 رسالة ماجستٌر فً علوم  االحصاء
 العنوان-أ                               االحصاء          -1
 

843  

310 
 992ل 
 

 لٌنا نضال شوكت
ادرات التنبإ االحصائٌة فً تحلٌل لٌم الصاستعمال اسالٌب 

كلٌة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد لٌنا نضال شوكت  \النفطٌة 
 2016االدارة وااللتصاد  ، 

844  



 سم 28ص : اٌض ؛  47
 شهادة دبلوم عالً فً االحصاء

 العنوان-أ                                  االحصاء      -1
 

310 
 389م 
 

 
 محمود جاسب خضٌر 

 EWMA ة للمتوسط المتحرن الموزون اسٌا"لوحة السٌطر
 \والالمعلمٌة دراسة تجرٌبٌة ممارنة مع تطبٌك  المعلمٌة

كلٌة  –محمود جاسب خضٌر._ بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
 2016االدارة وااللتصاد  ، 

 سم 28ص : اٌض ؛  98
 رسالة ماجستٌر فً علوم  االحصاء

 العنوان-أ                           االحصاء          -1
 

845  

310  
 389م 
 

 
 مرٌم جمعة موسى 

طرائك لتمدٌر معالم نماذج عملٌات لٌفً وتوظٌفها فً اسعار 
 مرٌم جمعة موسى  \لشمال والمتحد عوائد اسهم مصرفً ا

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم 28اٌض ؛ ص :  98

 رسالة ماجستٌر فً علوم  االحصاء
 العنوان-أ                              االحصاء      -1
 

846  

310 
 925م 
 

 
 المناصٌر ، وضاح صبري ابراهٌم

  \طرق تمدٌرأنموذج راش للبٌانات المصنفة متعددة المٌاسات..
 –وضاح صبري ابراهٌم المناصٌر ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016االدارة وااللتصاد  ، كلٌة 
 مس 28ص : اٌض ؛  147

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االحصاء
 العنوان-أ                            االحصاء        -1
 

847  

310 
 689ن 
 

 
 نعمة ساهون شنان 

التنبإ بانتاج التمور فً الفرات االوسط باستخدام السالسل 
كلٌة  –: جامعة بؽداد نعمة ساهون شنان ._ بؽداد   \الزمنٌة 

 2016االدارة وااللتصاد  ، 
 سم 28ص : اٌض ؛  68

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً 
 العنوان-أ         التمور          -2بٌمً  االحصاء التط-1
 

848  

310 
 94ن 

 
 نور كمال عبد الكرٌم 

849  



العوامل المإثرة على انتاج بعض المحاصٌل الحملٌة فً  
 –نور كمال عبد الكرٌم ._ بؽداد : جامعة بؽداد   \العراق 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد  ، 
 سم 28ص ؛  51

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً   
 العنوان-أ                             االحصاء          -1
 

310،07 
 422ب 
 

 
 براء خلٌل ابراهٌم

التحوٌلٌة ) دراسة تمدٌر دالة االنتاج لبعض الصناعات 
كلٌة  –براء خلٌل ابراهٌم._ بؽداد : جامعة بؽداد  \تطبٌمٌة( 

 2016االدارة وااللتصاد  ، 
 سم 28ص : اٌض ؛  61

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً   
 العنوان-أ        دراسات           -ٌمً االحصاء التطب-1
 

850  

310,07 
 542ب 
 

 
 بشرى نصٌؾ جاسم 

الخصوبة فً العراق باالعتماد على خارطة الفمر والع 
بشرى  \)دراسة احصائٌة(  2013ووفٌات االمهات لسنة 

كلٌة االدارة وااللتصاد   –نصٌؾ جاسم._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 ،2016 

 سم 28ص : اٌض ؛  87
 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً   

 العنوان-أ   الفمر      -2دراسات   -االحصاء التطبٌمً -1
 

851  

320 
 59ح  

 

 
 حسن ساجت هداب 

البعد الوطنً للسٌاسات التعلٌمٌة فً الدول المتنوعة الثمافات 
كلٌة العلوم  –حسن ساجت هداب ._ بؽداد : جامعة بؽداد  \

 2016السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  200

 فرع نظم سٌاسٌة  \رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان  -أ                       السٌاسٌة          -1
 

852  

320 
 294ز 
 

 
 الزبٌدي ، حسن حمزة موسى 

مبدأ الفصل بٌن السلطات دراسة ممارنة بٌن الفكرٌن 
حسن حمزة موسى الزبٌدي ._  \االسالمً والؽربً الحدٌث 

 . 2016النجؾ : معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  274

 رسالة ماجستٌر فً الدراسات السٌاسٌة 
 العنوان  -أ                       السٌاسٌة             -1

853  



 

320 
 284ع 
 

 
 العامري ، حٌدر زاٌد عبوسً 

االنعكاسات االللٌمٌة والدولٌة لحركات االسالم السٌاسً فً 
حٌدر زاٌد عبوسً العامري ._ بؽداد :   \المنطمة العربٌة 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –بؽداد جامعة 
 سم 28ص ؛  384

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان  -أ                  السٌاسٌة                 -1
 

854  

320 
 225ع 
 

 
 عباس جواد صٌوان

المكانة الدستورٌة لنائب رئٌس الجمهورٌة فً االنظمة 
جواد صٌوان._ بؽداد : جامعة عباس  \السٌاسٌة العربٌة 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –بؽداد 
 سم 28ص ؛  204

 فرع النظم السٌاسٌة   \رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                           السٌاسٌة     -1
 

855  

320 
 384م 
 

 
 دمحم هادي عبد الخضر 

-2003فً العراق )التعددٌة الحزبٌة وازمة بناء الدولة 
._ بؽداد : معهد المعلمٌن  دمحم هادي عبد الخضر  \( 2014

 . 2016لسم العلوم السٌاسٌة ،  -للدراسات العلٌا
 سم  28ص ؛  255

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
-2003احوال سٌاسٌة ) -العراق-2العلوم السٌاسٌة -1

 العنوان -(             أ2014
 

856  

320 
 949م 
 

 
 مهدي علً مهدي 

مستمبل الدولة المومٌة دراسة تحلٌلٌة فً اطار التطورات 
مهدي   \البٌئة الدولٌة منذ بداٌة المرن الحادي والعشرٌن 

كلٌة العلوم  –علً مهدي ._ بؽداد : جامعة النهرٌن 
 2016السٌاسٌة ، 

 سم 28ص ؛  240
 لسم السٌاسة الدولٌة \اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان-السٌاسٌة                                      أ-1
 

857  

320 
 22هـ 
 

 
 هبة علً حسٌن 

اثر الوعً السٌاسً فً تنمٌة الدٌممراطٌة فً العراق بعد عام 
كلٌة  –هبة علً حسٌن._ بؽداد : جامعة بؽداد  \2003

858  



 2016العلوم السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  183

 فرع النظم السٌاسٌة   \رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ         2003عراق بعد عام ال \السٌاسٌة -1
 

320,01 
 384أ 
 

 
 احمد عبدالكرٌم عبد الوهاب 

احمد  \جدلٌة الحرٌة والعدالة فً الفكر السٌاسً الؽربً 
العلوم كلٌة  –عبدالكرٌم عبد الوهاب._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  279

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                         الفكر السٌاسً   -1
 

859  

320,01 
 384أ 
 

 
 احمد دمحم محٌسن 

أسس السبلطة السٌاسٌة الدٌنٌة فً الفكر السٌاسً الؽربً 
كلٌة  –جامعة بؽداد  احمد دمحم محٌسن ._ بؽداد :  \الوسٌط 

 2016العلوم السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  171

 فرع الفكر السٌاسً   –رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                         الفكر السٌاسً   -1
 

860  

320,01 
 384أ 
 

 
 احمد نجم عبود نجم

  \اطروحة سلطة المعرفة فً الفكر السٌاسً الؽربً المعاصر 
كلٌة العلوم  –احمد نجم عبود نجم._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  155

 فرع الفكر السٌاسً   –رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                         الفكر السٌاسً  -1
 

861  

320,01 
 483أ 
 

 
 أركان عبد الخضر كٌالن 

أركان عبد الخضر   \للسلفٌة فً العراق الفكر السٌاسً 
كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –كٌالن ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

2016 
 سم 28ص ؛  254

 اطروحة دكتوراه  فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                        الفكر السٌاسً   -1
 

862  

320,01 
 982أ 

 
 اٌمان عبد العظٌم كاظم 

863  



اٌمان عبد العظٌم كاظم._   \مٌشٌل فوكو السلطة فً فكر  
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 28ص ؛  167
 اطروحة دكتوراه  فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان-أ       مٌشٌل فوكو-2الفكر السٌاسً   -1
 

320,01 
 622د 
 
 

 
 دعاء نوري فلٌح 

دعاء  \الدولٌة ..منهج مثلث الصراع فً تحلٌل الصراعات 
كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد  نوري فلٌح

2016 
 سم 28ص ؛  241

 رسالة  دكتوراه فلسفة  فً العلوم السٌاسٌة 
 انموذج الكورٌتٌن    -2العلوم السٌاسٌة ، فلسفة   -1
 العنوان-أ 

 

864  

320,01 
 92ر 
 

 
 رنا مولود شاكر 

رنا   \الٌمٌنً االمرٌكً المعاصرالفكر السٌاسً لالتجاه 
كلٌة العلوم السٌاسٌة  –مولود شاكر ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 ،2016 
 سم 28ص ؛  409

 أطروحة  دكتوراه فلسفة  فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                     الفكر السٌاسً     -1
 

865  

320,01 
 823س 

 

 
 سماح نجم كاظم 

 سماح نجم كاظم   \الفكر السٌاسً للماركسٌة الؽربٌة الجدٌدة 
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 28ص ؛  247
 فرع الفكر السٌاسً   –رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان-أ    الماركسٌة            -2 الفكر السٌاسً -1
 

866  

320,01 
 982س 

 

 
 سٌماء سالم جاسم

 \االطروحات الفكرٌة لحزب جبهة العمل االسالمً فً االردن 
كلٌة العلوم  –سٌماء سالم جاسم  ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  213

 رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                          الفكر السٌاسً       -1
 

867  

320,01  868  



 248ع 
 

 عادل مصطفى بٌربن
عادل   \اسس الفردٌة وتطورها فً الفكر السٌاسً اللٌبرالً 

كلٌة العلوم  –._ بؽداد : جامعة بؽداد   بٌربن مصطفى
 2016السٌاسٌة ، 

 سم 28ص ؛  195
 فرع الفكر السٌاسً  \رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان-أ                       الفكر السٌاسً      -1
 

320,01 
 289ع 
 

 
 عالٌة عبد االمٌر عبد المجٌد

مبدأ الحكم الصالح فً فكر االحزاب السٌاسٌة العرالٌة 
عالٌة عبد االمٌر عبد المجٌد._ بؽداد : جامعة  \المعاصرة 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –بؽداد 
 سم 28ص ؛  274

 فرع الفكر السٌاسً  \أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                          الفكر السٌاسً         -1
 

869  

320,01 
 89ع 

 
 علً حمٌد موزان علً

._  علً حمٌد موزان علً  \الفكر السٌاسً عند حنة ارندت 
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم 28ص ؛  183
 فرع الفكر السٌاسً  \رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

حنة ارندت )فٌلسوفة المانٌة(                               -2الفكر السٌاسً  -1
 العنوان-أ

 

870  

320,01 
 948ع 
 

 
 العندلٌب ، انعام دمحم جواد رضا

ضا انعام دمحم جواد ر \الفكر السٌاسً عند السٌد هانً فحص  
لسم  –العندلٌب ._ بؽداد : معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا 

  2016العلوم السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  151

الفكر والنظم  \رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 السٌاسٌة(  

هانً فحص )مفكر سٌاسً(                               -2الفكر السٌاسً  -1
 العنوان   -أ

 

871  

320,01 
 924ع 
 

 
 العوادي ، احمد دمحم علً جابر 

احمد  \التجدٌد فً فكر الموى السٌاسٌة العرالٌة المعاصرة 
كلٌة العلوم  –دمحم علً جابر العوادي ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016السٌاسٌة ، 
 سم 28ص ؛  276

872  



 فرع الفكر السٌاسً  \أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-أ                       الفكر السٌاسً      -1
 

320,01 
 994م

 
 مهند احمد ٌاسٌن

العدالة والدٌممراطٌة اللٌبرالٌة فً فكر جون راولز/ مهند 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -احمد ٌاسٌن.

2016 
 سم28ص, 139

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فكر سٌاسً
 الفكر السٌاسً-1
 العنوان-جون راولز )مفكر ؼربً(            ا-2
 

873  

320,01 
 949ن

 
 النوري, كرٌم حسٌن علً

اطروحات التجدٌد فً الفكر السٌاسً االسالمً االٌرانً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المعاصر/ كرٌم حسٌن علً النوري.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 184

 فرع الفكر السٌاسً رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 الفكر السٌاسً-1
 العنوان-اٌران         ا –الفكر االسالمً -2
 

874  

320,01 
 528ه

 
 هشام عبد الملن محسن

نظرٌة الالعنؾ عند المهاتما ؼاندي/ هشام عبد الملن 
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -محسن.

 سم28ص, 196
 السٌاسٌة فرع الفكر السٌاسًرسالة ماجستٌر فً العلوم 

 العنوان-الفكر السٌاسً         ا-1
 

875  

320,01 
 894و

 
 ولٌد بارن حسن

 -مالمح الفكر السٌاسً عند برنارد لوٌس/ ولٌد بارن حسن.
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 254
اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / فرع الفكر 

 السٌاسً
 العنوان-الفكر السٌاسً          ا-1
 

876  

320,011 
 989ا

 
 اٌمن احمد دمحم

دور النظام السٌاسً فً بناء البعد السٌاسً لالمن االنسانً 

877  



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -العراق انموذجا/ اٌمن احمد دمحم.
 2016العلوم السٌاسٌة, 

 سم28ص: اٌض, 386
 سٌاسٌة فرع النظم السٌاسٌةاطروحة الدكتوراه فً العلوم ال

 السٌاسة , نظم-1
 العنوان-احوال سٌاسٌة        ا –العراق -2
 

320,011 
 929ح

 
 حنان عبد لوتً

صالحٌات السلطة التشرٌعٌة فً العراق بٌن النظرٌة 
بؽداد: جامعة  -/ حنان عبد لوتً.2005والتطبٌك بعد 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -النهرٌن
 سم28ص, 220

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 النظم السٌاسٌة-1
 العنوان-ا       2005احوال سٌاسٌة بعد  –العراق -2
 

878  

320,0113 
 384ا

 
 احمد عبد الجبار حمٌد

-2006الرلابة البرلمانٌة واالداء الحكومً فً العراق للمدة )
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -(/احمد عبد الجبار حمٌد.2014

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 253

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / لسم النظم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 النظم السٌاسٌة-1
 العنوان-(       ا2014-2006احوال سٌاسٌة ) –العراق -2
 

879  

320,0113 
 599ح

 
 حسٌن عبود جاسم

ومات )المم 2003ق بعد عام التنمٌة السٌاسٌة فً العرا
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -ات(/ حسٌن عبود جاسم.لوالمعو

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 184

 فرع النظم السٌاسٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 النظم السٌاسٌة-1
 العنوان-ا          2003احوال سٌاسٌة بع عام  –العراق -2
 

880  

320,0113 
 32س

 
 سجى فاضل عباس

/ 2005رئٌس البرلمان فً النظام السٌاسً العرالً بعد 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -سجى فاضل عباس.

 2016السٌاسٌة, 

881  



 سم28ص, 195
 فرع النظم السٌاسٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 النظم السٌاسٌة-1
 2005اموال سٌاسٌة بعد  –العراق -2
 العنوان-االبرلمان            -3
 

320,0947 
 498ه

 
 هدٌل حربً ذاري

المتؽٌر االمرٌكً فً السٌاسة الروسٌة اتجاه الصٌن بعد عام 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -/ هدٌل حربً ذاري.2000

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 238

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 (2000احوال سٌاسٌة ) –روسٌا -1
 الصٌن –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-امرٌكا         ا –عاللات خارجٌة  –الصٌن -3
 

882  

320,0956
1 

 849ش

 
 الشمري, عبد الرحمن بهاول رستم

التطورات السٌاسٌة والدستورٌة فً تركٌا ..../ عبد الرحمن 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -بهلول رستم الشمري.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28 ص,216

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-ا (    2014-1980احوال سٌاسٌة ) –تركٌا -1
 

883  

320,097 
 567م

 
 مصطفى كامل عبد الحسن

المٌم فً الفكر السٌاسً االمرٌكً المعاصر/ مصطفى كامل 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبد الحسن.

2016 
 سم28ص, 340

 كتوراه فً العلون السٌاسٌةاطروحة د
 العنوان-امرٌكا         ا –الفكر السٌاسً -1
 

884  

320,12 
 824ع

 
 عمار مرعً حسن

مكنانة تركٌا الجٌوستراتٌجٌة والصراع  الدولً/ عمار مرعً 
 2016كلٌة العلوم  السٌاسٌة.,  -جامعة النهرٌن -حسن .
 سم28ص, 333

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة العلوم السٌاسٌة
 تركٌا -الجؽرفٌا الٌابسىة  -1
 العنوان-الٌابسة الدولٌة      ا-2

885  



 

32,012 
 929ن

 
 الكنانً, امل  كرٌم تولً

الجؽرافٌة لصادمدات النفط العرالٌة  )دراسة فً   االتجاهات
بؽداد:  الجامعة  -الجٌوبولتٌن/ امل كرٌم تولً الكنانً.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28 ص,244

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا
 العراق –الجؽرافٌة السٌاسٌة )الجٌوبولتٌكا -1
 العنوان-البترول          ا-2
 

886  

320,121 
 567م

 
 مصطفى كرٌم جوهر

المطاع الخاص واثره فً التنمٌة فً االلتصاد االسالمً/ 
كلٌة  –بؽداد: دٌوان الولؾ السنً  -مصطفى كرٌم جوهلر.

 2016 االمام االعظم,
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة
 العنوان-االلتصاد االسالمً        ا-1
 

887  

320,15 
 59ح

 
 حسن مسٌر زٌارة

الثمة البٌنمنظمٌة وعاللتها بالكفاءة الذاتٌة لدى مدرس 
بؽداد: جامعة  -الثانوٌة فً محافظة بؽداد/ حسن مسٌر زٌارة.

 2016الصرفة ابن الهٌثم. كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 179

 رسالة ماجستٌر علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي         ا-1
 

888  

320,5 
 24ع

 
 عبد العزٌز علٌوي عبد

الثمافة السٌاسٌة للنخبة الحاكمة فً العراق واثرها فً ادارة 
 / عبد العزٌز علٌوي عبد/ عبد العزٌز2003الدولة بعد عام 

كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -علٌوي عبد.
2016 
 سم28ص, 257

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم 
 السٌاسٌة

 النظم السٌاسٌة-1
 العنوان-ا        2003نظام الحكم بعد عام  –العراق -2
 

889  

320,5 
 926م

 
 مناضل جبر دمحم

890  



االنسانٌة فً عصر النهضة/ مناضل الفكر السٌاسً للحركة 
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -جبر دمحم.

 سم28ص, 146
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع الفكر السٌاسً

 العنوان-الفكر السٌاسً         ا-1
 

320,5409
5694 

 542ي

 
 ٌسرى طه حافظ

السٌاسٌة فً الدول ..../ المولؾ االسرائٌلً من التطورات 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -ٌسرى طه حافظ.

2016 
 سم28ص, 210

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-احوال سٌاسٌة            ا –اسرائٌل -1
 

891  

320,567 
 924ب

 
 البهادلً, هند احمد عبد

ن المإسساتٌه بٌ 2003النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 
 -بؽداد: جامعة النهرٌن -والشخصٌة/هند  احمد عبد البهادلً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 318

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-العلوم السٌاسٌة )العراق(            ا-1
 

892  

320,595 
 959م

 
 الموسوي, امانً نوري الٌج

(/ امانً 2014-1957مالٌزٌا )التجربة الدٌممراطٌة فً 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -نوري الٌج الموسوي.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 127

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / لسم النظم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 العنوان-مالٌزٌا , احوال سٌاسٌة         ا-1
 

893  

320,6 
 24ع

 
 دمحمعبد الكرٌم جاسم 

/ عبد 2015-2002صنع السٌاسة العامة فً الهند للمدة من 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الكرٌم جاسم دمحم.

2016 
 سم28ص, 216

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم السٌاسٌة
 العنوان-(         ا2015-2002السٌاسة العامة ) –الهند -1
 

894  



320,85 
 59ح

 
 حسن ؼازي جبار

تمٌٌم جدولة عملٌة تنفٌذ مشروع تاهٌل الشوارع فً محافظة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المادسٌة/ حسن ؼازي جبار.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 200

 رسالة ماجستٌر فً ادارة البلدٌات
 العنوان-البلدٌات          ا-1
 

895  

320,85 
 599ح

 
 حسٌن خضر احمد

الحلول االبداعٌة لتحمٌك متطلبات التحسٌن المستمر  توظٌؾ
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -للجودة..../ حسٌن خضر احمد.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 219

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
 العنوان-البلدٌات )دائرة ماء بؽداد(           ا-1
 

896  

320,85 
 543خ

 
 حسٌنالخزرجً, لصً اسماعٌل مدب 

المرونة التنظٌمٌة وانعكاساتها فً االستجابة لمتطلبات االداء 
بؽداد:  -العالً...../ لصً اسماعٌل مدب حسٌن الخزرجً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 146

 الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر فً ادارة البلدٌات
 العنوان-البلدٌات           ا-1
 

897  

320,85 
 723خ

 
 الخفاجً, حسٌن رضا سعٌد

ادارة الملفات الصلبة باستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة..../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -حسٌن رضا سعٌد الخفاجً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 143

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
 العنوان-ادارة            ا –البلدٌات -1
 

898  

320,85 
 224ر

 
 رائد رحٌم دمحم

متطلبات استراتٌجٌة التحول الى المدٌنة الخضراء تطوٌر 
بؽداد: جامعة  -انموذج محلً فً مدٌنة الحلة/ رائد رحٌم دمحم.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 239

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات

899  



 العنوان-البلدٌات          ا-1
 

320,85 
 282ش

 
 الشبالوي, عباس مزهر عاكول

ستراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة وانعكاسها على جودة 
الخدمة البلدٌة دراسة حالة فً مدٌرٌة بلدٌة كربالء الممدسة/ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عباس مزهر عاكول الشبالوي.
 2016االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص: اٌض, 152
 ستٌر( فً ادارة البلدٌاتالدبلوم العالً )المعادل للماج

 العنوان-البلدٌات          ا-1
 

900  

320,85 
 922ش

 
 الشٌباوي, علً عباس هٌمص

متطلبات التحسٌن المستمر لتطوٌر العمل البلدي فً محافظة 
بؽداد: جامعة  -المادسٌة..../ علً عباس همٌص الشٌباوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 146
 عالً فً ادارة البلدٌاتدبلوم 

 العنوان-البلدٌات             ا-1
 

901  

320,85 
 494ؾ

 
 فرٌدون رحٌم دمحم

تحلٌل انتاجٌة الٌات الخدمات البلدٌة )بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -بلدٌات كربالء(/ فرٌدون رحٌم دمحم.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 153

 فً ادارة البلدٌاترسالة ماجستٌر 
 العنوان-ادارة )مدٌرٌة بلدٌات كربالء(          ا –البلدٌات -1
 

902  

320,9 
 98ر

 
 رٌم فٌصل جرجٌس

اثر المتؽٌر النفطً فً السلون السٌاسً الخارجً العرالً/ 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -رٌم فٌصل جرجٌس.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 167

 العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات الدولٌةرسالة ماجستٌر فً 
 احوال سٌاسٌة –العراق -1
 العنوان-البترول        ا-2
 

903  

320,9 
 34س

 
 سحر حربً عبد االمٌر حسٌن

ادارة التنوع فً الدولة دراسة نظرٌة ممارنة مع االشارة الى 

904  



بؽداد:  -التجربة العرالٌة/ سحر حربً عبد االمٌر حسٌن.
 2016العلوم السٌاسٌة, كلٌة  -جامعة بؽداد

 سم28ص, 1108
 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة / فرع النظم السٌاسٌة

 العنوان-احوال سٌاسٌة           ا –العراق -1
 

320,9 
 949ع

 
 العمري, عبد االمٌر هادي بلبول

الحوثٌون فً الٌمن )دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة(/ عبد 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -االمٌر هادي بلبول العمري.

 2016االداب, 
 سم28ص: اٌض, 254

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌة السٌاسٌة-1
 العنوان-الحوثٌون )الٌمن(            ا-2
 

905  

320,9 
 292ؾ

 
 الفتالوي, اثٌر عبد الحسن عبد الواحد

النفط  2003استراتٌجٌة امن الطالة فً العراق بعد عام 
 -انموذجا/ اثٌر عبد الحسن عبد الواحد الفتالوي.والؽاز 

لسم العلوم  –بؽداد: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا 
 2016السٌاسٌة, 

 سم28ص: اٌض, 213
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان-احوال سٌاسٌة        ا –العراق -1
 

906  

320,9 
 325م

 
 محاسن جلوب وسمً

افرٌمٌا الوسطى/ محاسن جلوب  التنوع االثنً فً جمهورٌة
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -وسمً.

 سم28ص, 139
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان-السٌاسٌة جمهورٌة )افرٌمٌا(         ا –الجؽرافٌة -1
 

907  

320,9 
 69م

 
 معن حسٌن عبدهللا

السٌاسٌة/ معن المدٌونٌة العربٌة واثارها تحلٌل فً الجؽرافٌا 
ابن رشد  –كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -حسٌن عبدهللا.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 314

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة السٌاسٌة          ا-1
 

908  



320,9 
 498ه

 
 هدٌل ابراهٌم دمحم

-1987للمدة من )التحول الدٌممراطً فً كورٌا الجنوبٌة 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -(/ هدٌل ابراهٌم دمحم.2015

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 194

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم السٌاسٌة
-ا        2015-1987احوال سٌاسٌة  –كورٌا الجنوبٌة -1

 العنوان
 

909  

320,951 
 384م

 
 دمحم كاظم عباس
نحو العالمٌة دراسة فً الفرص والتحدٌات/ توجهات العٌن 

كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -دمحم كاظم عباس.
2016 
 سم28ص: اٌض, 298

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات 
 الدولٌة

 العنوان-االحوال السٌاسٌة         ا –الصٌن -1
 

910  

320,9566 
 224ع

 
 علً حسن هوٌديالعبادي, 

التاثٌرات االللٌمٌة والدولٌة فً عدم االستمرار السٌاسً فً 
بؽداد:  -لبنان بعد الحرب الباردة/ علً حسن هوٌدي العبادي.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 192

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 االحوال السٌاسٌة –لبنان -1
 العنوان-اردة             االحرب الب-2
 

911  

320,9566 
 423ؾ

 
 الفراجً, سالً سعد دمحم

ازمة رئاسة الجمهورٌة فً لبنان دراسة فً االسس واالبعاد 
بؽداد: الجامعة  -المستمبلٌة/ سالً سعد دمحم الفراجً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 201

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-احوال سٌاسٌة            ا –لبنان -1
 

912  

320,9567 
 384ا

 
 احمد عامر كاظم

اشكالٌة التحول نحو النظام الفٌدرالً فً العراق بعد عام 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/ احمد عامر كاظم.2003

913  



 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 198

ظم سٌاسٌة رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة )الن
 والسٌاسات عامة(

 العنوان-ا     2003ال سٌاسٌة بعد عام احو –العراق -1
 

320,9567 
 622ح

 
 الحطاب, عالء هادي عبود

(/ 2003-1968المعارضة السٌاسٌة فً التجربة العرالٌة )
معهد العلمٌن  -النجؾ االشرؾ -عالء هادي عبود الحطاب.

 2016للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 247

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 (2003-1968احوال سٌاسٌة ) –العراق -1
 العنوان-المعارضة السٌاسٌة            ا-2
 

914  

320,9567 
 454ؾ

 
 فرزدق علً عبد االمٌر

/ فرزدق 2003اومات التنمٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 
علمً, بؽداد: وزارة التعلٌم العالً والبحث ال -علً عبد االمٌر.

2017 
 سم28ص, 262

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-االحوال الٌٌاسٌة         ا –العراق -1
 

915  

320.95 
 3 73ل

 
 لماء ٌاسٌن حسن دمحم

م بٌن دولة المواطنة 2003بناء الدولة فً العراق بعد عام  
بؽداد: جامعة  -ودولة المكونات/ لماء ٌاسٌن حسن  دمحم .

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 192

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 2003احوال سٌاسٌة بعد عام  –العراق -1
 العنوان-المواطنة              ا-2
 

916  

320,9567 
 384م

 
 دمحم باسم حمزة

الدوافع  2003التنمٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -والمعولات/ دمحم باسم حمزة.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 197

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-ا         2003احوال سٌاسٌة بعد عام  –العراق -1

917  



 

320,9567 
 628ن

 
 نضال عبد الرضا نصار

الطائفٌة السٌاسٌة وتاثٌرها على بناء الدولة العرالٌة بعد عام 
النجؾ االشرؾ: معهد  -عبد الرضا نصار. / نضال2003

 2016المعلمٌن للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 137

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 االحوال السٌاسٌة –العراق -1
 العنوان-الطائفٌة          ا-2
 

918  

320,9567
2 
 259ي

 
 ٌاسٌن اشور جوهر

-1991)اداء النخبة السٌاسٌة فً اللٌم كوردستان العراق 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -(/ ٌاسٌن اشور جوهر.2013

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 398

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-احوال سٌاسٌة          ا –كوردستان العراق -1
 

919  

321,1 
 254ي

 
 ٌاسر طالل نضٌر

الخلٌج النخبة السٌاسٌة الحاكمة والسٌاسة العامة فً دول 
العربً: )االمارات العربٌة المتحدة انموذجا(/ ٌاسر طالل 

 2016بؽداد: كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -نضٌر.
 سم28ص, 249

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 النخب السٌاسٌة-1
 العنوان-االمارات )احوال سٌاسٌة(              ا-2
 

920  

321,8 
 442ح

 
 الحدراوي, سمٌر عبد علً ظاهر

لدٌممراطٌة التوافمٌة واثرها على النظام السٌاسً فً العراق ا
 -/ سمٌر عبد علً ظاهر الحدراوي.2005فً ظل دستور 

 2016النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 200

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / النظم السٌاسٌة
 العنوان-االعراق                    –الدٌممراطٌة -1
 

921  

323,34 
 298غ

 
 الؽانمً, فاتن كامل شاهٌن

بناء البالط الصلٌحً واثرهن فً الحٌاة السٌاسٌة فً الٌمن 
 -م..../ فاتن كامل شاهٌن الؽانمً.1137ه/532حتى عام 

922  



 2016كلٌة التربٌة,  -كربالء: جامعة كربالء
 سم28ص, 296

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 السٌاسةالمراة فً -1
 العنوان-اروى الصٌحلٌة )سٌاسة  ٌمنٌة(               ا-2
 

323,4712 
 258ق

 
 لاسم دمحم كرٌم

دراسة ممارنة لمفاهٌم الدٌممراطٌة وحموق االنسان 
المنضمٌة فً كتاب التارٌخ للصؾ السادس االدبً..../ لاسم 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -دمحم كرٌم.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص, 196
 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربة

 التعلٌم االعدادي –طرق التدرٌس  –حموق االنسان -1
 العنوان-الدٌممراطٌة               ا-2
 

923  

324,2 
 258ب

 
 باسم عبد السادة خلٌؾ

الثمافة السٌاسٌة لالحزاب السٌاسٌة االسالمٌة المشاركة فً 
/ باسم عبد 2003لعراق بعد عام العملٌة السٌاسٌة فً ا

كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -السادة خلٌؾ.
2016 
 سم28ص, 225

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة
 االحزاب السٌاسٌة-1
 العنوان-ا         2003احوال سٌاسٌة بعد عام  –العراق -2
 

924  

324,2 
 298ب

 
 بتول مبدر علً

االللٌمٌة فً التحالفات الدولٌة )مكافحة االرهاب مكانة الموى 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -انموذجا(/ بتول مبدر علً.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 197

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / االستراتٌجٌة
 االستراتٌجٌة -1
 العنوان-االرهاب                ا-2
 

925  

324,2 
 929ح

 
 انً, عمر عبد الجبار كاملالحب

مستمبل مكانة العراق فً التفكٌر االستراتٌجً.../ عمر عبد 
كلٌة العلوم  –بؽداد: جامعة النهرٌن  -الجبار كامل الحبانً.

 2016السٌاسٌة, 

926  



 سم28ص, 294
 اطروحة دكتوراه بالعلوم السٌاسٌة

 ااالستراتٌجٌة-1
 عالمات هذه  –العراق -2
 العنوان-ا                      عاللات عام  –العراق -3
 

324,2 
 622د

 
 دعاء جمعة نعمة

دول مجلس التعاون الخلٌجً وادرة االزمات االللٌمٌة  )ازمة 
 -بؽداد: جامعة النهرٌن  -الٌمن انموذجا(/ دعاء جمعة نعمة.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 222

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 جٌة االستراتٌ-1
 العنوان                                 -احوال سٌاسٌة                 ا –الٌمن -2
 

927  

324,2 
 649س

 
 السعدي, فٌنوس ؼالب كامل

الترتٌبات االللٌمٌة والهٌمنة االمرٌكٌة جنوب شرق اسٌا 
بؽداد: جامعة  -انموذجا/ فٌنوس ؼالب كامل السعدي.

 2016 كلٌة العلوم السٌاسٌة, -النهرٌن
 سم28ص, 302

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / االستراتٌجٌة
 االستراتٌجٌة-1
 العنوان-سٌاسة خارجٌة              ا –امرٌكا -2
 

928  

324,2 
 283ص

 
 صالح كاظم جبر

/ 2001توظٌؾ الموة فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد العام 
للدراسات العلٌا, بؽداد: معهد المعلمٌن  -صالح كاظم جبر.

2016 
 سم28ص, 242

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-امرٌكا                  ا –االستراتٌجٌة -1
 

929  

324,2055 
 849ش

 
 الشمري, بتول كاظم عزال

/ بتول 1979-1963حزب توده ودوره السٌاسً فً اٌران 
 كلٌة -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -كاظم عزال الشمري.

 2016التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 170

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
 العنوان-ا           1979-1963حزب توده  –اٌران -1

930  



 

324,3082 
 942س

 
 سوزان محمود سلٌم

االبعاد السٌاسٌة لفكر االخوان المسلمٌن/ سوزان محمود 
 2016النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا,  -سلٌم.
 سم28ص, 216

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-ا   )حزب اخوان المسلمٌن(   االحزاب الدٌنٌة -1
 

931  

324,2175 
 998ش

 
 الشوٌلً, صابرٌن رشٌد ابٌه

)دراسة تارٌخٌة(/  1957-1951الحزب الشٌوعً االردنً 
كلٌة االداب,  –ذي لار: جامعة ذي لار  -صابرٌن رشٌد ابٌه.

2016 
 سم28ص, 224

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 االحزاب الشٌوعٌة-1
 العنوان-ا (    1957-1951ارٌخ حدٌث )ت –االردن -2
 

932  

324,2182 
 384م

 
 دمحم حسام علً

البنٌة الفكرٌة لالحزاب والحركات السٌاسٌة االسالمٌة فً 
 -علً.)دراسة  ممارنة(/ دمحم حسام  2003العراق لبل وبعد 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة النهرٌن
 سم28ص, 267

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة )لسم النظم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 االحزاب السٌاسٌة –العراق -1
 العنوان-دراسات          ا –السٌاسة -2
 

933  

324,26 
 294ج

 
 الجبوري, ندى حسٌن علً حمد

-1958الوطنً السودانً االفرٌمً سانو )حزب االتحاد 
 -( دراسة تارٌخٌة/ ندى حسٌن علً حمد الجبوري.1972

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 277

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 االحزاب االفرٌمٌة )حزب االتحاد الوطنً السودانً سانو(-1
-(                 ا1972-1958تارٌخ حدٌث ) –السودان -2

 العنوان
                                                         

934  

324,2620
82 

 
 الدجٌلً, عبد الكرٌم داٌح علً

935  



االخوان المسلمون والسلطة فً مصر/ عبد الكرٌم داٌح علً  398د
 2016النجؾ: معهد العلمٌٌن للدراسات العلٌا,  -الدجٌلً.

 سم28ص, 334
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

مصر            –االحزاب الدٌنٌة )حزب اخوان المسلمٌن( -1
 العنوان-ا

 

324,72 
 94ز

 
 زٌد دمحم علً اسماعٌل علً

مركزٌة الموة فً الفكر االستراتٌجً االمرٌكً بعد انتهاء 
بؽداد: جامعة  -الحرب الباردة/  زٌد دمحم علً اسماعٌل علً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -النهرٌن
 سم28ص, 280

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة لسم االستراتٌجٌة
 امرٌكا –االستراتٌجٌة -1
 العنوان-الحرب الباردة               ا-2
 

936  

324,72 
 89ع

 
 علً حسٌن احمد

دراسة  2003تحدٌات بناء الدولة العرالٌة بعد عام 
 -بؽداد: جامعة النهرٌن -احمد.جٌوستراتٌجٌة/ علً حسٌن 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 383

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة االستراتٌجٌة
 العنوان-االستراتٌجٌة السٌاسٌة )العراق(            ا-1
 

937  

324,72 
 384م

 
 دمحم عبدهللا راضً

ق االوسط المٌادة واثرها فً االداء االستراتٌجً التركً الشر
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -انموذجا/ دمحم عبدهللا راضً.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 260

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة االستراتٌجٌة
 العنوان-االستراتٌجٌة التركٌة                ا-1
 

938  

324,72 
 569م

 
 المسعودي, كرار عباس متعب فرج

الروسٌة حٌال اللٌم المولاز )جورجٌا انموذجا(/  االستراتٌجٌة
 -بؽداد: جامعة النهرٌن -كرار عباس متعب فرج المسعودي.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 210

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-روسٌا )جورجٌا(              ا –االستراتٌجٌة -1

939  



 

325,1 
 622ع

 
 جٌدعطاء علً م

السٌاسات العامة للحد من ظاهرة الهجرة فً العراق بعد عام 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -/ عطاء علً مجٌد.2003

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 220

النظم السٌاسٌة  –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 العنوان-الهجرة          ا –العراق -1
 

940  

325,2 
 799ر

 
 رلٌة توفٌك عبد الستار

العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة المإثرة فً الهجرة الداخلٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -فً العراق/ رلٌة توفٌك عبد الستار.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 46

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً
 العنوان-ا        العراق     –الهجرة الداخلٌة -1
 

941  

327 
 52ر

 
 رشا ٌحٌى عبٌس هانً

المتؽٌرالحضاري واالمن الدولً )جدلٌة العاللة(/ رشا ٌحٌى 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة النهرٌن -عبٌس هانً.

2016 
 سم28ص, 300

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-االعلوم السٌاسٌة               -1
 

942  

327 
 284س

 
 سامر ناهض خضٌر

التموٌل السٌاسً دراسة فً تموٌل االحزاب والحمالت 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االنتخابٌة/ سامر ناهض خضٌر.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 160

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع النظم السٌاسٌة
 العنوان-اعلوم سٌاسٌة                -1
 

943  

327 
 32س

 
 سجى ٌاسٌن خضٌر

دور االحزاب والموى السٌاسٌة العرالٌة فً صنع السٌاسة 
بؽداد: جامعة  -/ سجى ٌاسٌن خضٌر.2005العامة بعد عام 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد

944  



 سم28ص, 199
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة فرع النظم السٌاسٌة

 العنوان-ا     علوم السٌاسة     -1
 

327 
 442ع

 
 عذراء كاظم دمحم موسى

مكافحة االرهاب ونظام االمن الجماعً/ عذراء كاظم دمحم 
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -موسى.

 سم28ص, 220
 فرع الدراسات الدولٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان-االسٌاسة                 -1
 

945  

327 
 929ن

 
 الكنانً, اٌاد هالل حسٌن

الحكم العالمً فً دراسة العاللات الدولٌة بعد الحرب الباردة/ 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -اٌاد هالل حسٌن الكنانً.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 419

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة
 العاللات الدولٌة -1
 العنوان-رب الباردة                   االح-2
 

946  

327 
 9م

 
 مً دمحم علً مهدي

الدبلوماسٌة الولائٌة لالمم المتحدة وتطبٌماتها...../ مً دمحم 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -علً مهدي.

2016 
 سم28ص, 141

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / الدراسات الدولٌة
 العنوان-السٌاسة )االمم المتحدة(             ا-1
 

947  

327,0943 
 224ص

 
 صابرٌن لاسم عبد

 -مكانة المانٌا االتحادٌة فً النظام الدولً/ صابرٌن لاسم عبد.
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص, 189
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 احوال سٌاسٌة –المانٌا -1
 العنوان-سٌاسة خارجٌة            ا-2
 

948  

327,0956
7 
 384م

 
 دمحم عبد الرزاق محمود

/ دمحم 2003االمن الوطنٌة العرالً وتحدٌات االرهاب بعد عام 

949  



كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -عبد الرزاق محمود.
 2016السٌاسٌة, 

 سم28ص, 287
 السٌاسٌة / السٌاسة الدولٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم 

 احوال سٌاسٌة    –العراق -1
 العنوان-االرهاب                 ا-2
 

327,1 
 924ا

 
 اٌاد طارق عبد المجٌد

االنتشار النووي واثره على استراتٌجٌة الردع واالمن 
 -االللٌمً ما بعد الحرب الباردة...../ اٌاد طارق عبد المجٌد.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 373

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / دراسات دولٌة
 العلوم السٌاسٌة -1
 العنوان-الحرب الباردة               ا-2
 

950  

327,1 
 994ز

 
 زهٌر حمودي لنبر

السٌاسة الخارجٌة والسلون االنتخابً االمرٌكً/ زهٌر 
لسم  –ٌٌن للدراسات العلٌا معهد العلم -حمودي لنبر.

 2016الدراسات الدولٌة, 
 سم28ص, 214

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-سٌاسة خارجٌة            ا –امرٌكا -1
 

951  

327,1 
 992ز

 
 زٌنب دمحم خلؾ

 -مكانة روسٌا االتحادٌة فً النظام الدولً/ زٌنب دمحم خلؾ.
 2016العلوم السٌاسٌة, كلٌة  –بؽداد: جامعة النهرٌن 

 سم28ص, 222
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / السٌاسة الدولٌة

 السٌاسة الدولٌة-1
 العنوان-روسٌا االتحادٌة احوال سٌاسٌة             ا-2
 

952  

327,1 
 284ع

 
 عامر حسن ثابت

العراق ما بعد االحتالل وتاثٌره فً االمن الخلٌجً/ عامر 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -جامعة النهرٌنبؽداد:  -حسن ثابت.

2016 
 سم28ص, 270

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / السٌاسة 
 الدولٌة

953  



 العلوم السٌاسٌة-1
 العنوان-سٌاسة دولٌة           ا –العراق -2
 

327,1 
 492م

 
 مروان عونً كامل

لً..../ عالم ما بعد االحادٌة المطبٌة واعادة تشكٌل النظام الدو
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -مروان عونً كامل.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 370

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة الدراسات 
 الدولٌة

 العنوان-السٌاسة الدولٌة               ا-1
 

954  

327,1 
 567م

 
 مصطفى حسٌن عبد الرزاق

الى العالمٌة ودوره فً انتمال الفكر المإسساتً من المحلٌة 
تحمٌك التنمٌة سٌاسٌا والتصادٌا/ مصطفى حسٌن عبد 

كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة النهرٌن -الرزاق.
2016 
 سم28ص, 252

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / العاللات 
 االلتصادٌة الدولٌة

 العنوان-علوم سٌاسٌة             ا-1
 

955  

327,1097
3 
 424ن

 
 كرار انور ناصر

دور المدرستٌن الوالعٌة واللٌبرالٌة فً السلون السٌاسً 
  -الخارجً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة/ كرار انور ناصر.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 351

اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / الدراسات 
 الدولٌة

 العاللات الخارجٌة –امرٌكا -1
 العنوان-اللٌبرالٌة                   ا-2
 

956  

327,117 
 247ص

 
 صادق علً حسن

الدوافع السٌاسٌة وااللتصادٌة لظاهرة االرهاب الدولً بعد 
بؽداد:  -العراق انموذجا/ صادق علً حسن. 2003عام 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  –جامعة النهرٌن 
 سم28ص, 275

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-االرهاب الدولً                  ا-1

957  



 

327,1653
50567 

 623ب

 
 البعاج, هدٌل رٌاض كرٌم

االفاق المستمبلٌة للعاللات االلتصادٌة الخلٌجٌة العرالٌة ما 
المادسٌة: جامعة  -/ هدٌل رٌاض كرٌم البعاج.2003بعد 

 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة  -المادسٌة
 سم28ص: اٌض, 154

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العراق –عاللات خارجٌة  –الخلٌج -1
 الخلٌج –عاللت خارجٌة  –العراق -2
 العنوان-االلتصاد              ا-3
 

958  

327,4 
 945ب

 
 البصرزي, شهد حسن علً

االتحاد االوربً والعاللات الدولٌة دراسة فً الممومات 
 -بؽداد: جامعة النهرٌن -والدور/ شهد حسن علً البصرزي.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 138

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
-االتحاد االوربً                ا –دولٌة  –السٌاسة -1

 العنوان
 

959  

327,4056
9 
 294ج

 
 الجبوري, عبدهللا خلٌل سالم داود

/ عبدهللا خلٌل 1871-1789الٌهود  السٌاسة الفرنسٌة تجاه
كلٌة االداب,  –الجامعة العرالٌة  -سالم داود الجبوري,

2016 
 سم28ص, 140

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
 العنوان-اسرائٌل          ا –العاللات الدولٌة  –فرنسا -1
 

960  

327,4105
35 
 469ؾ

 
 الفرطوسً, لٌنا عبد الرزاق موسى

-1903البرٌطانٌة ودورها فً االمارات المتصالحة الممٌمة 
بؽداد: الجامعة  -/ لٌنا عبد الرزاق موسى الفرطوسً.1939

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 205

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 العاللات الخارجٌة-1
 االمارات العربٌة –عاللات خارجٌة  –برٌطانٌا -2
 برٌطانٌا –عاللات خارجٌة  –االمارات -3
 العنوان-ا      1939-1903تارٌخ حدٌث  –االمارات -4
 

961  



327,4105
35 

 384م

 
 دمحم نصر سعٌد

-1947سٌاسة برٌطانٌا تجاه امارات الساحل المتصالحة 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/ دمحم نصر سعٌد.1968

 2016التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 332

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 االمارات –عاللات خارجٌة  –برٌطانٌا -1
 برٌطانٌا –عاللات خارجٌة  –االمارات -2
 العنوان-ا        1968-1947تارٌخ حدٌث  –االمارات -3
 

962  

327,4106
24 
 849ش

 
 الشمري, لمٌاء مالن عبد الكرٌم

-1881ان اثر السٌاسة البرٌطانٌة فً مشكلة جنوب السود
بؽداد: جامعة  -/ لمٌاء مالن عبد الكرٌم الشمري.1936

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 264

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 السودان –عاللات خارجٌة  –برٌطانٌا -1
 العنوان-ا   نٌا     برٌطا –عاللات خارجٌة  –السودان  -2
 

963  

327,4405
35 

 29ه

 
 هبة شهاب احمد

م وافالها 1991االمارتٌة منذ عام  –العاللات الفرنسٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المستمبلٌة/ هبة شهاب احمد.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 190

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات الدولٌة
 سٌاسة خارجٌة-1
 االمارات –عاللات خارجٌة  –فرنسا -2
 فرنسا –عاللات خارجٌة  –رات االما-3
 العنوان-ا     1991سٌاسٌة منذ عام  احوال –االمارات -4
 

964  

327,4405
5 
 922ر

 
 رواء طالب داوود

/ 2007السٌاسة الخارجٌة الفرنسٌة تجاه اٌران بعد عام 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -رواء طالب داوود.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 183

 فً العلوم السٌاسٌة / دراسات دولٌة رسالة ماجستٌر
 سٌاسة خارجٌة -1
 اٌران –عاللات خارجٌة  –فرنسا -2
 العنوان-فرنسا              ا –عاللات خارجٌة  –اٌران -3

965  



 

327,470 
 924ج

 
 الجوادي, بالل طالل حمد

/ بالل 2000السٌاسة الروسٌة تجاه المشرق العربً بعد عام 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -طالل حمد الجوادي.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 328

اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / السٌاسة 
 الدولٌة

 العنوان-ا       2000ٌاسة دولٌة بعد عام س –روسٌا -1
 

966  

327,470 
 959م

 
 المنصوري, منتهى صبري مولى

منتهى صبري / 1867-1783االمرٌكٌة  –العاللات الروسٌة 
كلٌة االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -مولى المنصوري.

2016 
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث

 (1867-1783امرٌكا ) –العاللات الدولٌة  –روسٌا -1
(           1867-1783روسٌا ) –العاللات الدولٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-ا

 

967  

327,4704 
 384م

 
 دمحم جاسم حسٌن

دور الطالة فً التوجه االستراتٌجً الروسً تجاه االتحاد 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -االوربً/ دمحم جاسم حسٌن.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص,205

 االستراتٌجٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 اتحاد اوربً –عاللات خارجٌة  –روسٌا -1
 روسٌا –ة عاللات خارجٌ –االتحاد االوربً -2
 العنوان-االستراتٌجٌة                   ا-3
 

968  

327,4704
77 
 294ج

 
 الجبوري, علً طالب الحج

الدبلوماسٌة المسرٌة فً العاللات االلتصادٌة الدولٌة 
العموبات االلتصادٌة على روسٌا فً ظل ازمة اوكرانٌا 

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -انموذجا/ علً طالب الحج الجبوري.
 2016العلوم السٌاسٌة,  كلٌة

 سم28ص: اٌض, 138
رسالة ماجستٌإ فً العلوم السٌاسٌة / العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة
 اوكرانٌا –عاللات خارجٌة  –روسٌا -1
 العنوان-ا    روسٌا        –لات خارجٌة عال –اوكرانٌا -2

969  



 

327,4750
561 

 389م

 
 محمود عبد الرحمن خلؾ

دول اللٌم المولاز وافالها المستمبلٌة/ العاللات التركٌة مع 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -محمود عبد الرحمن خلؾ.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 381

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة العلوم السٌاسٌة
 المولاز –عاللات خارجٌة  –تركٌا -1
 العنوان-ا  تركٌا            –ات خارجٌة عالل –المولاز -2
 

970  

327,5310
64 
 43ؾ

 
 فرح باسم ابراهٌم

سٌاسة المملكة العربٌة السعودٌة تجاه بلدان المؽرب العربً 
بؽداد: الجامعة  -/ فرح باسم ابراهٌم.1953-1975

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 238

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ الحدٌث
 سٌاسة خارجٌة-1
 ارجٌة المؽربعاللات خ –السعودٌة -2
 السعودٌة –عاللات خارجٌة  –المؽرب -3
               1975-1953تارٌخ حدٌث  –المؽرب العربً -4
 العنوان-ا

 

971  

327,5310
7 
 922ر

 
 رإى كامل عبد الرضا

االمرٌكٌة  –المضٌة الفلسطٌنٌة فً العاللات السعودٌة 
ذي لار: جامعة  -(/ رإى كامل عبد الرضا.1968-1982)

 2016كلٌة االداب,  -ذي لار
 سم28ص, 191

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –السعودٌة -1
 السعودٌة –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-ا     (   1982-1968تارٌخ حدٌث ) –فلسطٌن -3
 

972  

327,5330
63 
 959ت

 
 تٌسٌر عماد مرزون

من المرن االول المٌالدي حتى نهاٌة العاللات الٌمنٌة الحبشٌة 
كربالء:  -المرن السادس المٌالدي/ تٌسٌر عماد مرزون.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة كربالء
 سم28ص, 215

 رسالة ماجستٌر فً تارٌخ العرب لبل االسالم
 الحبشة )اثٌوبٌا( –تارٌخ لدٌم  –الٌمن -1

973  



 العنوان-ا   الٌمن(        –ٌا تارٌخ لدٌم الحبشة )اثٌوب-2
 

327,5363
974 

 898ت

 
 التمٌمً, ابرار جواد كاظم

السٌاسة الخارجٌة المطرٌة والتحوالت السٌاسٌة فً المنطمة 
بؽداد:  -العربٌة لٌبٌا انموذجا/ ابرار جواد كاظم التمٌمً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -جامعة النهرٌن
 سم28ص, 192
 ة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسال

 لٌبٌا –سٌاسة خارجٌة  -لطر-1
 العنوان-لطر            ا –سٌاسة خارجٌة  –لٌبٌا -2

                                                                   

974  

ه327,53
249 

 249ه

 
 هارون موسى حسٌن

هارون موسى / 1990االٌرانٌة بعد عام  –العاللات الكوٌتٌة 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -حسٌن.
2014 
 سم28ص, 155

العاللات الدولٌة  –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 والسٌاسة الخارجٌة

 اٌران –عاللات خارجٌة  –الكوٌت -1
 العنوان-ا   الكوٌت        –ات خارجٌة عالل –اٌران -2
 

975  

327,5491
073 

 549ن

 
 نسرٌن سمٌر جبار

/ 2001مكانة باكستان فً المدرن االستراتٌجً االمرٌكً بعد 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -نسرٌن سمٌر جبار.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 127

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 امرٌكا –العاللات الدولٌة  –باكستان -1
 باكستان –العاللات الدولٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-االستراتٌجٌة                ا-3
 

976  

327,5508 
 942ن

 
 نورا علً دمحم

 2005السٌاسة الخارجٌة االٌرانٌة تجاه امرٌكا الالتٌنٌة منذ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -البرازٌل انموذجا/ نورا علً دمحم.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 154

 سٌاسٌة / دراسات دولٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم ال
 امرٌكا الالتٌنٌة –عاللات خارجٌة  –اٌران -1
 العنوان-ا اٌران     –عاللات خارجٌة  –امرٌكا الالتٌنٌة -2

977  



 

 327,565 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               38ن

 
 نجم عبد الزهرة علً

جبو بولتن الطالة والصراع الدولً فً الشرق االوسط  بعد 
 -الحرب الباردة )سورٌا انموذجا(/ نجم عبد الزهرة علً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -ؽداد: جامعة النهرٌنب
 سم28ص, 288

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / العاللات االلتصادٌة 
 الدولٌة

 احوال سٌاسٌة –سورٌا -1
 العنوان-الحرب الباردة             ا-2
 

978  

327,5670
4 

 829س

 
 سالم مٌس جابر

/ سالم 2003عام  العاللات بٌن العراق واالتحاد االوربً بعد
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌس جابر.

2016 
 سم28ص, 181

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات الدولٌة
 السٌاسة الخارجٌة -1
 االتحاد االوربً –عاللات خارجٌة  –العراق -2
 العنوان-ا العراق     –لات خارجٌة عال –االتحاد االوربً -3
 

979  

327,5670
55 

 294ز

 
 الزبٌدي, احمد عنه حاشوش

التوازن االستراتٌجً بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً 
النجؾ  -والعراق واٌران/ احمد عنه حاشوش الزبٌدي.

 2016االشرؾ: معهد العلمٌٌن للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 125

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 اٌران –خارجٌة عاللات  -العراق-1
 العراق –عاللات خارجٌة  –اٌران -2
 العنوان-دول مجلس التعاون الخلٌجً             ا-3
 

980  

327,5670
55 
 258ق

 
 لاسم دمحم لعٌبً

التحدٌات  200العاللات التجارٌة بٌن العراق واٌران بعد عام 
بؽداد: الجامعة  -وسبل التطوٌر/ لاسم دمحم لعٌبً.

 2016االدارة وااللتصاد, كلٌة  -المستنصرٌة
 سم28ص, 120

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 اٌران –عاللات خارجٌة  –العراق -1
 العنوان-ا  العراق        –لات خارجٌة عال –اٌران -2

981  



 

327,5670
566 

 952ع

 
 العٌساوي, اسراء حسن علً نجم

م/ 1989-1975مولؾ العراق من الحرب االهلٌة اللبنانٌة 
 -االنبار: جامعة االنبار -راء حسن علً نجم العٌساوي.اس

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 251

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 لبنان –عاللات خارجٌة  –العراق -1
 العراق –عاللات خارجٌة  –لبنان -2
 العنوان-ا   م     1989 -1975تارٌخ حدٌث  –لبنان -3
 

982  

327,5670
65 

 822ع

 
 عالء عوٌد شوٌل
/ عالء عوٌد 1978-1963الجزائرٌى  –العاللات العرالٌة 

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -شوٌل.
 سم28ص, 229

 رسالة ماجستٌلر فً التارٌخ الحدٌث
 الجزائر –العاللات الدولٌة  –العراق -1
 العنوان-ا           العراق   –العاللات الدولٌة  –الجزائر -2
 

983  

327,5680
64 

 823ر

 
 رماح فإاد عبد العباس

البرلمنات  العربٌة الملكٌة وتحمٌك االستمرار السٌاسً.... 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -رماح فإاد عبد العباس.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 217

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 المؽرب – عاللات خارجٌة –االردن -1
 العنوان -االردن          ا –عاللات خارجٌة  –المؽرب -2
 

984  

327,62 
 898ن

 
 التمٌمً, صبا حمٌد صالح

اشكالٌة العاللات بٌن المواطنة والتؽٌٌر فً الدول العربٌة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -صبا حمٌد صالح التمٌمً.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 214

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةرسالة 
 العنوان-احوال سٌاسٌة          ا –مصر -1
 

985  

327,6205
66 

 384م

 
 الدمحمي, نبٌل علً فٌصل

/ نبٌل 1978-1975مولؾ مصر من الحرب االهلٌة اللبنانٌة 

986  



كلٌة التربٌة ابن  -بؽداد: جامعة بؽداد -علً فٌصل الدمحمي.
 2016رشد للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 260
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ 

 لبنان  –العاللات الخارجٌة  –مصر -1
 مصر –لبنان عاللات خارجٌة -2
 العنوان-م(               ا1978-1975الحرب االهلٌة )-3
 

327,6206
11 
 723خ

 
 الخفاجً, فاطمة فالح جاسم

(/ 1970-1956التونسٌة ) –العاللات السٌاسٌة المصرٌة 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -جاسم الخفاجً.فاطمة فالح 

 2016االداب, 
 سم28ص, 312

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة التارٌخ المعاصر
 تونس –عاللات خارجٌة  –مصر -1
 مصر –عاللات خارجٌة  –تونس -2
 العنوان-ا    (    1970-1956رٌخ حدٌث )تا –تونس  -3
 

987  

327,624 
 58ر

 
 رسالة رإإؾ ارحٌم

جنوب السودان دراسة فً العوامل والمسببات/ رسل انفصال 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -رإإؾ ارحٌم.

2016 
 سم28ص, 179

 فرع النظم السٌاسٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-سٌاسة              ا –السودان -1
 

988  

327,6404
68 

 493ا

 
 ارٌج ؼنً جاسم

-524التجارٌة بٌن العدوتٌن المؽربٌة واالندلسٌة)العاللات 
واسط: جامعة  -(/ ارٌج ؼنً جاسم.1269-1130ه / 668
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 139

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 االندلس –عاللات خارجٌة  –المؽرب -1
 المؽرب –عاللات خارجٌة  –االندلس -2
 العنوان-ً           اتارٌخ اسالم –االندلس -3
 

989  

327,6605
67 

 892ع

 
 علٌا عبدهللا محفوظ

االفاق المستمبلٌة للعاللات اللبنانٌة/ العرالٌة/ علٌا عبدهللا 
المعهد العالً  –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -محفوظ.

990  



 2016للدراسات السٌاسٌة الدولٌة, 
 سم28ص, 175

 رسالة ماجستٌر فً الدراسات الدولٌة
 العراق –عاللات خارجٌة  – لبنان-1
 لبنان            العنوان –عاللات خارجٌة  –العراق -2
 

327,7033 
 298غ

 
 الؽانمً, علً راسم عبد

المإسسات الفكرٌة وضع السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة 
بؽداد: جامعة  -الصراع العربً..../ علً راسم عبد الؽانمً.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -النهرٌن
 سم28ص, 239

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / السٌاسة الدولٌة
 اسرائٌل –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –اسرائٌل -2
 العنوان-ا  (      2014-1991دولٌة )سٌاسة  –العرب -3
 

991  

327,7036 
 944ح

 
 حٌدر لحطان سعدون

االمرٌكٌة واالوربٌة/ حٌدر صنع السالم العالمً بٌن الرإٌة 
كٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -لحطان سعدون.

2016 
 سم28ص, 200

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات الدولٌة
 اوربا –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 امرٌكا               العنوان –عاللات خارجٌة  –اوربا -2
 

992  

327,7044 
 929ح

 
 حنان فالح حسن ؼالب

/ حنان فالح 2000الفرنسٌة منذ عام  –العاللات الروسٌة 
كلٌة العلوم  –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -حسن ؼالب.
 2016السٌاسٌة, 

 سم28ص, 191
رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة لسم )العاللات الدولٌة 

 والسٌاسة الخارجٌة(
 سٌاسة خارجٌة-1
 فرنسا –لات خارجٌة عال –روسٌا -2
 روسٌا           العنوان –عاللات خارجٌة  –فرنسا -3
 

993  

327,7047 
 542ا

 
 اسراء جاسم حمٌد

والروسٌة بعد  –المتؽٌر االلتصادي فً العاللات االمرٌكٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -..../ اسراء جاسم حمٌد.2000عام 

994  



 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 148

 ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / دراسات دولٌةرسالة 
 روسٌا –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 العنوان -امرٌكا            ا –عاللات خارجٌة  –روسٌا -2
 

327,7049
7 
 822ع

 
 عالء رزان فاضل

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وٌوؼسالفً دراسة فً العاللات 
 -رة: جامعة البصرةالبص -السٌاسٌة...../ عالء رزال  فاضل.

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ث, 326

 ٌوؼسالفً –عاللات  –امرٌكا -1
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –ٌوؼسالفٌا -2
 العنوان-(        ا1963-1948ٌوؼسالفٌا تارٌخ حدٌث )-3
 

995  

327,7051 
 384م

 
 دمحم ابراهٌم خماس

دمحم اثر المتؽٌر االلتصادي فً العاللات االمرٌكٌة الصٌنٌة/ 
كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -ابراهٌم خماس.

2016 
 سم28ص, 191

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / فرع الدراسات الدولٌة
 السٌاسة الخارجٌة-1
 الصٌن –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-امرٌكا           ا –عاللات خارجٌة  –الصٌن -3
 

996  

327,7053
7 
 322ر

 
 رجاء رحٌم مرسول
دراسة  1988-1971البحرٌنٌة  –العاللات االمرٌكٌة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -سٌاسٌة عسكرٌة/ رجاء رحٌم مرسول.
 2016كلٌة التربٌة للبنات, 

 سم28ص, 219
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 البحرٌن –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 امرٌكا –ات خارجٌة عالل –البحرٌن -2
 العنوان-ا      1988-1971تارٌخ حدٌث  –البحرٌن -3
 

997  

327,7054
91 

 898د

 
 الدلٌمً, دمحم فٌحان موسى

-1961سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه باكستان 
بؽداد: الجامعة  -/ دمحم فٌحان موسى الدلٌمً.1969

 2016لسم التارٌخ,  –كلٌة التربٌة  -المستنصرٌة

998  



 سم28ص, 298
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ الحدٌث

 سٌاسة خارجٌة -1
 باكستان –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 العنوان-ا   امرٌكا        –ت خارجٌة عاللا –باكستان -3
 

327,7056
5 
 259ي

 
 ٌاسمٌن نوري علً

السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه المشرق العربً بعد عام 
بؽداد:  -)سورٌا انموذجا(/ ٌاسمٌن نوري علً. 2003

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 26

اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة / الدراسات 
 الدولٌة

 السٌاسة الخارجٌة -1
 سورٌا  –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 وانالعن -ا  امرٌكا         –ت خارجٌة عاللا –سورٌا -3
 

999  

327,7056
7 
 924ز

 
 الزٌادي, افٌاء وطن عمٌل

 -دور المإسسة العسكرٌة ....../ افٌاء وطن عمٌل الزٌادي.
 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 207
 اطروحة دكتوراه فً العلوم 

 عاللات دولٌة –امرٌكا -1
 العنوان-علوم سٌاسٌة                 ا-2
 

1000  

327,7056
7 
 392ي

 
 ٌحٌى مطر مهدي

الموة فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة حٌال العراق بعد انتهاء 
النجؾ: معهد العلمٌٌن  -الحرب الباردة..../ ٌحٌى مطر مهدي.

 2016للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 265

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العراق –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –العراق -2
 العنوان-الحرب الباردة          ا -3
 

1001  

327,7057 
 294ج

 
 الجبوري, خالد خلؾ عبد

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً تجاه 
ذي لار: جامعة ذي  -مشكلة..../ خالد خلؾ عبد الجبوري.

 2016كلٌة االداب,  -لار

1002  



 سم28ص, 146
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر رسالة ماجستٌر فً

 عاللات خارجٌة-1
 االتحاد السوفٌتً –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -2
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –االتحاد السوفٌتً -3
            1984-1973تارٌخ حدٌث  –الصحراء الؽربٌة -4
 العنوان-ا

 

327,7066
96 

 222ع

 
 العتابً, رؼداء عباس كامل

المتحدة االمرٌكٌة من الحرب االهلٌة مولؾ الوالٌات 
البصرة: جامعة  -النٌجٌرٌة...../ رؼداء عباس كامل العتابً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة
 سم28ص, 264

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 نٌجٌرٌا –عاللات خارجٌة  –امرٌكا -1
 امرٌكا –عاللات خارجٌة  –نٌجٌرٌا -2
 العنوان-ا  (     1970-1967تارٌخ حدٌث ) –ا ٌنٌجٌر-3
 

1003  

327,7304
95 

 248ع

 
 العبدلً, نور محمود عبد المجٌد

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه الٌونان..../ نور 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -محمود عبد المجٌد العبدلً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 286

 دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌثاطروحة 
 الٌونان –عاللات خارجٌة  –الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -1
 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة –عاللات خارجٌة  –الٌونان -2
 العنوان-ا        1974-1953تارٌخ حدٌث  –الٌونان -3
 

1004  

327,9 
 982ا

 
 اٌالؾ حسن جعفلر

السٌاسٌة فً العراق بعد عام السٌاسات التعلٌمٌة والتنشئة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -/ اٌالؾ حسن جعفر.2003

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 207

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / لسم النظم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 العنوان-ا       2003ل سٌاسٌة بعد عام احوا –العراق -1
 

1005  

327,9567 
 942ز

 
 ء موسى جابر حسونًزهرا

/ زهراء موسى 2005الكوتا فً النظام السٌاسً العرالً بعد 

1006  



كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -جابر حسونً.
2016 
 سم28ص, 175

 فرع النظم السٌاسٌة –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 العنوان-سٌاسة             ا –العراق -1
 

327,9567 
 882س

 
 سلمان بكر سلمان

دور وزارة الخارجٌة فً صنع سٌاسة العراق الخارجٌة بعد 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -/ سلمان بكر سلمان.2003

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص, 178

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / الدراسات الدولٌة
 العنوان-ا         2003احوال سٌاسة بعد  –العراق -1
 

1007  

327,9567
055 

 994س

 
 سهٌر صالح محمود

االٌرانٌة للمدة  –االبعاد الجٌوبولتٌكٌة للعاللات العرالٌة 
بؽداد: الجامعة  -(/ سهٌر صالح محمود.1990-2013)

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  –المستنصرٌة 
 سم28ص, 201

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 اٌران –عاللات خارجٌة  –العراق -1
 العنوان-ا   ق          العرا –عاللات خارجٌة  – اٌران-2
 

1008  

327,9567
062 

 723خ

 
 الخفاجً, عبٌر ؼنً كاظم

-861 –ه 334-247الصالت العلمٌة بٌن العراق ومصر )
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -م(/ عبٌرؼنً كاظم الخفاجً.45

 2016التربٌة )ابن رشد( للعلوم االنسانٌة, 
 سم28, 264

 ر فً التارٌخ االسالمًرسالة ماجستٌ
 مصر –عاللات خارجٌة  –العراق -1
 العنوان-ا    العراق       –عاللات خارجٌة  –مصر -2
 

1009  

327,9568
041 

 949ش

 
 الشمري, رائد عباس فاضل

/ رائد عباس 1979-1967البرٌطانٌة  –العاللات االردنٌة 
كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -فاضل الشمري.

2016 
 سم28ص: اٌض, 409

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 برٌطانٌا –عاللات خارجٌة  –االردن -1

1010  



 االردن –عاللات خارجٌة  –برٌطانٌا -2
 العنوان-ا    (     1979-1967تارٌخ حدٌث ) –االردن -3
 

327,9730
54 

 898و

 
 الوكٌل, رلٌة علً عبود

ات المتحدة االمرٌكٌة والهند فً ضوء العاللات بٌن الوالٌ
بؽداد: جامعة  -اتفالٌات التعاون..../ رلٌة علً عبود الوكٌل.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 99

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة
 السٌاسة خارجٌة-1
 الهند –عاللات خارجٌة  –الوالٌات المتحدة -2
 الوالٌات المتحدة –عاللات خارجٌة  –الهند -3
 العنوان-م                ا1998اتفالٌات التعاون -4
 

1011  

328 
 229ا

 
 ابتهال عبد الهادي حسن

)دراسة  2003اداء السلطة التشرٌعٌة فً العراق بعد عام 
النجؾ:  -فً المعولات والحلول(/ ابتهال عبد الهادي حسن.

 2016معهد العلمٌٌن للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 228

 سالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةر
                2003العراق بعد عام  –السلطة التشرٌعٌة -1
 العنوان-ا

 

1012  

328,567 
 979ن

 
 الكوفً, ٌاسٌن عبد االمٌر طعمة

النظام البرلمانً فً ظل دستور جمهورٌة العراق لعام 
النجؾ االشرؾ:  -/ ٌاسٌن عبد االمٌر طعمة الكوفً.2005
لسم العلوم السٌاسٌة,  –العلمٌٌن للدراسات العلٌا معهد 

2016 
 سم28ص, 249

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 الهٌئات التشرٌعٌة –العراق -1
 العنوان-الدستور           ا –العراق -2
 

1013  

330 
 942ج

 
 الجورانً, والء عبد النبً عبود

../ والء تحلٌل اثار لطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت..
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -عبد النبً عبود الجورانً.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 154

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

1014  



 العنوان-االلتصاد                ا-1
 

330 
 992ز

 
 زٌنب علً جمعة

خٌارات الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص واطر 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -زٌنب علً جمعة.التفسٌر..../ 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 126

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-االلتصاد               ا-1
 

1015  

330 
 497ش

 
 الشرٌفً, بثٌنة حسٌب سلمان

والامتها  2003سٌاسات التجارة الخارجٌة للعراق بعد 
ضوء تجارب مختارة/ بثٌنة حسٌب سلمان المستمبلٌة فً 

كلٌة االدارة  –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -الشرٌفً.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص: اٌض, 207
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 االلتصاد-1
 العنوان-ا          2003احوال التصادٌة بعد  –العراق -2
 

1016  

330 
 529ع

 
 رشٌد العزاوي, هبة سعد

تحلٌل العاللة بٌن التجارة الخارجٌة والنمو االلتصادي فً 
 -(/ هبة سعد رشٌد العزاوي.2012-1980العراق للمدة )

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد:جامعة بؽداد
 سم28ص, 119

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-االلتصاد                 ا-1
 

1017  

330 
 89ع

 
 العلً, عمار محمود حمٌد

نمل التكنلوجٌا وبناء المدرات المعرفٌة فً ظل تحدٌات اتفالٌة 
 -حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة..../ عمار محمود حمٌد العلً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 246

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا          االلتصاد      -1
 

1018  

330 
 384م

 
 دمحم حازم عباس

الٌات تسعٌر نوعٌات النفط العرالً وانعكاساتها على 

1019  



كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -التصدٌر/ دمحم حازم عباس.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 113
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 االلتصاد -1
 العنوان-االبترول                -2
 

330 
 567م

 
 مصطفى عبدهللا دمحم

-2003التاثٌرات السلبٌة للنفط والؽاز فً العراق للمدة )
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -(/ مصطفى عبدهللا دمحم.2013

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 188

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 االلتصاد-1
 العنوان-البترول               ا-2
 

1020  

330 
 924ن

 
 نوارس عطٌة كاظم

العاللة بٌن االنفاق العام والنمو االلتصادي..../ نوارس عطٌة 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -كاظم.

2016 
 سم28ص, 122

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 االلتصاد                العنوان-1
 

1021  

330,09 
 942س

 
 السودانً, سرور علً عبد الحسٌن

تحلٌل جودة النمو فً العراق فً ضوء االداء االلتصادي 
/ سرور علً عبد الحسٌن 2003واالجتماعً بعد عام 

كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -السودانً.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 117
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان-التصادٌة                ااحوال  –العراق -1
 

1022  

330,121 
 258ب

 
 باسم طارق عودة برؼش

تنمٌة االٌرادات العامة للدولة فً ضوء االلتصاد االسالمً/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -باسم طارق عودة برؼش.

 2016العلوم االسالمٌة, 
 سم28ص, 201

 رسالة ماجستٌر تخصص )التصاد اسالمً(

1023  



 العنوان-اسالمً                ا التصاد-1
 

330,121 
 294ج

 
 الجبوري, دالل محمود احمد

وسائل حماٌة المستهلن فً ضوء مماصد الشرٌعة االسالمٌة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -دالل محمود احمد الجبوري.

 2016العلوم االسالمٌة, 
 سم28ص, 275

تخصص )التصاد رسالة ماجستٌر فً الشرٌعة االسالمٌة 
 اسالمً(

 العنوان-االلتصاد االسالمً                  ا-1
 

1024  

330,121 
 284س

 
 السامرائً, ابراهٌم جاسم ممتاز

الفساد االداري والمالً مفهومه واسبابه ومعالجته فً 
بؽداد:  -االلتصاد االسالمً/ ابراهٌم جاسم ممتاز السامرائً.

 2016عظم, كلٌة االمام اال -دٌوان الولؾ السنً
 سم28ص, 195

 رسالة ماجستٌر فً الفمه االسالمً / التصاد اسالمً
 العنوان-االلتصاد االسالمً               ا-1
 

1025  

330,121 
 959س
 
 
 
 

 
 سوسن عبدهللا عزٌز

اثر مماصد الشرٌعة فً الهندسة المالٌة االسالمٌة/ سوسن 
 كلٌة العلوم -بؽداد: الجامعة العرالٌة -عبدهللا عزٌز.

 2016االسالمٌة, 
 سم28ص, 270

 رسالة ماجستٌر شرٌعة اسالمٌة
 العنوان-االلتصاد االسالمً               ا-1
 

1026  

330,121 
 989ش

 
 الشوكً, شادي انور كرٌم

ه(/ 79االراء االلتصادٌة لالمام الشاطً )رحمه هللا( )ت:
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد-شادي انور كرٌم الشوكً.

 2016االسالمٌة, 
 سم28ص, 677

اطروحة الدكتوراه فً الشرٌعة االسالمٌة تخصص )التصاد 
 اسالمً(

 االلتصاد االسالمً-1
 العنوان-ا ه(       79بن موسى )ت: الشاطً , ابراهٌم-2
 

1027  

330,121 
 24ع

 
 عبد الواحد دمحم اسماعٌل

1028  



اسس التنمٌة االلتصادٌة فً المران الكرٌم/ عبد الواحد دمحم 
كلٌة العلوم االسالمٌة,  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -اسماعٌل.

2016 
 سم28ص, 304

اطروحة الدكتوراه فلسفة الشرٌعة االسالمٌة تخصص 
 )التصاد اسالمً(

 العنوان-االلتصاد االسالمً            ا-1
 

330,121 
 89ع

 
 علً خالد عبد الرحمن

خلدون/ علً علم االلتصاد واالجتماع عند ابن رشد وابن 
كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -خالد عبد الرحمن.

 2016االسالمٌة, 
 سم28ص, 383

اطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )التصاد 
 اسالمً(

 العنوان-االلتصاد االسالمً              ا-1
 

1029  

330,121 
 89ع

 
 علً سالم احمد سٌالة

المصرفٌة المعاصرة / الشعبٌة استناط احكام المعامالت 
بؽداد:  -دراسة التصادٌة اصولٌة/ علً سالم احمد سٌالة.

 2016كلٌة االمام االعظم,  -دٌوان الولؾ السنً.
 سم28ص, 314

 اطروحة دكتوراه دفعة معامالت مالٌة
 العنوان-االلتصاد االسالمً              ا-1
 

1030  

330,121 
 959ع

 
 العنزي, طارق خضٌر عباس

روض الخارجٌة واثارها فً المنظور االسالمً مع اشارة الم
بؽداد:  -الى تجربة العراق/ طارق خضٌر عباس العنزي.

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة,  -الجامعة العرالٌة
 سم28ص, 248

 رسالة ماجستٌر فً االلتصاد االسالمً
 العنوان-االلتصاد االسالمً              ا-1
 

1031  

330,121 
 384م

 
 ٌوسؾ دمحمدمحم 

الودٌعة المصرفٌة وتوظٌفها فً المصارؾ االسالمٌة )دراسة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -موازنة مع المانون(/ دمحم ٌوسؾ دمحم.

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة, 
 سم28ص, 304

اطروحة الدكتوراه فً العلوم االسالمٌة تخصص )التصاد 

1032  



 اسالمً(
 انالعنو-التصاد اسالمً                ا-1
 

330,121 
 258ه

 
 هاشم عبد مناؾ حسٌن زوٌن

اتجاهات السٌاسة المالٌة بٌن الفكر االلتصادي الراسمالً 
بؽداد: الجامعة  -واالسالمً/ هاشم عبد مناؾ حسٌن زوٌن.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 347

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-اسالمً                االتصاد -1
 

1033  

330,124 
 959م

 
 الموسوي, بان خلٌل ابراهٌم

تحلٌل ازمة التخطٌط فً العراق فً ظل التحول نحو التصاد 
(م/ بان خلٌل ابراهٌم 2013-2003السوق للمدة)

كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الموسوي.
2016 
 سم28ص: اٌض, 211

 ٌر فً العلوم االلتصادٌةرسالة ماجست
 العنوان-االلتصاد المخطط )العراق(              ا-1
 

1034  

330,9 
 524ب

 
 بشار سعدي عبد اسود

العاللة بٌن عرض النمد والتضخم فً االلتصاد العرالً 
 -بابل: جامعة بابل -دراسة لٌاسٌة..../بشار سعدي عبد اسود.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 155

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا      2014-1990ل التصادٌة احوا –العراق -1
 

1035  

330,9 
 982ب

 
 البوالنً, اٌاد كاظم عٌدان

فاعلٌة سٌاسة التموٌل الزراعً فً تحفٌز االستثمار..../ اٌاد 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -كاظم عٌدان البوالنً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص,154

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة علوم االلتصاد
 (2008احوال التصادٌة ) –العراق -1
 العنوان-التموٌل )الزراعة(               ا-2
 

1036  

330,9 
 592ح

 
 الحسناوي, باسمة نٌاز محسن

1037  



لٌاس اثر تفاوت الدخول على عدالة التوزٌع االجتماعً 
المادسٌة:  -الحسناوي.للدخل المومً..../ باسمة نٌاز محسن 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة المادسٌة
 سم28ص, 135

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
(                2013-2003احوال التصادٌة ) –العراق -1
 العنوان-ا

 

330,9 
 74ر

 
 رافد لٌس فرحان

للمدة  تاثٌر احتالل    البخاري فً النحو االلتصادي فً العراق
 -بؽداد: جامعة بؽداد -(/ رافد لٌس فرحان.2003-2013)

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 108

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا      2013-2003ال التصادٌة احو –العراق -1
 

1038  

330,9 
 822ر

 
 الركابً, عالء عباس داخل

التنمٌة االلتصادٌة فً  سوق االوراق المالٌة ودوره فً تموٌل
ضوء تجارب مختارة مع اشارة خاصة للعراق/ عالء عباس 

كلٌة االدارة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -داخل الركابً.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 120
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنولن-احوال التصادٌة               ا –العراق -1
 

1039  

330,9 
 789ع

 
 العفلوكً, رٌسان حاتم كاطع

دور السٌاسة النمدٌة فً جذب االستثمار االجنبً المباشر 
بؽداد: جامعة  -لدول مختارة..../ رٌسان حاتم كاطع العفلوكً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان-ا   احوال التصادٌة          –اللٌم كوردستان -1
 

1040  

330,9 
 898ع

 
 العكٌلً, رباب ناظم خزام

توجهات السٌاسة النمدٌة لتحمٌك االستمرار االلتصادي 
(/ 2013-1980وتحسٌن سعرالصرؾ فً العراق للمدة )

كلٌة االدارة  -واسط: جامعة واسط -رباب ناظم خزام العكٌلً.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 172
 االلتصادٌةرسالة ماجستٌر فً العلوم 

1041  



 العنوان-ا      2013-1980تصادٌة احوال ال –العراق -1
 

330,9 
 568م

 
 المشعل, دمحم نوري داود

تطور االتفاق االستهالكً الحكومً وانعكاسه على هٌكل 
(/ دمحم 2014-1990الحساب الجاري فً العراق للمدة )

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -نوري داود المشعل.
 2016صاد, وااللت
 سم28ص, 129

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا      2014-1990التصادٌة  احوال –العراق -1
 

1042  

330,9 
 78ن

 
 نؽم عبد الحسٌن دمحم

المحددات الموضوعٌة الستثمارات الؽاز الطبٌعً فً العراق/ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -نؽم عبد الحسٌن دمحم.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 160

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 احوال التصادٌة  –العراق -1
 العنوان-الؽاز الطبٌعً                ا-2
 

1043  

330,9 
 949ن

 
 نوره زاٌد عاتً حمٌد

التحلٌل المكانً النتاج الممح وموالع خزنه فً العراق 
 -ٌد عاتً حمٌد.)دراسة فً الجؽرافٌة االلتصادٌة(/ نوره زا

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 285

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌة االلتصادٌة-1
 العنوان-العراق             ا –الممح -2
 

1044  

330,91 
 228ح

 
 هشام ثجٌل شمخً

الصناعات الخشبٌة فً مدٌنة العمارة )دراسة فً جؽرافٌة 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الصناعة(/ ختام ثجٌل شمخً.

 2016التربٌة, 
 سم28ص: اٌض, 172

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-ا  ناعٌة )مدٌنة العمارة(        الجؽرافٌا الص-1

                                                                                                                                                                                                               

1045  

330,91 
 827خ

 
 الخالؾ, فاطمة جمعة مطرود

1046  



التحلٌل الجؽرافً للؽٌر المساحً فً االراضً الزراعٌة 
 -لمضاء ابً الخصٌب..../فاطمة جمعة مطرود الخالؾ.

 2016كلٌة االداب,  -البصرة: جامعة البصرة
 سم28ص: اٌض, 218

 رسالة ماجستٌر اداب  فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌل الزراعٌة-1
 العنوان-ا  جؽرافٌل زراعٌة       -صٌب لضاء ابً الخ-2
 

330,91 
 497ش

 
 الشرٌفً, حسنة خزعل موازي

لضاء  الكفاءة االنتاجٌة للنظم الحٌازٌة واالنماط المزرعٌة فً
البصرة: جامعة  -المرنة/ حسنة خزعل موازي الشرٌفً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة
 سم28ص,199

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-ارافٌة التصادٌة       جؽ –العراق )لضاء المرنة( -1
 

1047  

330,91 
 689م

 
 المعموري, حسام جبار لطٌؾ عبد

تعبئة الولود فً لضاء الكزت دراسة فً كفاءة توزٌعمحطات 
بؽداد:  -جؽرافٌة النمل/ حسام جبار لطٌؾ عبد المعموري.

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة )ابن رشد( -جامعة بؽداد
 سم28ص:اٌض, 161

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة البشرٌة
 جؽرافٌة النمل-1
 العنوان-الولود              ا-2
 

1048  

330,91 
 298و

 
 الوائلً, نجم عبد كاظم

االنماط الزراعٌة فً محافظة ذي لار/ نجم عبد كاظم 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -الوائلً.

 سم28ص, 221
 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان-ا   جؽرافٌة زراعٌة        –ر( العراق )ذي لا-1
  

1049  

330,9567 
 225ع

 
 عباس علً دمحم

-2004التنمٌة وحموق االنسان دراسة حالة العراق للمدة )
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -(/ عباس علً دمحم.2012

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 261

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-احوال التصادٌة                 ا –العراق -1

1050  



 

331 
 78ر

 
 رفل جمٌل عزٌز

العاللة بٌن تطور االلبنٌة المالٌة التحتٌة واالستثمارات  تحلٌل
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االجنبٌة ..../  رفل جمٌل عزٌز:

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 208

 رسالة ماجستٌر للعلوم االلتصادٌة
 العنوان-التصادٌات العمل                ا-1
  

1051  

331 
 49ق

 
 ر ظاهر دمحمالمره لوسً, حٌد

بدائل الطالة وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة فً دول 
 -نفطٌة مختارة اشارة للعراق/ حٌدر ظاهر دمحم المره لوسً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 127

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 التصاد-1
 العنوان-االبترول                -2
 

1052  

331 
 492و

 
 ودٌان وهٌب جري

كفاءة وتمٌٌم االنفاق االستثماري العام وتاثٌرها على النمو 
بؽداد: جامعة  -االلتصادي الحمٌمً..../ ودٌان وهٌب جري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 129

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا                   العراق –التصادٌات العمل -1
 

1053  

331 
 254ي

 
 الٌاسري, نؽم حمٌد عبد الخضر

لٌاس العالمة التبادلٌة بٌن عرض النمد ومإثرات 
االستمرارااللتصادي فً العراق ..../ نؽم حمٌد عبد الخضر 

كلٌة االدارة وااللتصاد,  -واسط: جامعة واسط -الٌاسري.
2016 
 سم28ص: اٌض, 169

 فً العلوم االلتصادٌةرسالة ماجستٌر 
 العنوان-التصادٌات العمل            ا-1
 

1054  

331,137 
 294ز

 
 الزبٌدي, عدنان عبد االمٌرمهدي محمود

السٌاسات العامة لمكافحة البطالة والفمر فً العراق بعد عام 
بؽداد:  -/ عدنان عبد االمٌر مهدي محمود الزبٌدي.2003

1055  



 2016, كلٌة العلوم السٌاسٌة -جامعة النهرٌن
 سم28ص: اٌض, 249

النظم السٌاسٌة  –رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 والسٌاسات العامة

 (2003العراق ) –البطالة -1
 العنوان-(                  ا2003العراق ) –الفمر -2
 

331,137 
 78ن

 
 نؽم احمد مصلح

 -1997-1987التباٌن المكانً للبطالة فً العراق للسنوات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -...../ نؽم احمد مصلح.2012

 2016التربٌة للبنات, 
 سم28ص, 219

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 
 العنوان-العراق                ا –البطالة -1
 

1056  

332 
 592ا

 
 اسوان لحطان جبار

العاللة بٌن مكونات دالة الطلب على النمود ومإشر سوق 
المادسٌة: -سواق لحطان جبار.لالوراق المالٌة....../ االعراق 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة المادسٌة
 سم28ص, 114

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-التصادٌات المال                    ا-1
 

1057  

332 
 898خ

 
 خلٌل اسماعٌل عزٌز

العراق فً االمد  لٌاس وتحلٌل دالة الطلب على النمود فً
بؽداد: جامعة  -الطوٌل والمصٌر..../ خلٌل اسماعٌل عزٌز.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 124

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-التصادٌات المال            ا-1
 

1058  

332 
 932ش

 
 الشٌخانً, عامر عبدهللا مجٌد

المالٌة فً تحمل العبء المالً الحكومً فً كفاٌة السٌاسة 
بؽداد: جامعة  -العراق..../ عامر عبدهللا مجٌد الشٌخانً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 197

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة
(                2014-2004احوال التصادٌة ) –العراق -1
 العنوان-ا

1059  



 

332 
 894ص

 
 مٌدعً, حسٌن خالد حسٌنالص

التاثٌرات المتبادلة بٌن السٌاستٌن النمدٌة والمالٌة وامكانٌة 
بؽداد:  -التنسٌك بٌنهما..../ حسٌن خالد حسٌن الصمٌدعً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-ا  المالٌة)العراق(                -1
 

1060  

332 
 459م

 
 المرزون, سارة منعم مهدي

العراق واالمارات  –االنفاق العام واثره فً النمو االلتصادي 
 -بابل: جامعة بابل -انموذجا...../ سارة منعم مهدي المرزون.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 122

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والنمدٌة
المال )العراق واالمارات انموذجا(                  التصادٌات-1
 العنوان-ا

 

1061  

332 
 95م

 
 مٌس رعد عبد الصاحب

تحلٌل العاللة بٌن استمراٌة دالة الطلب على النمود وسعر 
بؽداد:  -صرؾ الدٌنار العرالً..../ مٌس رعد عبد الصاحب.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 112
 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة رسالة

 العنوان-التصادٌات المال                 ا-1
 

1062  

332 
 549ن

 
 نسرٌن حسن جوحً

اتجاهات الدٌن الحكومً وتاثٌرها على السٌاسة النمدٌة 
بؽداد: جامعة  -العراق حالة دراسة..../ نسرٌن حسن جوحً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 142
 لة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة رسا

 العنوان-ا                2013-1990المالٌة )العراق( -1
 

1063  

332,1 
  384ا

 
 احمد علً حسٌن

الكفاءة ودورها فً تحسٌن االداء المصرفً بحث تطبٌمً فً 
 -عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة/ احمد علً حسٌن.

للدراسات المحاسبٌة المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد

1064  



 2016والمصرفٌة, 
 سم28ص, 156

 شهادة دبلوم عالً فً المصارؾ
 العنوان-البنون                 ا-1
 

332,1 
 827ا

 
 اكتفاء رحٌم محسن

دور التدلٌك الداخلً فً ترصٌن اداء البنن المركزي العرالً/ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -اكتفاء رحٌم محسن.

 2016سات المحاسبٌة والمالٌة, للدرا
 سم28ص, 135

 الدبلوم العالً فً المصارؾ
 العنوان-البنون                   ا-1
 

1065  

332,1 
 932ا

 
 اٌثار نافع عبد الرزاق

والع البنى التحتٌة لثمافة المعلومات واثرها...../ اٌثار نافع 
لسم الدراسات المالٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبد الرزاق.

2016 
 سم28ص: اٌض, 120

 شهادة دبلوم عالً فً المعارؾ
 العنوان-البنون                ا-1
 

1066  

332,1 
 99ا

 
 اٌة عادل حسن

اثر االحتٌاطً االلزامً فً النشاط االئتمانً للمصارؾ...../ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -اٌة عادل حسن.

 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28اٌض, ص: 142

 الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر فً المصارؾ
 العنوان-البنون              ا-1
 

1067  

332,1 
 674ج 
 

 
 جعفر حسٌن نعمه 

تحلٌل اداء وتموٌل المصرؾ العماري العرالً )بحث تطبٌمً 
 جعفر حسٌن نعمه   \( 2013-2009للمدة  

المحاسبٌة  المعهد العالً للدراسات –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  124
 الدبلوم العالً ) المعادلة للماجستٌر( فً المصارؾ 

 العنوان -أ                      البنون               -1
 

1068  

332,1  1069  



 294ج 
 

 الجبوري ، ٌاسر سامً حسٌن 
اثر زٌادة راس المال على المٌمة الوفٌة السهم المصارؾ 

 ٌاسر سامً حسٌن الجبوري  \العرالٌة الخاصة 
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 . 2016والمالٌة ، 
 سم  28ص ؛  117

 الدبلوم العالً ) المعادلة للماجستٌر( فً المصارؾ 
 العنوان -أ                        البنون                -1
 

332,1 
 494ح 
 

 
 الحرٌري ، زهراء جعفر صادق 

دور االعتماد المستندي فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة فً 
 زهراء جعفر صادق الحرٌري  \المصارؾ 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  217
 رسالة الدبلوم العالً فً المصارؾ 

 العنوان -أ                البنون العرالٌة             -1
 

1070  

332,1 
 894ح 
 

 
 الحمٌدي ، تحرٌر صالل ربٌع 

تمٌٌم اداء سوق العراق لالوراق المالٌة )دراسة تحلٌلٌة 
 تحرٌر صالل ربٌع الحمٌدي  \ممارنة( مع بعض اسواق ..
كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –._ البصرة : جامعة البصرة 

2016 . 
 سم  28ص ؛  206

 رسالة الماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة .
 العنوان -أ                          البنون             -1
 

1071  

332,1 
 999ح 

 
 حنٌن شاكر محمود 

السرٌة المصرفٌة كمٌزة تنافسٌة بحث تطبٌمً فً عٌنة من 
بؽداد : حنٌن شاكر محمود ._  \المصارؾ العامة والخاصة 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص ؛  147

 شهادة دبلوم عالً فً المصارؾ 
 العنوان -أ                   البنون                -1
 

1072  

332,1 
 929ح 
 

 
 الحٌانً ، حٌان ٌاسٌن عبدهللا دمحم

المصرفٌة )دراسة ممارنة لعٌنة تمٌٌم االداء المالً فً النظم 
 حٌان ٌاسٌن عبدهللا دمحم الحٌانً  \من المصارؾ الخاصة ..

1073  



كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –._ بؽداد : الجامعة العرالٌة 
2016 . 
 سم  28ص ؛  135

 رسالة الماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة .
 العنوان -أ                           البنون           -1
 

332,1 
 568خ 
 

 
 الخزعلً ، رلٌة عبد الخضر شنٌت

تحدٌد النسبة المثلى للسٌولة فً المصارؾ العرالٌة التجارٌة 
رلٌة عبد الخضر شنٌتالخزعلً._ بؽداد : جامعة بؽداد   \...
 . 2016المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –

 سم  28ص : اٌض  ؛  147
 الدبلوم العالً للماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان -أ                       البنون               -1
 

1074  

332,1 
 92ر 
 

 
 رنا نبٌل سلمان

لٌاس توجهات المصارؾ العرالٌة نحو تطبٌك الصٌرفة 
 \المستدامة دراسة تحلٌلٌة الداء عٌنة من مدراء المصارؾ..

الكلٌة  –امعة التمنٌة الوسطى رنا نبٌل سلمان ._ بؽداد : الج
 . 2016التمنٌة االدارٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  115
 رسالة الماجستٌر التمنً فً التمنٌات المالٌة والمحاسبٌة 

 العنوان -أ                        البنون العرالٌة      -1
 

1075  

332,1 
 942ز 
 

 
 زهراء ثامر شالل 

التطوٌر العماري فً مشاركة المإسسات المالٌة وشركات 
زهراء ثامر شالل ._ بؽداد :  \تموٌل مشارٌع االسكان ..

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص ؛  121

 شهادة دبلوم عالً فً المصارؾ 
 العنوان -أ                     البنون                 -1
 

1076  

332,1 
 249س 

 

 
 سارة سنان داود

الرسملة فً المصارؾ التجارٌة واثرها فً كفاءة االستثمار 
سارة  \دراسة ممارنة فً عٌنة منى المصارؾ التجارٌة ..

كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –سنان داود._ بابل : جامعة بابل 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  149

 . رسالة الماجستٌر فً العلوم االلتصا المالٌة والمصرفٌة

1077  



 العنوان -أ                           البنون            -1
 

332,1 
 292س 

 
 السبهان ، شروق خلؾ لطٌؾ 

  \تمٌٌم السٌاسة االئئتمانٌة وانعكاسها على االداء المصرفً 
 –شروق خلؾ لطٌؾ السبهان._ البصرة : جامعة البصرة 

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ، 
 سم  28ص ؛  154

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة .
 العنوان -أ                         البنون             -1
 

1078  

332,1 
 42س 

 

 
 سرى نعمة نور 

تمٌٌم اجراءات منح المروض االستثمارٌة مع التركٌز على 
سرى نعمة   \السٌاسات التفاوضٌة دراسة حالة مصرفً ..

المعهد العالً للدراسات  –داد نور ._ بؽداد : جامعة بؽ
 . 2016المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  100
 الدبلوم العالً للماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان -أ                    البنون              -1
 

1079  

332,1 
 299ط  

 
 الطائً ، لٌلى عبد جاسم 

تمٌٌم النشاط االنمائً للمصرؾ الصناعً فً ظل نشاط 
لٌلى  \( بحث تطبٌمً 2013-2005الصٌرفة الشاملة للمدة )

المعهد العالً  –عبد جاسم الطائً._ بؽداد : جامعة بؽداد 
  2016للدراسات المحاسبٌة ، 

 سم  28ص ؛  130
 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان  -أ                 البنون               -1
 

1080  

332,1 
 298ع 

 
 الؽانمً ، منار حٌدر علً 

دور االٌفاء بمتطلبات الرلابة الداخلٌة على العملٌات 
._ بؽداد : جامعة  ٌة ../ منار حٌدر علً الؽانمًااللكترون

  2016المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –بؽداد 
 سم  28ص ؛  130

 الدبلوم العالً المعادل  للماجستٌر فً المصارؾ 
 العنوان -أ                          البنون               -1
 

1081  

332,1  
 282ؾ 
 

 
 الفتالوي ، دمحم راشدحمٌد

التوجه السولً متؽٌرا" وسٌطا" فً العاللة بٌن التسوٌك 

1082  



_ الشامل والمٌزة التنافسٌة ..../ دمحم راشد حمٌد الفتالوي.
 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم  28ص: اٌض ؛  186
 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة 

 العنوان  -أ                          البنون           -1
 

332,1 
 959ق 

 
 المٌسً ، أرٌج ؼسان حسٌن 

المصرفٌة فً ظل النظم أنموذج ممترح الدارة مخاطر التشؽٌل 
الرلابٌة الدولٌة / ارٌج ؼسان حسٌن المٌسً ._ بؽداد : 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض  ؛  235

 الدبلوم العالً المعادل  للماجستٌر فً المصارؾ 
 العنوان -أ                         البنون               -1
 

1083  

332,1 
 384م 
 

 
 دمحم حمٌد مجٌد

دور سوق االوراق المالٌة فً جذب االستثمار االجنبً ؼٌر 
._ بؽداد :  المصرفً ../ دمحم حمٌد مجٌد المباشر للمطاع 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  169

 الدبلوم العالً المعادل  للماجستٌر فً المصارؾ 
 العنوان -أ                         البنون ) العراق (    -1
 

1084  

332,1 
 952م 
 

 
 مٌشا حسٌن علً كاطع

استخدام البرمجٌات المحوسبة فً تنفٌذ لانون االمتثال 
مٌركً ../ مٌشا حسٌن علً الضرٌبً للحسابات االجنبٌةاال

المعهد العالً للدراسات  –د : جامعة بؽداد ._ بؽداكاطع 
 . 2016المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  206
 الدبلوم العالً المعادل  للماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان -أ                           البنون               -1
 

1085  

332,1 
 922هـ  

 

 
 هناء مولى جعفر 

وسٌولة المصرؾ بحث تطبٌمً فً تحلٌل عائد ومخاطرة 
._ ٌة الخاصة /  هناء مولى جعفر عٌنة من المصارؾ العرال

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  136

1086  



 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ 
 العنوان -أ                        البنون ) العرالٌة (   -1
 

332,1 
 972هـ 
 

 
 هٌفاء عبد االمٌر دمحم علً 

تحلٌل العاللة لبعض مإشرات االداء المالً والمصرفً 
وجذب الودائع بحث تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة 

المعهد العالً للدراسات  –الخاصة   ._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  78
 الدبلوم العالً المعادل  للماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان -أ                        البنون             -1
 

1087  

332,1 
 722و 
 

 
 وفاء جثٌر مزعل حسٌن 

أثر تحلٌل البٌئة الخارجٌة فً التسهٌالت المصرفٌة ) بحث 
تطبٌمً فً مصرفً الرافدٌن والرشسداالدارة العامة ( / وفاء 

المعهد العالً  –زعل حسٌن ._ بؽداد : جامعة بؽداد جثٌر م
 . 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  130
 رسالة ماجستٌر فً المصارؾ 

 العنوان -أ                             البنون            -1
 

1088  

332,1221 
 898ج 

 
 جمٌل ثاجب ٌوسؾ

المالٌة االسالمٌة لتموٌم استخدام مرالبو الحسابات الهندسٌة 
ادارة مخاطر التموٌل ../ جمٌل ثاجب ٌوسؾ   ._ بؽداد : 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  206

 أطروحة الدكتوراه فً المحاسبة المانونٌة  
 نوانالع -أ                            البنون االسالمٌة-1
 

1089  

332,1221 
 789م  

 
 المعموري ، سناء لفته علوان 

دور المصارؾ االسالمٌة فً صنادٌك االستثمار وامكانٌة 
تطبٌمها فً العراق ../ سناء لفته علوان المعموري  ._ بؽداد 

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة  –: جامعة بؽداد 
 ،2016 . 

 سم  28ص ؛  179
 دبلوم عالً فً المصارؾ 

 العنوان -أ    العراق               –مٌةالبنون االسال-1
 

1090  



332,17 
 892ت 

 
 التمٌمً ، هدٌل عادل طاهر

تمنٌات الصٌرفة االلكترونٌةوتاثٌرها فً جودة الخدمة 
المصرفٌة فً عدد من المصارؾ االهلٌة والحكومٌة العرالٌة 

 –د : الجامعة الوسطى / هدٌل عادل طاهر التمٌمً ._ بؽدا
 2016الكلٌة التمنٌة االدارٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  102
 رسالة الماجستٌر التمنً فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملة 

 العنوان  -البنون العرالٌة                 أ -2الصٌرفة     -1
 

1091  

332,46 
 89ع 

 
 علً صبٌح حسون 

لٌاس وتحلٌل اثر السٌاسة النمدٌة فً بعض متؽٌرات 
 / علً صبٌح حسون    2013 -1995االلتصاد العرالً للمدة 
 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم  28ص : اٌض ؛  107
 رسالة الماجستٌر فلسفة فً العلوم االلتصادٌة 

 العنوان  -أ           نمدٌة        السٌاسة ال –العراق -1
 

1092  

332,4695
7 

 247ص 
 

 
 صادق وهاب فرحان 

فاعلٌة لناة االئتمان المصرفً فً السٌاسة النمدٌة فً العراق 
/  صادق وهاب فرحان  ._ بؽداد :  2014-2004للمدة 

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –الجامعة المستنصرٌة  
 سم  28ص ؛  104

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة 
 (    2014-2004السٌاسة النمدٌة ) –العراق -1
 العنوان -أ   المروض              –ارٌة البنون التج -2
 

1093  

332,6 
 694س 

 
 السعٌدي ، حسٌن كرٌم فضاله 

امكانٌة استخدام الخٌارات المالٌة للتحوط من مخاطر المحفظة 
كرٌم فضاله السعٌدي ._البصرة :  االستثمارٌة ../  حسٌن

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –جامعة البصرة  
 سم  28ص : اٌض ؛  139

 رسالة الماجستٌر فً العلوم المالٌة والمصرفٌة 
 العنوان -أ  عراق لالوراق المالٌة (   االستثمار ) سوق ال-1
 

1094  

332,6 
 528هـ 
 

 
 هشام توفٌك جمٌل خورشٌد

التحلٌل المكانً لممومات االستثمار فً محافظة دٌالى الوالع 
واالفاق المستمبلٌة /  هشام توفٌك جمٌل خورشٌد ._ دٌالى : 

  2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،  –جامعة دٌالى 

1095  



 سم  28ص : اٌض ؛  326
 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة البشرٌة  

 العنوان  -أ  لى (             ) دٌا العراق –االستثمار -1
 

332,6322
2 

 862س 

 
 السلطانً ، حوراء عبد الزهرة جواد 

أثر سعر الصرؾ االجنبً على النمو االلتصادي فً العراق 
(  /  حوراء عبد الزهرة جواد 2015-1995للمدة )

كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –السلطانً  ._بابل : جامعة بابل  
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  160

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 التنمٌة االلتصادٌة –العراق -2اسعار الصرؾ     -1
 العنوان -أ                          (   1990-2015)
 

1096  

332,6725
2 
 542أ 
 

 
 أسراء حسٌن ناصر 

االستثمار الخاص فً التعلٌم العالً / اسراء حسٌن ناصر 
 –كلٌة االدارة وااللتصاد  –._المادسٌة : جامعة المادسٌة  

 . 2016لسم االلتصاد ، 
 سم  28ص ؛  126

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -التعلٌم العالً)العراق(                أ–االستثمار -1
 

1097  

332,673 
 929ح 

 
 حنان خالد منشر عٌساوي 
ٌر المباشر فً تنشٌط البورصة : ) دور االستثمار االجنبً ؼ

( /  سوق العراق لالوراق المالٌة وسوق عمان انموذجا"
 –._المادسٌة : جامعة المادسٌة   حنان خالد منشر عٌساوي
 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ، 

 سم  28ص : اٌض  ؛  133
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العراق  -االستثمارات االجنبٌة  -1
 العنوان -أ   العراق              – االوراق المالٌة -2  
 

1098  

333,335 
 628ن 
 

 
 نضال ناطك محسن

أثر تحول االستعمال الزراعً الى سكنً فً المنظومة 
الحضرٌة منطمة الدراسة : الزعفرانٌة /  نضال ناطك محسن   

._ بؽداد : جامعة بؽداد : مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 . 2016العلٌا ،  للدراسات

 سم  28ص : اٌض ؛  79
 الدبلوم العالً المهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً

1099  



 العنوان  -أ التخطٌط الزراعً    -2اعٌة   االراضً الزر-1
 

336,2 
 823ص 

 

 
 صالح حسن ٌاصً

التحاسب الضرٌبً النشطة التجارة االلكترونٌة ودوره فً 
بؽداد :  -. حسن ٌاصًادة الضرٌبٌة / صالح تحسٌن االٌز
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،    -جامعة بؽداد 

2016  . 
 سم  28ص : اٌض ؛  171

 دبلوم عالً فً الضرائب
 العنوان   -أ ق                     العرا –الضرائب -1

 

1100  

336,2 
 299ط 
 

 
 الطائً ، طارق سلمان حنتوش

تحادي فً تموٌم اداءاالدارة دور دٌوان الرلابة المالٌة اال
الضرٌبٌة لرفع كفاءة نظام الرلابة ../  طارق سلمان حنتوش 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد : جامعة بؽداد  -الطائً .
 .  2016المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  95
 دبلوم عالً فً الضرائب

 العنوان  -أ  العراق )الهٌئة العامة للضرائب(  –الضرائب -1
 

1101  

336’2 
 592ن 
 

 
 الكشوان ، علً دمحم حسن 

دور ضرٌبة الدخل والتضخٌم فً تمٌٌم االسهم العادٌة دراسة 
تحلٌلٌة فً عدد من الشركات الصناعٌة المساهمة ../ علً 

المعهد العالً  -بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم حسن الكشوان.
 .  2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  105
 رسالة الماجستٌر فً الضرائب

 العنوان -أ                   العراق     –الضرائب -1
 

1102  

336,207 
 222ع 
 

 
 العتابً ، صادق جعفر كاظم 

اثر ادارةاالرباح فً تحدٌد الحصٌلة الضرٌبٌة )بحث تطبٌمً 
بؽداد  -فً عٌنة من الشركات( /  صادق جعفر كاظم العتابً .

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،  -: جامعة بؽداد 
2016  . 
 سم  28ص ؛  152

 دبلوم عالً فً الضرائب
 -أ                الضرائب                       -الشركات -1

 العنوان 
 

1103  



336,222 
 822أ 
 

 
 أالء ضٌاء نصٌؾ 

اري فً تحدٌد وعاء الضرٌبة ماستخدام طرائك التمٌٌم الع
العمارٌة بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب /  أالء 

المعهد العالً  -بؽداد : جامعة بؽداد  -ضٌاء نصٌؾ .
 .  2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  180
 شهادة دبلوم عالً فً الضرائب

 -الضرائب العمارٌة )الهٌئة العامة للضرائب(          أ -1
 العنوان

 

1104  

336,24 
 29ب 
 

 
 بان عبد الكاظم عبد العالً 

دور ضرٌبة الدخل فً تحمٌك االهداؾ االلتصادٌة فً العراق 
بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب /  بان عبد الكاظم 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد : جامعة بؽداد  -عبد العالً.
 .  2016المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  165
 رسالة الماجستٌر فً الضرائب

 العنوان -أ    لعراق                 ا –الدخل ضرٌبة  -1
 

1105  

336,26 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، هٌفاء كاظم اسماعٌل

أثر التهرٌب الكمركً فً الحصٌلة الضرٌبٌة  بحث تطبٌمً 
 فً الهٌئة العامة للضرائب / هٌفاء كاظم اسماعٌل العبٌدي  

ٌة المعهد العالً للدراسات المحاسب -بؽداد : جامعة بؽداد  -.
 .  2016والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  141
 شهادة دبلوم عالً فً الضرائب

 العنوان -الضرائب الكمركٌة                                أ -1
 

1106  

336,3 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، ختام حاتم حمود

اثر السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة البطالة فً االلتصاد 
._ بابل : جامعة بابل ً ../ ختام حاتم حمود الجبوري  العرال

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –
 سم  28ص ؛  153

 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والنمدٌة 
 العنوان  -أ                     السٌاسة المالٌة      -1
 

1107  

336’3 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، اسراء سعٌد صالح 

تؤثٌر الصدمات السٌاسة المالٌة على بعض لٌاس وتحلٌل 

1108  



 –1990المتؽٌرات االلتصادٌة الكلٌة فً العراق للمدة 
._ بابل : جامعة بابل   / اسراء سعٌد صالح العبٌدي 2014

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –
 سم  28ص ؛  152

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة 
 العنوان -أ   لتصاد             اال-2 السٌاسة المالٌة -1
 

336,34 
  59ح  

 
 حسن جودة شٌحان 

دور الجهاز االعلى للرلابة المالٌة فً تحدٌد المخاطر المالٌة 
 -. معٌاري .../ حسن جودة شٌحان  للدٌن العام على وفك
المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد 

 .  2016والمالٌة ، 
 سم  28؛  ص 178

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة 
 العنوان -أ                            الدٌون العامة     -1
 

1109  

336,36 
 879د 
 

 
 الدلفً ، علً هادي حمٌد 

( 2014-2003لٌاس اثر االتفاق العام فً التشؽٌل للمدة )
 ._بؽداد :ً هادي حمٌد الدلفً  حالة دراسٌة /  عل –العراق 

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –الجامعة المستنصرٌة  
 سم  28ص ؛  102

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان   -أ                        النفمات العامة        -1
 

1110  

336,39 
 824ع 

 
 عماد حسن حسٌن 

تحلٌل العاللة بٌن االنفاق العام واالستدامة المالٌة لدول 
._بؽداد لعراق /  عماد حسن حسٌنمختارة مع اشارة خاصة ل

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –: جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  168

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان   -أ                      النفمات العامة         -1
 

1111  

338 
 394أ 
 

 
 أثٌر ناطك دمحم نجٌب 

توجة البرنامج الحكومً فً العراق نحو المطاع الخاص فً 
ظل التحدٌات االلتصادٌة / أثٌر ناطك دمحم نجٌب   ._بؽداد : 

 . 2016كلٌة االدارة وااللتصاد ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  188

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان   -أ  ٌات ) العراق (       التصاد –الصناعة -1

1112  



 

338 
 423د 
 

 
 الدراجً ، دمحم كاظم شمخً جبر 

تاهٌل الصناعات التحوٌلٌة فً ضوء البرنامج الحكومً 
الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة /  دمحم كاظم شمخً جبر 

كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –الدراجً ._بؽداد : جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض؛  226

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم االلتصادٌة  
التصادٌات ) الشركة العامة للصناعات  –الصناعة -1

 العنوان   -أ الوزٌرٌة (                 –الكهربائٌة 
 

1113  

338 
 264س 

 

 
 الساعدي ، وسام عزٌز شناوة

لتحدي محاسبة التكالٌؾ ) المالئمة لالستخدام فً ظل الذكاء 
الصناعً لدورها فً تحمٌك رضا الزٌون /  وسام عزٌز 

المعهد العالً  -بؽداد : جامعة بؽداد  -شناوة الساعدي.
 .  2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ، 

 سم  28ص ؛  202
 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة كلؾ ادارٌة

 العنوان  -أ                        ات        الصناع -1
 

1114  

338 
 499ن 
 

 
 الكردي ، حسٌن نوري رشٌد 

 Naphthaleleneتؤثٌر مستخلصات المادة العضوٌة 
Brassinolidبؽداد :  ../  حسٌن نوري رشٌد الكردي_.

 . 2016كلٌة  الزراعة  ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض؛  154

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً علوم الزراعة والبستنة 
 العنوان   -أ       نبات         –الشلٌن -2االنتاج  -1
 

1115  

338,1 
 842ح 
 

 
 الحمدانً ، مٌس دمحم حسٌن 

تحلٌل بعض تحدٌات المطاع الزراعً واثرها على االمن 
/  مٌس دمحم حسٌن ( 2013-1990الؽذائً فً العراق للمدة )

كلٌة  االدارة وااللتصاد  –الحمدانً ._واسط : جامعة واسط 
 ،2016  

 سم  28ص ؛  126
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  

(                                      2013-1990التصادٌات العراق ) –الزراعة-1
 164العنوان   -أ

 

1116  

338,1  1117  



 المنهداوي ، وداد علً زؼٌر  994م 
والع االستثمار الزراعً فً العراق فً ضوء تطور هٌكل 

/  وداد علً زؼٌر الطلب المحلً على المحاصٌل الزراعً 
كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –المنهداوي._بؽداد : جامعة بؽداد 

2016 . 
 سم  28ص ؛  158

 أطروحة دكتوراه  فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان   -أ   ادٌات ) العراق(    التص –ة الزراع-1
 

338,16 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، رلاد فٌصل علً 

استخدام الخلٌط الحٌوي التازري العرالً مع مستوٌات 
 /  رلاد فٌصل علً البٌاتًمختلفة من مسحوق السماق ...

 . 2016كلٌة  الزراعة  ،  –._دٌالى : جامعة دٌالى 
 سم  28ص : اٌض ؛  154

 االنتاج الحٌوانً  –رسالة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان   -أ  ق   مسحوق السما-2االنتاجٌة الزراعٌة   -1
 

1118  

338,16 
 429س 

 

 
 السراي ، رسول حسن خالطً 

تؤثٌر التمنٌن الؽذائً الكمً المبكر فً بعض الصفات 
/  رسول حسن االنتاجٌةوالفسلجٌة لطائر السمان الٌابانً 

كلٌة  الزراعة   –خالطً السراي._البصرة  : جامعة البصرة 
 ،2016 . 

 سم  28ص ؛  121
 االنتاج الحٌوانً  –رسالة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 

 العنوان -أ                 االنتاجٌة الزراعٌة    -1
 

1119  

338,16 
 484س 

 

 
 سرمد طالب عبدالعزٌز عبد الرزاق

العكٌر عن طرٌك الفم فً معدل تؤثٌر جرعات مختلفة من 
/  سرمد طالب عبدالعزٌز عبد الرزاق  ._كركون : النمو ...

 . 2016كلٌة  الزراعة  ،  –جامعة كركون 
 سم  28ص ؛  87

 االنتاج الحٌوانً  –رسالة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة 
 العنوان -أ                          االنتاجٌة الزراعٌة -1
 

1120  

338,186 
 528و  
 

 
 وسام صادق حنون 

نظام الرلابة الداخلٌة ودوره فً تعزٌز تمنٌة االنتاجاالنظؾ 
 / وسام صادق حنونوانعكاساته على التنمٌة المستدامة ..

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  -بؽداد : جامعة بؽداد  -.
 .  2016والمالٌة ، 

1121  



 سم  28ص : اٌض ؛  464
 شهادة المحاسبة المانونٌة  

الرلابة الصناعٌة                                            –الشركة العامة للسمنت الجنوبٌة -1
 العنوان   -أ

 

338,2728 
 288ز 
 

 
 الزاملً ، علً نوماس ناصر حسٌن 

اسعار النفط الخام العالمٌة وانعكاساتها على االلتصاد العرالً 
/  علً نوماس ناصر  2015 – 2003دراسة لٌاسٌة للمدة 

كلٌة  االدارة  –حسٌن الزاملً._المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 . 2016وااللتصاد ، 

 سم  28ص : اٌض؛  114
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  

 العنوان  -أ                     ادالتص –البترول-1
 

1122  

338,2728 
 497ش 

 

 
 الشرٌفً ، شٌماء عبد الهادي حسٌن

أثر تؽٌرات اسعار النفط الخام العالمٌة فً تموٌل الموازنة 
/ شٌماء عبد الهادي ( ...2014 – 2003العامة للمدة )

كلٌة  االدارة  –حسٌن الشرٌفً ._بابل : جامعة بابل 
 . 2016وااللتصاد ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  176
 رسالة ماجستٌر فً العلوم المالٌة والنمدٌة   

 – 2003)–العراق  –المٌزانٌة -2اسعار   –البترول -1
 العنوان -(                                      أ2014

 

1123  

338,2728 
 492ع 
 

 
 الؽرٌباوي ، دمحم حسٌن اكزار

-1995تمدٌر دالة الطلب على المشتمات النفطٌة فً العراق )
/ دمحم حسٌن اكزارالؽرٌباوي._المادسٌة : جامعة (  2014

 . 2016كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –المادسٌة 
 سم  28ص : اٌض ؛  125

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان -أاستهالن     –البترول  -2العراق  –البترول -1
 

1124  

338,2728
2 
  549أ 
 

 
 االسدي ، علٌاء عبد الحسٌن عبودي

سٌاسات التسعٌر العالمٌة للنفط وتؤثٌرها على التنمٌة 
/ علٌاء عبد  2014- 1980االلتصادٌة فً العراق للمدة 

 الحسٌن عبودي االسدي
  2016كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –._واسط : جامعة واسط 

 سم  28ص : اٌض ؛  145
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  

1125  



 العنوان -أ   ات )العراق(        التصادٌ –البترول -1
 

338,4766
5 
 928ر 
 

 
 رٌام علً حسٌن 

أثر االكتشافات النفطٌة الجدٌدة فً لارتً امرٌكا الشمالٌة 
 /  رٌاموالجنوبٌة على اسعار النفط فً االسواق العالمٌة..

كلٌة العلوم  –علً حسٌن ._ بؽداد : جامعة النهرٌن 
 . 2016السٌاسٌة ، 

 سم  28ص ؛  200
 رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / لسم العاللات   

 العنوان -أ  ج         التصادٌات االنتا –البترول -1
 

1126  

338,9 
 849ش 

 

 
 الشمري ، اٌمان مظفر ٌوسؾ
سكانٌة وبعض مإشرات النمو لٌاس العاللة بٌن التؽٌرات ال

االلتصادي )العراق دراسة حالة(  ../ اٌمان مظفر ٌوسؾ 
كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –الشمري ._واسط : جامعة واسط 

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  153

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  
 العنوان -أ  السكان    -2لتصادٌة   التنمٌة اال –العراق -1
 

1127  

338,9 
 692ع 
 

 
 العطوانً ، خالد شامً ناشور

الدور التنموي لصنادٌك الثروة السٌادٌة فً بلدان مختارة مع 
اشارة خاصة الى صندوق تنمٌة العراق / خالد شامً 

كلٌة   –ناشورالعطوانً._بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
 . 2016االدارة وااللتصاد ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  213
 فً االلتصاد    أطروحة دكتوراه

 العنوان -أ                      االلتصاد ، تنمٌة    -1
 

1128  

338,9 
 928م 
 

 
 المٌالً ، تؽرٌد حسٌن دمحم 

االنفاق على البحث والتطوٌر مدخال" معاصرا" للتنمٌة 
االلتصادٌة فً العراق فً ضوء تجارب مختارة / تؽرٌد دمحم 

كلٌة  االدارة  –المادسٌة حسٌن المٌالً._المادسٌة : جامعة 
 . 2016وااللتصاد ، 

 سم  28ص ؛  168
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة  

 العنوان -أ          العراق       –التنمٌة االلتصادٌة -1
 

1129  

338,9567  1130  



 629ن 
 

 الكعبً ، كرار علً حنون 
المشكالت االجتماعٌة لتراجع الصناعة فً العراق دراسة 

 فً مدٌنة الدٌوانٌة /كرار علً حنون الكعبًمٌدانٌة 
 . 2016كلٌة االداب ،  –._المادسٌة : جامعة المادسٌة 

 سم  28ص ؛  158
 رسالة ماجستٌر اداب فً علم االجتماع 

العراق                             –المشاكل االجتماعٌة -2العراق   –الصناعة -1
 العنوان -أ

 

339,46 
 849ح 
 

 
 محسن علٌويحمدي 

لٌاس الفمر متعدد االبعاد فً العراق باستعمال مإشرات 
 –اكسفورد ../ حمدي محسن علٌوي._بؽداد : جامعة بؽداد 

 . 2016كلٌة  االدارة وااللتصاد ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  65

 الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً   
 وانالعن -أ  االحوال االجتماعٌة   – العراق -2الفمر    -1
 

1131  

339,523 
 952ع 
 

 
 العٌساوي ، نور حسٌن علً 

االثر المتبادل بٌن عجز الموازنة العامة وبند الحساب الجاري 
فً بلدان نفطٌة مختارة / نور حسٌن علً العٌساوي ._بابل : 

 . 2016كلٌة  االدارة وااللتصاد ،  –جامعة بابل 
 سم  28ص : اٌض ؛  147

رسالة الماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة / العلوم المالٌة 
 والنمدٌة 

 العنوان -أ                    عجز      -المٌزانٌة -1
 

1132  

341,07 
 59ح 
 

 
 حسن عبٌد عبد السادة

المحكمة االدارٌة لمنظمة العمل الدولٌة )دراسة ممارنة( / 
االدارة   كلٌة –حسن عبٌد عبد السادة  ._بابل : جامعة بابل 

 . 2016وااللتصاد ، 
 سم  28ص ؛  238

 رسالة الماجستٌر فً المانون الدولً العام  
 العنوان -أ      دراسات            –المانون الدولً -1
 

1133  

341,01 
 492غ 
 

 
 الؽرٌباوي ، دمحم خضٌر جاسم 

دور اللجان الوطنٌة فً تطبٌك المانون الدولً 
  خضٌر جاسم الؽرٌباوياالنسانً)دراسة ممارنة( /  دمحم

 . 2016._ بؽداد : معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  172

1134  



 رسالة الماجستٌر فً المانون الدولً  
 العنوان -أ   اسات             در –المانون الدولً -1
 

341,23 
 384م 
 

 
 دمحم حمٌد جاسم شبٌب 

/دمحم حمٌد )دراسة تارٌخٌة( 1946 –1919عصبة االمم 
كلٌة ابن رشد للعلوم  -جاسم شبٌب ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 . 2016االنسانٌة ،
 سم  28ص ؛  193

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث 
 -تارٌخ حدٌث          أ –االمم المتحدة  -2عصبة االمم   -1

 العنوان    

1135  

341,448 
 384م 

 
 دمحم صبري ابراهٌم

فً العراق وانعكاساتها فً التنمٌة المستدامة  السٌاسة المائٌة
/  دمحم صبري ابراهٌم._ بؽداد : جامعة بؽداد  2003بعد عام 

 . 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة  ، -
 سم  28ص : اٌض ؛  259

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة / فرع النظم السٌاسٌة 
 العنوان    -أ  ة               المٌاه االللٌمٌ –العراق -1
 

1136  

341,77 
 849ش 

 

 
 الشمري ، اسماءابراهٌم حسٌن حبٌب 

خصوصٌة اجراءات الدعوى الجزائٌة للحدث ) دراسة ممارنة 
 مع المواثٌك الدولٌة /  اسماءابراهٌم حسٌن حبٌب الشمري 

  2016كلٌة المانون ،  –._ بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  248

 رسالة الماجستٌر فً المانون الجنائً 
 العنوان -أ  دراسة ممارنة     –ولً المانون الجنائً الد-1
 

1137  

341,77 
 74ص 

 

 
 صمر سٌاب عبد الواحد

ة ( /  السٌاسة العمابٌة فً مرالبة الشرطة ) دراسة ممارن
._ بؽداد : معهد المعلمٌن للدراسات  صمر سٌاب عبد الواحد

 2016العلٌا ، 
 سم  28؛  ص 125

 رسالة الماجستٌر فً المانون الجنائً  
 العنوان -أ  الشرطة              -2جنائً   المانون ال-1
 

1138  

341,773 
 268ؾ 

 
 فاطمة سعدون عبد الزهرة 

االرهاب الدولً والسٌادة الوطنٌة العراق انموذجا" / فاطمة 
كلٌة العلوم  -سعدون عبد الزهرة ._ بؽداد : جامعة النهرٌن 

1139  



 2016السٌاسٌة  ،
 سم  28ص ؛  144

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / السٌاسة الدولٌة
 العنوان    -أ                      االرهاب الدولً    -1
 

342 
 394أ 
 

 
 أثٌر طه دمحم احمد

العراق / أثٌر  مدى دستورٌة تشرٌعات الضرائب المباشرة فً
كلٌة العلوم  -._ بؽداد : جامعة النهرٌن  طه دمحم احمد
 2016السٌاسٌة  ،

 سم  28ص ؛  181
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً المانون العام 

 العنوان    -أ   ضرائب )العراق(     ال-2المانون العام  -1
 

1140  

342 
 592أ 
 

 
 أزهار حسن كاطع

االجراءات المالٌة الضامنة لحسن تنفٌذعمود المنالصات 
كلٌة  –/  أزهار حسن كاطع ._ذي لار: جامعة ذي لار العامة

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  230

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  المنالصات         -2المانون العام   -1
 

1141  

342 
 848أ 
 

 
 أكرم ناظم كرٌم النصرهللا

االجراءات الجزائٌة فً جرائم االتجار بالبشر /  أكرم ناظم 
كلٌة المانون ،  –._ذي لار: جامعة ذي لارالنصرهللاكرٌم 

2016 
 سم  28ص ؛  156

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان   -أ لجرٌمة )االتجار بالبشر(  ا -2المانون العام   -1
 

1142  

342 
 922أ 
 

 
 االنباري ، كاظم عزٌز معٌلً 

الحماٌة الجنائٌة للعمار /  كاظم عزٌز معٌلً االنباري._ بؽداد 
 2016كلٌة الحموق ، -: جامعة النهرٌن 

 سم  28ص ؛  216
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان    -أ ت                  العمارا-2المانون العام  -1
 

1143  

342 
 294ج 

 
 خالد مجٌد عبد الحمٌدالجبوري ، 

السٌاسة الجنائٌة الموضوعٌة الولائٌة )دراسة ممارنة(/ خالد 

1144  



كلٌة  –._ بابل : جامعة بابل  مٌد الجبوريمجٌد عبد الح
 2016المانون ، 

 سم  28ص ؛  240
 أطروحة الدكتوراه فً المانون العام 

 العنوان -أ                  المانون العام               -1
 

342 
 922ج 
 

 
 الجنابً ، احمد مجٌد فلٌفل 

احمد مجٌد االختصاص النوعً لهٌؤة النزاهة فً العراق / 
._ بؽداد : معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ،  فلٌفل الجنابً

2016 
 سم  28ص ؛  269

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام / المسم الجنائً   
 العنوان -أ               المانون العام              -1
 

1145  

342 
 529ح 
 

 
 الحسانً ، باسم حسن خضر

مسإولٌة االدارة عن حفظ االمن العام فً العراق / باسم 
حسن خضر الحسانً ._ بؽداد : معهد المعلمٌن للدراسات 

 2016لسم المانون ،  –العلٌا 
 سم  28ص ؛  158

 رسالة الماجستٌر فً المانون 
 العنوان -أ                     المانون العام         -1
 

1146  

342 
 59ح 
 

 
 حسن سعٌد رضا

دولٌة الجرائم ضد االنسانٌة فً المنازعات المسلحة ؼٌرال
كلٌة الحموق  -._ بؽداد : جامعة النهرٌن /حسن سعٌد رضا

،2016 
 سم  28ص ؛  213

 رسالة ماجستٌر فً المانون 
 العنوان    -أ  ائم           الجر-2المانون العام  -1
 

1147  

342 
 599ح 
 

 
 الحسٌنً ، مسلم طاهر حسون 

/ مسلم حماٌة ممر البعثة الدبلوماسٌة فً المانون الدولً 
كلٌة  –._ كربالء : جامعة كربالء  طاهر حسون الحسٌنً

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  154

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                المانون العام              -1
 

1148  

342  1149  



 879ح 
 

 الحلفً ، نور الهدى ٌاسٌن كرٌم 
هدى ٌاسٌن الحك فً االستثمار فً المانون العرالً /  نور ال

كلٌة المانون  -._ بؽداد : جامعة النهرٌن كرٌم الحلفً 
،2016 

 سم  28ص ؛  160
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان    -أ                    المانون العام            -1
 

342 
 879ح 
 

 
 الحلفً ، هبة عادل رشن  

بٌة / النظام المانونً لعمود التورٌد الدوائٌة والمستلزمات الط
كلٌة  -._ بؽداد : جامعة النهرٌن هبة عادل رشن الحلفً 

 2016الحموق ،
 سم  28ص ؛  160

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان    -أ                     المانون العام          -1
 

1150  

342 
 894ح 
 

 
 حمٌدة علً جابر 

التدابٌر الدولٌة المضادة للفساد االداري واثرها فً 
التشرٌعات العرالٌة /  حمٌدة علً جابر ._ذي لار: جامعة 

 2016كلٌة المانون ،  –ذي لار
 سم  28ص ؛  134

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                           المانون العام      -1
 

1151  

342 
 894ح 
 

 
 الحمٌري ، فراس عٌسى مٌرزة

حك االنفصال فً المانون الدولً / فراس عٌسى مٌرزة 
 2016كلٌة المانون ،  –الحمٌري ._ كربالء : جامعة كربالء 

 سم  28ص ؛  160
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ                  المانون العام              -1
 

1152  

342 
 944ح 
 

 
 حٌدر حمٌد عزٌز 

التمٌٌز بٌن المدنٌٌن والمماتلٌن دراسة فً ضوء احكام 
المانون الدولً االنسانً / حٌدر حمٌد عزٌز ._ النجؾ : 

  2016معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  151

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                     المانون العام            -1
 

1153  



342 
 944ح 
 

 
 حٌدر عبد محسن شهد

االختصاصات الضمنٌة للمنظمات الدولٌة / حٌدر عبد عٌسى 
 2016كلٌة المانون ،  –شهد ._ بابل : جامعة بابل 

 سم  28ص ؛  310
 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً المانون العام 

 العنوان -أ                     المانون العام             -1
 

1154  

342 
 284خ 
 

 
 الخالدي ، لٌلى حنتوش ناجً 

امتناع رئٌس الدولة عن التصدٌك على مشروعات الموانٌن / 
كلٌة  –لٌلى حنتوش ناجً الخالدي ._ بابل : جامعة بابل 

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  398

 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً المانون العام 
 لعنوانا -أ                       المانون العام           -1
 

1155  

342 
 543ح 
 

 
 الخزرجً ، حٌدر مهدي حداوي

المحكمة االدارٌة العلٌا فً العراق دراسة ممارنة /  حٌدر 
كلٌة  –مهدي حداوي الخزرجً ._ كربالء : جامعة كربالء 

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  160

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                  المانون العام             -1
 

1156  

342 
  52ر 
 

 
 رشا شاكر حامد

/  الرلابة على الحملة االنتخابٌة فً العراق دراسة ممارنة
كلٌة المانون ،  –._ بابل : جامعة بابل  رشا شاكر حامد

2016 
 سم  28ص ؛  398

 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً المانون العام 
 العنوان -أ                المانون العام                -1
 

1157  

342 
 823ر 

 
 الرماحً ، حسٌن دمحم كرٌم

نٌة /  حسٌن دمحم الحماٌة الدولٌة لحرٌة ممارسة الشعائر الدٌ
 2016كلٌة المانون ،  –._ بابل : جامعة بابل كرٌم الرماحً 

 سم  28ص ؛  190
  رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -أ                 المانون العام             -1
 

1158  



342 
 624س 

 

 
 سعاد دمحم عواد النجم 

الحماٌة الجناٌة الدولٌة لحموق االنسان /  سعاد دمحم عواد 
 2016كلٌة الحموق ، -النجم._ بؽداد : جامعة النهرٌن 

 سم  28ص ؛  218
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان    -أ                        المانون العام        -1
 

1159  

342 
 849ش 

 

 
 الشمري ، لٌصر صاحب كٌكو

التنظٌم المانونً للعمبات الممدسة فً العراق العتبة العلوٌة 
الممدسة انموذجا" /  لٌصر صاحب كٌكو الشمري ._ النجؾ 

  2016االشرؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  160

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                    المانون العام            -1
 

1160  

342 
 929ش 

 

 
 الشوانً ، حوان ناصح امٌن

 الحٌاة فً التحمٌك االداري / حوان ناصح امٌنالشوانً
كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة ،  –._كركون : جامعة كركون

2016 
 سم  28ص ؛  120

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                    المانون العام           -1
 

1161  

342 
 442ع 
 

 
 العزاوي ، دمحم عبد الرضا ناصر 

تمٌٌد وسائل واسالٌب المتال أعماال" لمبادئ المانون الدولً 
امعة االنسانً / دمحم عبد الرضا ناصر العزاوي ._بابل : ج

 2016كلٌة المانون ،  –بابل
 سم  28ص ؛  188

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                          المانون العام     -1
 

1162  

342 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، اوس اكرم دمحم صبحً 

عاللة المانون الدولً االنسانً بالمانون الدولً لحموق 
االنسان / اوس اكرم دمحم صبحً العزاوي ._ بؽداد : جامعة 

 2016كلٌة الحموق ، -النهرٌن 
 سم  28ص ؛  173

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان    -أ  حموق االنسان        -2المانون العام    -1

1163  



 

342 
 584ع 
 
 

 
 العسكري ، الهام مطشر هادي 

رلابة على االختصاصات المالٌة للوحدات االدارٌة الالمركزٌة 
 –/  الهام مطشر هادي العسكري._ذي لار: جامعة ذي لار

 2016كلٌة المانون ، 
 سم  28ص ؛  182

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 وان العن -أ                        المانون العام       -1
 

1164  

342 
 528ع 
 

 
 عصام حاتم حسٌن 

الرلابة على االٌرادات العامة توزٌعا" وانفالا" فً التشرٌع 
 –المالً العرالً / عصام حاتم حسٌن._بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016كلٌة المانون ، 
 سم  28ص ؛  254

 أطروحة دكتوراه فً المانون العام 
 العنوان -أ   الرلابة المالٌة     -2المانون العام   -1
 

1165  

342 
 898ع 
 

 
 العكٌلً ، زٌنب عبدالوهاب عبداالمٌر

المواعد الدولٌة الحامٌة للحك فً الخصوصٌة الرلمٌة /  
كلٌة  -زٌنب عبد الوهاب عبداالمٌر._ بؽداد : جامعة النهرٌن 

 2016الحموق ،
 سم  28ص ؛ 220

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                          المانون العام        -1
 

1166  

342 
 89ع 

 
 علً حسٌن علً هاشم 

النظام المانونً لحالة الطوارئ فً امر الدفاع عن السالمة 
دراسة ممارنة /  علً  2004( لسنة 1الوطنٌة العرالً رلم )

كلٌة  -حسٌن علً هاشم._ المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 2016المانون ،

 سم  28ص ؛ 169
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

الدفاع عن السالمة الوطنٌة العرالٌة لسنة -2المانون العام  -1
 العنوان -أ                    2004

 

1167  

342 
 89ع 
 

 
 علً عدنان عبد الحكٌم 

حماٌة الحموق الثمافٌة لالللٌات فً المانون العام / علً 
كلٌة المانون  -البصرةعدنان عبد الحكٌم ._ البصرة : جامعة 

1168  



 2016والسٌاسة ،
 سم  28ص ؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان     -أ  حماٌة        – االللٌات-2المانون العام  -1

                   

342 
 89ع 

 
 علً لاسم فٌاض 

االرهاب الفكري دراسة فً المانون الجنائً / علً لاسم 
  2016كلٌة الحموق ،  –معة النهرٌن فٌاض ._ بؽداد : جا

 سم  28ص ؛ 161
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 االرهاب -3المانون الجنائً   -2المانون العام  -1
 العنوان  -أ         

 

1169  

342 
 824ع 

 
 عماد عبٌد جاسم

سلطة االدارة فً الرلابة البٌئٌة فً لانون حماٌة وتحسٌن 
)دراسة ممارنة( / عماد عبٌد  2009( لسنة 27البٌئة رلم )

كلٌة الحموق  -جاسم ._ بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
،2016 

 سم  28ص ؛  204
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان    -أ                    المانون العام         -1
 

1170  

342 
 924ع 
 

 
 العوادي ، ابراهٌم عماد عاٌد

انتهاكات حموق الطفل فً اطار المانون تحرٌن الشكوى عن 
._ بؽداد : جامعة  الدولً / ابراهٌم عماد عاٌد العوادي

  2016كلٌة الحموق ،  –النهرٌن 
 سم  28ص ؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -المانون العام                                     أ-1
 

1171  

342 
 528غ 
 

 
 الؽزالً ، دمحم عبد علً خضٌر 

 عبد الحك فً الملكٌة الخاصة دراسة دستورٌة ممارنة / دمحم
كلٌة المانون ،  –._بابل : جامعة بابلعلً خضٌر الؽزالً 

2016 
 سم  28ص ؛  338

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً المانون العام 
 العنوان -أ                       المانون العام        -1
 

1172  

342  1173  



 524ن 
 

 الكصاري ، فاضل مهدي عباس فرحان 
التنظٌم المانونً لمإسسة السجناء السٌاسٌٌن فً التشرٌع 
العرالً / فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري._ بؽداد : 

  2016معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  244

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 السجناء السٌاسٌٌن )العراق(      -2 المانون العام -1

 العنوان -أ    
 

342 
 629ن 
 

 
 الكعبً ، شٌماء نعمه عبود

االختصاصات ؼٌر التشرٌعٌة للبرلمان )دراسة ممارنة( / 
كلٌة المانون  –._بابل : جامعة بابل شٌماء نعمه عبود الكعبً

 ،2016 
 سم  28ص ؛  159

 رسالة ماجستٌر  فً المانون العام 
 العنوان -أ                         المانون العام       -1
 

1174  

342 
 828ن 
 

 
 كمال علً حسٌن 

التنظٌم الدستوري لتشكٌل الحكومة واختصاصاتها فً دستور 
/ كمال علً حسٌن ._بؽداد :  2015جمهورٌة العراق لسنة 

 2016كلٌة المانون ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  397

 فً المانون العام أطروحة دكتوراه 
 العنوان -أ                       المانون العام        -1
 

1175  

342 
 292ل 
 

 
 لبنى عدنان عبد االمٌر

االختصار االداري فً المنازعات الجزائٌة ودراسة ممارنة / 
كلٌة المانون  –._بؽداد : جامعة بؽداد ن عبد االمٌر لبنى عدنا

 ،2016 
 سم  28ص ؛  188

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                       المانون العام       -1
 

1176  

342 
 384م 
 

 
 دمحم صالح صابر

دور المحكمة االتحادٌة العلٌا فً ارساء مبدأ الفصل بٌن 
السلطات دراسة ممارنة / دمحم صالح صابر._ كركون : جامعة 

 2016السٌاسٌة ، كلٌة المانون والعلوم  –كركون
 سم  28ص ؛  155

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

1177  



 العنوان -أ                           المانون العام       -1
 

342 
 569م 
 

 
 المسعودي ، احمد علً كاظم 

مشروعٌة مٌناء مبارن الكوٌتً فً ضوء المانون الدولً 
._كربالء : وأثره على العراق / احمد علً كاظم المسعودي 

 2016كلٌة المانون ،  –جامعة كربالء 
 سم  28ص : اٌض ؛  178

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                             المانون العام      -1
 

1178  

342 
 298ن 
 

 
 نبٌل سعدون فٌصل منصور 

ة /  موائمة االجراءاتاالصالحٌةلالحداث مع المواثٌك الدولٌ
._ بؽداد : الجامعة المستنصرٌة نبٌل سعدون فٌصل منصور  

  2016معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ،  -
 سم  28ص ؛  188

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 السجناء السٌاسٌٌن )العراق(     -2 م المانون العا-1

 العنوان-أ      
 

1179  

342 
 94ن 
 

 
 نور سالم علً سلمان 

الممنوحة للموات االجنبٌة والعاملٌن معها فً الحصانة 
كلٌة  –._بابل : جامعة بابل لعراق / نور سالم علً سلمانا

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  186

 رسالة ماجستٌر  فً المانون العام 
 العنوان -أ                         المانون العام       -1
 

1180  

342 
 942ن 
 

 
 نورا عماد جمال حمدي 

الحماٌة الجنائٌة للمتظاهرٌن )دراسة ممارنة(/ نورا عماد 
كلٌة المانون  –جمال حمدي ._كركون : جامعة كركون

 2016والعلوم السٌاسٌة ، 
 سم  28ص ؛  178

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                            المانون العام      -1
 

1181  

342 
 9هـ  

 

 
 حمزة هه لو نجاة

المسإولٌة عن افعال الشركات العسكرٌة واالمنٌة الخاصة فً 
 ضوء احكام المانون الدولً االنسانً /  هه لو نجاة حمزة 

1182  



كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة ،  –._كركون : جامعة كركون
2016 
 سم  28ص ؛  133

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  لمانون الدولً        ا-2المانون العام   -1
 

342,02 
 494ب 
 

 
 البدٌري ، سهاد سعد عواد

الحدود الدستورٌة والمانونٌة لسلطات رئٌس الدولة فً العمل 
دراسة ممارنة / سهاد  – 2005المضائً فً ظل دستور 

كلٌة  -سعد عواد البدٌري ._ المادسٌة : جامعة المادسٌة 
 2016المانون ،

 سم  28ص ؛ 63
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ العراق         -اتٌر الدس-2المانون العام  -1
 

1183  

342,02 
 922ج 
 

 
 الجنابً ، عبدهللا دمحم عبٌد شرجً

بدهللا المواعد المنظمة لصٌاؼة الدساتٌر)دراسة ممارنة( / ع
._ النجؾ : معهد المعلمٌن دمحم عبٌد شرجً الجنابً  

  2016للدراسات العلٌا ،
 سم  28ص ؛  161

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -العراق                    أ -الدساتٌر - 1
 

1184  

342,02 
 426م 

 
 مرتضى علً حسٌن 

التنظٌم الدستوري والمانونً للحموق االجتماعٌة فً العراق 
 علً حسٌن )دراسة ممارنة( / مرتضى

 2016كلٌة المانون ،  –._بؽداد : جامعة بؽداد  
 سم  28ص ؛  197

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  الدساتٌر )العراق(      -2المانون العام  -1
 

1185  

342,02 
 689م 
 

 
 المعموري ، عمر ماجد ابراهٌم الهزاع 

ابراهٌم  حظر التعدٌل الدستوري فً العراق / عمر ماجد
كلٌة الحموق  -._ بؽداد : جامعة النهرٌن الهزاع المعموري  

،2016 
 سم  28ص ؛  195

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً المانون العام 
 العنوان -أ  ور العرالً        الدست-2المانون العام  -1
 

1186  



342,03 
 599ح  

 

 
 حسٌن هادي ساجت 

ل العربٌة /  الدو نظرٌة تدوٌل الدساتٌر وتطبٌماتها فً دساتٌر
كلٌة  -._ ذي لار : جامعة ذي لار حسٌن هادي ساجت  

 2016المانون ،
 سم  28ص ؛  184

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ   ر             الدساتٌ-2المانون العام  -1
 

1187  

342,02 
 828ح 
 

 
 الحمامً ، سعد عبد الشهٌد 

دراسة  5—2المإسسات الدستورٌة فً العراق وفك دستور 
فً ضرورات االصالحوطبٌعه التحدٌات /  سعد عبد الشهٌد 

كلٌة التربٌة  –الحمامً ._النجؾ االشرؾ : جامعة الكوفة 
  2016للبنات ، 

 سم  28ص ؛  356
 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 العنوان -أ                       الدستور العرالً -1
 

1188  

344,0412 
 288ح  

 

 
 حاتم مهٌدي صالح 

الحماٌة الجنائٌة الموضوعٌة لالطباء والصٌادلة / حاتم 
مهٌدي صالح ._بؽداد : االكادٌمٌة العلٌا للدراسات العلمٌة 

 . 2016لسم المانون ،  –واالنسانٌة
 سم  28ص ؛  125

 رسالة الماجستٌر فً المانون الجنائً
لوانٌن  –الصٌادلة -2انٌن وتشرٌعات   لو –االطباء -1

 العنوان -وتشرٌعات                                أ
 

1189  

342,068 
 528ب 
 

 
 بسام حمٌد محمود

التنظٌم المانونً لواجب الموظؾ العام فً كتمان االسرار 
الوظٌفٌة )دراسة ممارنة( / بسام حمٌد محمود  ._بابل : 

 2016كلٌة المانون ،  –جامعة بابل
 سم  28ص ؛  194

 رسالة ماجستٌر  فً المانون العام 
 العنوان -أ  ٌن وتشرٌعات       لوان –الموظفون -1
 

1190  

342,07 
 489ب 
 

 
 البركً ، زهراء حسن مشط 

الحماٌة الموضوعٌة واالجراءات للمحمٌات الطبٌعٌة )دراسة 
ممارنة( /  زهراء حسن مشط البركً._ المادسٌة : جامعة 

 2016كلٌة المانون ، - المادسٌة

1191  



 سم  28ص ؛ 236
 رسالة الماجستٌر فً اللؽة والمانون العام 

 العنوان -أ          دراسات      –المانون العام -1
 

342,07 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، وائل منذر 

راق / وائل الرلابة على دستورٌة المعاهدات الدولٌة فً الع
كلٌة الحموق  -النهرٌن ._ بؽداد : جامعة منذر البٌاتً 

،2016 
 سم  28ص ؛  265

 أطروحة دكتوراه  فً المانون العام 
 -دستور          أ –العراق -2دراسات   –المانون العام -1

 العنوان
 

1192  

342,07 
 224ج 
 

 
 الجابري ، رسل فاضل ضٌدان

حماٌة سرٌة التحمٌك فً الدعوى الجزائٌة )دراسة ممارنة(/  
 –ابري ._كربالء : جامعة كربالء رسل فاضل ضٌدان الج

 2016كلٌة المانون ، 
 سم  28ص ؛  190

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ   اسات               در -المانون العام -1
 

1193  

342,07 
 674ج 
 

 
 جعفر عبدالرضا عبدالخالك

الجرٌمة المرورٌة فً التشرٌع العرالً )دراسة ممارنة( / 
 –الرضا عبدالخالك ._البصرة : جامعة البصرة جعفر عبد 

 . 2016كلٌة المانون والسٌاسة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  119

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  سات                درا -المانون العام -1
 

1194  

342,07 
 828ج 
 

 
 جمال ناصر جبار 

 الشإونالتنظٌم الدستوري والمانونً لحك المشاركة فً 
كلٌة  -._ بؽداد : جامعة بؽداد العامة /جمال ناصر جبار

 2016المانون ،
 سم  28ص ؛  230

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                    دراسات –المانون العام -1
 

1195  

342,07 
 922ج 

 
 الجنابً ، عبد هللا دمحم عبٌد شرجً 

1196  



الدساتٌر )دراسة ممارنة( / عبد هللا المواعد المنظمة لصٌاؼة  
دمحم عبٌد شرجً الجنابً  ._ بؽداد : معهد المعلمٌن 

 . 2016لسم المانون ،  –للدراسات العلٌا 
 سم  28ص ؛  161

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -الدستور        أ -2دراسات  –المانون العام -1
 

342,07 
 99ج 

 
 جٌن ٌاسر حسٌن 

 موازنة المحافظة ؼٌر المنتظمة فً أللٌم /  جٌن ٌاسر حسٌن
 2016كلٌة المانون ، -._ ذي لار : جامعة ذي لار 

 سم  28ص ؛  167
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ   دراسات               –المانون العام -1
 

1197  

342,07 
 543خ 
 

 
 الخزرجً ، حٌدر مهدي حداوي

االدارٌة العلٌا فً العراق )دراسة ممارنة( /  حٌدر المحكمة 
كلٌة  –مهدي حداوي الخزرجً ._كربالء : جامعة كربالء 

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  241

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ    راسات                 د -المانون العام -1
 

1198  

342,07 
 423د 
 

 
 محسنالدراجً ، دمحم عودة 

تماسم الثروة وتوزٌعها فً دولة االتحاد الفٌدرالً )دراسة 
تحلٌلٌة ممارنة( /  دمحم عودة محسن الدراجً ._النجؾ : 

 . 2016معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا ، 
 سم  28ص ؛  237

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                  دراسات –المانون العام -1
 

1199  

342,07 
 294ز 
 

 
 الزبٌدي ، حسٌن ؼازي كاظم 

التنظٌم الدستوري والمانونً للحموق والحرٌات االلتصادٌة 
)دراسة ممارنة( /  حسٌن ؼازي كاظم الزبٌدي._ بؽداد : 

 2016كلٌة المانون ، -جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  186

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                 دراسات     –المانون العام -1
 

1200  

342,07   1201  



 493ز 
 

 الزرٌجاوي ، كرٌم عوض ناهً 
أثر واجبات الموظؾ العام فً ممارسته لحرٌاته السٌاسٌة 

)دراسة ممارنة( / كرٌم عوض ناهً الزرٌجاوي._النجؾ : 
  2016لسم المانون العام  ، –معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا

 سم  28ص ؛  168
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ    راسات            د –المانون العام – 1
 

342,07 
 722ص 

 
 صفاء فرٌد كاظم 

الجرائم الماسة بسٌر العمل فً التشرٌع العرالً / صفاء فرٌد 
 2016كلٌة المانون ، -كاظم ._ ذي لار : جامعة ذي لار 

 سم  28ص ؛  156
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ اسات                در –المانون العام -1
 

1202  

342,07 
 224ع 
 

 
 العابدي ، دمحم حسن فلٌح 

ً / دمحم حسن المسإولٌة الجزائٌة لمنظمات المجتمع المدن
 2016كلٌة المانون ،  –._بابل : جامعة بابل فلٌح العابدي

 سم  28ص ؛  139
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أراسات                  د –المانون العام -1
 

1203  

342,07 
 286ع 
 

 
 عبدالعظٌم حمدان علٌوي

الحماٌة الجنائٌة للثروة الحٌوانٌة )دراسة ممارنة( / 
كلٌة المانون  –._بابل : جامعة بابلدالعظٌم حمدان علٌوي عب
 ،2016 

 سم  28ص ؛  188
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ  دراسات                –المانون العام -1
 

1204  

342,07 
 89ع 

 
 علً محسن طوٌب

مسإولٌة المرفك الصحً العام عن الخطؤ الطبً فً العراق 
)دراسة ممارنة( / علً محسن طوٌب  ._النجؾ : معهد 

  2016المعلمٌن للدراسات العلٌا ،
 سم  28ص ؛  173

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  سات                درا –المانون العام – 1
 

1205  

342,07  1206  



 249ؾ 
 

 فاروق عز الدٌن خلؾ
المركز المانونً لرئٌس مجلس النواب فً دستور جمهورٌة 

)دراسة ممارنة( /  فاروق عز الدٌن  2005العراق لسنة 
 2016كلٌة المانون ، -جامعة بؽداد خلؾ._ بؽداد : 

 سم  28ص ؛  192
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

الدستور العرالً -2دراسة ممارنة     –المانون العام -1
 العنوان -أ                                2005

 

342,07 
 384م 
 

 
 دمحم حسون عبٌد

: جامعة  جرٌمة تعاطً المخدرات / دمحم حسون عبٌد ._بابل
 2016كلٌة المانون ،  –بابل

 سم  28ص ؛  187
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -دراسات                           أ –المانون العام -1
 

1207  

342,07 
 959م 
 

 
 المنصوري ، ٌوسؾ نعمة جعاز

( التنظٌم المانونً الدارة ضرٌبة الدخل )دراسة ممارنة
كلٌة  –._بابل : جامعة بابل/ٌوسؾ نعمة جعاز المنصوري 

 2016المانون ، 
 سم  28ص ؛  188

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -دراسات                           أ –المانون العام -1
 

1208  

342,07 
 923م 
 

 
 المٌاحً ، علً ؼازي فٌصل مهدي 

االشؽال العامة )دراسة دور االعتبار الشخصً فً عمد 
ممارنة( /  علً ؼازي فٌصل مهدي المٌاحً._كربالء : 

 2016كلٌة المانون ،  –جامعة كربالء 
 سم  28ص ؛  244

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -دراسات                           أ –المانون العام -1
 

1209  

342,07 
 922هـ  

 

 
 هناء عبد الجواد علوان

المسإولٌة الجزائٌة لعضو مجلس النواب عن جرائم المذؾ 
والمسب فً التشرٌع العرالً )دراسة ممارنة( /  هناء عبد 

كلٌة المانون  –الجواد علوان._البصرة : جامعة البصرة 
 2016والسٌاسة ، 

 سم  28ص ؛  145
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

1210  



 العنوان -أ           دراسات               –المانون العام -1
 

342,07 
 985هـ 
 

 
 الهٌمص ، لاسم دمحم حنتوش

التنظٌم المانونً لسلطة االدارة فً سحب اجازةاالستثمارفً 
التشرٌع العرالً / لاسم دمحم حنتوشالهٌمص._بابل : جامعة 

 2016كلٌة المانون ،  –بابل
 سم  28ص ؛  131

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ   دراسات                     –المانون العام -1
 

1211  

342,0956
7 
 742غ 
 

 
 ؼفران ناجً شاكر

عاللة الدٌن بالدولة ومولؾ دستور جمهورٌة العراق لسنة 
/  ؼفران ناجً شاكر._النجؾ االشرؾ: معهد  2005

  2016المعلمٌن للدراسات العلٌا ،
 سم  28ص ؛  190

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ                            دستور –العراق – 1
 

1212  

342,0956
7 
 934ن 
 

 
 الكوثر عبد الباري حسٌن 

-1925حموق االنسان فً الدساتٌر العرالٌة المعاصرة 
دراسة ممارنة /  الكوثر عبد الباري حسٌن ._بؽداد :  2005

 2016لمانون والسٌاسة ، كلٌة ا –جامعة النهرٌن
 سم  28ص ؛  184

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان -أ  حموق االنسان       -2ستور   د –العراق-1
 

1213  

342,2 
 526خ 
 

 
 الخزاعً ، عباس روكان ماجود

/  2005السٌاسة الخارجٌة العرالٌة فً ظل دستور عام 
 –الكوفة عباس روكان ماجود._ النجؾ االشرؾ : جامعة 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة ، 
 سم  28ص ؛  129

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 -السٌاسة الخارجٌة      أ -2  2005الدستور العرالً -1

 العنوان
 

1214  

342,7 
 549أ 
 

 
 االسدي ، أٌاد جعفر علً اكبر 

دور االدعاء العام فً حماٌة المال العام فً العراق : دراسة 
أٌاد جعفر علً اكبراالسدي._البصرة : جامعة   ممارنة /

1215  



 2016كلٌة المانون والسٌاسة ،  –البصرة 
 سم  28ص ؛  171

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  دراسات                     –المانون العام -1
 

342,7 
 449ب 
 

 
 البدري ، ستار جبار شالش 
ودورها فً تنظٌم المرافك العامة العمود االدارٌة المستحدثة 

الضرورٌة فً العراق )دراسة ممارنة( / ستار جبار شالش 
 2016كلٌة المانون ، -البدري ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 سم  28ص ؛  228
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ  ات                     دراس -المانون العام -1
 

1216  

342,7 
 459ب 
 

 
 لبرزنجً ، محمود وهاب حسن ا

مجلس الوالٌات فً الدولة الفدرالٌة )دراسة ممارنة( /  
كلٌة  -محمود وهاب حسنالبرزنجً._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016المانون ،
 سم  28ص ؛  192

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ  سات                   درا -المانون العام -1
 

1217  

342,7 
 892ت 
 

 
 التمٌمً ، ختام حمادي محمود

وسائل حرٌة التعبٌر عن الرأي وضماناتها )دراسة ممارنة( /  
كلٌة  -ختام حمادي محمود التمٌمً ._ بؽداد : جامعة بؽداد 

 2016المانون ،
 سم  28ص ؛  194

 رسالة الماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ   دراسة ممارنة            –ام المانون الع-1
 

1218  

342,7 
 925ج 
 

 
 الجٌاشً ، صفاء كاظم ؼازي

جرٌمة لرصنة البرٌد االلكترونً / صفاء كاظم ؼازي 
 2016كلٌة المانون ،  –الجٌاشً._بابل : جامعة بابل

 سم  28ص ؛  127
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

الجرٌمة                            -2دراسة ممارنة    –المانون العام -1
 العنوان -أ

 

1219  

342,7 
 59ح 

 
 حسن علً حسٌن 

1220  



مسإولٌة االدارة عن االخطاء الشخصٌة لموظفٌها )دراسة 
كلٌة  –._بابل : جامعة بابل حسن علً حسٌنممارنة( /
 2016المانون ، 

 سم  28ص ؛  227
 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 

 العنوان -أ  سات                   درا–المانون العام -1
 

342,7 
  894ح 
 

 
 الحمٌداوي ، ؼسان عبد السادة حسن 

ضمانات الحدث فً الدعوى الجزائٌة )دراسة ممارنة( /  
ؼسان عبد السادة حسنالحمٌداوي._ ذي لار : جامعة ذي لار 

 . 2016، كلٌة المانون  –
 سم  28ص ؛  246

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام 
 العنوان -أ    راسات                 د –المانون العام -1
 

1221  

34207 

 792ر

 
 رلٌة عادل حمزة علً

/ ,,,جرائم الكشؾ عن الذمة المالٌة فً التشرٌع العرالً

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,رلٌة عادل حمزة علً

 2,16والسٌاسة، المانون 

 سم28 ؛ص,16

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -أ                     دراسات  -ـ المانون العام1

 

1222  

34207 

 929س

 
 سنان فاضل عبد الجبار

/ سنان ,,,الحك فً الكرامة االنسانٌة وضمانات حماٌته

 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فاضل عبد الجبار

 سم28ص؛ ,,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

 العنوان -أ            دراسة ممارنة   -ـ المانون العام1

 

1223  

34207 

 242ع

 
 عبد هللا جبار رضٌو

التنظٌم الدستوري والمانونً للمٌود الواردة على ممارسة 
البصرة: جامعة  -,/ عبد هللا جبار رضٌو,,,الموظؾ العام

 2,16ن والسٌاسة، كلٌة المانو -البصرة

 سم28ص؛ 184

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -أ                            ـ الدستور العرالً 1

 

1224  



34207 

 89ع

 
 علً حسٌن حسن

/ علً حسٌن ,,,اختصاصات مجلس االتحاد فً العراق

لسم  -النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا -,حسن

 2,16المانوهن العام، 

 سم28ص؛ 219

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -أ           دراسات  -ـ المانون العام1

 

1225  

34207 

 43ؾ

 
 فرح عبد الرإوؾ عمار سمٌسم

/ فرح عبد ,,,التنظٌم المانونً لحالة الطوارئ فً العراق

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,الررإوؾ عمار سمٌسم

2,16 

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -أ           دراسات )العراق(   -ـ المانون العام1

 

1226  

34207 

 828هـ

 
 الهاللً، اولٌاء جبار صاحب

/ اولٌاء جبار صاحب ,,,الحماٌة الجزائٌة للموارد المائٌة

 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,الهاللً

 سم28ص؛ 241

                              الموارد المائٌة  -2دراسة ممارنة    -امأـ المانون الع

 العنوان -أ
 

1227  

3430,34 

 942ب

 
 بٌداء فاضل جاسم

/ بٌداء ,,,تؤثٌر الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

الكلٌة التمنٌة  -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى -,فاضل جاسم

 2,16االدارٌة، 

 سم28ص؛ 81

 ماجستٌر تمنً فً التمنٌات المالٌة والمحاسبٌةرسالة 
 العنوان -أ           ادارة   -ـ المحاسبة1

 

1228  

3430,34 

 543خ

 
 الخزرجً، دمحم عادل دمحم

تكٌٌؾ النظام المحاسبً الحكومً وفما لمتطلبات تطبٌك 
 -,/ دمحم عادل دمحم الخزرجً,,,موازنة البرامج واالداء

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 1,9

1229  



 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -أ             ادارة  -ـ المحاسبة1

 

3430,34 

 624س

 
 سعاد عدنان نعمان

مدى مالئمة مداخل المٌاس المحاسبً لطرائك اصالح 

 -,/ سعاد عدنان نعمان,,,الوحدات االلتصادٌة العرالٌة
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽدادبؽداد: 

 سم28ص: اٌض؛ 212

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة

 العنوان -أ               أدارة  -ـ المحاسبة1

 

123,  

3430,34 

 729س

 
 السفان، مٌثم بدر بعٌوي

تؤثٌر مالئمة لٌمة المعلومات المحاسبٌة فً اسعار اسهم 
ق لالوراق المالٌة/ مٌثم بدر الشركات المدرجة فً سوق العرا

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,بعٌوي السفان

 2,16وااللتصاد،

 سم28ص؛ ,,1

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -أ              ادارة   -ـ المحاسبة1

 

1231  

3430,34 

 924ط

 
 الطٌار، شٌماء حسٌن

الطباعة  أنموذج ممترح لتطبٌك محاسبة النانو باستعمال
بؽداد: جامعة  -,/ شٌماء حسٌن الطٌار,,,ثالثٌة االبعاد

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 169

 شهادة محاسب الكلؾ واالدارٌة
 العنوان -أ              ادارة   -ـ المحاسبة1

 

1232  

3430,52 

 898د

 
 الدلٌمً، صبا فاروق خضر

للفحص الضرٌبً فً لانون ضرٌبة الدخل النظام المانونً 
بؽداد: جامعة  -,العرالً النافذ/ صبا فاروق خضر الدلٌمً

 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد

 سم28ص؛ 199

 رسالة دكتوراه فً فلسفة المانون العام
 العنوان -أ         لوانٌن وتشرٌعات   -ـ ضرائب الدخل1

 

1233  

3430,63  
 االجودي، زٌد شرٌؾ هداب

1234  



/ ,,,(1دور معٌار المحاسبة الدولً فً المطاع العام رلم ) 394أ

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -,زٌد شرٌؾ هداب االجودي

 2,16العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ ,15

 شهادة محاسب لانونً
 العنوان -أ       لوانٌن وتشرٌعات -ـ المحاسبة الدولٌة1

 

3430,67 

 694س

 
 سالم خلٌفة عبودالسعٌدي، 

/ سالم ,,,دور لانون بنفورد فً كشؾ االحتٌال الضرٌبً

المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -,خلٌفة عبود السعٌدي

 2,16للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 117

 الدبلوم العالً المعادل لشهادة الماجستٌر فً الضرائب
 عنوانال -ا        الضرائب   -ـ الشركات1

 

1235  

3440,462 

 424ن

 
 كرار عبد الرضا طاهر

المسإولٌة الدولٌة الناجمة عن ادارة النفاٌات الخطرة/ كرار 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد الرضا طاهر

 2,16المانون، 

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -ا        لوانٌن وتشرٌعات   -ـ النفاٌات1

   

1236  

3440,4632 

 922ض

 
 ضٌاء نوماس محسن

دور المانون الدولً فً الحد من التؤثٌرات البٌئٌة للظواهر 
النجؾ: معهد  -,الؽبارٌة فً العراق/ ضٌاء نوماس محسن

 2,16المعلمٌن العالً والبحث العلمً، 

 سم28ص؛ 148

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام

المانون الدولً    -2العراق    -لوانٌن وتشرٌعات -ـ التلوث1

 العنوان -أ
 

1237  

3440,94 

 799ر

 
 رلٌة عبد العباس سٌد

بؽداد:  -,/ رلٌة عبد العباس سٌد,,,جرٌمة تخرٌب الثار

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 191

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ         لوانٌن وتشرٌعات   -ـ االثار1

1238  



 

345 

 892آل 

 
 آل مواش، ضرؼام جابر عطوش

/ ضرؼام جابر عطوش آا ,,,جرٌمة التجسس المعلوماتً

 2,16بؽداد: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -,مواش

 سم28ص؛ 2,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ           التجسس   -2ـ المانون الجنائً  1

 

1239  

345 

 898ت

 
 الطوٌل التمٌمً، دمحم محمود جواد

المسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن جرائم المرور الوالعة على 
النجؾ: معهد  -,االنسان/ دمحم دمحم جواد الطوٌل التمٌمً

 2,16المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم28ص؛ 2,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ             ـ المانون الجنائً 1

 

124,  

345 

 479ز

 
 لً نعمة جوادالزرفً، ع

/ علً نعمة ,,الجرٌمة المعلوماتٌة الماسة بالحٌاة الخاصة

 2,16 -,معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا -,جواد

 سم28ص؛ 134

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ                   ـ المانون الجنائً 1

 

1241  

345 

 822ع

 
 عالء حسٌن علً

الدٌنً ومولؾ المشروع العدائً فً االرهاب وتوظٌؾ النص 
النجؾ:  -,/ عالء حسٌن علً,,,لانون مكافحة االرهاب

 2,16معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم28ص؛ 254

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ               ـ المانون الجنائً  1

 

1242  

345 

 89ع

 
 علً عبد الرزاق لفته

/ علً عبد ,,,لموى االمن الداخلًالمحاكمة الموجزة 

 2,16كلً المانون،  -النجؾ: جامعة الكوفة -,الرزاق لفته

 سم28ص؛ 184

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

1243  



 العنوان -أ           االمن  -2ـ المانون الجنائً   1

 

345 

 42هـ

 
 هدى علً عنٌد كاظم

علً عنٌد الباعث الشرٌؾ واثره فً التجرٌم والعماب/ هادي 
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كاظم

 سم28ص؛ 191

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ                ـ المانون الجنائً  1

 

1244  

345 

 254ي

 
 الٌاسري، ؼسك خلٌل ابراهٌم

المسإولٌة المدنٌة الناشئة عن االخالل بعمد المعلوماتٌة 

كربالء: جامعة  -,خلٌل ابراهٌم الٌاسري/ ؼسك ,,,االطاري

 2,16كلٌة المانون،  -كربالء

 سم28ص؛ 175

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -أ                ـ المسإولٌة المدنٌة 1

 

1245  

3450,2 

 294ز

 
 الزبٌدي، حسٌن عبد االمٌر حمزة

دور االدعاء العام فً جرائم لوى االمن الداخلً/ حسٌن عبد 
النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات  -,االمٌر حمزة الزبٌدي

 2,16العلٌا، 

 سم28ص؛ 142

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -أ       العراق(  -ـ المانون الجنائً )الجرائم1

 

1246  

3450,2 

 222ع

 
 العتابً، عمار حمٌد جالب

 / عمار حمٌد,,,المسإولٌة الجنائٌة عن الجرائم المرورٌة

كلٌة المانون،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,جالب العتابً

2,16 

 سم28ص؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً المانون
 العنوان -أ          الجرائم  -2ـ المانون الجنائً   1

 

1247  

3450,7 

 384أ

 
 أحمد عبد االمٌر حسٌن

/ أحمد عبد ,,,جرٌمة اتالؾ وأفشاء أسرار الدفاع عن البالد

 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,االمٌر حسٌن

1248  



 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ               دراسات   -ـ المانون الجنائ1ً

 

3450,7 

 92ر

 
 رإى نزار أمٌن

الركن المعنوي واثباته فً الجرائم الشكلٌة/ رإى نزار 
 2,16علٌا، بؽداد: معهد المعلمٌن للدراسات ال -,أمٌن

 سم28ص؛ 146

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً

 العنوان -أ        دراسات   -ـ المانون الجنائ1ً

 

1249  

3450,7 

 58ر

 
 رسل فٌصل دلول حمادي

/ رسل فٌصل دلول ,,,حماٌة الزوجة من العنؾ االسري

 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حمادي

 سم28ص؛ ,18

 فً المانون الجزائًرسالة ماجستٌر 
 العنوان -أ         دراسات  -ـ المانون الجزائ1ً

 

125,  

3450,7 

 924ع

 
 العوادي، صالح هوٌدي شاكر هاشم
صالح هوٌدي شاكر  /   الحماٌة الجنائٌة للمحادثات الهاتفٌة

 2,16النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -,العوادي

 سم28ص؛ 129

 الجنائً رسالة ماجستٌر فً المانون

 العنوان -ا         دراسات  -ـ  المانون الجنائ1ً

 

1251  

3450,7 

 684ي

 
 ٌعمر طاهر دمحم

المسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن ضرب لواعد االشتبان/ ٌعمر 
النجؾ االشرؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -,طاهر دمحم

2,16 

 سم28ص؛ 2,9

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجنائً
 العنوان -أ            دراسات  -ـ المانون الجنائ1ً

 

1252  

346 

 952أ

 
 أنسام رسام ؼضبان حسٌن

التنظٌم المانونً للتبلٌؽات المضائٌة بواسطة وسائل التمدم 
بؽداد: جامعة  -,/ انسام وسام ؼضبان حسٌن,,,العلمً

 2,16كلٌة الحموق،  -النهرٌن

1253  



 سم28ص؛ 155

 صرسالة ماجستٌر فً المانون الخا
 العنوان -أ                  ـ المانون الخاص  1

 

346 

 942ب

 
 بٌداء خضٌر عبٌس فضل

الحماٌة المانونٌة لخدمة البث الفضائً/ بٌداء خضٌر عبٌس 
 2,16كلٌة المانون،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,فضل

 سم28ص؛ 185

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -أ             ـ المانون الخاص  1

 

1254  

346 

 294ج

 
 الجبوري، سلمان كامل سلمان

/ سلمان كامل سلمان ,,,النمض الجزائً للمرار المضلئً

 2,16النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -,الجبوري

 سم28ص؛ 175

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -أ                   ـ المانون الخاص  1

 

1255  

346 

 495ح

 
 الحرٌشاوي، حسٌن ناصر جٌجان

تنازع االختصاص المانونً فً عمد التؤمٌن عن حوادث 

بؽداد:  -,/ حسٌن ناصر جٌجان الحرٌشاوي,,,الطائرات

 2,16معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -أ            الطائرات -2ـ المانون الخاص   1

 

1256  

346 

 879ح

 
 الحلفً، مرٌم جمال جاسم

 -,/ مرٌم جمال جاسم الحلفً,,,النظام المانونً للضم
 2,16كلٌة المانون،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ ,13

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسة ممارنة   أ -ـ المانون الخاص1

 

1257  

346 

 942ح

 
 ذٌابحوراء عزاوي 

المادسٌة:  -,التنظٌم المانونً للمطل/ حوراء عزاوي ذٌاب

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة المادسٌة

1258  



 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -المانون الخاص   ا

 

346 

 944ح

 
 حٌدر كاظم مجدي شبر

المسإولٌة التمصٌرٌة الناشئة عن اساءة استخدام ابراج 
النجؾ: معهد  -,/ حٌدر كاظم مجدي شبر,,,االتصاالت

 2,16العلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم28ص؛ 162

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   ا -ـ المانون الخاص1

 

1259  

346 

 944ح

 
 حٌدر دمحم حسن فٌصل

لمشترن البرٌد االلكترونً/ دمحم حسن الحماٌة المدنٌة 
 2,16كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,فٌصل

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 الحماٌة المدنٌة للبرٌد االلكترونً -2ـ المانون الخاص   1

 أـ العنوان
 

126,  

346 

 726د

 
 الدفاعً، علً مهدي صالح

المادسٌة:  -,صالح الدفاعً عمد الكفالة بالنفس/ علً مهدي

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1261  

347 

 283س

 
 سامح صبري جاسم دمحم

دور التحكٌم التجاري فً منازعات الملكٌة الصناعٌة/ سامح 
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,صبري جاسم دمحم

 سم28ص؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1262  

346 

 849ش

 
 الشمري، دمحم رحٌم حسب هللا

الضمانات المانونٌة لحماٌة ملكٌة المستثمر االجنبً/ دمحم 
كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,رحٌم حسب هللا الشمري

1263  



 2,16الحموق، 

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -الملكٌة   أ -2دراسات    -ـ المانون الخاص1

 

346 

 94ش

 
 شهد ماهر بشار

بؽداد:  -,ألطعن بؤجراءات مسجل الشركات/ شهد ماهر بشار

 2,16كلٌة النهرٌن،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 183

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -أ   ـ المانون الخاص 1

 

1264  

346 

 24ع

 
 عبد الرسول أحمد دمحم مإمن

/ عبد ,,,دور عمود التحوٌل العمارٌفً تخفٌؾ أزمة السكن

كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,الرسول أحمد دمحم مإمن

 2,16الحموق، 

 سم28ص؛ 175

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1265  

346 

 822ع

 
 عالء كاظم حسٌن

/ ,,,التنظٌم المانونً لشهادات تصدٌك التولٌع االلكترونً

 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,عالء كاظم حسٌن

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1266  

346 

 89ع

 
 علً داود علً حسٌن

/ ,,,االستشاري فً عمد الفٌدٌنالمركز المانونً للمهندس 

كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,علً داود علً حسٌن

2,16 

 سم28ص؛ 194

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -عمد الفٌدٌن   أ -2ـ المانون الخاص   1

 

1267  

346 

 89ع

 
 علً طابع عبد الؽنً

1268  



ع عبد الوسائل المانونٌة العادة هٌكلٌة المصارؾ/ علً طاب
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد-,الؽنً

 سم28ص؛ 3,2

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   ا1

 

346 

 824ع

 
 العماري، حبٌب عبٌد مرزة

/ حبٌب ,,,تجاوز االختصاص النوعً فً الدعوى المدنٌة

كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,عبٌد مرزة العماري

2,16 

 سم28ص؛ 229

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1269  

346 

 422غ

 
 الؽرابً، زٌنب حسٌن ٌوسؾ

لى المال المرهون/ زٌنب االتفالات المعدلة الجراءات التنفٌذ ع
كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل-,حسٌن ٌوسؾ الؽرابً

2,16 

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

127,  

346 

 429غ

 
 الؽراوي، أحمد جعفر شاوي

المسإولٌة التمصٌرٌة الناشئة عن استعمال االنترنت/ احمد 
كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد-,الؽراويجعفر شاوي 

2,16 

 سم28ص؛ 236

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة المانون الخاص
 العنوان -االنترنت   أ -2ـ المانون الخاص   1

 

1271  

346 

 469ؾ

 
 الفرطوسً، حاكم جبٌر حنون

/ حاكم جبٌر ,,,حجٌة الحكم االجنبً الممضً الممضً فٌه 

كلٌة المانون،  -جامعة المادسٌة المادسٌة: -,حنون الفرطوسً

2,16 

 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -تنفٌذ االحكام   أ -2ـ المانون الخاص   1

1272  



 

346 

 995ق

 
 الموٌزي، سارة مهند دمحم صالح

أشكالٌة دعوى الحلول الشخصٌة فً المطالبة بالتعوٌض/ 
كلٌة  -جامعة النهرٌنبؽداد:  -,سارة مهند دمحم صالح الموٌزي

 2,16الحموق، 

 سم28صح 173

 رسالة ماجستٌر فً الحموق
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1273  

346 

 588م

 
 المسلماوي، حسٌن عباس شحاث

/ حسٌن عباس شحات ,,,الشٌوع االجباري التبعً

 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,المسلماوي

 سم28ص؛ 172

 المانون الخاصرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1274  

346 

 689م

 
 المعموري، عروبة شافً عرط
/ عروبة شافً عرط ,,,التعسؾ فً التعبٌر عن الرأي

 2,16كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,المعموري

 سم28ص؛ 369

 أطروحة دكتوراه فً المانون المدنً
 العنوان -ـ المانون الخاص   أ1

 

1275  

346 

 254ي

 
 الٌاسري، علً عبد الحسن عبد العظٌم

المانون الواجب التطبٌمعلى المصرؾ المراسل فً عمد 
بابل:  -,/ علً عبد الحسن عبد العظٌم الٌاسري,,,االعتماد 

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ 189

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -ـ المانون الخاص    أ1

 

1276  

346 

 254ي

 
 الٌاسري، فرسان عبد هللا عبد علً
/ فرسان عبد هللا علً ,,,المركز المانونً للمرشد السٌاحً

 2,16كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,الٌاسري

 سم28ص؛ 193

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

1277  



 العنوان -دراسات    أ -ـ المانون الخاص1

 

3460,2 

 294ز

 
 دمحم عبد الوهاب دمحمالزبٌدي، 

 -,/ دمحم عبد الوهاب دمحم الزبٌدي,,,تدرج المواعد العمدٌة
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 276

 اطروحة الدكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ العمود1

 

1278  

3460,66 

 289هـ

 
 هالة دمحم جعفر

الترجٌح فً الشركة المحدودة/ هالة دمحم النظام المانونً لحك 
 2,16بؽداد: جامعة النهرٌن،  -,جعفر

 سم28ص؛ 151

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -لوانٌن وتشرٌعات   أ -ـ الشركات1

 

1279  

3460,7 

 384أ

 
 أحمد حسن كاظم علً

المسإولٌة العمدٌة للشرمكات السٌاحٌة فً عمد الرحلة/ أحمد 
كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,علًحسن كاظم 

2,16 

 سم28ص؛ 2,8

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -السٌاحة   أ -2دراسات    -ـ المانون الخاص1

 

128,  

3460,7 

 384ا

 
 أحمد حسٌن فٌاض

/ احمدحسٌن ,,,النظام المانونً السناد التعبٌرااللكترونً

 2,16كلٌة المانون،  -الفلوجة: جامعة الفلوجة -,فٌاض

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً المانون لبخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1281  

3460,7 

 294ج

 
 الجبوري، ابراهٌم عباس ابراهٌم

/ ابراهٌم ,,,دور الجنسٌة فً ممارسة الحماٌة الدبلوماسٌة

كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,عباس ابراهٌم الجبوري

2,16 

 سم28ص؛ 123

1282  



 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

  

3460,7 

 828ج

 
 جالل حسن حنتوش رشٌد

النظام المانونً لمستندات االٌداع فً المستودعات العامة/ 

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,جالل حسن حنتوش رشٌد

 2,16المانون، 

 سم28ص؛ 193

 ماجستٌر فً المانون الخاص رسالة

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1283  

3460,7 

 528ح

 
 حسام جادر فلٌح

المسإولٌة المدنٌة للمحامً عن افشاء السر المهنً/ حسام 
 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,جادر فلٌح

 سم28ص؛ 2,5

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1284  

3460,7 

 224ر

 
 رائد فٌصل ؼازي فتحً

التزام الشركات المساهمة باالفصاح فً سوق العراق لالوراق 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,المالٌة/ رائد فٌصل ؼازي فتحً

 2,16المانون، 

 سم28ص؛ 248

 رسالة ماجستٌر فً المانون
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1285  

3460,7 

 52ر

 
 رشا كٌالن شاكر

ضمانات المساهم فً ادارة الشركة المساهمة/ رشا كٌالن 
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,شاكر

 سم28ص؛ 248

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1286  

3460,7 

 52ر

 
 رشا مجٌد حمٌد
لتصامٌم الدوائر المتكاملة فً نطاق الملكٌة النظام المانونً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الفكرٌة/ رشا مجٌد حمٌد

 2,16المانون، 

1287  



 سم28ص؛ 198

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

3460,7 

 289س

 
 سامً جاسم محٌسن

ن العمدي/ سامً نظرٌة الظروؾ الطارئة واثرها على التواز
بؽداد: مجلس المعلمٌن للدراسات العلٌا،  -,جاسم محٌسن

2,16 

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات    أ -المانون الخاص

 

1288  

3460,7 

 72ص

 
 صفا علً حسٌن

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,االستعالم المصرفً/ صفا علً حسٌن

 2,16كلٌة المانون، 

 سم28اٌض؛ ص: 195

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات    أ -ـ المانون الخاص1

 

1289  

3460,7 

 225ع

 
 عباس لفته مرٌدي

بابل: جامعة  -,/ عباس لفته مرٌدي,,,فسخ عمد الزواج

 2,16كلٌة المانون،  -بابل

 سم28ص؛ ,11

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -أدراسات    -ـ المانون الخاص1

 

129,  

3460,7 

 824ع

 
 عمار عبد الرحمن صبري داود

االلتزام باالفصاح فً سوق االوراق المالٌة/ عمار عبد 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,الرحمن صبري داود

 2,16المانون، 

 سم28ص؛ 182

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1291  

3460,7 

 522م

 
 مشتاق عبد الحً عبد الحسٌن بدر

التنظٌم المانونً لالنتفاع باالجنة البشرٌة/ مشتاق عبد الحً 
 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,عبد الحسٌن بدر

1292  



 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات    أ -ـ المانون الخاص1

 

3460,7 

 689م

 
 حٌم جاسم حمزةالمعموري، ر

/ رحٌم جاسم حمزة ,,,وحدة الخصومة فً الدعوى المدنٌة

 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل -,المعموري

 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1293  

3460,7 

 542ن

 
 النصراوي، هناء عبد الحسٌن جاسم

/ ,,,فً أختٌار المانون الواجب التطبٌكمولع المال وأثره 

 2,16كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم28ص؛ 297

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1294  

3460,82 

 384م

 
 دمحم سلمان شكٌر

/ دمحم سلمان ,,,رلابة البنن المركزي على المصارؾ

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة بابلبابل:  -,شكٌر

 سم28ص؛ 178

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -رلابة   أ -البنون -2لوانٌن وتشرٌعات    -ـ البنون1

 

1295  

3460,9 

 828ج

 
 جالل حسن حنتوش رشٌد

النظام المانونً لمستندات االبداع فً المستودعات العامة/ 
كلٌة المانونن  -بابل بابل: جامعة -,جالل حسن حنتوش رشٌد

2,16 

 سم28ص؛ 191

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -المستندات    أ -ـ المانون الخاص1

 

1296  

34607 

 422ب

 
 براء صباح اسماعٌل

/ ,,,التزام البائع بالفصاح عن الصفحة الخطرة فً المبٌع

كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,براء صباح اسماعٌل

1297  



2,16 

 سم28ص؛ 178

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسة ممارنة    أ -ـ المانون الخاص1

 

34607 

 294ج

 
 الجبوري، عباس سمٌر حسٌن

/ عباس سمٌر حسٌن ,,,تؽٌر لٌمة المال المرهون

 2,16كلٌة المانون،  -كربالء: جامعة كربالء -,الجبوري

 سم28ص؛ 222

 الخاص أطروحة دكتوراه فً المانون

 العنوان -النمود   أ -2دراسة ممارنة    -ـ المانون الخاص1

 

1298  

34607 

 929ج

 
 جنان جاسم مشتت

النظام المانونً لعمود المشاركة بٌن المطاعٌن العام 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ جنان جاسم مشتت,,,والخاص

 2,16كلٌة المانون، 

 سم28ص؛ 3,7

 أطروحة دكتوراه فً المانون الخاص
 العنوان -دراسة ممارنة    أ -المانون الخاصـ 1

 

1299  

34607 

 296ر

 
 الربٌعً، دمحم مهدي صالح

/ دمحم مهدي ,,,النظام المانونً للفسخ فً عمود المماوالت 

 2,16كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,صالح الربٌعً

 سم28ص؛ 156

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -العمود   أ -2  دراسات  -ـ المانون الخاص1

 

13,,  

34607 

 942ز

 
 زهراء فلٌح حسن توبة

/ زهراء ,,,أثر جنسٌة المستثمر فً تكٌٌؾ عمد االستثمار

 2,16كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فلٌح توبة

 سم28ص؛ 168

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -االستثمار    أ -2دراسات    -ـ المانون الخاص1

 

13,1  

34607 

 849ش

 
 الشمري، نجاة كرٌم جابر

السلطة التمدٌرٌة للملضً فً العاللات المتعلمة باالشخاص 

13,2  



بابل:  -,/ نجاة كرٌم جابر الشمري,,,ذات العنصر االجنبً

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ 2,7

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

34607 

 84ص

 
 الصكر، سمٌر عبد وهام

النظام المانونً  لشركات تموٌل المشارٌع الصؽٌرة 
بابل: جامعة  -,/ سمٌر عبد وهام الصكر,,,والمتوسطة

 2,16كلٌة المانون،  -بابل

 سم28ص؛ 156

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

13,3  

34607 

 225ع

 
 عباس علً سلمان

/ عباس ,,,مسإولٌة مرالب الحسابات فً مكافحة الفساد

 2,16كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,علً سلمان

 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

13,4  

34607 

 89ع

 
 علً رشٌد محمود خضٌر
/ علً رشٌد محمود ,,,جنسٌتهاأثر اندماج الشركات على 

 2,16كلٌة الحموق،  -بؽداد: جامعة النعرٌن -,خضٌر

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

13,5  

34607 

 89ع

 
 علً عزوز شرماهً

/ ,,,االستئناؾ المتمابل فً لانون المرافعات المدنٌة العرالً

النجؾ: معهد المعلمٌن للدراسات  -,ًعلً عزوز شرماه

 2,16العلٌا، 

 سم28ص؛ 195

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

13,6  

34607  13,7  



 العوادي، عادل كاظم جواد حسن 924ع
الخصومة فً دعوى التعهد بنمل ملكٌة عمار عند وفاة 

بؽداد:  -,العوادي/ عادل كاظم جواد حسٌن ,,,الموروث

 2,16كلٌة الحموق؛  -جامعة النهرٌن

 سم28ص؛ 2,9

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -العمار   أ -2دراسة لانونٌة    -ـ المانون الخاص1

 

34607 

 952ع

 
 العٌسى، إرم عصام خضٌر

اثر أختالل التوازن العمدي فً تحدٌد المانون الواجب 
 -بابل: جامعة بابل -,خضٌر العٌسى / إرم عصام,,,التطبٌك

 2,16كلٌة المانون، 

 سم28ص؛ 172

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   ا -ـ المانون الخاص1

 

13,8  

34607 

 229غ

 
 الؽبان، عمٌل دمحم موسى

االعتبار الشخصً فً عمد المماولة/ عمٌل دمحم موسى 
 2,16ن، كلٌة المانو -بابل: جامعة بابل -,الؽبان

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

13,9  

34607 

 979ن

 
 الكوفً، صفاء مكً حمزة

بابل: -,/ صفاء مكً حمزة الكوفً,,,ضمان كفاءة االداء

 2,16كلٌة المانون،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ 149

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -المانون الخاصـ 1

 

131,  

34607 

 389م

 
 محمود شاكر رحٌم

/ ,,,التنظٌم المانونً الدارة مخاطر المروض المصرفٌة

 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل-,محمود شاكر رحٌم

 سم28ص؛ 211

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -المروض   أ -2دراسات    -ـ المانون الخاص1

 

1311  



34607 

 689م

 
 المعموري، سامً حسٌن ناصر

 -,/ سامً حسٌن ناصر المعموري,,,الخصومة فً التحكم
 2,16كلٌة المانون،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص؛ ,21

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1312  

34607 

 949م

 
 مهدي صالح عطٌة الحسن

/ مهدي صالح عطٌة ,,,فً سوق االوراق المالٌةالتحكم 

 2,16كلٌة المانون،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,الحسن

 سم28ص؛ 2,2

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 العنوان -االوراق المالٌة  أ -2دراسات    -ـ المانون الخاص1

 

1313  

34607 

 549ن

 
 نسرٌن ؼانم حنون

 -,/ نسرٌن ؼانم حنون,,,ًاعمال االدارة فً المانون المدن
 2,16كلٌة المانون،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 2,3

 رسالة ماجستٌر فً المانون
 العنوان -المانون المدنً   ا -2دراسات   -ـ المانون الخاص1

 

1314  

34607 

 828هـ

 
 الهاللً، نضال هادي سوادي علً

/ ,,,خصومة الشرٌن الماصر فً االموال الشائعة وجودا

 -بؽداد: جامعة النهرٌن -,هادي سوادي علً الهاللًنضال 

 2,16كلٌة الحموق، 

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص

 العنوان -دراسات   أ -ـ المانون الخاص1

 

1315  

347 

 42هـ

 
 هدى جواد عبد الرضا

النظام المانونً لعمود البث الفضائً/ هدى جواد عبد 
 2,16 كلٌة المانون، -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرضا

 سم28ص؛ 237

 أطروحة دكتوراه فً المانون المدنً
 العنوان -ـ المانون المدنً   أ1

 

1316  

351  1317  



 آثار عبد الحكٌم عبد الوهاب 324آ
متطلبات جودة التعلٌم العالً وتؤثٌرها فً تحمٌك التفوق 

بؽداد: جامعة  -,التنظٌمً/ آثار عبد الحكٌم عبد الوهاب

 2,16 كلٌة االدارة وااللتصاد، -بؽداد

 سم28ص؛ 2,4

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

351 

 99آ

 
 آٌة طالب جمٌل

متطلبات االعتماد االكادٌمً فً وجهة نظر التدرٌسٌٌن 
بؽداد: جامعة  -,/ آٌة طالب جمٌل,,,العرالٌٌن المؽتربٌن

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سمرسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة28ص؛ 211

 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1318  

351 

 898ت

 
 التمٌمً، دمحم ٌاسٌن رحٌم

/ دمحم ٌاسٌن ,,,أداء فرق العمل  فً اطار التفاعل بٌن المٌادة

 -كلٌة االدارة وااللتصاد -بؽداد: جامعة بؽداد -,رحٌم التمٌمً

 2,16لسم االدارة العامة، 

 سم28ص؛ 181

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1319  

351 

 898ت

 
 التمٌمً، وسام خالد

العضو فً االلتزام التنظٌمً بتوسٌط  -انعكاس تبادلٌة المائد
بؽداد: جامعة  -,/ وسام خالد التمٌمً,,,العدالة التنظٌمٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص؛ 186

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة العامة )وزارة الدفاع العرالٌة(   أ1

 

132,  

351 

 599ح

 
 الحسنً، زٌنب أبو علً خلؾ

أعادة هندسة العملٌات االذرٌة فً ضوء التوجٌه 
بؽداد:  -,/ زٌنب أبو علً خلؾ الحسنً,,,االستراتٌجً

 2,16ٌة االدارة وااللتصاد، كل -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً االدارة العامة

1321  



 العنوان -ـ االدارة العامة   ا1

 

351 

 999ح

 
 حنٌن لاسم حسن

تؤثٌر الذكاء الثمافً فً رسم السٌاسة المحلٌة فً مجلس 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,محافظة البصرة/ حنٌن لاسم حسن

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم28ت(؛ ,)د

 رسالة ماجستٌر فً االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1322  

351 

 924ز

 
 زٌاد علً عباس

المٌادة االستراتٌجٌة وتؤثٌرها فً تحمٌك السمعة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ زٌاد علً عباس,,,التنظٌمٌة

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 192

 فً االدارة العامة رسالة ماجستٌر
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1323  

351 

 94ز

 
 زٌد خضٌر محسن أسماعٌل

التوجه الرٌادي وتؤثٌره فً التمٌز التنظٌمً/ زٌد خضٌر 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,محسن اسماعٌل

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة
 العنوان -االدارة العامة   أـ 1

 

1324  

351 

 882س

 
 سلمى حتٌتة رحٌمه

تؤثٌر روحانٌة المنظمة فً جودة الخدمات الصحٌة 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/سلمى حتٌتة رحٌمة,,,

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ ,25

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة

 )مستشفٌات مدٌنة الصدر فً بؽداد(ـ االدارة العامة 1

 أـ العنوان
 

1325  

351 

 942س

 
 السودانً، رافد عبد الواحد مهاوي

دور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً فاعلٌة ادارة 

1326  



 -,/ رافد عبد الواحد مهاوي السودانً,,,االزمات التنظٌمٌة
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 168

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة

 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

351 

 32ض

 
 ضحى باسل مظفر

/ ضحى باسل ,,,تؤثٌر االنماط المٌادٌة فً ادارة االزمات

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,مظفر

 سم28ص؛ 212

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة
 التخطٌط -2دارة العامة )ممر وزارة الكهرباء(   ـ اال1

 أـ العنوان
 

1327  

351 

 222ع

 
 العتابً، محسن رشٌد مصٌحب

تؤثٌر سلوكٌات المٌادة االخاللٌة فً ممارسات الموة فً ضوء 
/ محٌسن رشٌد مصٌحب ,,,نظرٌة اصحاب المصالح

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,العتابً

 سم28: اٌض؛ 2222

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1328  

351 

 492ع

 
 عدنان ٌاسٌن عطٌة

/ عدنان ٌاسٌن ,,,استخدام دالة تاكوشً لتحدٌد كلؾ الجودة

الكلٌة التمنٌة  -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى -,عطٌة

 2,16االدارٌة، 

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر تمنً فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

الجودة )شركة بؽداد للمشروبات  -2ـ االدارة العامة   1

 العنوان -الؽازٌة(   أ
 

1329  

351 

 82ع

 
 عال باسم هاشم

/ ,,,تؤثٌر ابعاد نوعٌة حٌاة العمل فً االؼتراب التنظٌمً

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عال باسم هاشم

 2,16لتصاد، واال

 سم28ص: اٌض؛ 154

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة

133,  



 العنوان -ـ االدارة العامة )كلٌة جامعة االنبار(   أ1

 

351 

 89ع

 
 علً عدنان حسن

/ ,,,دور العاللات العامة فً تعزٌز جودة الخدمة العلوٌة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,علً عدنان حسن

 2,16 وااللتصاد،

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة العامة
 ـ االدارة العامة )شركة الخطوط الجوٌة العرالٌة(1

 ـ الجودة       أـ العنوان2

 

1331  

351 

 892ع

 
 علٌاء جاسم دمحم

الموجود المعرفً وتؤثٌره فً لٌمة المنظمة/ علٌاء جاسم 

 2,16صاد، كلٌة االدارة وااللت -بؽداد: جامعة بؽداد -,دمحم

 سم28ص؛ 145

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االدارة العامة

 العنوان -ـ االدارة العامة )شركات المطاع الصناعً(   أ1

 

1332  

351 

 384م

 
 دمحم عدنان عبد

دور الثمافة التنظٌمٌة فً تعزٌز ممارسات الشفافٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ دمحم عدنان عبد,,,المالٌة

 2,16وااللتصاد، االدارة 

 سم28ص: اٌض؛ 172

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة العامة   أ1

 

1333  

351 

 384م

 
 الدمحمي، صبا مناور عبد

دور الموة التنظٌمٌة فً تحدٌد استراتٌجٌات ادارة الموارد 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,م صبا مناور عبد الدمحمي,,,البشرٌة

 2,16االدارة وااللتصاد، كلٌة 

 سم28ص؛ 148ش، -أ

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة وااللتصاد
 العنوان -ـ االدارة العامة )مجلس محافظة كركون(   أ1

 

1334  

351 

 499م

 
 مروة جعفر صادق

/ مروة ,,,العاللة المتبادلة بٌن التعبٌر والثمافة المنظمة 

1335  



دارة وااللتصاد، كلٌة اال -بؽداد: جامعة بؽداد -,جعفر صادق

2,16 

 سم28ص؛ 194

 رسالة ماجستٌر فً ادارة العامة

 العنوان -ـ االدارة العامة    أ1

 

351 

 254ي

 
 الٌاسري، وئام وهاب عبد الحسٌن

/ ,,,تؤثٌر أبعاد التشارن المعرفً فً تحمٌك االبداع المنظمً

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,وئام وهاب عبد الحسٌن الٌاسري

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,6

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة العامة )جامعة ذي لار(   أ1

 

1336  

352014 

 954أ

 
 أٌسر مرتضى ناصر نصر هللا

برامج التدرٌب لموظفً مجلس محافظة بؽداد/ أٌسر مرتضى 

االدارة كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ناصر نصر هللا

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 56

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1337  

352014 

 842ب

 
 البلداوي، أمجد عباس عبد الرحٌم
 -/ بؽداد: جامعة بؽداد,,,جدولة مشروع مجاري بلد الكبٌر 

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،

 سم28ص؛ 64

 االدارة المحلٌةدبلوم عالً فً 

 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1338  

352014 

 842ح

 
 الحمدانً، رعد شمخً جابر

/ رعد ,,,تموٌم االداء المالً لمجلس محافظة البصرة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,شمخً جابر الحمدانً

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 64

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -المحلٌة    أ ـ االدارة1

 

1339  



352014 

 997ر

 
 رونك عباس هالل

/ رونك ,,,تمٌٌم االداء لعٌنة من المشارٌع االستثمارٌة

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عباس هالل

2,16 

 سم28ص؛ 62

 رسالة دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

134,  

352014 

 294ز

 
 الزبٌدي، صادق شمخً عبود

كٌفٌة اعداد خطة استراتٌجٌة لمجلس محافظة الدٌوانٌة/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,صادق شمخً عبود الزبٌدي

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ ,8

 درجة دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة )محافظة الدٌوانٌة(    أ1

 

1341  

352014 

 249س

 
 سارة جبار عبد علً

دور الموازنات التخطٌطٌة االستثمارٌة فً تموٌم اداء االدارة 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -/ بؽداد: جامعة بؽداد,,,المحلٌة

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 76

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة

 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   ا1

 

1342  

352014 

 264س

 
 رحٌمة ؼانمالساعدي، سالم 

الدور الرلابً لمجلس المحافظات ومدى مساهمة فً الحد من 

/ سالم رحٌمة ؼانم ,,,ظاهرة الفساد االداري والمالً

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الساعدي

2,16 

 سم 28ص؛ ,7

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة

 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1343  

352014 

 942س

 
 السودانً، كرار حمزة دمحم

/ ,,,عملٌة تطبٌك الفٌدرالٌة وانعكاسها على الجوانب المالٌة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كرار حمزة دمحم السودانً

1344  



 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 78

 دبلوم عالً فً االدارة العامة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

352014 

 94ش

 
 مٌثم عبد االله عبد االمٌرالشهد، 

عملٌة اعداد الموازنة لالدارة المحلٌة فً مجلس محافظة 
بؽداد: جامعة  -,/ مٌثم عبد االله عبد االمٌر,,,الدٌوانٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد؛  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 76

 الدبلوم العالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1345  

352214 

 247ط

 
 طارق مجٌد دمحم

/ طارق مجٌد ,,,دور محافظة بابل فً تحسٌن الوالع البٌئً

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,دمحم

 سم28ص؛ 86

 درجة دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1346  

352014 

 294ع

 
 العبودي، حكٌم عطٌة زؼٌر

/ حكٌم عطٌة زؼٌر ,,,تشخٌص ابعاد الهٌكل التنظٌمً

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، -بؽداد: جامعة بؽداد -,العبودي

 سم28ص: اٌض؛ 1,4

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1347  

352014 

 442ع

 
 عذراء كامل ولً

المحلٌة/ عذراء كامل تمٌٌم نشاط العاللات العامة فً المجالس 
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ولً

 سم28ص؛ 62

 درجة دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة
 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

1348  

352014 

 529ع

 
 العزاوي، خالد دمحم امٌن

سبل تطبٌك نظام الحوكمة فً مجلس محافظة دٌالى/ خالد دمحم 

1349  



كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,العزاويأمٌن 

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 61

 دبلوم عالً فً االدارة المحلٌة

 العنوان -ـ االدارة المحلٌة   أ1

 

3520356 

 298غ

 
 ؼانم سلمان صالح

سوء اداة المشارٌع وكٌفٌة اتعكاسه على ولت تنفٌذ المشروع 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,وارتفاع تكلفته/ ؼانم سالمان صالح

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 158

 دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المشروعات1

 

135,  

352043 

 244ج

 
 الجادري، ضرؼام أحمد عبد الرضا

مدخل لٌاس التكالٌؾ على اساس المواصفات بهدؾ تحمٌك 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرضاالتكالٌؾ/ ضرؼام احمد عبد 

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 129

 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان -ـ المحاسبة االدارٌة   أ1

 

1351  

352043 

 599ح

 
 حسٌن حوشان جار هللا

تمٌٌم السٌاسات المحاسبٌة لتطبٌك مبدأ االعتراؾ باالٌراد 
بؽداد:  -,حوشان جار هللا/ حسٌن ,,,لعمود التؤمٌن المحلٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 141

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ المحاسبة1

 

1352  

352043 

 284خ

 
 خالد صباح علً صندل

/ خالد صباح علً ,,,تدلٌك اداء مإسسات التعلٌم العالً 

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد بؽداد: جامعة -,صندل

 2,16المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 195

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة االدارٌة والمانونٌة
 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ المحاسبة االدارٌة1

1353  



 

352043 

 494ش

 
 الشدٌدي، هالة خالد صالح

برنامج ممترح لتدلٌك االفصاح المحاسبً عن الموجودات 
بؽداد:  -,/ هالة خالد صالح الشدٌدي,,,المتداولةؼٌر 

 2,16المعهد العالً للدراسات الحسابٌة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 142

 شهادة محاسب لانونً
 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ المحاسبة1

  

1354  

352043 

 497ش

 
 سروق اسماعٌل حامد

اطار ممترح لتدلٌك برنامج االخالء الطبً فً ظل النظام 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ شروق اسماعٌل حامد,,,سبًالمحا

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة، 

 سم28ص؛ 165

 شهادة محاسب لانونً
 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ المحاسبة1

 

1355  

352043 

 294ع

 
 العبٌدي، جوان جاسم خضٌر

تعزٌز فاعلٌة نظام موازنة البرامج واالداء بؤطار نظرٌات 
بؽداد: جامعة  -,الولت/ جوان جاسم خضٌر العبٌديادارة 

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص؛ 145

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة

 العنوان -ادارة   أ -ـ المحاسبة1

 

1356  

352043 

 926ع

 
 عواطؾ جلوب محسن

تؤثٌر استعمال مخاطر التدلٌك على جودة تمدٌرات االدارة 
بؽداد:  -,/ عواطؾ جلوب محسن,,,االلتصادٌةللوحدات 

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 184

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان -ادارة عامة   أ -ـ المحاسبة1

 

1357  

352043 

 569م

 
 المسعودي، مشتاق طالب عباس

/ ,,,استعمال تمنٌة اثبات الخطؤ فً تحسٌن عملٌات التشؽٌل

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,مشتاق طالب عباس المسعودي

1358  



 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 145

 أطروحة دكتوراه فً المحاسبة االدارٌة
 العنوان -االدارة العامة   أ -ـ المحاسبة االدارٌة1

 

352043 

 989ن

 
 نهلة عٌسى طالل

مدى مالئمة معاٌٌر المحاسبة والتدلٌك فً المإسسات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ نهلة عٌسى طالل,,,المالٌة

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 148

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
 العنوان -ادارة االعمال   أ -ـ المحاسبة1

 

1359  

352049567 

 549أ

 
 منعم ؼانماالسدي، دمحم 

المماٌضة التجارٌة اسلوبا تجارٌا لمواجهة عجوزات 
 -,الموازنات المالٌة فً العراق/ دمحم منعم ؼانم االسدي

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -العراق   أ -ـ المٌزانٌة1

 

136,  

353 

 694س

 
 السعٌدي، جنان مكً فرهود

الفمرة  21اعادة هٌكلٌة االدارات المحلٌة  وفما لمانون 

 -,/ جنان مكً فرهود السعٌدي,,,الخاصة بمنع الصالحٌات
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 116

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة العامة

 العنوان -االدارة العامة   أ -2ـ االدارة المحلٌة   1

 

1361  

353046,26 

 952خ

 
 خنساء جواد حسٌن

دور المواعد المانونٌة فً الحد من جرائم الوظٌفٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ خنساء جواد حسٌن,,,العامة

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 1,5

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 الرشوه -2وتشرٌعات   لوانٌن  -ـ الفساد االداري1

 أـ العنوان

1362  



 

353046,26 

 294ع

 
 العبودي، هادي حمزة عبد

تنازع االختصاص بٌن االجهزة الرلابٌة على اعمال االدارة 
بؽداد: معهد  -,/ هادي حمزة عبد العبودي,,,فً العراق

 2,16المعلمٌن للدراسات العلٌا، 

 سم28ص؛ 143

 رسالة ماجستٌر فً المانون العام
 العنوان -لوانٌن   أ -الفساد االداريـ 1

 

1363  

354 

 542أ

 
 اسراء عبد فرحان

تؤثٌر التضخم المستهدؾ والناتج المحتمل فً السٌاسة النمدٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,للعراق/ اسراء عبد فرحان

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 152ز، -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ادارة   أ -ـ االلتصاد1

 

1364  

354 

 294ج

 
 الجبوري، تبارن محمود شكر

تصمٌم الترتٌب الداخلً االفضل للمصنع باستعمال تمنٌة 
 -,/ تبارن محمود شكر الجبوري,,,التخصٌص النسبً
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 143

 االلتصادرسالة ماجستٌر علوم فً 

 العنوان -ادارة   أ -ـ الصناعة1

 

1365  

354 

 284ح

 
 حامد رحٌم جنانً

/ ,,, 3,,2معولات التنمٌة االلتصادٌة فً العراق بعد عام 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حامد رحٌم جنانً

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر علوم فً االلتصاد
 العنوان -ادارة   أ -ـ االلتصاد1

 

1366  

354 

 284خ

 
 خالد لحطان عبود

/ خالد لحطان ,,,االمن الؽذائً فً العراق وآفاله المستمبلٌة

كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبود

1367  



2,16 

 سم28ص؛ 246

 أطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ادارة عامة   ا -ـ االلتصاد1

 

354 

 496د

 
 الدرٌعً، مرتضى راشد علً

تحلٌل تؤثٌر لطاع تكنلوجٌا المعلومات على المعامالت 
واسط:  -,المصرفٌة فً العراق/ مرتضى راشد علً الدرٌعً

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة واسط

 سم28ص: اٌض؛ 118

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ـ االلتصاد العرالً   أ1

 

1368  

354 

 949ز

 
 الزٌدي، عالء حسٌن سعٌد

/ ,,,كفاءة االتفاق الحكومً ومنهم معاٌٌر العدالة التوزٌعٌة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عالء حسٌن سعٌد الزٌدي

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 166

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -ـ االلتصاد )العراق(    أ1

 

1369  

354 

 649س

 
 السعدي، علً طالب حسٌن

سٌاسة دعم االسعار لمطاع الكهرباء فً العراق/ علً طالب 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حسٌن السعدي

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة

 العنوان -الكهرباء )العراق(    أ -2ـ االلتصاد   1

 

137,  

354 

 268ش

 
 صطفى عبد الحسن فرحانالشاعلً، م

تطور بدائل الطالة وانعكاسها على مستمبل الطب 
بؽداد:  -,/ مصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلً,,,العالمً

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,17

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ـ االلتصاد   أ1

 

1371  



354 

 998ش

 
 جابر حافظالشهٌلً، منى 

آلٌات البنن المركزي العرالً فً الحفاظ على استمرار سعر 

بؽداد: الجامعة  -,/ منى جابر حافظ الشهٌلً,,,الصرؾ

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 114

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ادارة   أ -ـ االلتصاد1

 

1372  

354 

 279ع

 
 اد خلؾ علًالعالول، أٌ

آثار المشارٌع المائٌة التركٌة فً العراق/ أٌاد خلؾ علً 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -البصرة: جامعة البصرة -,العالول

2,16 

 سم28ص؛ 118

 رسالة ماجستٌر فً علوم االلتصاد

 العنوان -ـ االلتصاد   أ1

 

1373  

354 

 798ع

 
 عمٌل مكً كاظم

فً ظل العوائد  تحلٌل موضوعٌة مإشرات التنمٌة البشرٌة
بؽداد: جامعة  -,/ عمٌل مكً كاظم,,,النفطٌة فً العراق

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص؛ ,15

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -ـ االلتصاد    ا1

 

1374  

354 

 268ن

 
 كاظم جواد جاسم

 -,/ كاظم جواد جاسم,,,تؤثٌر الحكومة فً جودة االداء
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 ـ االدارة الصناعٌة )الشركات الخاضعة للضرٌبة(1

 أـ العنوان
 

1375  

354 

 92ن

 
 نهى نهاد ستار عوض

الجودة الشاملة وتخطٌط الموارد  بٌنما دارةتحلٌل العاللة 
 -بابل: جامعة بابل -,نهاد ستر عوض / نهى,,,البشرٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، 

1376  



 سم28ص: اٌض؛ 113

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 العنوان -ادارة   أ -ـ الصناعٌة1

 

354 

 94ن

 
 نور رٌاض خوام عبٌس

تؤثٌر تكنلوجٌا االداء البشري فً تحمٌك جودة المنتجات 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,عبٌسالنهائٌة/ نور رٌاض خوام 

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 112

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 العنوان -ادارة   أ -ـ الصناعات1

 

1377  

354 

 254ي

 
 ٌاسر عامر حمد حبٌب

امكانٌة تطبٌك نظام التخطٌط االخضر لالحتٌاجات من 

 -جامعة بؽدادبؽداد:  -,/ ٌاسر عامر حمد حبٌب,,,المواد

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان -ادارة   أ -ـ الصناعات1

 

1378  

354086 

 982ش

 
 شٌماء مهدي كاظم

االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة الشامله فً 
 -امعة بؽدادبؽداد: ج -,/ شٌماء مهدي كاظم,,,المصارؾ

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 127

 شهادة دبلوم عالً فً المصارؾ

 ادارة عامة -ـ البنون1

 

1379  

35409 

 359م

 
 محسن خلؾ راضً

العاللة بٌن مكونات الطلب الكلً وتوزٌع الدخل فً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ محسن خلؾ راضً,,,العراق

 2,16وااللتصاد،  االدارة

 سم28ص: اٌض؛ 156

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -(   أ2,14 -,199ـ االلتصاد )العراق( )1

 

138,  

3550,2  
 المٌسً، تمى اٌاد خلٌل

1381  



/ تمً اٌاد ,,,الدور الدولً لحلؾ الناتو )مكافحة االرهاب( 959ق

العلوم السٌاسٌة، كلٌة  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,خلٌل المٌسً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 349

 أطروحة دكتوراه فلٌفة فً العلوم السٌاسٌة واالستراتٌجٌة
 العنوان -ـ االستراتٌجٌة السٌاسٌة )حلؾ الناتو(   أ1

 

3550,2 

 959م

 
 الموسوي، آٌات ناصر جابر

/ آٌات ناصر ,,,أستراتٌجٌة مكافحة االرهاب فً العراق

كلٌة العلوم  -جامعة النهرٌنبؽداد:  -,جابر الموسوي

 2,16السٌاسٌة، 

 سم28ص؛ 215

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان -االرهاب   أ -2دراسات    -ـ االستراتٌجٌة1

 

1382  

35504 

 384أ

 
 أحمد عبد الهادي حسٌن

أستمرار النظام السٌاسً وأثره فً صٌاؼة االستراتٌجٌة 
بؽداد: جامعة  -,حسٌن/ أحمد عبد الهادي ,,,الشاملة

 2,16كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم28ص؛ 392

 أطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة
 3,,2أحوال سٌاسٌة بعد عام  -العراق -2ـ االستراتٌجٌة   1

 أـ العنوان
 

1383  

35504 

 849ش

 
 الشمري، صالح مهدي هادي

نع فً ص (CIAدور وكالة االستخبارات المركزٌة االمرٌكٌة )

بؽداد: جامعة  -,/ صالح مهدي هادي الشمري,,,المرار

 2,16كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -النهرٌن

 سم28ص؛ 341

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 االرهاب -3االمم المتحدة    -السٌاسة -2ـ االستراتٌجٌة   1

 أـ العنوان
 

1384  

35504 

 499م

 
 مروة رعد عبد اللطٌؾ
مكافحة االرهاب/ مروة رعد عبد دور االمم المتحدة فً 

كلٌة العلوم السٌاسٌة،  -بؽداد: جامعة النهرٌن -,اللطٌؾ

2,16 

1385  



 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 االرهاب -3االمم المتحدة    -السٌاسة -2ـ االستراتٌجٌة   1

 أـ العنوان
 

361 

 899آ

 
 آمنه علً حسٌن ٌوسؾ السالم

/ آمنه علً حسٌن ٌوسؾ ,,,المٌمً الهجرة والتؽٌر 

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,السالم

 سم28ص؛ 333

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة
 العنوان -ـ الخدمات االجتماعٌة   ا1

 

1386  

361 

 989خ

 
 خولة عباس حمود

/ خولة عباس ,,,دور الشباب فً تعزٌز االمن االجتماعً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -د: جامعة بؽدادبؽدا -,حمود

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة
 العنوان -ـ الخدمات االجتماعٌة   أ1

 

1387  

361 

 94ش

 
 شهد سعد عبد الحسٌن

الفجوة المعرفٌة بٌن الزوجٌن وأثرها فً التماسن 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ شهد سعد عبد الحسٌن,,,االسري

 2,16التربٌة للبنات،  كلٌة

 سم28ص؛ 176

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة
 العنوان -ـ الخدمة االجتماعٌة   أ1

 

1388  

361 

 959ق

 
 المٌسً، االء علً مجٌد

/ االء علً مجٌد ,,,االنحرافات السلوكٌة فً الوسط الجامعً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المٌسً

 سم28اٌض؛ ص: 3,6

 رسالة ماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة
 العنوان -ـ الخدمة االجتماعٌة   أ1

 

1389  

361025 

 567م

 
 مصطفى عبد الجبار عباس ناصر

/ مصطفى عبد ,,,االجتماعٌة فً البحرٌن -االزمة السٌاسٌة

139,  



كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الجبار عباس ناصر

 2,16العلوم السٌاسٌة، 

 سم28ص؛ 261

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة

 العنوان -ـ السٌاسة االجتماعٌة    أ1

 

362011 

 299ط

 
 الطائً، حسنٌن حامد أحمد

بناء نموذج صفوؾ االنتظار باستخدام المدرات الحصٌنة لمسم 
بؽداد: جامعة  -,/ حسنٌن حامد احمد الطائً,,,الباطنٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ ,8

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

 

1391  

3620173,6
8 

 882س

 
 سلمى كاظم هادي

دراسة عن االسباب فً عزوؾ االطباء االختصاصٌٌن عن 
بؽداد: جامعة  -,/ سلمى كاظم هادي,,,العمل فً العٌادات

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص؛ 86

 شهادة دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

 

1392  

3620173,6
8 

 822ع

 
 عالء حبٌب عبد الرحمن

دراسة اسباب عزوؾ المواطنٌن من جراء العملٌات فً 
 -,م عالء حبٌب عبد الرحمن,,,المستشفٌات الحكومٌة

 2,16وااللتصاد، كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 97

 دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

 

1393  

3620173,6
8 

 95ق

 
 لٌس عبد المنعم نجم

/ ,,,تحلٌل كلؾ الجودة لتحسٌن اداء المإسسة الصحٌة

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,لٌس عبد المنعم نجم

 2,16وااللتصاد؛ 

 سم28ص؛ 85

 رسالة دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

1394  



 

3620173,6
8 

 384م

 
 دمحم حمٌد صالح دمحم

اثر المزٌج التسوٌمً فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة للدواء 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المحلً/ دمحم حمٌد صالح دمحم

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ ,8

 جة دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌاتدر
 العنوان -ادارة   ا -ـ المستشفٌات1

 

1395  

3620173,6
8 

 384م

 
 دمحم مهدي دمحم

استعمال نظرٌة صفوؾ االنتظار والمحاكاة لتموٌم االداء فً 

بؽداد: جامعة  -,مستشفى الٌرمون التعلٌمً/ دمحم مهدي دمحم

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد

 سم28ص؛ 1,7

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 ادارة -ـ المستشفٌات )مستشفى الٌرمون التعلٌمً(1

 أـ العنوان
 

1396  

3620173,6
8 

567 

 
 مصطفى جعفر عٌسى

انعكاسات التصمٌم التنظٌمً فً اداء المنظمة طبما لتحمٌك 
بؽداد:  -,/ مصطفى جعفر عٌسى,,,متطلبات الموازنة

 2,16ارة وااللتصاد، كلٌة االد -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 277

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

 

1397  

3620173,6
8 

 928ن

 
 نوال عطروز مطلن

كفاٌة التحلٌالت المرضٌة وكٌفٌة الحد من االفراط فٌها/ نوال 
كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عطروز مطلن

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 65

 درجة دبلوم عالً فً ادارة المستشفٌات
 العنوان -ادارة   أ -ـ المستشفٌات1

 

1398  

363073 

 992ز

 
 زٌنب نصر عبد اللطٌؾ

تؤثٌر بعض ملوثات الهواء المنبعثة من بٌئة المطابع ومكاتب 

بؽداد: جامعة  -,/ زٌنب نصر عبد اللطٌؾ,,,االستنساخ

1399  



 2,16للبنات، كلٌة العلوم  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم البٌئة(
 العنوان -العراق )العراق(   أ -ـ تلوث البٌئة1

 

364 

 299ط

 
 الطائً، سرمد عدنان عبود

جرٌمة هرب المحبوسٌن والممبوض علٌهم وأخفائهم فً 
 -,المانون العرالً والمصري/ سرمد عدنان عبود الطائً

 2,16كلٌة العلوم االنسانٌة،  -المصطفى العلمٌةجامعة 

 سم28ص؛ 181

 رسالة ماجستٌر فً المانون الجزائً وعلم االجرام
 العنوان -ـ االجرام، علم   أ1

 

14,,  

368 

 384أ

 
 أحمد علً صالح

دور وثٌمة تؤمٌن ضمان االمانة العامة فً تطوٌر نشاط 
 / أحمد علً,,,التؤمٌن وضمان حموق الجهات المستفٌدة

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -,صالح

 2,16المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,8

 دبلوم عالً فً التؤمٌن
 العنوان -شركة التؤمٌن الوطنٌة(   أ -ـ التؤمٌن )العراق1

 

14,1  

368 

 29ب

 
 بان حاتم جسام

والع ومتطلبات تؤمٌن نمل البضائع بالحاوٌات وأثرها فً دفع 
المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ بان حاتم جسام,,,ٌضالتعو

 2,16العالً للدراسات المحاسلبة والمالٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 124

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن     ا1

 

14,2  

368 

 328ح

 
 الحجامً، رعد حمٌد كرٌم

/ رعد حمٌد كرٌم ,,,تؤثٌر كفاٌة رأس المال فً االداء المالً

المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الحجامً

 2,16المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 94

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن   أ1

14,3  



 

368 

‘442 

 
 عذراء عبد الهادي حسان

/ ,,,تمٌٌم مخاطر انشطة الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عذراء عبد الهادي حسان

 2,16العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن

 العنوان -ـ التؤمٌن   أ1

 

14,4  

368 

 494غ

 
 ؼدٌر حامد شاكر

/ ؼدٌر ,,,ادارة االزمات فً ظل تخطٌط النشاط التؤمٌنً

راسات المعهد العالً للد -بؽداد: جامعة بؽداد -,حامد شاكر

 2,16المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 1,8

 الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن )العراق(   ا1

 

14,5  

368 

 282ؾ

 
 الفتالوي، حسٌن هراطة عباس

أثر تحدٌات تسوٌك التؤمٌن على تنافسٌة شركات 
بؽداد: جامعة  -,/ حسٌن هراطة عباس الفتالوي,,,التؤمٌن

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ ,16

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن   أ1

 

14,6  

368 

 592ن

 
 الكشوان، مصظفى دمحم حسن

حوادث تؤمٌن الحرٌك وتؤثٌرها فً تعوٌضات شركات 
بؽداد: جامعة  -,/ مصطفى دمحم حسن الكشوان,,,التؤمٌن

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 1,6

 الدبلوم العالً )المعادلة لشهادة الماجستٌر( فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن )شركة التؤمٌن العرالٌة(   أ1

 

14,7  

368 

 992م

 
 المهناوي، عالء عبد رسن

التعوٌضات دور المهارات االدارٌة لالدارة الوسطى فً تسوٌة 
بؽداد: جامعة  -,/ عالء عبد رسن المهناوي,,,التؤمٌنٌة

14,8  



 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 178

 دبلوم عالً فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن   أ1

 

368 

 959م

 
 الموسوي، هنوة حسٌن أحمد

البضائع تحلٌل العوامل المإثرة على طلب وثٌمة تامٌن نمل 
بؽداد: -,/ هنوة حسٌن احمد الموسوي,,,المتعددة الوسائط

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة،  -جامعة بؽداد

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 122

 الدبلوم العالً فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن   أ1

 

14,9  

3680,92 

 294ز

 
 الزبٌدي، زٌنب خلٌل هاشم

/ ,,,ٌن االلزامً للسٌاراتالمطالبات التعوٌضٌة فً التؤم

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -,زٌنب خلٌل هاشم الزبٌدي

 2,16العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 114

 دبلوم عالً فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن على السٌارات   أ1

 

141,  

3680122 

 294ع

 
 العبٌدي، جعفر جواد جاسم

ممترحة لالبالغ المالً عن تؤثٌرات الكوارث والحروب  آلٌة
بؽداد:  -,/ جعفر جواد جاسم العبٌدي,,,فً البٌئة العرالٌة

 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 159

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان -ـ التؤمٌن ضد الكوارث   ا1

 

1411  

368032 

 624أ

 
 الجبار ؼضبانأعتدال عبد 

تؤثٌر جودة خدمة التؤمٌن على الحٌاة فً تحمٌك المٌزة 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,التنافسٌة/ اعتدال عبد الجبار ؼضبان

 2,16المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة، 

 سم28ص؛ 131

 رسالة ماجستٌر فً التؤمٌن
 العنوان -ـ التؤمٌن على الحٌاة   ا1

1412  



 

37, 

 898ت

 
 التمٌمً، لٌث بدر ثامر دمحم

/ لٌث بدر ,,,فاعلٌة برنامج محوسب لتنمٌة مهارات الكتابة

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ثامر دمحم التمٌمً

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 2,8

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة

 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1413  

37, 

 492ح

 
 سلومالحروب، زٌنة سعد 

التحدٌات المعاصرة وعاللتها بنسك المٌم التربوٌة كما ٌراها 
 -,تدرٌسٌو طلبة جامعة بؽداد/ زٌنة سعد سلوم الحروب

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 233

 أطروحة دكتوراه فً العلوم التربوٌة
 العنوان -جامعة بؽداد   أ -ـ التعلٌم1

 

1414  

37, 

 94ز

 
 زٌد مجلً حسٌن

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة المهارات االستماللٌة لالطفال 
بؽداد: الجامعة  -,من ذوي متالزمة داون/ زٌد مجلً حسٌن

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 188

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1415  

37, 

 992ز

 
 عباس ٌاسزٌنب 

أثر برنامج تدرٌبً لرفع مستوى الثمة بالنفس لدى التالمذة 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,المكفوفٌن/ زٌنب عباس ٌاس

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ 112

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1416  

37, 

 992ز

 
 زٌنب دمحم صالح أحمد

المتضمنة فً كتب التربٌة االسالمٌة وفما لتصنٌؾ المٌم 

كلٌة التربٌة،  -/ بؽداد: الجامعة العرالٌة,,,البورت وفٌرنون

1417  



2,16 

 سم28ص؛ ,13

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )مناهج وطرق تدرٌس عامة(
 العنوان -ـ المناهج   أ1

 

37, 

 284س

 
 سامر حافظ حمٌد مجٌد

االداري لدى عمداء كلٌات اتخاذ المرار وعاللته بالتعوٌض 
بؽداد:جامعة  -,/ سامر حافظ حمٌد مجٌد,,,جامعات بؽداد

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر فً االدارة التربوٌة
 العنوان -ـ التربٌة   ا1

 

1418  

37, 

 982ش

 
 شٌماء رعد نصٌؾ جاسم

رعد / شٌماء ,,,المناع التنظٌمً وعاللته بالوالء التنظٌمً

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,نصٌؾ جاسم

 سم28ص؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1419  

37, 

 929ط

 
 طٌبة أٌاد دمحم

حجم السرب المدرسً وأثره على الكفاءة للجنة الداخلٌة فً 
بؽداد: جامعة  -,المدارس الثانوٌة للبنات/ طٌبة أٌاد دمحم

 2,16كلٌة العلوم التربوٌة،  -دبؽدا

 سم28ص؛ 124

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -ـ التربٌة   ا1

 

142,  

37, 

 294ظ

 
 الظاهري، عمار عبد مزٌعل

تطوٌر االداء االداري لرإساء االلسام العلمٌة فً جامعة 
بؽداد: جامعة  -,/ عمار عبد مزٌعل الظاهري,,,واسط

 2,16الصرفة، كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )االدارة التربوٌة(
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1421  

37,  1422  



 عذبة باسم محمود 429ع
التربٌة االسرٌة عند االمام السجاد )ع( وتطبٌماتها التربوٌة/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عذبة باسم محمود

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 138

 رسالة ماجستٌر فً اصول التربٌة
االمام السجاد )ع( االمام الرابع الئمة أهل  -2ـ التربٌة   1

 العنوان -البٌت   أ
 

37, 

 727ع

 
 عفاؾ مصطفى ٌاسٌن

تموٌم االعداد المهنً لطلبة كلٌات التربٌة فً ضوء مإشرات 
بؽداد: جامعة  -,الجودة الشاملة/ عفاؾ مصطفى ٌاسٌن

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد

 سم28ص؛ 141

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1423  

37, 

 823ؾ

 
 الفالحً، ضحى عدنان أحمد

ادارة الصراع وعاللتها بالمناخ التنظٌمً لدى مدٌري 
بؽداد:  -,/ ضحى عدنان أحمد الفالحً,,,المدارس الثانوٌة

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلٌة  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1424  

37, 

 429ن

 
 النداوي، دمحم احمد صالح

/ دمحم أحمد ,,,بناء برنامج تدرٌبً لمدٌري المدارس الثانوٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة ؼداد -,صالح النداوي

 سم28ص؛ 218

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة
 العنوان -ـ التربٌة   أ1

 

1425  

37,01 

 392م

 
 مثنى اسماعٌل تركً

/ مثنى اسماعٌل ,,,انموذج التطوٌر االداري فً جامعة بؽداد

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,تركً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 195

1426  



 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة
 العنوان -االدارة التعلٌمٌة   أـ 1

 

37,015 

 242أ

 
 ابراهٌم صبري دمحم

حل المشكالت وعاللته باالستشارة الفائمة وانماط الشخصٌة 

بؽداد:  -,لطلبة المرحلة االعدادٌة/ ابراهٌم صبري دمحم

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28صن اٌض؛ 392

 النفس التربويأطروحة دكتوراه فلسفة فً علم 

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

 

1427  

37,015 

 382أ

 
 أحالم جمٌل دمحم علً

أثر انموذجً كوسكروؾ والسماالت التعلٌمٌة فً اكتساب 
 -,/ أحالم جمٌل دمحم علً,,,مفاهٌم علم النفس التربوي

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 313

 فً العلوم التربوٌةأطروحة دكتوراه فلسفة 

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1428  

37,015 

 382ا

 
 أحالم حسٌن وره

توكٌد الذات وعاللته بالكفاءة الذاتٌة عند طلبة جامعة بؽداد/ 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -أ  ـ علم النفس التربوي 1

 

1429  

37,015 

 384أ

 
 أحمد دمحم مرزون

أسالٌب التفكٌر وعاللتها باالتجاهات التعصبٌة عند طلبة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الجامعة/ أحمد دمحم مرزون

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 128

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -التفكٌر   ا -2ـ علم النفس التربوي   1

 

143,  

37,015 

 549أ

 
 االسدي، ثائر رٌاض مهدي

عاللة لٌم المواطنة بالذكاء االخاللً لدى طلبة الجامعة/ ثائر 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,رٌاض مهدي االسدي

1431  



 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 137

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

37,015 

 549أ

 
 االسدي، رشا جواد كاظم

مهارة تنظٌم الذات وعاللتها بالمعتمدات المعرفٌة لدى طلبة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جامعة بؽداد/ رشا جواد كاظم

 2,16التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ 168

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس
 لبعنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1432  

37,015 

 542أ

 
 ن علًاسراء عبد الحسٌ

العاللة بٌن اعالة الذات والكمالٌة ومولع الضبط وفاعلٌة 
بؽداد: الجامعة  -,/ أسراء عبد الحسٌن علً,,,الذات

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 191

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1433  

37,015 

 792أ

 
 أفٌاء سلٌم كاطع

/ أفٌاء ,,,االستٌعاب المرائً وعاللته باستراتٌجٌات التفكٌر

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,سلٌم كاطع

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1434  

37,015 

 829أ

 
 أمانً عبد الخالك عبد الحسٌن

أثر برنامج تدرٌبً لتحسٌن اداء الذاكرة لدى طلبة المرحلة 
بؽداد: جامعة  -,الثانوٌة/ أمانً عبد الخالك عبد الحسٌن

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 274

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -2ـ علم النفس التربوي   1

 

1435  



37,015 

 823أ

 
 أمتثال خضٌر بحر

االنتباه التنفٌذي وعاللته بسعة الذاكرة والسرعة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ أمتثال خضٌر بحر,,,االدراكٌة

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 387

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1436  

37,015 

 449ب

 
 االمٌر سلمانالبدري، حنٌن عبد 

/ حنٌن ,,,المؽاٌرة وعاللتهما بؤضطراب الهوٌة -المساٌرة

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,عبد االمٌر سلمان البدري

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 128

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1437  

37,015 

 589ب

 
 بسمة علً حسٌن

ماط التعلك وعاللته باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة ان
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الجامعة/ بسمة علً حسٌن

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ ,16

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1438  

37,015 

 589ب

 
 بسمة هاشم خضٌر

/ ,,,مبنً على نظرٌة التعلم المستند فاعلٌة برنامج تدرٌبً

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,بسمة هاشم خضٌر

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 191

 أطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1439  

37,015 

 72ت

 
 تمى بدري عزٌز

الجامعة/  الوعً الذاتً وعاللته بااللناع االجتماعً لدى طلبة

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,تمى بدري عزٌز

 2,16الصرفة، 

144,  



 سم28ص؛ 99

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

37,015 

 294ج

 
 الجبوري، جمال عبٌس شمبارة

المرحلة مرونة االنا وعاللتهما بالمعتمدات الدافعٌة لدى طلبة 
بابل: جامعة  -,/ جمال عبٌس شمبارة الجبوري,,,االعدادٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 148

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1441  

37,015 

 492ج

 
 الجرٌاوي، مٌثم رحمن محٌسن
ضبط الذات لدى معلمً المرحلة أثر االرشاد بالوالع فً تنمٌة 

بؽداد: جامعة  -,االبتدائٌة/ مٌثم رحمن محٌسن الجرٌاوي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ ,22

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة
 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1442  

37,015 

 922ج

 
 الكاظمالجنابً، صبا لطٌؾ عبد 

تباطإ سرعة النشاط المعرفً وعاللته بالخوؾ من الفشل 
/ صبا لطٌؾ عبد ,,,لدى تالمذة صفوؾ التربٌة الخاصة

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,الكاظم الجنابً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 184

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس التربوي

 سم28ص؛ 322

 تربٌة فً علم النفس التربويرسالة ماجستٌر 

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1443  

37,015 

 82ح

 
 حال عبد الخالك أحمد عمران

الكفاءة اللؽوٌة وعاللتها بسرعة معالجة المعلومات والمرونة 
واسط: جامعة  -,/ حال عبد الخالك احمد عمران,,,المعرفٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم28ص؛ 322

 جستٌر فً علم النفس التربويرسالة ما

1444  



 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

37,015 

 944ح

 
 حٌدر منصور عكموشً

استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا وعاللتهما بؤسالٌب التعلم 
بؽداد: جامعة  -,لدى طلبة الجامعة/ حٌدر منصور عكموشً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم28 ص: اٌض؛156

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة/ علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1445  

37,015 

 526خ

 
 الخزاعً، نصٌر دمحم حمود

الدافعٌة االبداعٌة وعاللتها بجودة الحٌاة لدى طلبة الجامعة/ 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,نصٌر دمحم حمود الخزاعً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 135

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1446  

37,015 

 543خ

 
 الخزرجً، أحمد سلٌمان حسن

التفكٌر المتوازي وعاللته بالمعتمدات المعرفٌة لدى الطلبة 

دٌالى: جامعة  -,المتمٌزٌن/ أحمد سلٌمان حسن الخزرجً

 2,16للعلوم االنسانٌة، كلٌة التربٌة  -دٌالى

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1447  

37,015 

 929ذ

 
 الذهبً، منال اسعد جبار

التعب الذهنً والتوتر النفسً لدى تدرٌسً جامعة بؽداد/ 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,منال اسعد جبار الذهبً

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ ,23

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1448  

37,015 

 242ر

 
 راده هادي كرٌدي

طرائك المعرفة المنفصلة والمتصلة على وفك الفضول 
المادسٌة: جامعة -,/ راده هادي كرٌدي,,,االدراكً

1449  



 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 154

 سالة ماجستٌر فً علم النفس التربوير
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

37,015 

 294ر

 
 رائد ابراهٌم محسن

السٌطرة الدماؼٌة والتفكٌر ماوراء المعرفة وعاللتها بالتموٌم 
بؽداد:  -,الذاتً لدى طلبة الجامعة/ رائد ابراهٌم محسن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 162

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

145,  

37,015 

 598ر

 
 رسول جواد كاظم زوٌر

/ رسول ,,,استعمال انموذج راش االحتمال اللوؼارٌتمً

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جواد كاظم زوٌر

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1ـ 1

 

1451  

37,015 

 92ر

 
 رإى مدٌح صدام

الٌمظة العملٌة على وفك الثمة االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة/ 
كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,رإى مدٌح صدام

2,16 

 سم28ص؛ 138

 نفس التربويرسالة ماجستٌر اداب فً علم ال

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1452  

37,015 

 926ر

 
 رٌاض احمد دمحم حسٌن

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات التفكٌر النالد لدى 
بؽداد: الجامعة  -,طالب كلٌة الشرطة/ رٌاض أحمد دمحم حسٌن

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 227

 التربٌة وعلم النفس التربوي رسالة ماجستٌر اداب فً
 العنوان -ـ علم النفس التربوي    أ1

 

1453  



37,015 

 294ز

 
 الزبٌدي، جنان فاضل لٌراوي

التفكٌر االستراتٌجً وعاللته بالصالبة النفسٌة والدافعٌة 

/ جنان فاضل لٌراوي ,,,والعملٌة لدى مدراء المدارس

م االنسانٌة، كلٌة التربٌة للعلو -بؽداد: جامعة بؽداد -,الزبٌدي

2,16 

 سم28ص؛ 215

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

 

1454  

37,015 

 294ز

 
 الزبٌدي، رجاء فارس جلود

الذكاء الروحً وعاللته بالمعتمدات المعرفٌة لدى طلبة 

واسط:  -,المرحلة االعدادٌة/ رجاء فارس جلود الزبٌدي

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة واسط

 سم28ص؛ 159

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1455  

37,015 

 294ز

 
 الزبٌدي، زهراء علً حسن طارش

الذكاء السٌال لدى دارسً االبتدائٌة والمتوسطة واالعدادٌة/ 
 -واسط: جامعة واسط -,زهراء علً حسن طارش الزبٌدي

 2,16التربٌة، كلٌة 

 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1456  

37,015 

 294ز

 
 الزبٌدي، مٌسون علً حسن كاظم

كشؾ الذات وعاللتها بالشخصٌة ؼٌر المكتملة لدى طلبة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,الجامعه/ مٌسون علً حسن الزبٌدي

 2,16كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 168

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   أ1

 

1457  

37,015 

 949ز

 
 الزٌدي، فرح عباس جاسم دمحم

أستراتٌجٌات التعامل مع الملل المدرسً لدى طلبة المرحلة 
بؽداد: الجامعة  -,االعدادٌة/ فرح عباس جاسم الزٌدي

1458  



 2,16االداب، كلٌة  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 176

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس   أ1

 

37,015 

 992ز

 
 زٌنب خضر كاظم

توجٌهات اهداؾ االنجاز وعاللتها باالنفتاح على الخبرة لدى 
 -بابل: جامعة بابل -,/ زٌنب خضر كاظم,,,طلبة جامعة بابل

 2,16نٌة، كلٌة التربٌة للعلوم االنسا

 سم28ص؛ 169

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي  أ1

 

1459  

37,015 

 249س

 
 سارة جاسم حسٌن

الفحص( وعاللته بما وراء  -االسلوب المعرفً )التركٌز
 -واسط: جامعة واسط -,/ سارة جاسم حسٌن,,,الذاكرة

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 157

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

 

146,  

37,015 

 264س

 
 الساعدي، عمار جاسم هاشم

االعتماد وعن المجال االدراكً باالستدالل  -عاللة االستمالل

بؽداد: الجامعة  -,/ عمار جاسم هاشم الساعدي,,,الشكلً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,3

 رسالة دكتوراه فً التربٌة

 الجامعات والكلٌات -2علم النفس    -ـ الطلبة1

 العنوان -ـ الشخصٌة   أ3

 

1461  

37,015 

 288س

 
 السالم، رؼد ناصر

أسالٌب التفكٌر والتعلم الممٌزة لدى طلبة االعدادٌات 

 -البصرة: جامعة البصرة -,/ رؼد ناصر سالم,,,المهنٌة

 2,16كلٌة التربٌة النفسٌة، 

 سم28ص؛ 4,2

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

1462  



 

37,015 

 862س

 
 السلطانً، زمان شعٌل دهش

/ ,,,ماوراء االستٌعاب على وفك اسالٌب التعلم ل )لٌسلً(

 -,زمان شعٌل دهش السلطانً/ زمان شعٌل دهش السلطانً
 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلً  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص؛ 159

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

 

1463  

37,015 

 862س

 
 السلطانً، سارة رحمان عودة

/ سارة رحمن ,,,اسالٌب التعلم وعاللتها بالذاكرة المستمبلٌة

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عودة السلطانً

2,16 

 سم28ص؛ 132

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة
 العنوان -ـ علم النفس التربوي   ا1

 

1464  

37,015 

 862س

 
 السلطانً، ضمٌاء حمٌد صالل

/ ضمٌاء ,,,االندماج المعرفً وعاللته بالسٌادة الدماؼٌة

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,حمٌد صالل السلطانً

 2,16االنسانٌة، للعلوم 

 سم28ص؛ 119

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً علم النفس التربوي
 العنوان -التعلٌم الثانوي   ا -2ـ علم النفس التربوي   1

 

1465  

370,15 
 283ص

 
 الصالحً, اسماء عبد المجٌد ولً

خلك الحرب وعاللته باستراتٌجٌات المواجهة لدى طلبة 
بؽداد: جامعة  -الصالحً.الجامعة/ اسماء عبد المجٌد ولً 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 96

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

1466  

370,15 
 22ص

 
 صبا درٌد فائك

التنظٌم االنفعالً وعاللته بالتفكٌر السلبً واالٌجابً لدى 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -بة الجامعة/ صبا درٌد فائك.طل

 2016ابن الهٌثم,  -التربٌة للعلوم الصرفة

1467  



 سم28ص: اٌض, 178
 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

370,15 
 722ص

 
 صفاء بهاء مكً

باالؼتراب االجتماعً لدى خبراء ما وراء المزاج وعاللتها 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -طلبة الجامعة/ صفاء بهاء مكً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 152

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

1468  

370,15 
 849ش

 
 الشمري, هدٌل علً جبر

وعاللته باسالٌب معالجة المعلومات لدى طلبة التفكٌر الحاذق 
بؽداد: جامعة  -المرحلة االعدادٌة/ هدٌل علً جبر الشمري.

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                 ا-1
 

1469  

370,15 
 982ش

 
 ٌؾشٌماء دمحم لط

الممع االنفعالً وعاللته بتنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة/ 
كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -شٌماء دمحم لطٌؾ.

2016 
 سم28ص: اٌض, 133

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                    ا-1
 

1470  

370,15 
 279ص

 
 حسٌن الصافً, امنة منصور

استراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فً الذاكرة الفظٌة والشكلٌة 
لدى طلبة الصؾ الخامس االعدادي...../ امنة منصور حسٌن 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -بابل: جامعة بابل -الصافً.
2016 
 سم28ص,113

 رسالة ماجستٌرفً علم النفس التربوي
 وانالعن-علم النفس التربوي              ا-1
 

1471  

370,15 
 889س

 
 السلماوي, رواء محسن خضٌر

1472  



راس المال النفسً االٌجابً وعاللته بالمعرفة الضمنٌة لدى  
واسط: جامعة  -طلبة الجامعة/ رواء محسن خضٌر السلماوي.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص: اٌض, 156

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-ا          علم النفس التربوي        -1
 

370,15 
 849ش

 
 الشمري, خلود فارس دمحم

فاعلٌة برنامج تعلٌمً مستند الى نظرٌة ترٌز..../ خلود 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -فارس دمحم الشمري.

 2016التربٌة, 
 سم28ص: اٌض, 147

 اطروحة دكتور فلسفة فً التربٌة علم النفس التربوي
 العنوان-بوي              اعلم النفس التر-1
  

1473  

370,15 
 849ش

 
 الشمري, دمحم محسن جاسم

حكمة االختبار وعاللتها بالتنظٌم الذاتً لدى ذوي للك 
االمتحان العالمً والمنخفض من طلبة الجامعة/ دمحم محسن 

كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الشمري. -جاسم.
2016 
 سم28ص, 187

 ماجستٌر اداب فً التربٌةرسالة 
 العنوان-علم النفس التربوي           ا-1
 

1474  

370,15 
 894ص

 
 الصلٌخً, مروه فلٌح ابراهٌم

مخاوؾ االتصال الشفهً وعاللتهما بادارة المعرفة لدى..../ 
كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -مروه فلٌح ابراهٌم الصلٌخً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 116

 سالة ماجستٌر فً علم النفس التربوير
 العنوان-علم النفس التربوي               ا-1
 

1475  

370,15 
 229ط

 
 الطائً, البال دمحم صٌوان

الذكاء الروحً وكشؾ الذات وعاللتهما بالتفكٌر االٌجابً 
دٌالى: جامعة  -لدى طلبة الجامعة/ البال دمحم صٌوان الطائً.

 2016االنسانٌة, كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 291

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1

1476  



 

370,15 
 224ع

 
 العابدي, عادل خضٌر عبٌس

التنظٌم االنفعالً المعرفً وتشتت الهوٌة وعاللتهما 
 -العابدي.باالضطراب االنفجاري..../ عادل خضٌر عبٌس 

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 280

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس
 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1477  

 370,15 
 284ع

 
 عامر ناظم صالح

االفصاح عن الذات وعاللته بمهارات التواصل االجتماعً 
 -بابل: جامعة بابل -اظم صالح.لدى طلبة جامعة بابل/ عامر ن
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 154
 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1478  

370,15 
 284ع

 
 العامري, نزار علً خضٌر

التفكٌر االحصائً وعاللته بتحمل الؽموض والسعة العملٌة 
 -طلبة الملرحلة االعدادٌة/ نزار علً خضٌر العامري.لدى 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى: جامعة دٌالى
 سم28ص, 230

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي           ا-1
 

1479  

370,15 
 224ع

 
 العبادي, عامر عبادي زامل

وعاللته باالتجاهات الوالدٌة لدى االطفال للك االنفصال 
المضطربٌن سلوكٌا والرانهم العادٌٌن/ عامر عبادي زامل 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل: جامعة بابل -العبادي.
2016 
 سم28ص, 164

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1480  

370,15 
 294ع

 
 العبودي, سهام علً عبدهللا

بناء وتمنٌن اختبار الذاكرة الداللٌة لدى طلبة المرحلة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -االعدادٌة/ سهام علً عبدهللا العبودي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 

1481  



 سم28ص: اٌض, 207
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي

 العنوان-ربوي             اعلم النفس الت-1
 

370,15 
 222ع

 
 العتابً, هبة صباح خلٌؾ

مفهوم المواطنة وعاللته بالوعً الثمافً لدى طلبة المرحلة 
 -واسط: جامعة واسط -االعدادٌة/ هبة صباح خلٌؾ العتابً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 126

 النفس التربويرسالة ماجستٌر فً التربٌة علم 
 العنوان-علم النفس التربوي                    ا-1
 

1482  

370,15 
 722ع

 
 العمابً, ذكاء رحمن خضٌر

لٌاس للك التطور المعرفً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة/ ذكاء 
كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -رحمن خضٌر العمابً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 112

 الة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌةرس
 العنوان-علم النفس التربوي                 ا-1
 

1483  

370,15 
 898ع

 
 العكٌلً, ٌسرى عبد عون هادي

التفكٌر المركب وعاللته بالسرعة االدراكٌة لدى طلبة 
بؽداد:  -المرحلة الثانوٌة/ ٌسرى عبد عون هادي العكٌلً.

 2016التربٌة للبنات, كلٌة  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 181

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1
 

1484  

370,15 
 824ع

 
 عماد خلؾ حسٌن

تعلٌمً مستند الى نظرٌة التعلٌم  –اثر برنامج تعلٌمً 
 -االجتماعً فً تنمٌة الوعً الصحً...../ عماد خلؾ حسٌن.

 2016كلٌة التربٌة,  -الجامعة المستنصرٌةبؽداد: 
 سم28ص, 234

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي              ا-1
 

1485  

370,15 
 942ع

 
 العٌدانً, نور كاطع عباس

نظرٌة العمل  وعاللتهما بالتفكٌر فوق المعرفً عند الطلبة 

1486  



البصرة:  -كاطع عباس العٌدانً. المتفولٌن تحصٌلٌا..../ نور
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض, 182
 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1
 

370,15 
 599غ

 
 ؼصون جابر عوض

مدٌري التفكٌر المنظومً وعاللته بالمرونة المعرفٌة لدى 
المدارس االعدادٌة والثانوٌة...../ ؼصون عالء جابر 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل: جامعة بابل -عوض.
2016 
 سم28ص, 102

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1
 

1487  

370,15 
 268ؾ

 
 فاطمة مدحت ابراهٌم

ل االشباع االكادٌمً وعاللته بسمات الشخصٌة وتوجهات تاجٌ
اهداؾ االنجاز لدى طلبة جامعة بؽداد/ فاطمة مدحت 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -ابراهٌم.
 2016ابن رشد, 

 سم28ص: اٌض, 365
اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة / علم النفس 

 التربوي
 العنوان-س التربوي             اعلم النف-1
 

1488  

370,15 
 268ؾ

 
 فاطمة هوان دمحم

التفكٌر المستند الى الحكمة وعاللته بالتوجهات المٌمٌة لدى 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -طلبة الجامعة/ فاطمة هوان دمحم.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص: اٌض, 155

 التربويرسالة ماجستٌر فً التربٌة / علم النفس 
 علم النفس التربوي-1
 العنوان-التفكٌر                  ا-2
 

1489  

370,15 
 43ؾ

 
 فرح جلٌل نوري

اثر العمر وتعلٌمات الترمٌز على االسترجاع لدى االطفال/ 
كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -فرح جلٌل نوري.

2016 
 سم28ص: اٌض, 530

1490  



 التربويرسالة ماجستٌر فً التربٌة / علم النفس 
 العنوان-علم النفس التربوي                 ا-1
 

370,15 
 482ؾ

 
 فرمان علً حمزة

الممع الفكري واالعتمادات الضمنٌة عن اللؽات والعالم 
وعاللتهما بالتنمر النفسً عند طلبة الجامعة/ فرمان علً 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم ,  -بؽداد: جامعة بؽداد -حمزة.
 سم28ص, 172

 اطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                     ا-1
 

1491  

370,15 
 894ؾ

 
 فلورٌدا داود عباس سلوم

الفلسفات التربوٌة السائدة عند تدرٌسً جامعة بؽداد بحسب 
 -الجنس والتخصص والخبرة/ فلورٌدا داود عباس سلوم.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 185

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والتمنٌة
 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1
 

1492  

370,15 
 499ن

 
 الكروي, دٌنا عادل عبد الوهاب

الحرفً( وعاللته باالسالٌب  –االسلوب المعرفً )الفراسً 
 -عادل عبد الوهاب الكروي.المزاجٌة السائدة..../ دٌنا 

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد:جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 169

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1493  

370,15 
 948ن

 
 كهرمان هادي عودة

 –)الداخلً المباداة وعاللتهما بدافعٌة االتفاق ومركز الضبط 
بؽداد:  -الخارجً( لدى طلبة الجامعة/ كهرمان  هادي عودة.

 كلٌة التربٌة ابن رشد -جامعة بؽداد
 سم28اٌض, 

اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة )علم النفس 
 التربوي(

 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1494  

370,15 
 289ل

 
 فلٌحالالمً, ابراهٌم حسٌن 

التكامل المعرفً وعاللته باالستدالل المنطمً لدى طلبة 

1495  



 -واسط: جامعة واسط -الجامعة/ ابراهٌم حسٌن فلٌج الالمً.
 2016كلٌة التربٌة, 

 2016ص: اٌض, 127
 رسالة ماجستٌر تربٌة علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

370,15 
 289ل

 
 حسٌن جواد كاظمالالمً, 

تاثٌر كامٌرات المرالبة فً تعدٌل بعض مظاهر السلون 
حسٌن جواد  -الصفً السلبً..../ حسٌن جواد كاظم الالمً.

 2016كلٌة التربٌة,   -واسط: جامعة واسط -كاظم الالمً.
 سم28ص: اٌض, 154

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان-علم النفس التربوي              ا-1
 

1496  

370,15 
 692ل

 
 لعٌبً, فاتن كاظم

انماط التفكٌر والذاكرة االنفعالٌة وعاللتهما بسمات الشخصٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -عند طلبة الجامعة/ فاتن كاظم لعٌبً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص, 219

 اطروحة دكتوراه فً علم النفس التربوي
 العنوان-ا  علم النفس التربوي             -1
 

1497  

370,15 
 259م

 
 مازن عبد الكاظم هادي

انماط االستشارات الفائمة وعاللتها بكفاءة التمثٌل المعرفً 
للمعلومات لدى طلبة المتمٌزٌن...../ مازن عبد الكاظم 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -كربالء: جامعة كربالء -هادي.
2016 
 سم28ص, 186

 النفس التربويرسالة ماجستٌر فً علم 
 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

1498  

370,15 
 384م

 
 دمحم كرٌم نعمة

الحاالت االنفعالٌة السلبٌة للطلبة  المتفولٌن ذوي العبء 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -المعرفً العالً...../ دمحم كرٌم نعمة.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 176
 لة ماجستٌر فً علم النفس التربويرسا

 العنوان-علم النفس التربوي                 ا-1
 

1499  



370,15 
 594م

 
 المشهدانً, عمر خلٌل ابراهٌم

االنهمان وعاللته بالتفكٌر ما وراء المعرفً لدى طلبة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الجامعة/ عمر خلٌل ابراهٌم المشهدانً.

 2016الصرفة / ابن الهٌثم, كلٌة التربٌة للعلوم 
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )علم النفس التربوي(
 العنوان-علم النفس التربوي             ا-1
 

1500  

370,15 
 594م

 
 المشهدانً, مصطفى عامر جبار

السعة والدافعٌة العملٌة لذوي المهارات المعرفٌة العلٌا 
مر جبار والرانهم لدى طلبة الجامعة/ مصطفى عا

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل: جامعة بابل -المشهدانً.
2016 
 سم28ص: اٌض, 177

 اطروحة دكتوراه تربٌة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

1501  

370,15 
 674م

 
 المظفر, دعاء ناصر بوهان

دعاء ناصر  االنفاق المهري وعاللته بالفراغ الوجودي/
 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -بوهان المظفر.

 سم28ص, 155
 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس

 العنوان-علم النفس التربوي                     ا-1
 

1502  

370,15 
 92م

 
 مها هادي حسٌن مظلوم

العمٌك( ل )بٌجز( وعاللتهما  –اسلوبً التعلم )السطحً 
بابل:  -المعرفً..../ مها هادي حسٌن مظلوم. بحب االستطالع

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بابل
 سم28ص, 141

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس 
 العنوان-علم النفس التربوي               ا-1
 

1503  

370,15 
 959م

 
 الموسوي, شٌماء حسٌن عبد

عادات العمل وعاللتها بالتشاإم الدفاعً لدى تدرٌسًٌ جامعة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -بؽداد/ شٌماء حسٌن عبد الموسوي.

 2016كلٌة التربٌة للبنات, 
 سم28ص: اٌض, 151

 رسالة ماجستٌر اداب فً علم النفس التربوي

1504  



 العنوان-علم النفس التربوي                ا-1
 

370,15 
 923م

 
 المٌاحً, اٌمان ناظم حذٌة 

التوجه نحو الهدؾ وعاللته بالتركٌز المنظم للذات لدى طلبة 
بؽداد:  -المرحلة االعدادٌة/ اٌمان ناظم حذٌة المٌاحً.

 2016كلٌة التربٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 109

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )علم النفس التربوي(
 العنوان-ا               علم النفس التربوي   -1
 

1505  

370,15 
 923م

 
 المٌاحً, عالء رٌاض عبد االمٌر

االنتباه االنتمائً البصري وعاللته باالسلوب المعرفً 
التاملً( لدى طلبة جامعة بؽداد/ عالء رٌاض  –)االندفاعً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبد االمٌر المٌاحً.
 2016االنسانٌة ابن رشد, 

 سم28ص: اٌض, 138
 رسالة ماجستٌر فً العلوم النفسٌة )علم النفس التربوي(

 العنوان-علم النفس التربوي                     ا-1
 

1506  

370,15 
 322ن

 
 نجاة صادق جعفر

الحاجة الى االتصال باالخرٌن وعاللتها بالكفاءة الذاتٌة 
 -جعفر.والذكاء االنفعالً لدى طلبة الجامعة/ نجاة صادق 

 2016كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 147

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اداب فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                    ا-1
 

1507  

370,15 
 528ه

 
 هشام جمعة صوٌح شامخ

المفاضلة فً الخصائص المٌاسٌة السالٌب انتماء 
بؽداد: جامعة  -هشام جمعة صوٌح شامخ. الفمرات...../

 2016كلٌة العلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص,295

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                 ا-1
 

1508  

370,15 
 494و

 
 ورود رزاق مجلس

طلبة كفاءة التمثٌل المعرفً وعاللتها بالسرعة االدراكٌة لدى 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -الجامعة/ ورود رزاق محلً.
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 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص,170

 رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي               ا-1
 

370,15 
 722و

 
 وفاء كاظم جبار

االحداث الفارلة الزواجٌة والوجود المشبع وعاللتهما بالتولع 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الزواجً/ وفاء كاظم جبار.

2016 
 سم28ص,292

 اطروحة دكتوراه فً علم النفس
 العنوان-علم النفس التربوي                   ا-1
 

1510  

370,15 
 722و

 
 وفاء ٌاسٌن خلؾ

عاللة دافع االنجاز بملك المظهر االجتماعً لذوي مولع 
ى طلبة الجامعة/ وفاء ٌاسٌن داخلً( لد –الضبط )خارجً 

 2016كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -خلؾ.
 سم28ص: اٌض, 171

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي                  ا-1
 

1511  

370,9567 
 592ح

 
 الحسناوي, بشائر عبود عبٌد ساهً

(/ بشائر عبود عبٌد ساهً 1958-1932) التعلٌم فً كربالء
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -الحسناوي.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص: اٌض,157
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العراق )كربالء( –التعلٌم -1
 العنوان-(               ا1958-1932تارٌخ ) –كربالء -2
 

1512  

371 
 94ن

 
 عالء حسن نور

فاعلٌة برنامج تدرٌسً لتخفٌض مستوى االنانٌة لدى طلبة 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الموهوبٌن/ نور عالء حسن.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 199

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة
 العنوان-التربٌة الخاصة                   ا-1
 

1513  

371  1514  



 ٌنٌعمر رحٌم حس 684ي
فاعلٌة برنامج تدرٌسً مستند الى اللعب لتنمٌة مهارات 

 -التواصل االجتماعً لدى اطفال التوحد/ ٌعمر رحٌم حسٌن.
 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص, 169
 رسالة ماجستٌر تربٌة / التربٌة الخاصة

 العنوان-التعلٌم الخاص                 ا-1
 

371,071 
 294ج

 
 الجبوري, خولة لاسم دمحم عطٌة

لٌمة التسامح فً كتب مادة التربٌة االسالمٌة للمرحلة 
 -الثانوٌة دراسة تحلٌلٌة/ خولة لاسم دمحم عطٌة الجبوري.

 2016لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 283

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان-ٌة                    االتربٌة االسالم-1
 

1515  

371,2 
 822ر

 
 الركابً, صفاء عبدالحسٌن هدهود

برنامج تدرٌسً ممترح لتطوٌر االداء المهنً لمدبرات رٌاض 
بؽداد: الجامعة  -االطفال/ صفاء عبد الحسٌن هدهود الركابً.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 229

العلوم التربوٌة والنفسٌة )االدارة رسالة ماجستٌر اداب فً 
 التربوٌة(

 االدارة التعلٌمٌة-1
 العنوان-رٌاض االطفال                    ا-2
 

1516  

371,2 
 284م

 
 دمحم عبد كاظم ؼالم

المٌادة التربوٌة ودافعٌة االنجاز وعاللتهما بالمواطنة 
 -التنظٌمٌة لرإساء االلسام العالمٌة...../ دمحم عبد كاظم ؼالم.

 2016كلٌة التربٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 356

 اطروحة دكتوراه فً التربٌة )ادارة تربوٌة(
محافظة بؽداد(                  –االدارة التعلٌمٌة )جامعات -1
 العنوان-ا

 

1517  

371,26 
 942س

 
 السودانً, لماء شامل خلؾ

الخصائص المٌاسٌة الختبارات المشكالت المنطمٌة لدى طلبة 
بؽداد:  -المرحلة االعدادٌة..../ لماء شامل خلؾ السودانً.

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة بؽداد

1518  



 سم28ص: اٌض, 347
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة )لٌلس وتموٌم(

 االختبارات والمماٌٌس التربوٌة-1
 العنوان-التعلٌم الثانوي                  ا-2
 

371,3 
 994م

 
 بد الجبار عبد الصاحبمهند ع

تعلٌمً باستعمال استراتٌجٌات  –فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً 
االدران فً تحصٌل مادة اسس التربٌة والتفكٌر.../ مهند عبد 

كلٌة التربٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الجبار عبد الصاحب.
2016 
 سم28ص, 281

 اطروحة دكتوراه فً العلوم التربوٌة
 العنوان-ا      طرق تدرٌس              -1
 

1519  

3710399 

 828س

 
 السالمً، عامر سالم عبٌد

/ عامر سالم عبٌد ,,,التوظٌؾ الدرامً والتربوي للشخصٌة

 2,16كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,السالمً

 سم28ص؛ 286

 أطروحة دكتوراه فلسفة 

 العنوان -ـ المسرح التعلٌمً   أ1

 

152,  

3710399 

 225ع

 
 حسٌن عباس خزعل

/ عباس خزعل ,,,أنساق النهاٌات ودالالتها التربوٌة

 2,16كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حسٌن

 سم28ص؛ 227

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة
 العنوان -ـ المسرح التعلٌمً   أ1

 

1521  

371042 

 384أ

 
 أحمد جمال أحمد

ن وؼٌر أسالٌب مواجهة المشكالت لدى المسترشدٌ
البصرة: جامعة  -,/ أحمد جمال أحمد,,,المسترشدٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1522  

371042 

 384أ

 
 أحمد عبد هللا مجٌت

1523  



الذاتً/ أحمد عبد هللا الوجود ؼٌر االصٌل وعاللته بالنمو 
 2,16بؽداد: كلٌة التربٌة،  -,مجبت

 سم28ص؛ 113

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

371042 

 549أ

 
 االسدي، خلؾ مطشر داٌخ

االختٌار المهنً وعاللته بؤنماط الشخصٌة والبٌئات 

ة: جامعة البصر -,/ خلؾ مطشر داٌخ االسدي,,,المهنٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 2,6

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

التعلٌم الثانوي      -3التوجٌه التربوي    -2ـ االرشاد التمنً   1

 العنوان -أ
 

1524  

371042 

 842أ

 
 أكرام خلٌل أضعٌؾ

المعرفً( فً خفض التشاإوم لدى تؤثٌر أسلوب )اعادة البناء 
بؽداد: الجامعة  -,/ أكرام خلٌل أضعٌؾ,,,االٌتام

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 145

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -الطلبة )الٌتامى(   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1525  

371042 

 589ب

 
 بسمة دمحم عباس علً

أثر اسلوب اعادة الصٌاؼة فً خفض التوجٌه نحو الهٌمنة 
دٌالى: جامعة  -,/ بسمة دمحم عباس علً,,,االجتماعٌة

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى:جامعة دٌالى

 سم28ص؛ 171

رسالة ماجستٌر فً التربٌة واالرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1526  

371042 

 924ب

 
 البهادلً، فرٌد جاسم مثنى

أدمان االنترنت وعاللته باالحباط الوجودي لدى الراشدٌن/ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,فرٌد جاسم مثنى البهادلً

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 158

1527  



 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 عنوانال -ـ االرشاد النفسً    أ1

 

371042 

 922ب

 
 البٌاتً، دمحم أكرم عبد

/ دمحم ,,,تؤثٌر االسلوب االرشادي )أطفاء التخوٌر السلبً(

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,أكرم عبد البٌاتً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 232

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -االٌتام   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1528  

371042 

 962ب

 
 البٌضانً، رائد خالد عبد

العاللة بٌن مولع الضبط والتحدث مع الذات لدى المرشدٌن 
بؽداد: الجامعة  -,التربوٌٌن/ رائد خالد عبد البٌضانً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 111

 التربويرسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1529  

371042 

 898ت

 
 التمٌمً، عبٌر مهدي حسن

العصاب المعنوي وعاللته بالذكاء الروحً لدى االرامل/ عبٌر 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,مهدي حسن التمٌمً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 1,2

 التربويرسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

153,  

371042 

 898ت

 
 التمٌمً، فاطمة كرٌم زٌدان

/ فاطمة كرٌم ,,,االصرار الفكري والتفاإل على الوالع 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,زٌدان التمٌمً

2,16 

 سم28ص؛ 139

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس
 العنوان -أ   ـ االرشاد النفس1ً

 

1531  

371042 

 423ج

 
 الجراح، لصً شنان مزٌد

1532  



التمركز حول الذات وعاللته بؤزمة الهوٌة لدى طلبة المرحلة 
البصرة: جامعة  -,االعدادٌة/ لصً شنان مزٌد الجراح

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 145

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان -النفسً   أـ االرشاد 1

 

371042 

 898ج

 
 الجمٌلً، عمر سلمان ابراهٌم

أسالٌب الحٌاة وعاللتها بتحمل المسإولٌة/ عمر سلمان 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ابراهٌم

 سم28ص؛ 126

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1533  

371042 

 59ح

 
 حسن شعبان حسن

التفكٌر المركل وعاللته بجودة الحٌاة عند المرشدٌن 
 -البصرة: جامعة البصرة -,التربوٌٌن/ حسن شعبان حسن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 151

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1534  

371042 

 543خ

 
 الخزرجً، أثٌر عماد داود سلمان

/ أثٌر عماد ,,,أثر اسلوب توكٌد الذات فً خفض االذعان

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,داود سلمان الخزجً

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1535  

371042 

 543خ

 
 الخزرجً، عباس لطٌؾ جاسم عبود

/ عباس ,,,أثر اسلوب النمذجة فً تنمٌة سلون المساعدة

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,لطٌؾ جاسم عبود الخزرجً

 2,16التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ ,,2

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
التعلٌم الثانوي    -3التوجٌه التربوي    -2ـ االرشاد النفسً   1

1536  



 العنوان -ا
 

371042 

 423د

 
 الدراجً، ثامر محٌبس محسن

دور التنافر المعرفً وصورة الذات فً اتخاذ المرار لدى 
بؽداد: الجامعة  -,المدخنٌن/ ثامر محٌبس محسن الدراجً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 1,8

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً

 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1537  

371042 

 423د

 
 الدراجً، زٌنب صبري حاتم

المسإولٌة االرشادٌة وااللتزام االخاللً وعاللتها باالحكام 
بؽداد: جامعة  -,/ زٌنب صبري حاتم الدراجً,,,التلمائٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 261

 فً االرشاد النفسً أطروحة دكتوراه فلسفة 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1538  

371042 

 296ر

 
 الربٌعً، حسام صالح عبد الحسٌن

انماط التعلك وعاللتها بالوحدة العاطفٌة الذاتٌة/ حسام صالح 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد الحسٌن الربٌعً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 115

 فً االرشاد النفسًرسالة ماجستٌر اداب 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا1

 

1539  

371042 

 64ر

 
 رعد عبد عبد هللا

الموة والحرٌة وعاللتهما بالمسإولٌة لدى طلبة الجامعة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,رعد عبد عبد هللا

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 143

 ربويأطروحة الدكتوراه فلسفة فً االرشاد والتوجٌه الت
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

154,  

371042 

 994ز

 
 الزهٌري، نور أحمد راسم

العجز المتعلم وعاللته بالوهن النفسً/ نور أحمد راسم 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الزهٌري

1541  



 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -االرشاد النفسً   اـ 1

 

371042 

 994ز

 
 الزهٌري، فائزة فائزة عبد الزهرة سعٌد

مهارات توكٌد الذات وعاللتها باالتزان االنفعالً والمبادئ 
بؽداد:  -,/ فائزة عبد الزهرة سعٌد الزهٌري,,,االخاللٌه

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 2,5

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1542  

371042 

 949ز

 
 الزٌدي، دمحم طارق حسن علً

تنظٌم الذات وعاللته  بالحوار االسري لدى الموظفات 

دٌالى: جامعة  -,المتزوجات/ دمحم طارق حسن علً الزٌدي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ 121

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -الموظفٌن   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1543  

371042 

 992ز

 
 زٌنب هادي لدوري محمود

أثر اسلوب التحصٌن التدرٌجً فً خفض اضطراب 
بؽداد: الجامعة  -,/ زٌنب هادي لدوري محمود,,,الشخصٌة

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 316

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1544  

 42و371

 649س

 
 السعدي، عمٌل نجم عبد خالؾ

الحرمان العاطفً واالمن النفسً وعاللتهما بالملك المتجنب/ 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عمٌل نجم عبد خالؾ السعدي

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 2,6

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1545  



371042 

 829س

 
 سماهر مصطفى ٌونس

االبتزاز العاطفً واسالٌب التنشئة االجتماعٌة وعاللتهما 

/ سماهر مصطفى ,,,بتكوٌن االنطباع لدى المتزوجٌن

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ٌونس

 سم28ص؛ ,18

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -التوجٌه التربوي   ا -2ـ ارشاد النفسً   1

 

1546  

371042 

 894س

 
 سمٌرة جاسم دمحم عبٌد

التردد المهنً وعاللته بمفهوم الذات لدى طالبات المرحلة 
 -البصرة: جامعة البصرة -,االعدادٌة/ سمٌرة جاسم دمحم عبٌد

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1547  

371042 

 924س

 
 سهاد سعد علً
العصابٌة وعاللتها بالضؽوط النفسٌة لدى  -الكمالٌة السوٌة

البصرة:  -,طلبة الصؾ السادس االعدادي/ سهام سعد علً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 198

 النفسً والتوجٌه التربوي رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -2ـ التوجٌه التربوي   1

 

1548  

371042 

 267ش

 
 الشافعً، علً ٌاسٌن ذٌاب

لدى طلبة   (A.Bالحرج المولفً وعاللته بنمطً الشخصٌة )

بؽداد: الجامعة  -,الجامعة/ علً ٌاسٌن علً ذٌاب الشافعً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 97

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1549  

371042 

 284ش

 
 شاكر حامد رشٌد

التفكٌر المطبً وعاللته بالملك الوجودي لدى طلبة الجامعة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,شاكر حامد رشٌد

155,  



 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -الجامعات والكلٌات   ا -2ـ االرشاد النفسً   1

 

371042 

 849ش

 
 الشمري، شاهٌن محمود عكاب

االندماج الجامعً وعاللته بتطور الهوٌة لدى طلبة الجامعة/ 
لؽداد: الجامعة  -,شاهٌن محمود عكاب الشمري

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 164

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا1

 

1551  

371042 

 225ع

 
 عباس اسامة صالح

أثر برنامج ارشادي معرفً فً خفض للك الموت لدى عٌنة 
 -,من المسنٌن المصابٌن بتوهم المرض/ عباس اسامة صالح

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌةبؽداد: 

 سم28ص؛ 296

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1552  

371042 

 294ع

 
 العبودي، ألبال عواد جٌاد

/ ,,,تؤثٌر أسلوب العالج بالمراءة فً تنمٌة الدفاع المعرفً

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ألبال عواد جٌاد العبودي

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -2ـ االرشاد التمنً   1

 

1553  

371042 

 294ع

 
 العبٌدي، أرٌج حازم مهدي

التشابن العاطفً وعاللته بالمٌول العاطفٌة والشعور 
بؽداد: الجامعة  -,/ أرٌج حازم مهدي العبٌدي,,,بالذات

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 155

 أطروحة دكتوراه فً االرشاد النفسً
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1554  



371042 

 398ع

 
 العجٌلً، زٌنب جواد حسٌن

المساعدة الفعالة وعاللتها بالتعاطؾ والكفاءة االجتماعٌة 

 -,المرشدٌن التربوٌٌن/ زٌنب جواد حسٌن العجٌلًلدى 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً    أ1

 

1555  

371042 

 529ع

 
 العزاوي، عبد مهدي صالح

المرشدٌٌن  الوعً االخاللً وعاللته بالنسك المٌمً لدى
 -دٌالى: جامعة دٌالى -,التربوٌٌن/ عبد مهدي صالح العزاوي

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 152

رسالة ماجستٌر فً التربٌة االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً    أ1

 

1556  

371042 

 528ع

 
 العصامً، زهراء حسٌن كاظم

بفاعلٌة الذات/ زهراء حسٌن كاظم مماومة االتصال وعاللته 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,العصامً

2,16 

 سم28ص؛ 118

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً    أ1

 

1557  

371042 

 924ع

 
 العوادي، سهام كٌؾ مرٌود

الهوٌة الفاشلة وعاللتها بالتضخم والتملٌل لدى طلبة 

بؽداد: الجامعة  -,الجامعة/ سهام كٌؾ مرٌود العوادي

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 115

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1558  

371042 

 529غ

 
 ؼسان ؼضنفر حمٌد

/ ,,,االنفعالًأثر اسلوب )دحض االفكار( فً تنمٌة النضج 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,ؼسان ؼضنفر حمٌد

 2,16االساسٌة، 

1559  



 سم28ص: اٌض؛ 193

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

371042 

 495ق

 
 المرٌشً، ختام شٌاع ؼاوي

التشوهات المعرفٌة فاعلٌة برنامج ارشادي معرفً فً خفض 
بؽداد:  -,لدى الطلبة العدوانٌٌن/ ختام شٌاع ؼاوي المرٌشً

 2,16كلٌة التربٌة االساٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,5

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

156,  

371042 

 424ن

 
 كرار عماد علً

النفسً وعاللته باالنتماء االجتماعً لدى الطلبة االمن 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,النازحٌن/ كرار عماد علً

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 114

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1561  

371042 

 439ن

 
 الحسٌنالكرخً، ؼسك زهٌر عوٌد عبد 

/ ,,,أثر اسلوب اعادة البناء المعرفً فً خفض الحساسٌة

دٌالى: جامعة  -,ؼسك زهٌر عوٌد عبد الحسٌن الكرخً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1562  

371042 

 692ل

 
 أٌمان سامً طاهراللعٌبً، 

أثر االرشاد بالمعنى فً خفض االحتراق النفسً عند معلمات 
 -,ذوي االحتٌاجات الخاصة/ أٌمان سامً طاهر اللعٌبً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة

2,16 

 سم28ص؛ ,15

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

 العنوان -نفسً   أـ االرشاد ال1

 

1563  



371042 

 259م

 
 مازن دمحم صالح

/ ,,,الشخصٌة االستعراضٌة وعاللتها بالتحرن نحو الناس

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,مازن دمحم صالح

2,16 

 سم28ص؛ ,23

أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً والتوجٌه 
 التربوي

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1564  

371042 

 288م

 
 المالكً، حنان كاظم شوكة

الشفمة الذاتٌة وعاللتها بالممبولٌة لدى النساء االرامل/ حنان 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,كاظم شوكة المالكً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -أ   ـ االرشاد النفس1ً

 

1565  

371042 

 384م

 
 دمحم جبار كاظم

أثر برنامج ارشادي معرفً فً تنمٌة االستهواء المضاد لدى 
بؽداد: الجامعة  -,طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة/ دمحم جبار كاظم

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 214

 توجٌه التربويرسالة ماجستٌر تربٌة فً االرشاد النفسً وال
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1566  

371042 

 384م

 
 دمحم ماجد حمزة طعمة

/ دمحم ماجد ,,,الحاجات االرشادٌة واستراتٌجٌات اشباعها 

بؽداد: الجامعة -,دمحم ماجد حمزة طعمة -,حمزة طعمة

 2,16لسم االرشاد النفسً،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 168

 أطروحة دكتوراه فً االرشاد النفسً 

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1567  

371042 

 384م

 
 دمحم نجم عبد هللا

أثر اسلوب صرؾ التفكٌر فً تنمٌة االمل لدى طالب المرحلة 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,المتوسطة/ دمحم نجم عبد هللا

1568  



 2,16التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ 156

فً التربٌة )االرشاد النفسً والتوجٌه رسالة ماجستٌر 
 التربوي(

التعلٌم الثانوي    -3التوجٌه التربوي    -2ـ االرشاد النفسً   1

 العنوان -ا
 

371042 

 594م

 
 المشهدانً، مٌس رعد عبد الحمٌد

رهاب الساح وعاللته بملك فمدان الحب والرعاٌة الوالدٌة/ 

الجامعة بؽداد:  -,مٌس رعد عبد الحمٌد المشهدانً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1569  

371042 

 959م

 
 الموسوي، أنور مجبل أمانة

االنفتاح على الخبرة وعاللته بالوعً الذاتً/ أنور مجبل 
كلٌة التربٌة،  -معة المستنصرٌةبؽداد: الجا -,أمانة الموسوي

2,16 

 سم28ص؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر فً االرشاد النفسً 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

157,  

371042 

 959م

 
 الموسوي، رنا مهدي عمادي

فاعلٌة الذات وعاللته بالمرونة التكٌفٌة لدى طلبة الجامعة/ 
 -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -,رنا مهدي عمادي الموسوي

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً 
 العنوان -الجامعات والكلٌات   أ -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1571  

371042 

 938م

 
 مٌثم كاظم ناجً

تسامً الذات وعاللته بالعوامل السبعة الكبرى للشخصٌة 
التربوٌٌن/ مٌثم كاظم والمهارات االجتماعٌة لدى المرشدٌن 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ناجً

 سم28ص؛ ,19

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً 

 العنوان -ـ االرشاد النفسً والتربوي   أ1

1572  



 

371042 

 422ن

 
 نداء شاكر محٌسن

التوجه نحو الحٌاة وعاللته بالرفاه الذاتً لدى طلٌة الجامعة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,نداء شاكر محٌسن

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 1,1

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1573  

371042 

 92ن

 
 نهى نجاح عبد هللا رمضان

الهوٌة النفسٌة والتماسن االسري وعاللتهما بالخبرة 

 -,لدى طلبة الجامعة/ نهى نجاح عبد هللا رمضان العاطفٌة
 2,16كاٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,19

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة 
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1574  

371042 

 94ن

 
 نور اسماعٌل جواد حسٌن

فً تخفٌض الفراغ أثر برنامج ارشادي بؤسلوب ملء الفراغ 
دٌالى:  -,الوجودي لدى المطلمات/ نور اسماعٌل جواد حسٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 248

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1575  

371042 

 94ن

 
 نور بدري نوري

نا والتممص الوجدانً الرعاٌة التفاعلٌة وعاللتها بمرونة اال
بؽداد: جامعة  -,لدى المرشدٌن التربوٌٌن/ نور بدري نوري

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ ,23

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم النفسٌة
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   أ1

 

1576  

371042 

 42هـ

 
 هدى عبد العاكؾ كنعان علٌوي

المابلٌة لالستهواء لدى أثر اسلوب الحدٌث الذاتً فً خفض 
دٌالى:  -,طالبات الجامعة/ هدى عبد العاكؾ كنعان علٌوي

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

1577  



 سم28ص؛ 188

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -ـ االرشاد النفسً   ا1

 

371042 

 722و

 
 وفاء شاكر عبد السالم

 -)التعلٌمات الذاتٌة تؤثٌر العالج السلوكً المعرفً بؤسلوبً
/ وفاء شاكر ,,,تصحٌح التفكٌر الخاطئ( فً التؤهٌل النفسً

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد السالم

2,16 

 سم28ص؛ 352

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االرشاد النفسً
 العنوان -أمراض   أ -العظام -2ـ االرشاد النفسً   1

 

1578  

3710422 

 898ع

 
 العكٌلً، صفاء حنظل هظٌم

تؤثٌر أسلوب التدرٌب على التحصٌن ضد التوتر لخفض 
بؽداد:  -,/ صفاء حنظل هظٌم العكٌلً,,,الضؽوط النفسٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر اداب فً االرشاد النفسً 
 العنوان -ـ التوجٌه التربوي   أ1

 

1579  

3710422 

 282غ

 
 الؽالبً، أحمد طالب دمحم

أثر أسلوب دحض االفكار فً تنمٌة االتجاه نحو الزواج لدى 

دٌالى: جامعة  -,طالب الجامعة/ احمد طالب دمحم الؽالبً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -الجامعات والكلٌات   ا -2ـ التوجٌه التربوي   1

 

158,  

3710712 

 92م

 
 مها سامً ابراهٌم

أثر التدرٌس بؤستراتٌجٌة بناء جملة رٌاضٌة فً اكتساب 
 -,/ مها سامً ابراهٌم,,,طالبات الصؾ الرابع العلمً
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 278

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1581  



37108 

 528ح

 
 حسام هادي سٌد

فاعلٌة برنامج تعلٌمً باعتماد التمنٌات الحدٌثة لتنمٌة 

بؽداد: الجامعة  -,م حسام هادي سٌد,,,االستٌعاب

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 215

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة
 العنوان -أ   رعاٌة -ـ الطلبة1

 

1582  

37109 

 254ي

 
 ٌاسر خضٌر عباس

/ ٌاسر ,,,تؤثٌر برنامج تعلٌمً فً تنمٌة االدران الحسً

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,خضٌر عباس

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الخاصة
 العنوان -ـ التعلٌم الخاص   ا1

 

1583  

371091 

 322ر

 
 هاشم دمحم رجاء

أثر برنامج تعلٌمً مستند على التعلم النشط فً تنمٌة 
واسط:  -,/ رجاء هاشم دمحم,,,المفاهٌم الرٌاضٌة للمعالٌن

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة واسط

 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ المعولون1

 

1584  

3720218 

 842أ

 
 أكرام كاظم هادي

برنامج ارشادي فً تنمٌة الشعور باالمن لدى اطفال  أثر

 -,الرٌاض المحرومٌن من رعاٌة الوالدٌن/ أكرام كاظم هادي
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 222

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال
 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

1585  

3720218 

 742ب

 
 فائك هاشمالبؽدادي، سجالء 

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات الحركٌة الدلٌمة لدى 
بؽداد: جامعة  -,اطفال الرٌاض/ سجالء فائك هاشم البؽدادي

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد

1586  



 سم28ص: اٌض؛ 365

 أطروحة دكتوراه فً رٌاض االطفال
 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

3720218 

 929ج

 
 هاشمجنان لطٌؾ 

/ جنان لطٌؾ ,,,الوعً الجمالً لدى معلمات رٌاض االطفال

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,هاشم

 سم28ص؛ 141

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال  

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

1587  

3720218 

 264س

 
 الساعدي، نور خضٌر راشد

ظٌمً لمعلمات رٌاض التحصٌل المعرفً وعاللته باالداء التن
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,االطفال/ نور خضٌر راشد الساعدي

 2,16كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ 163

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال
 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

1588  

3720218 

 284ع

 
 العامري، ٌاسمٌن حسن حسٌن

ادارة االزمات ابعاد التعلم  لمارزانو وعاللته بؤسالٌب 
بؽداد:  -,لمعلمات الرٌاض/ ٌاسمٌن حسن حسٌن العامري

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال
 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

1589  

3720218 

 59ع

 
 العزي، رسل علً زؼٌر

لدى رٌاض التصورات البدٌلة وعاللتها بالخجل االجتماعً 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,االطفال/ رسل علً زؼٌر العزي

 2,16التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ ,61

 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

159,  

3720218 

 268ؾ

 
 فاطمة أحمد عامر

الٌمظة العملٌة وعاللتها بالطمؤنٌنة االنفعالٌة لمعلمات رٌاض 

1591  



كلٌة  -بؽداد بؽداد: جامعة -,االطفال/ فاطمة أحمد عامر

 2,16التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ 145

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال

 العنوان -التوجٌه التربوي   أ -2ـ رٌاض االطفال  1

 

3720218 

 399م

 
 المحنة، دعاء عبد الرزاق

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التفاعل التبادلً لدى اطفال 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرٌاض/ دعاء عبد الرزاق المحنة

 2,16كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 124

 رسالة ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال
 العنوان -ـ رٌاض االطفال   أ1

 

1592  

372035 

 257ر

 
 الرازلً، وسن موحان محسن

تحلٌل محتوى كتب العلوم فً المرحلة االبتدائٌة وفك االبعاد 
بؽداد:  -,ن الرازلًالتنمٌة المستدامة/ وسن موحان محس

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 123

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ مناهج دراسة
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   ا -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1593  

372035 

 398ر

 
 الرحٌماوي، نسرٌن ناصر خلؾ

فً اكتساب مفاهٌم مادة العلوم لدى  NIPSفاعلٌة استراتٌجٌة 

تالمٌذ الخامس االبتدائً وتفكٌرهم البصري/ نسرٌن ناصر 
كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,خلؾ الرحٌماوي

2,16 

 سم28ص؛ 156

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1594  

372035 

 928ر

 
 الكرٌم جاسمرٌام عبد 

أثر استراتٌجٌة اٌشٌكاوا فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة فً مادة 
العلوم لدى تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً/ رٌام عبد 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الكرٌم جاسم

 سم28ص: اٌض؛ 168

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة

1595  



 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

372035 

 624س

 
 سعاد فالح مهدي دمحم

أثر انموذج زاهورٌن فً تحصٌل مادة العلوم ومهارات 
واسط: جامعة  -,/ سعاد فالح مهدي لفته,,,ماوراء المعرفة

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم28ص؛ 183

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -تعلٌم االبتدائً   اال -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1596  

372035 

 229ش

 
 الشبانً، علٌاء عبد هاشم لفته

فاعلٌة التدرٌس باستخدام المصة العلمٌة وفك انموذج فلٌدر 
/ علٌاء عبد هاشم لفته ,,,وسٌلفرمان فً مهارات االتصال

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,الشبانً

 سم28ص: اٌض؛ 172

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
التعلٌم االبتدائً )الصؾ الخامس  -طرق تدرٌس -ـ العلوم1

 العنوان -االبتدائً(   أ
 

1597  

372035 

 279ص

 
 الصافً، ندى بدر حسٌن

أثر استراتٌجٌة فجوة المعلومات فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ 
واسط:  -,/ ندى بدر حسٌن الصافً,,,الخامس االبتدائً

 2,16التربٌة،  كلٌة -جامعة واسط

 سم28ص؛ ,17

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -طرق التدرٌس االبتدائً   أ -ـ العلوم1

 

1598  

372035 

 229ع

 
 العتبً، نوال عباس عكال

أثر استراتٌجٌتً دوائر المفهوم وسلم المفهوم فً تحصٌل 
تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً بمادة العلوم/ نوال عباس 

 2,16عكال العتبً، 

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -االبتدائً   ا -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1599  

372035 

 959م

 
 المنصوري، زٌنة خلؾ متجً

أثر استراتٌجٌة دٌنز فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى 

16,,  



تلمٌذات الصؾ الرابع االبتدائً فً مادة العلوم/ زٌنة خلؾ 
 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,متجً المنصوري

 سم28ص؛ 137

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة
 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ العلوم1

 

372035 

 825هـ

 
 الهماشً، دعاء كاظم محسن

تحلٌل محتوى كتب سلسلة علوم المرحلة االبتدائٌة فً ضوء 
 مشروع تطوٌر مناهج العلوم فً العراق/ دعاء كاظم محسن

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,الهماشً

 سم28ص؛ 2,7

 رسالة ماجستٌر فً المناهج وطرق التدرٌس

 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -2طرق التدرٌس    -ـ العلوم1

 

16,1  

372035 

 722و

 
 وفاء علً داشور

أثر استراتٌجٌة سوم فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ الخامس 
العلوم واتجاههن نحوها/ وفاء علً االبتدائً فً مادة 

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,داشور

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 العنوان -المرحلة االبتدائٌة   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

16,2  

37224 

 492ج

 
 الجرٌاوي، هبة علٌوي مطٌلب

المرحلة بناء برنامج ممترح لتعلٌم االمالء لدى تالمٌذ 
بابل: جامعة  -,/ هبة علٌوي مطٌلب الجرٌاوي,,,االبتدائٌة

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل

 سم28ص: اٌض؛ 137

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة

 التعلٌم االبتدائً -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

16,3  

37204 

 994ز

 
 الزهٌري، علٌاء صبحً علوان

أثر توظٌؾ استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تحصٌل مادة 
المراءة لدى تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً/ علٌاء صبحً 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,علوان الزهٌري

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 138

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

16,4  



 التعلٌم االبتدائً -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

37204 

 849ش

 
 الشمري، سمٌة عدنان ناصر

أثر توظٌؾ استراتٌجٌة المدخل المتعدد فً حفظ النصوص 

/ سمٌة ,,,الشعرٌة لدى تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,عدنان ناصر الشمري

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 175

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 التعلٌم االبتدائً -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

16,5  

37204 

 24ع

 
 عبد الرزاق جمٌل ابراهٌم

مستوى تمكن معلمً اللؽة العربٌة ومعلماتها من اسالٌب 
/ عبد الرزاق جمٌل ,,,تنمٌة مهارات المراءة الجهرٌة

 2,16كلٌة التربٌة، -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ابراهٌم

 سم28اٌض؛  ص:181

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 التعلٌم االبتدائً -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

16,6  

37204 

 89ع

 
 علً دمحم زؼٌر

بناء منهج ممترح لتطوٌر اللؽة العربٌة فً الصؾ الخامس 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,االبتدائً/ علً دمحم زؼٌر

 2,16ٌة، للعلوم االنسان

 سم28ص؛ 2,8

 اطروحة دكتوراه فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة
 طرق تدرٌس التعلٌم االبتدائً   أـ العنوان -ـ اللؽة العربٌة1

 

16,7  

37204122 

 528ح

 
 حسام سالم جابر

تموٌم كتب المراءة العربٌة للمرحلة االبتدائٌة فً ضوء معاٌٌر 
بؽداد: جامعة  -,جودة الكتاب المدرسً/ حسام سالم جابر

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 186

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة )مناهج وطرق تدرٌس(
 العنوان-التعلٌم االبتدائً   ا -طرق تدرٌس–المراءة -1

 

16,8  



37205 

 222ع

 
 العتابً، تحرٌر جاسم كاطع

الحكم الجمالً على العمل التشكٌلً وعاللته بالذكاء البصري 

بؽداد:  -,طلبة جامعة بؽداد/ تحرٌر جاسم كاطع العتابًعند 

 2,16كلٌة الفنون الجمٌلة، 

 سم28ص؛ 216

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة الفنٌة
 العنوان -ـ التربٌة الفنٌة    أ1

 

16,9  

372061 

 982ل

 
 لٌلى كاظم سبهان حسٌن

بناء دلٌل لتعلٌم اللؽة العربٌة للصؾ الرابع االبتدائً/ لٌلى 
بؽداد: جامعة بؽداد: كلٌة التربٌة  -,سبهان حسٌنكاظم 

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,,2

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم النفس 

 التعلٌم االبتدائً -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

161,  

37207 

 582أ

 
 اسالم عامر عجاج

المعرفً فاعلٌة برنامج تعلٌمً ٌستند الى نظرٌة العبء 
لتنمٌة مهارة حل المشكالت لذوي صعوبات التعلم/ اسالم 

بؽداد: الجامعة المستنصرٌة، كلٌة التربٌة  -,عامر عجاج

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 122

 رسالة ماجستٌر تربٌة )التربٌة الخاصة(

 التعلٌم االبتدائً   أـ العنوان -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1611  

37207 

 898س

 
 عبد المنعم عبد االمٌر ترن سلٌم

بناء برنامج تدرٌبً لمهارات لؽة الرٌاضٌات وأثره فً 
معالجة المعلومات الرٌاضٌة لمعلمً الرٌاضٌات وتحصٌل 

بؽداد: جامعة  -,تالمذتهم/ سلٌم عبد المنعم عبد االمٌر ترن

 2,16بؽداد: كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 227

 التربٌة رسالة دكتوراه فلسفة فً
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1612  

37207 

 439ن

 
 الكرخً، عبٌر عٌسى عبد االمٌر

التدرٌس وفما النموذج ستٌبانز وأثره فً أكتساب المفاهٌم 

1613  



الرٌاضٌة لدى طالبات الصؾ الخامس االبتدائً/ عبٌر عٌسى 
كلٌة  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -,عبد االمٌر الكرخً

 2,16التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ 181

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس الرٌاضٌات
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   ا -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

372082 

 498م

 
 مرٌم علً مطلوب

أثر البرنامج التعلٌمً فً تنمٌة مهارات التفكٌر لتالمذة 

 -,بطٌئ التعلم/ مرٌم علً مطلوبالصؾ الرابع االبتدائً 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر اداب فً االلتصاد المنزلً
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -ـ االلتصاد المنزل1ً

 

1614  

372086 

 999ز

 
 زٌنة خالد جاسم

أثر برنامجٌٌن ارشادي واٌماعً حركً فً خفض سلون 

بؽداد:  -,/ زٌنة خالد جاسم,,,لعنؾ التلمائً التلفازيا

 2,16كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 2,8

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -ـ التربٌة البدنٌة1

 

1615  

372089 

 294ع

 
 فلٌح حسنالعبٌدي، عمار اكرم 

تحلٌل محتوى كتب االجتماعٌات للمرحلة االبتدائٌة فً ضوء 
 -,مبادئ حموق االنسان/ عمار اكرم فلٌح حسن العبٌدي

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم28ص؛ 188

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ طرق تدرٌس ومناهج 

 العنوان -طرق تدرٌس التعلٌم االبتدائً   أ -ـ االجتماعٌات1

 

1616  

372089 

 239ن

 
 الناجً، حسن عبد الكرٌم حمود

تموٌم محتوى كتاب االجتماعٌات  للصؾ الخامس االبتدائً 
 -,فً ضوء اهداؾ المناهج/ حسن عبد الكرٌم حمود الناجً

 2,16كلٌة التربٌة ،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 146

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس التارٌخ

1617  



 العنوان -التعلٌم االبتدائً   ا -التدرٌس طرق -ـ التارٌخ1

 

373019 

 992ز

 
 زٌنب حازم ابراهٌم

/ زٌنب حازم ,,,تموٌم كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ابراهٌم

2,16 

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌإ فً التربٌة
 العنوان -تعلٌم   أال -الحاسوب -ـ المناهج الدراسٌة1

 

1618  

375 

 294ج

 
 الجبوري، مضر صباح عبد الجبار

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة التعلٌم المزٌج فً تدرٌس مادة 
/ مضر ,,,المناهج وطرائك التدرٌس فً التحصٌل الدراسً

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,صباح عبد الجبار الجبوري

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28صح 182

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة
 العنوان -ـ المناهج   أ1

 

1619  

375 

 998ش

 
 الشوٌلً، حٌدر محسن سلمان

مدى توافر معاٌٌر الجودة الشاملة فً مناهج كلٌات التربٌة 
من وجهة نظر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة/ حٌدر محسن سلمان 

م كلٌة التربٌة للعلو -البصرة: جامعة البصرة -,الشوٌلً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 227

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة 
 العنوان -ـ المناهج   أ1

 

162,  

375 

 462ن

 
 الكرعاوي، مٌري عبد زٌد عبد الحسٌن

فاعلٌة استراتٌجٌتً التساإل الذاتً والتفكٌر المزدوج فً 
/ مٌري عبد زٌد عبد ,,,تحصٌل مادة التارٌخ االوربً

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,الحسٌن الكرعاوي

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 221

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة
 العنوان -ـ المناهج   أ1

 

1621  



3750,,1 

 528ع

 
 العزام، حسام مسلم كاظم

تموٌم برنامج اعداد معلمً التربٌة الخاصة فً كلٌات التربٌة 

 -البصرة: جامعة البصرة -,/ حسام مسلم كاظم,,,االساسٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 233

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة والنفسٌة
 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ مناهج1

 

1622  

3780,4 

 959ق

 
 المٌسً، عمر فاضل حمد

/ عمر ,,,تموٌم كفاءة االداء فً التعلٌم الجامعً االهلً 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المٌسًفاضل حمد 

 2,16وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -الجامعات االهلٌة   أ -ـ التعلٌم العال1ً

 

1623  

378012 

 982ش

 
 شٌماء داود سلمان

بناء نظام ارشٌفً للسٌرة العلمٌة العضاء لبهٌئة التدرٌسٌة 
 -,الجامعة المستنصرٌة/ شٌماء داود سلمان -االدابفً كلٌة 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 146

 رسالة ماجستٌر فً المعلومات والمكتبات

 المكتبات، علم -2الهٌئة التدرٌسٌة    -ـ الجامعات والكلٌات1

 أـ العنوان
 

1624  

38,0144 

 694خ

 
 خضٌر ٌاسٌن خضٌر

/ خضٌر ٌاسٌن ,,,ً عمان وشرق افرٌمٌاتجارة الرلٌك ف

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,خضٌر

 سم28ص؛ 223

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
شرق افرٌمٌا    -عاللات خارجٌة -عمان -2ـ تجارة الرلٌك   1

 عمان -عاللات خارجٌة -شرق افرٌمٌا -3

 أـ العنوان
 

1625  

38,0144 

 224ع

 
 جمعة اسماعٌل العبادي، فادٌة

/ فادٌة ,,,تجارة الرلٌك فً شرق افرٌمٌا والخلٌج العربً

1626  



كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جمعة اسماعٌل العبادي

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ 315

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

(   1914 -,182تارٌخ حدٌث ) -افرٌمٌا -2تجارة    -ـ العبٌد1

 العنوان -أ
 

382 

 922ج

 
 الجنابً، عمار نعٌم زؼٌر

لٌاس وتحلٌل العاللة بٌن تحرٌر التجارة الخارجٌة والنمو 

 -,/ عمار نعٌم زؼٌر الجنابً,,,االلتصادي فً العراق
 2,16كلٌة االدارة وااللتصاد،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 124

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان -(  ا2,14 -3,,2لعراق )ا -ـ التجارة الدولٌة1

 

1627  

384 

 723خ

 
 الخفاجً، راجً محٌل هلٌل

/ راجً ,,,تحلٌل السٌاسات السعرٌة لشركات الهاتؾ النمال

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,محٌل هلٌل الخفاجً

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص؛ 194

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علم االلتصاد
 العنوان -العراق   أ -االتصاالت السلكٌة والالسلكٌةـ 1

 

1628  

3840553 

 94ن

 
 نور ولٌد مسلم

/ نور ولٌد ,,,الحمٌبة التلفزٌونٌة فً العاللات العامة

 2,16كلٌة االعالم،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,مسلم

 سم28ص؛ 229

 رسالة ماجستٌر فً العاللات العامة

 العنوان -ـ التلفزٌون العرالً   أ1

 

1629  

38405521 

 496ن

 
 الكرٌطً، حٌدر شالل متعب

دور المنوات الفضائٌة العرالٌة فً تعزٌز المضاٌا الدٌممراطٌة 
بؽداد:  -,/ حٌدر شالل متعب الكرٌطً,,,لدى الجمهور

 2,16كلٌة االعالم،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 281

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم
 العنوان -بؽداد(   اـ المنوان االذاعٌة )مدٌنة 1

163,  



 

388 

 723خ

 
 الخفاجً، فرح عبد العظٌم حسٌن

/ فرح عبد العظٌم ,,,العاللة بٌن النمل والمولع الصناعً

كلٌة التربٌة للعلوم  -المثنى: جامعة المثنى -,حسٌن الخفاجً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 243

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -خدمات   أ -ـ النمل1

 

1631  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اللؽات

 

 

 
 

 

 

 

 

4,1 

 384أ

 
 أحمد درٌس حسن

المعالات السبع دراسة فً ضوء لسانٌات النص/ أحمد 

1632  
 



 2,16كلٌة االداب،  -جامعة ذي لار -ذي لار -,درٌس حسن

 سم28ص؛ 365

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -اللسانٌات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

4,1 

 898ت

 
 التمٌمً، جواد كاظم ابراهٌم

اللسانٌات االنثروبولوجٌة منظور معرفً .../ جواد كاظم 
كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ابراهٌم التمٌمً

2,16 

 سم28ص؛ 548

 أطروحة دكتوراه لؽة عربٌة
 العنوان -اللسانٌات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1633  
 

4,1 

 59ح

 
 حسن كرار جادر

اللسانٌات االجتماعٌة فً الدراسات العربٌة الحدٌثة/ حسن 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كرار جادر

 سم28ص؛ 226

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة، علم   أ1

 

1634  
 

4,1 

 949ز

 
 زهرة حمٌد عودة حسن

ة حمٌد الحجاج اللؽوي فً مإلفات الشرٌؾ المرتضى/ زهر
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عودة حسن

2,16 

 سم28ص؛ 196

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

الشرٌؾ المرتضى، علً بن حسٌن بن  -2ـ اللؽة، علم   1

 العنوان -موسى )عالم(   أ
 

1635  

4,2 

 898ت

 
 التمٌمً، االء خمٌس حسٌن

الدمشمً.../ االء خمٌس  أبنٌة االسماء فً دٌوان الوأواء
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,حسٌن التمٌمً

2,16 

 سم28ص؛ 196

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الوأواء الدمشمً، دمحم بن احمد  -2اشتماق    -ـ االسماء1

 العنوان -)شاعر(   أ
 

1636  
 



4,5 

 422غ

 
 الؽرباوي، راضً ٌاسر عبد الرضا

هـ( .../ راضً ٌاسر عبد الرضا 831البرمادي )ت شرحا

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,الؽرباوي

 سم28ص؛ 277

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 أبن مالن جمال الدٌن -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1637  
 

41, 

 29أ

 
 أبو ذر سلمان شطب مسرهد

حماسٌة ابً تمام/ ابو ذر فاعلٌة التركٌب فً تشبٌهات 
كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,سلمان شطب مسرهد

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 285

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -ابً تمام )شاعر(   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1638  

41, 

 982أ

 
 اٌمان علً عباس

هـ(/ اٌمان 643تالتحلٌل اللؽوي عند المنتجب الهمذانً )

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,علً عباس

2,16 

 سم28ص؛ 185

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

الهمذانً، منتجب الدٌن بن ابً العز  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -بن رشٌد الدٌن )شٌخ المراء(   أ
 

1639  
 

41, 

 992أ

 
 مرزوناٌناس ٌونس عبد 

الدراسات اللؽوٌة فً نواهد االبكار وشواهد االفكار.../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,اٌناس ٌونس عبد مرزون

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 281

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
ابً الفضل جالل الدٌن السٌوطً )عالم  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -هـ(   أ911بالعربٌة( )ت

 

164,  
 

41, 

 422ب

 
 براء نصٌر جرموط

( 686هـ( على ابن الحاجب )ت686اعتراضات ابن الناظم )

1641  
 



واسط: جامعة  -,فً رح الشافٌة/ براء نصٌر جرموط

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط

 سم28ص؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

بن ابن الناظم، دمحم بن دمحم بن عبد هللا  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -عبد هللا )نحوي(   أ
 

41, 

 542ب

 
 بشرى سالم عبد الرضا

حكاٌات المال فً كتاب )الفرج بعد الشدة( للماضً التنوخً 

هـ( دراسة فً االزمة والحل/ بشرى سالم عبد 384)ت

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرضا

 سم28ص؛ 234

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
الماضً التنوخً، ابو علً المحسن   -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -بن دمحم بن ابً الفهم البصري )مفكر وادٌب(   أ
 

1642  

41, 

 674ج

 
 جعفر موسى عذٌب

الفعل فً الصحٌفة السجادٌة دراسة لؽوٌة/ جعفر موسى 
 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,عذٌب

 سم28ص؛ 215

 لؽة -سالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌةر
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة )الصحٌفة السجادٌة(   أ1

 

1643  
 

41, 

 898ج

 
 جلٌل جانم زنٌد

هـ(/ جلٌل جانم 489البحث الداللً فً تفسٌر السمعانً )

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,زنٌد

2,16 

 سم28ص؛ 264

 اللؽة العربٌة وادابها/ لؽةرسالة ماجستٌر فً 

السمعانً، منصوربن دمحم بن عبد  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -الجبار )مفسر(   أ
 

1644  
 

41, 

 924ج

 
 جواد عودة سبهان شطب

الجهود االدبٌة والنمدٌة فً كتاب )زاد الرفاق( آلبً المظفر 
كربالء:  -,هـ(/ جواد عودة سبهان شطب5,7االبٌوري )ت

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

 سم28ص؛ 393

1645  



 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 ادٌب(ابً المظفر االبٌوري ) -2ـ اللؽة العربٌة   1

 أـ العنوان
 

41, 

 942ج

 
 الجورانً، دمحم محمود ٌاسر

الخصائص لالسلوبٌة فً الصحٌفة العلوٌة/ دمحم محمود ٌاسر 
كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الجورانً

2,16 

 سم28ص؛ 266

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1646  

41, 

 592ح

 
 الحسناوي، ابراهٌم جبار زاهً

مالمح تحلٌل الخطاب فً كتاب مختار تذكرة ابً علً 
الفارسً وتهذٌبها البن جنً/ ابراهٌم جبار زاهً 

 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,الحسناوي

 سم28ص؛ 2,3

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 ارسً )عالم بالعربٌة(ابو علً الف -2ـ اللؽة العربٌة   1

 أـ العنوان
 

1647  
 

41, 

 599ح

 
 الحسنً، دمحم علً حسٌن

الحجاج فً شعر )اٌلٌا ابو ماضً(/ دمحم علً حسٌن 
 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,الحسنً

 سم28ص؛ 2,4

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -)شاعر(   أ ـ أٌلٌا ابو ماض2ًـ اللؽة العربٌة   1

 

1648  

41, 

 944ح

 
 حٌدر اسماعٌل عسكر

االبعاد التداولٌة فً المدونات النمدٌة التراثٌة فً المرن 
بؽداد: الجامعة  -,الرابع/ حٌدر اسماعٌل عسكر

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,5

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -أ  ـ اللؽة العربٌة 1

 

1649  
 

41, 

 944ح

 
 حٌدر نجم عبد زٌارة

165,  



هـ( فً 686الكراهة اللؽوٌة عند الرضً االستراباذي )ت

 -,شرحٌة على الشافٌة والكافٌة/ حٌدر نجم عبد زٌارة
 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ ,36

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
 االستراباذي، الرضً؛ نحوي -2اللؽة العربٌة   ـ 1

 أـ العنوان
 

41, 

 526خ

 
 الخزاعً، نوال موسى جاسم

الجهد اللؽوي فً شروح المشكل الشعري/ نوال موسى 
كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,جاسم الخزاعً

2,16 

 سم28ص؛ 243

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العربٌة   أ ـ اللؽة1

 

1651  

41, 

 568خ

 
 الخزعلً، عذاب مطٌر عذافة

السٌاسة اللؽوٌة واثرها فً التنمٌة البشرٌة/ عذاب مطٌر 
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,عذافة الخزعلً

 2,16للعلوم السٌاسٌة، 

 سم28ص؛ 276

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -أـ اللؽة العربٌة   1

 

1652  
 

41, 

 723خ

 
 الخفاجً، سجاد عدنان كاظم

الحجاج فً ادعٌة اصحاب الكساء )علٌهم السالم(/ سجاد 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,عدنان كاظم الخفاجً

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / ادب
 العنوان -االدعٌة   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1653  

41, 

 723خ

 
 الخفاجً، ماجد خضٌر كاظم داود

الفصٌح المحكً فً اللهجة العرالٌة.../ ماجد خضٌر كاظم 
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,داود الخفاجً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 387

1654  



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

41, 

 294د

 
 داود سلمان داود

هـ( فً كتابه 588الدرس اللؽوي عند أبن شهر آشوب )ت

بابل:  -,متشابه المران والمختلؾ فٌه/ داود سلمان داود

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ 147

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ اللؽة

علً )عالم أبن شهر آشوب، دمحم بن  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -لؽوي(   أ

1655  

41, 

 294ر

 
 رائد أحمد عزٌز

 -,هـ(.../ رائد أحمد عزٌز442شرح التصرٌؾ  للثمانٌنً )ت
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى

 سم28ص؛ ,22

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -عربٌة(   أالثمانٌنً )عالم بال -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1656  
 

41, 

 224ر

 
 رائد حامد خضٌر

بنٌة السرد فً كتب اخبار النساء والجواري الى المرن 
المادسٌة: جامعة  -,العاشر الهجري/ رائد حامد خضٌر

 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 116

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1657  
 

41, 

 322ر

 
 رجاء حمد صنكال جاسم

التوجٌه اللؽوي للمراءات المرآنٌة فً كتاب شرح المفصل 
بؽداد:  -,فً صنعة االعراب.../ رجاء حمد صنكال جاسم

 2,16كلٌة العلوم االسالمٌة،  -,جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 184

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
أبن الحسٌن الخوارزمً )عالم الماسم  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -بالعربٌة(   أ
 

1658  

41, 

 582ر

 
 رزكار عبدي دمحم

المباحث الداللٌة فً تفسٌر كنز الدلائك وبحر الضرائب.../ 

1659  



كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,رزكار عبدي دمحم

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ ,23

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

دمحم بن دمحم رضا المشهدانً )مفسر(    -2العربٌة   ـ اللؽة 1

 العنوان -أ
 

41, 

 92ر

 
 رنا حسن عباس

توجٌه معنى الشاهد المرآنً فً كتاب سٌبوٌه/ رنا حسن 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عباس

 سم28ص؛ 224

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

166,  

41, 

 92ر

 
 رنا ٌحٌى خلٌل

 -,هـ(/ رنا ٌحٌى خلٌل392البعد التداولً عند أبن جنً )ت
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 187

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
أبن جنً، ابو الفتح عشمان الموصلً  -2ـ اللؽة العربٌة  1

 نوانالع -)عالم بالعربٌة(    أ
 

1661  

41, 

 294ز

 
 الزبٌدي، مٌثم لٌس مطلن

 -,الحجاج فً شروح التلخٌص/ مٌثم لٌس مطلن الزبٌدي
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 274

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1662  

41, 

 942ز

 
 زهراء ابراهٌم محسن

التفسٌر الداللً فً دٌوان ابً تمام الطائً/ زهراء ابراهٌم 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,محسن

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
حبٌب ابو تمام الطائً )شاعر من  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -اعالم الشعراء(   أ
 

1663  



41, 

 949ز

 
 اسراء كرٌم كاملالزٌدي، 

اللؽة بٌن المٌاس واالستعمال لدى ابً علً الفارسً/ اسراء 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كرٌم كامل الزٌدي

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابً علً الفارسً، الحسن بن احمد بن  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -دمحم )عالم بالعربٌة(   أعبد الؽفار بن 
 

1664  
 

41, 

 999ز

 
 زٌنة عباس فاضل

 -,الفاظ التدبر فً المران الكرٌم/ زٌنة عباس فاضل
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 2,9

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 

 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1665  

41, 

 264س

 
 كاظم علًالساعدي، جواد 

الفاظ الحٌاة االجتماعٌة فً المرن الثالث الهجري فً شعر 
بؽداد: الجامعة  -,ابً تمام.../ جواد كاظم علً الساعدي

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 65

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
أبً تمام والبحتري وابن الرومً  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -أ  )شعراء( 
 

1666  

41, 

 827س

 
 سالؾ مصطفى كامل عبد المجٌد

اثر المصدٌة فً تركٌب المعادل الموضوعً المرانً/ سالؾ 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,مصطفى كامل عبد المجٌد

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 295

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   ا1

 

1667  

41, 

 828س

 
 السالمً، ؼٌداء كاظم عبد هللا

بهجة الحدائك فً شرح نهج البالؼة لعالء الدٌن دمحم بن ابً 
المادسٌة:  -,تراب الحسٌنً/ ؼٌداء كاظم عبد هللا السالمً

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة المادسٌة

1668  



 سم28ص؛ 437

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
دمحم بن االمٌر دمحم علً شاه ابً تراب  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -البطائحً )نحوي وعالم باللؽة(   أ
 

41, 

 862س

 
 السلطانً، ماجد مهدي ذٌاب

تؤوٌل النص المرانً بٌن تفسٌري )فً ظالل المران ومواهب 
 -جامعة المادسٌة -,الرحمن(/ ماجد مهدي ذٌاب السلطانً

 2,16 كلٌة التربٌة،

 سم28ص؛ 227

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -المران الكرٌم، تفسٌر   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1669  

41, 

 92س

 
 سهى ٌاسٌن زٌد رشٌد

لرائن المعنى فً دٌوان الحماسة آلبً تمام فً ضوء 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,شروحه/ سهى ٌاسٌن زٌد رشٌد

 2,16االسالمٌة، التربٌة للعلوم 

 سم28ص؛ 298

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 ابً تمام )شاعر(   أ_ العنوان -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

167,  
 

41, 

 288ش

 
 شامل عبد اللطٌؾ

االفك التؤوٌلً عند الزمخشري والطبرسً والرازي.../ 
كلٌة التربٌة  -جامعة ذي لار -ي لار1 -,شامل عبد اللطٌؾ

 2,16للعلوم االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 محمود عبد عمر الزمخشري )مفسر( -2ـ اللؽة العربٌة   1

 أـ العنوان
 

1671  

41, 

 849ش

 
 الشمري، صفاء نصر هللا ردام جاسم

أثر الظواهر اللؽوٌة فً تشكٌل المصطلحات.../ صؾء نصر 
كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,هللا ردام جاسم الشمري

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 165

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 -الشرٌؾ الجرجانً )لؽوي(   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان

1672  



 

41, 

 859ش

 
 الشمسً، علً حربان خوشان

المآخذ اللؽوٌة آلبن جري على الجواهري والؽرٌري/ علً 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,حربان خوشان الشمسً

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 2,7

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أبن جري، أبو دمحم    أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1673  

41, 

 299ط

 
 الطائً، انوار لتٌبة ٌحٌى

داللة االسماء ذات االصل اللؽوي الواحد فً المخصص البن 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,سٌده.../ انوار لتٌبة ٌحٌى الطائً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ 342

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
ابو الحسن علً بن اسماعٌل ابن سٌدة  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -)عالم بالعربٌة(   أ
 

1674  

41, 

 989ط

 
 مراد الطوكً، خلٌل اسماعٌل

هـ( فً كتابه مصابٌح الممانً فً حروؾ 825الموزعً )ت

واسط: جامعة  -,المعانً/ خلٌل اسماعٌل مراد الطوكً

 2,16كلٌة التربٌة،  -,واسط

 سم28ص؛ 198

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1675  
 

41, 

 284ع

 
 عامر عبٌد رومً
مإلفات ابً حٌان التوحٌدي/ عامر عبٌد صورة االخر فً 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة-,الرومً

 سم28ص؛ 195

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
علً بن دمحم بن العباس ابً حٌان  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -التوحٌدي )فٌلسوؾ االدباء(   أ
 

1676  

41, 

 224ع

 
 علًالعبادي، ثامر ناصر 

الحجاج فً كتاب خطاب المرحلة للشٌخ دمحم الٌعموبً من 

 -ذي لار -,م/ ثامر ناصر علً العبادي2,14وحتى  3,,2

1677  



 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 237

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

41, 

 222ع

 
 حشٌش بارعالعتابً، نجاح 

هـ(.../ ,79أثر المعنى فً االحكام النحوٌة عند الشاطبً )

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,نجاح حشٌش بارع العتابً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 371ح، -أ

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 -أبو اسحاق ابراهٌم ...)نحوي(  أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان
 

1678  

41, 

 529ع

 
 العزاوي، حامد ماجد داود

هـ(/ حامد ماجد داود 4,3البحث الداللً عند البالالنً )ت

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -,العزاوي

 سم28ص؛ 185

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

البالالنً، ابو بكر دمحم بن الطٌب بن  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -عالم بالفمه والكالم(   أدمحم ...) مصنؾ و
 

1679  

41, 

 892ع

 
 العلوانً، سوزان نعٌم عبد خضٌر

خطاب االلوام آلنبٌائهم فً المران الكرٌم )دراسة فً التعبٌر 
االنبار: جامعة  -,المرانً(/ سوزان نعٌم عبد خضٌر العلوانً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -االنبار

 سم28ص؛ 2,2

 اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

168,  

41, 

 89ع

 
 علً حسن جمعة سلمان

المنحنى التداولً فً كتاب العمد الفرٌد/ علً حسن جمعة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سلمان

2,16 

 سم28ص؛ 141

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ة العربٌة    اـ اللؽ1

1681  



 

41, 

 89ع

 
 علً كرٌم عٌدان

بؽداد: الجامعة  -,خمرٌات أبً نإاس.../ علً كرٌم عٌدان

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 187

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -ابً نإاس )رثاء(   ا -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1682  

41, 

 824ع

 
 هللاعماد حمٌد عبد 

البحث اللؽوي فً شروح شواهد سٌبوٌه الشعرٌة.../ عماد 
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,حمٌد عبد هللا

2,16 

 سم28ص؛ 96

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 النحاس، أبو جعفر احمد بن دمحم -2ـ اللؽة العربٌة   1

 أـ العنوان
 

1683  

41, 

 928ع

 
 هللا العنبكً، االء علً عبد

 -,الحجاج فً الشعر الرلمً.../ االء علً عبد هللا العنبكً
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 224

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ أللؽة العربٌة   أ1

 

1684  

41, 

 249غ

 
 ؼادة لٌصر فارس

الحجاج فً مناظرات االمام جعفر الصادق/ ؼلدة لٌصر 

 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,فارس

 سم28ص؛ 276

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

ـ االمام جعفر بن دمحم الصادق )االمام االدس من ائمة اهل 1

 العنوان -البٌت )ع((   أ
 

1685  

41, 

 298غ

 
 ؼانم عبد الحسن الرداد

اد: بؽد -,السلب فً اللؽة العربٌة/ ؼانم عبد الحسن الرداد

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 311

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

1686  



 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

41, 

 298غ

 
 ؼانم عبد السادة خلٌؾ

البنٌة السردٌة فً حكاٌات كتاب تزٌٌن االسواق.../ ؼانم عبد 
كلٌة االداب،  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -,السادة خلٌؾ

2,16 

 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
داود بن عمر االنطاكً )عالم بالطب  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -هـ(   أ8,,1واالدب؛ ت

 

1687  

41, 

 422غ

 
 الؽرابً، دمحم ٌاسر فران

 بالؼة الممموعٌن من االجراء الى التنظٌر حتى نهاٌة المرن
بؽداد: جامعة  -,السادس الهجري/ دمحم ٌاسر فران الؽرابً

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد

 سم28ص؛ 258

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1688  

41, 

 425ؾ

 
 فراس عبد الخالك رحمان

الحجاج فً رسائل ابً فراس التوحٌدي/ فراس عبد الخالك 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,رحمان

 سم28ص؛ 129

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابو حٌان التوحٌدي، علً بن دمحم بن  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -العباس )فٌلسوؾ متصوؾ(   أ
 

1689  

41, 

 474ؾ

 
 فرلد جاسم محنٌة

الدفاع عن وسائل االلناع فً كتاب منة المنان فً 
 -,المرانللسٌد دمحم دمحم صادق الصدر/ فرلد جاسم محنٌة

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة: جامعة البصرة
2,16 

 سم28ص؛ 164

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
السٌد دمحم دمحم صادق الصدر )مرجع  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -دٌنً(   أ
 

169,  
 

41,  1691  



 كرٌم محسن كاظم 498ن
 -,انماط الصورة الفنٌة فً شعر ادونٌس/ كرٌم محسن كاظم

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 142

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ادونٌس )شاعر(   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

  

41, 

 722ل

 
 لماء فالح عودة

السٌمٌائٌة عند المفسرٌن البٌانٌٌن/ لماء فالح المالمح 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عودة

2,16 

 سم28ص؛ 2,9

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1692  

41, 

 892ل

 
 لمٌاء لاسم رسن

 -,لاسم رسنكتب المسائل البً علً الفارسً/ لمٌاء 
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ ,18

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابو علً الفارسً، الحسنٌن بن احمد  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -بن عبد الؽفار )نحوي وعالم بالعربٌة(   أ
 

1693  

41, 

 99ل

 
 لإي محسن ابراهٌم

المراءات الواردة فً تفسٌر المران العظٌم  داللة التمارٌر فً
بؽداد: الجامعة  -,للسنحاوي/ لإي محسن ابراهٌم

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 357

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

السنحارٌن علً بن دمحم بن عبد الصمد  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -)امام عالم فً العربٌة(   أ
 

1694  

41, 

 384م

 
 دمحم علً هوبً جواد

شرح شواهد شرح ابن الناظم للسٌد دمحمبن علً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,الموسوي.../ دمحم علً هوبً جواد

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 1346

1695  



 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
دمحم بن علً الموسوي العاملً )عالم  -2ـ اللؽة العربٌة   1

 العنوان -العربٌة(   أ باللؽة
 

41, 

 694م

 
 المطٌرفً، انعام رحٌم لاسم

خطاب الناس لالنبٌاء فً المران الكرٌم دراسة فً داللة 
ذي لار:  -,البنٌة والتركٌب/ انعام رحٌم لاسم المطٌرفً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 25

 وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1696  

41, 

 674م

 
 معمد احمد ابراهٌم

 -,الجملة فً دٌوان المعبد الفرٌك.../ معمد احمد ابراهٌم
 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص؛ 2,9

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1697  

41, 

 859م

 
 المكصوصً، أنور شناوي ذٌاب

معاٌٌر مجمعً اللؽة العربٌة السوري والمصري فً 
بؽداد:  -,التصحٌح اللؽوي.../ أنور شناوي ذٌاب المجمعً

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 522

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة   أ1

 

1698  

41, 

 498هـ

 
 عباسهدٌل حسن 

االستلزام الحواري فً كتاب االمالً آلبً علً المالً.../ 
كلٌة التربٌة ابن  -بؽداد: جامعة بؽداد -,هدٌل حسن عباس

 2,16رشد، 

 سم28ص؛ 182

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ابً علً المالً )لؽوي(   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

1699  

41, 

 298و

 
 دهشالوائلً، ماجد عباس 

التداخل النصً فً شعر ذي الرلة/ ماجد عباس دهش 

17,,  



 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,الوائلً

 سم28ص؛ 189

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 ؼٌالن بن عمبة بن نهر -2ـ اللؽة العربٌة )شاعر عربً(   1

 أـ العنوان
 

41, 

 59و

 
 وسن هاشم عودة

الحجاج فً تحؾ العمول آلبن شعبة الحرانً.../ وسن هاشم 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عودة

 سم28ص؛ 188

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الحرانً، ابو دمحم   أ -2ـ اللؽة العربٌة   1

 

17,1  

41,0,285 

 999ح

 
 حنٌن عمٌل لفته

ٌم لبعض المفردات اللؽة العربٌة/ حنٌن تصمٌم خارطة مفاه
 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة: جامعة البصرة -,عمٌل لفته

 سم28ص؛ 98

 رسالة ماجستٌر فً الحاسبات
 العنوان -معالجة بٌانات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

17,2  

41,0,7 

 384أ

 
 أحمد مخٌؾ بناي

 -,الوصؾ فً كتاب الذخٌرة آلبن بسام/ احمد مخٌؾ بناي
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ ,16

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
ابو الحسن علً بن بسام  -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)ادٌب ومإرخ(   أ
 

17,3  

41,0,7 

 449ب

 
 البدري، رفاد رحٌم عبد سلمان

هـ( 5,5كرمانً )تالمتشابه اللفظً فً المران الكرٌم بٌن ال

 -,هـ(/ رفاد رحٌم عبد سلمان البدري733وابن جماعة )ت
 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 219

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الكرمانً، ابو الماسم برهان  -2دراسات     -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -الدٌن )نحوي(   أ
 

17,4  



41,0,7 

 922ر

 
 رواء ظاهر حمٌد ابراهٌم

شرح التبرٌزي على ممصورة أبن درٌد/ رواء ظاهر حمٌد 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ابراهٌم

 سم28ص؛ 3,7

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

التبرٌزي، ٌحٌى بن علً بن  -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -ونحوي(   أ دمحم )عالم باللؽة العربٌة
 

17,5  

41,0,7 

 276ش

 
 الشافعً، احمد سلمان والً

البحث الصوتً فً شروح المفصل للزمخشري/ أحمد سلمان 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,والً الشافعً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 3,5

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة/ اللؽة
 العنوان -دراسات    أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

17,6  

41,0,7 

 89ع

 
 العلً، صفاء حمٌد ضٌوؾ

آٌات االصحاب فً المران الكرٌم/ صفاء حمٌد ضٌوؾ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,العلً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 174

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الكرٌم   أ المران -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 

17,7  

41,0,7 

 288م

 
 المالكً، وسام جمعة لفته

الدراسات االسلوبٌة وتطبٌماتها فً النص المرآنً.../ وسام 

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,جمعة لفته المالكً

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 221

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -دراسات   أ -العربٌةـ اللؽة 1

 

17,8  

41,0,7 

 382ن

 
 نجالء عزٌز صاحب

معانً المران واعرابه للزجاج فً التبٌان فً تفسٌر المران 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,للطوسً/ نجالء عزٌز صاحب

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 2,8

17,9  



 لؽة -رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الطوسً، ابو جعفر دمحم بن  -2دراسات    -العربٌةـ اللؽة 1

 العنوان -الحسن )مفسر للمران الكرٌم(   أ
 

41,0,7 

 29هـ

 
 هبه دمحم صكبان خنجر

االلوهٌة فً المتن السردي الرافدٌنً .../ هبة دمحم صكبان 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -,خنجر

2,16 

 سم28ص؛ 137

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / ادبرسالة 
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

171,  

41,0,7 

 94هـ

 
 هند مناضل عباس

الحذؾ والتمدٌر فً كتاب: كشؾ المشكالت واٌضاح 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,المفصالت.../ هند مناضل عباس

 2,16الدراسات المرآنٌة، 

 سم28ص؛ 267

 العربٌة/ لؽة المرآنرسالة ماجستٌر فً اللؽة 
البالولً، ابو الحسن نور  -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -الدٌن جامع العلوم )عالن بالنحو(   أ
 

1711  

41,0,7 

 228و

 
 الوائلً، ارجوان حسن علً

خطاب اهل الكتاب فً المران الكرٌم.../ ارجوان حسن علً 
 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار:جامعة ذي لار -,الوائلً

 سم28ص؛ 346

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -المران الكرٌم   أ -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 

1712  

41,01 

 549أ

 
 االسدي، أمل دمحم حسن جاسم

أمل دمحم  /الخصائص االسلوبٌة فً آٌات المٌم االخاللٌة...
كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حسن جاسم االسدي

2,16 

 سم28ص؛ ,,2

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 العنوان -فلسفة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1713  

41,01 

 674ج

 
 الجعفري، حسٌن علً ناصر

1714  



الصورة السمعٌة فً جزء عم.../ حسٌن علً ناصر 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,الجعفري

 سم28ص؛ 279

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -فلسفة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

41,01 

 599ح

 
 الحسنً، ٌوسؾ عبد المادر عبد سلوم

التوجٌه السٌالً فً تفسٌر ممتنٌات الدرر وملتمطات الثمر 

م هـ(/ ٌوسؾ عبد المادر عبدسلو1353للحائري )ت

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الحسنً

 سم28ص؛ 285

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
الحائري، علً بن الحسٌن بن  -2فلسفة    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -ٌوسؾ )مفسر(   أ
 

1715  

41,01 

 898خ

 
 خلٌل عبد المعطً عثمان

السبع الطوال/ خلٌل عبد المعطً التماسن النصً فً السور 
كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,عثمان

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 2,8

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة، فلسفة   أ1

 

1716  

41,01 

 95د

 
 الدهش، دمحم ٌونس علوان دمحم

الكرٌم مماربة سٌمٌائٌة/ دمحم ٌونس االٌات الكونٌة فً المرآن 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,علوان دمحم الدهش

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 239

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -المرآن الكرٌم   أ -2ـ اللؽة العربٌة، فلسفة   1

 

1717  

41,01 

 547أ

 
 كاملاالزرلً، أحمد عباس 

سٌمٌاء سرد المنامات فً الموروث الحكائً العربً/ أحمد 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -,عباس كامل االزرلً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 325

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

1718  



 العنوان -االعالم فً االدب   أ -2فلسفة    -ـ اللؽة العربٌة1

41,01 

 929س

 
 الستار طهسنان عبد 

 -,االشتماق بٌن المدماء والمعاصرٌن/ سنان عبد الستار طه
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 228

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
 العنوان -ـ الؽة العربٌة، فلسفة   أ1

 

1719  

41,01 

 642ق

 
 المطرانً، مهدي عبد االمٌر مفتن

صمت فً المران الكرٌم/ مهدي عبد االمٌر مفتن ال
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -,المطرانً

2,16 

 سم28ص، 277

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -المران الكرٌم   أ -2ـ اللؽة العربٌة، فلسفة   1

 

172,  

41,01 

 288ن

 
 كامل عبد المحسن جاسم الحسن

النمائض فً الدرس النمدي العربً الحدٌث/ كامل عبد 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,المحسن جاسم الحسن

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 243

 أطروحة دكتوراه فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة، فلسفة   أ1

 

1721  

41,015 

 352أ

 
 احسان علً حمود

فً شرحه لكتاب سٌبوٌه.../  الخالؾ النحوي عند السٌرافً

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,أحسان علً حمود

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 176

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
السٌرافً، ابو سعٌد الحسن بن  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -عبد هللا بن المرزبان )نحوي(   أ
 

1722  

41,015 

 992أ

 
 اٌناس عدنان لطان ملتات

اثر التوازي التركٌبً فً داللة المثل مجمع االمثال 

المادسٌة: جامعة  -,للمٌدانً.../ اٌناس عدنان لطان ملتال

1723  



 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ نحو داللة
انً، عبد الؽنً الؽنٌمً المٌد -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)فمٌه حنفً(   أ
 

41,015 

 9م

 
 مً مجٌد كامل

كتب شروح شواهد كتاب االٌضاح آلبً  علً الفارسً.../ 

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,مً مجٌد كامل

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 291

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة )اللؽة والنحو(
الفارسً، ابو علً الحسن بن  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -احمد )نحوي(   أ
 

1724  

41,07 

 542ب

 
 بشرى كاظم مثكال

اراء اللؽوٌٌن المحدثٌن فً توجٌهات الدكتور تمام حسان 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,اللؽوٌة.../ بشرى كاظم مثكال

 2,16التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ 292

 دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها أطروحة
 تمام حسان )لؽوي( -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1725  

41,07 

 594بب

 
 بشٌر داود سلمان

الفاظ الحٌاة االجتماعٌة فً كتب الحسبة.../ بشٌر داود 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,سلمان

 سم28ص؛ 519

 فً اللؽة العربٌة وادابهاأطروحة دكتوراه 
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1726  

41,07 

 294ج

 
 الجبوري، دمحم عبد علً علوان

المرٌنة فً خطب الرسول دمحم )ص( .../ دمحم عبد علً علوان 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الجبوري

 سم28ص؛ 233

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 الرسول دمحم )ص( -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان

1727  



 

  384,أ,41
 أحمد دمحم أبراهٌم

أثر تدرٌس النصوص االدبٌة بؤنموذجً دٌنز ودراٌفر.../ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,أحمد دمحم ابراهٌم

 2,16التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ 257

شهادة دكتوراه فً فلسفة التربٌة/ طرق تدرٌس اللؽة 
 العربٌة

 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان

1728  

41,0712 

 592أ

 
 ازهار رشٌد دمحم

أثر استراتٌجٌتً تصمٌم الحبكة والدائرة المصصٌة فً االداء 
الجامعة بؽداد:  -,التعبٌري.../ ازهار رشٌد دمحم

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة/ طرق تدرٌس اللؽة العربٌة
 الصؾ االول المهنً -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1729  

41,0712 

 842أ

 
 اكرام عبد الكاظم دمحم

المفاهٌم البٌنٌة المصححة فً مادة المطالعة للمرحلة 
بؽداد: الجامعة  -,المتوسطة/ أكرام عبد الكاظم دمحم

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة
 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 

173,  

41,07 

 924ز

 
 زٌاد طارق شولً

 -,ًالسٌاق الممامً فً جمهرة اللؽةم زٌاد طارق شول
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 215

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1731  

41,0712 

 962أ

 
 انعام جاسب عبود

صعوبات تنمٌة مهارات المراءة النافذة من وجهة نظر 

بؽداد: الجامعة  -,مدرس اللؽة العربٌة.../ انعام جاسب عبود

1732  



 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 144

رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة 
 العربٌة(

 التعلٌم المتوسط -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41,0712 

 924ب

 
 البهادلً، محسن مهلهل عبد هللا

فً تحصٌل مادة  أثر استراتٌجٌتً المماالت والخطوات الثمان
البالؼة وانتمال اثر التعلم.../ محسن مهلهل عبد هللا 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,البهادلً

 سم28ص؛ ,23

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان -التعلٌم االعدادي  أ -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 

1733  

41,0712 

 922ج

 
 حسٌن هاشمالجنابً، ضٌاء 

أثر استراتٌجٌة مكفر الند فً التحصٌل والتذوق االدبً .../ 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,ضٌاء حسٌن هاشم الجنابً

 2,16التربٌة االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 2,5

 رسالة ماجستٌر تربٌة فً طرائك التدرٌس
 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1734  

41,0712 

 924ج

 
 الجواري، ٌاسر وهاب احمد

اثر استراتٌجٌتً التعلٌم بااللران والتعلٌم الجمعً.../ ٌاسر 
كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,وهاب احمد الجواري

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 2,4

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(
 العداديالتعلٌم ا -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1735  

41,0712 

 929ذ

 
 الذهبً، رجاء سعدون زبون

تصمٌم برنامج معتمد على تمارٌن اثرائٌة وصور داللٌة فً 
تنمٌة مهارات التعبٌر الكتابً.../ رجاء سعدون زبون 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الذهبً

 2,16االساسٌة، 

1736  



 سم28ص؛ 2,3

فلسفة التربٌة)طرق التدرٌس اللؽة أطروحة دكتوراه فً 
 العربٌة(

 العنوان -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 

41,0712 

 296ر

 
 الربٌعً، نؽم وسام حسن

أثر انموذجً ٌاكر البنائً ودراٌفر فً تحصٌل تلمٌذات 
دٌالى:  -,المرحلة االبتدائٌة.../ نؽم وسام حسن الربٌعً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص؛ 2,3

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(
 التعلٌم االبتدائً –طرق التدرٌس  -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1737  

41,0712 

 497ش

 
 الشرٌفً، مرتضى محسن عباس

أثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً االداء التعبٌري.../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,محسن عباس الشرٌفًمرتضى 

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 182

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1738  

41,0712 

 849ش

 
 الشمري، عامر عدنان داود

ي.../ أثر استراتٌجٌتً المماثلة والمكعب فً االداء التعبٌر

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عامر عدنان داود الشمري

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 217

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس
 -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1739  

41,0712 

 849ش

 
 الشمري، ٌوسؾ فلٌح حسن

تحصٌل مادة لواعد اللؽة اثر انموذج االستمصاء الدوري فً 
بؽداد:  -,العربٌة واستبمائها.../ ٌوسؾ فلٌح حسن الشمري

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 171

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

174,  



 التعلٌم المتوسط -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41,0712 

 97ش

 
 الكرٌم خٌطانشوق عبد 

أثر طرٌمة التصور البصري فً التحصٌل االمالئً.../ شوق 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد الكرٌم خٌطان

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 138

 طرق تدرٌس اللؽة العربٌة -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 نوانالع -التعلٌم االبتدائً   أ -طرق تدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 

1741  

41,0712 

 299ط

 
 الطائً، تؤمٌم خلؾ عبد نده

أثر مدخل الوعً االدبً فً تدرٌس االدب والنصوص وتنمٌة 
بابل:  -,الكتابة االبداعٌة.../ تؤمٌم خلؾ عبد نده الطائً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  ,-جامعة بابل

 سم28ص؛ 219

 -أالتعلٌم االعدادي   -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1742  

41,0712 

 24ع

 
 عبد هللا جمٌل السٌد منخً

أثر توظٌؾ نظرٌة )النص( فً الفهم المرآنً واالداء 
بؽداد: جامعة  -,التعبٌري.../ عبد هللا جمٌل السٌد منخً

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 2,6

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس )طرق 
 العربٌة(تدرٌس اللؽة 

 -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1743  

41,0712 

 222ع

 
 العتابً، حنان ؼضبان هندي حسن

اثر نمطً استراتٌجٌة مرشد التولعات فً الفهم المرآنً.../ 

البصرة: جامعة  -,حنان ؼضبان هندي حسن العتابً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 183

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة/ طرق تدرٌس اللؽة العربٌة
 التعلٌم المتوسط -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1744  



41,0712 

 229ع

 
 العتبً، هادي عبد الحمزة روٌعً

أثر انموذجً باٌبً وكارٌن فً الفهم المرائً والتفكٌر 

البصرة: جامعة  -,العتبًالنالد.../ هادي عبد الحمزة روٌعً 

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 315

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )مناهج وطرق تدرٌس 
 عامة(

 -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1745  

41,0712 

 89ع

 
 علً فاضل علً

فً اسئلة كتب المطالعة مهارات التفكٌر عالً المرتبة 

بؽداد: الجامعة  -,والنصوص...م علً فاضل علً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 168

رسالة ماجستٌر اداب فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة 
 العربٌة(

 التعلٌم المتوسط -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1746  

41,0712 

 992غ

 
 ؼنٌة جبر عنبر

المهارات االدبٌة )التذوق والنمد والتحلٌل والحفظ(.../  تموٌم
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ؼنٌة جبر عنبر

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 196

 رسالة دكتوراه فاسفة فً التربٌة
المرحلة االعدادٌة  -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)الخامس االدبً(   أ
 

1747  

41,0712 

 492م

 
 المرٌانً، هادي طاهر حسٌن

مدى تمثٌل تمرٌنات كتب لواعد اللؽة العربٌة.../ هادي طاهر 
كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,حسٌن المرٌانً

 2,15للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 224

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم التربوٌة والنفسٌة )مناهج 
 وطرائك التدرٌس(

 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ؽة العربٌةـ الل1

 أـ العنوان

1748  



 

41,0712 

 959م

 
 الموسوي، احسان عباس حسن

أثر استراتٌجٌة سلم المفهوم فً تحصٌل طالب الصؾ 
كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الخامس ادبً.../ بابل: جامعة بابل

2,16 

 سم28ص؛ 183

 العربٌة(رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة 
 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان

1749  

41,0712 

 924م

 
 مٌادة حمزة عبد الواحد حمادي

أثر تدرٌس لائم على الدفاع عن وجهات النظر فً تحلٌل 
بابل:  -,النصوص االدبٌة.../ مٌادة حمزة عبد الواحد حمادي

 2,16ٌة، كلٌة التربٌة للعلوم االنسان -جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة
 -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
  

175,  

41,0712 

 239ن

 
 الناجً، خلٌل ابراهٌم خلؾ

فاعلٌة برنامج رٌسن فً تنمٌة المهارات االدبٌة.../ خلٌل 
كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,ابراهٌم خلؾ الناجً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 247

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة 
 العربٌة(

 -التعلٌم االعدادي  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1751  

41,0712 

 698ن

 
 النعٌمً، لٌث عثمان نصٌؾ جاسم

التعبٌر  أثر توظٌؾ استراتٌجٌات الذكاء اللؽوي فً تنمٌة
دٌالى:  -,الكتابً.../ لٌث عثمان نصٌؾ جاسم النعٌمً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص؛ 178

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة
 التعلٌم المتوسط -2طرق التدرٌس    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1752  

41,0712  1753  



 نورهان مصطفى عبد الرحمن مالن 949ن
مادة اللؽة العربٌة فً المرحلة االعدادٌة فً صعوبة تدرٌس 

 -,اللٌم كردستان.../ نورهان مصطفى عبد الرحمن مالن
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 133

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس اللؽة العربٌة(
 (التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41,0712 

 498هـ

 
 هدٌل عبد العباس شذر ذهب

أثر استراتٌجٌة التحلٌل البنائً فً تحصٌل طالبات الخامس 
 -بابل: جامعة بابل -,العلمً.../ هدٌل عبد العباس شذر ذهب

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 114

 العربٌةرسالة ماجستٌر تربٌة فً طرائك تدرٌس اللؽة 

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1754  

41,0712 

 828هـ

 
 هالل مبدر كاظم

المستوٌات المعٌارٌة لمهارات اللؽة العربٌة .../ هالل مبدر 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كاظم

سمؤطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم 28ص؛ 3,9

 العربٌة( النفس )طرق تدرٌس اللؽة
 -التعلٌم المتوسط  أ -طرق التدرٌس -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1755  

41105 

 99آ

 
 آٌة علً ناصر دمحم

التوجٌه الصوتً فً اكتساب الطفل اللؽة االم/ ىٌة علً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ناصر دمحم

 2,16االنسانٌة، 

العربٌة وادابها/ سمرسالة ماجستٌر فً اللؽة 28ص؛ 224

 لؽة

 العنوان -اصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1756  

41105 

 898ت

 
 التمٌمً، سلمان ٌاسٌن عباس عٌسى

رٌاضة االلسن عند علماء التجوٌد دراسة صوتٌة/ سلمان 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد-,ٌاسٌن عباس عٌسى التمٌمً

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 184

1757  



 دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌةأطروحة 
 العنوان -اصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

41105 

 922ج

 
 الجنابً، عدي احمد خزعل فارس

الدرس الصوتً عند احمد فارس الشدٌاق/ عدي احمد خزعل 

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -,فارس الجنابً

2,16 

 سم28ص؛ 171

 رٌة وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة الع

احمد فارس الشدٌاق )عالم  -2اصوات   -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -بالعربٌة(   أ
 

1758  

41105 

 599ح

 
 الحسٌنً، زٌنب حسن ناجً

الدراسات الصوتٌة والصرفٌة فً نمول أبن منظور.../ زٌنب 
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,حسن ناجً الحسٌنً

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 287

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
 الصرؾ -اللؽة العربٌة -2االصوات    -ـ اللؽة العربٌة1

 ـ الزجاج، أبو اسحاق ابراهٌم بن دمحم السري )نحوي(3

 أـ العنوان
 

1759  

41105 

 949ز

 
 الزٌدي، سارة حمد عزام

د الصوتٌات الوظٌفٌة فً دراسات المحدثٌن العرب/ سارة حم
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عزام الزبٌدي

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 3,7

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -االصوات  أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

176,  

41105 

 942ز

 
 زهراء جاسم دمحم

 -ذي لار -,شعر سعد علً مهدي.../ زهراء جاسم دمحم

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 286

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 سعد علً مهدي )شاعر( -2اصوات    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1761  



41105 

 828س

 
 السالمً، ندى صالح ٌوسؾ

 -,تتابع االصوات فً العربٌة/ ندى صالح ٌوسؾ السالمً
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 255

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -اصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1762  

41105 

 679ع

 
 العصفور، سهٌر كاظم حسن

مناهج المستشرلٌن فً دراسة اصوات اللؽة العربٌة.../ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,سهٌر كاظم حسن العصفور

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 273

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -اصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1763  

41105 

 892ع

 
 العلوانً، خالد جواد جاسم

ظاهرة تعدد االوجه النطمٌة فً الدرس الصوتً العربً 
 -كربالء: جامعة كربالء -,المدٌم/ خالد جواد جاسم العلوانً

 2,16للعلوم االنسانٌة، كلٌة التربٌة 

 سم28ص؛ 273

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -اصوات   ا -ـ اللؽة العربٌة1

 

1764  

411052 

 224ع

 
 العبادي، عبد الحً عبد النبً زٌبن

افعال الحركة للطبٌعة فً التعبٌر المرىنً/ عبد الحً عبد 
التربٌة كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,النبً زٌبن العبادي

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 163

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -النطك   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1765  

412 

 822أ

 
 االء هاشم جرٌان

بؽداد:  -,آٌات العتاب فً المرآن الكرٌم/ آالء هاشم جرٌان

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 154

 ة ماجستٌر فً اللؽةرسال

1766  



 العنوان -الداللة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

412 

 935ب

 
 آلبو حسن، مصطفى عبد كاظم وناس

خطاب الرجل والمراة فً المرآن الكرٌم.../ مصطفى عبد 
كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,الكاظم وناس ابو الحسن

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 193

 فً فلسفة اللؽة العربٌةاطروحة دكتوراه 
 العنوان -الداللة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1767  

412 

 92ر

 
 رإى علً مخلؾ

تعدد الداللة الوظٌفٌة للصٌػ الصرفٌة عند أبن عطٌة .../ 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,رإى علً مخلؾ

 2,16االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 178

 لؽةرسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ 
 أبن عطٌة )لؽوي( -2الداللة اللفظٌة    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1768  

412 

 849ز

 
 زكرٌا ٌحٌى عواد

أثر المرنٌة السامٌة فً تخصٌص الظواهر الداللٌة فً المران 
كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,الكرٌم/ زكرٌا ٌحٌى عواد

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 229

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌةرسالة 
 العنوان -داللة    أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1769  

412 

 64س

 
 سعد صباح جاسم

التحلٌل الصوفً واثره الداللً فً التفسٌر البسٌط 
بؽداد: الجامعة  -,للواحدي.../ سعد صباح جاسم

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 333

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 علً بن احمد  بن دمحم )مفسر( -2اللؽة العربٌة، داللة   ـ 1

 أـ العنوان
 

177,  

412  
 السعدي، ابراهٌم عادل حسٌن

1771  



الداللة عند زٌن الدٌن الرازي .../ ابراهٌم عادل حسٌن  649س
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,السعدي

 سم28ص؛ ,,3

 ابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة واد
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة، داللة   أ1

 

412 

 899س

 
 سكٌنة بالر حسون

االثر الداللً للحذؾ فً المصص المرأنً/ سكٌنة بالر 

 2,16كلٌة ىاالداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,حسون

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -الداللة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1772  

412 

 893س

 
 سمٌحة عودة حسون

التمابل الداللً التشجٌري فً المرآن الكرٌم/ سمٌحة عودة 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعةبؽداد -,حسون

 سم28ص؛ 197

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة
 المران الكرٌم -2الداللة اللفظٌة    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1773  

412 

 299ش

 
 الشاوي، سٌؾ ناظم صالح

 -,نصوص اصول الكافً الكلٌنً/ سٌؾ ناظمصالح الشاوي
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 143

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الكلٌنً، دمحمن ٌعموب بن  -2الداللة    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -اسحاق )عالم بالدٌن(  أ
 

1774  

412 

 922ض

 
 حمٌد ٌاسٌنضٌاء احمد 

انواع التممور فً العراق.../ ضٌاء احمد حمٌد  الفاظ

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,ٌاسٌن

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ ,28

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ اللؽة 
 العنوان -العراق   أ -التمور -2االلفاظ    -ـ اللؽة العربٌة1

 

1775  

412  1776  



 علً حاتم خلٌل الداللة 89ع
بؽداد:  -,زالت اللسان او المصدٌة.../ علً حاتم خلٌل

 2,16كلٌة االداب،  -الجامعة العرالٌة

 سم28ص؛ 184

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -الداللة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

412 

 89ع

 
 علً عبد الرحمن حلبوص

فً الدفاع عن  المشكل اللؽوي فً كتاب منة المنان

ذي لار: جامعة ذي  -,المرآن.../ علً عبد الرحمن حلبوص

 2,16كلٌة االداب،  -لار

 سم28ص؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
دمحم دمحم صادق الصدر  )لدس(  -2معانً    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)مرجع دٌنً(   أ
 

1777  

412 

 723ن

 
 كفاح حاجم شنٌار

السٌالً لداللة الضمٌر )انا( فً التعبٌر المرآنً/  التحلٌل
كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار-,كفاح حاجم شنٌار

2,16 

 سم28ص؛ 255

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة، االشتماق   أ1

 

1778  

412 

 493م

 
 مروج ؼنً حٌدر

بؽداد:  -,وج ؼنً جبارالتفكٌر الداللً عند المتكلمٌن/ مر

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 271

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -علم الكالم   أ -2الداللة    -ـ اللؽة العربٌة1

 

1779  

41205 

 268ؾ

 
 فاطمة كاظم خضٌر راشد

صوت السٌن العربٌة فً ضوء لهجات شبه الجزٌرة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,العربٌة.../ فاطمة كاظم خضٌر راشد

 2,16كلٌة التربٌة للبنات، 

 سم28ص؛ ,17

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

178,  



 العنوان -أصوات   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

41207 

 294ع

 
 عبٌر فاضل عبد السادة

بابل:  -,الزٌارة الجامعٌة الكبٌرة.../ عبٌر فاضل عبد السادة

 2,16كلٌة الدراسات المرآنٌة،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ 246

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة )لؽة المرأن(

 العنوان -المرآن الكرٌم   أ -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة1

 

1781  

413 

 384أ

 
 أحمد صابر راضً

المحظور اللؽوي فً معجم تاج العروس.../ احمد صابر 
 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌةبؽداد: الجامعة  -,راضً

 سم28ص؛ 224

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -معاجم     أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1782  

413 

 264س

 
 الساعدي، سلمى سلٌم كحٌط

 -,لبتفسٌر الصرفً فً المعجم الوسٌط/ سلمى سلٌم كحٌط
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 221

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -معاجم    أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1783  

413 

 429غ

 
 الؽراوي، فاطمة ؼضبان عودة

كتاب الفصول والؽاٌات فً تمجٌد هللا.../ فاطمة ؼضبان 
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عودة الؽراوي

2,16 

 سم28ص؛ 226

 اللؽة العربٌة / لؽة رسالة ماجستٌر فً
 ابو العالء المعري )شاعر( -2لؽة عربٌة    -ـ المعاجم1

 أـ العنوان
 

1784  

414 

 228ح

 
 حاتم عبد الواحد شوٌع

/ حاتم عبد الواحد ,,,الخطاب النمدي فً نهج البالؼة

 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,شوٌع

 سم28ص؛ 196

1785  



 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -البالؼة   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

414 

 543خ

 
 الخزرجً، زٌنة رحٌم جمعة

الجهود الصرفٌة فً بهج الصٌاؼة فً شرح نهج البالؼة.../ 

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,زٌنة رحٌم جمعة

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 219

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

التستري، دمحم تمً بن الشٌخ  -2بالؼة    -اللؽة العربٌةـ 1

 العنوان -هـ(   أ1415دمحم )عالم باللؽة العربٌة( )ت

 

1786  

414 

 289ل

 
 الالمً، كوثر فرٌح ضاحً

/ ,,,مصباح البالؼة المعروؾ ب )مستدركات نهج البالؼة(

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,كوثر فرٌح ضاحً الالمً

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 262

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 -الحسن المٌرهجانً   أ -2بالؼة    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان
 

1787  

414 

 994م

 
 مهند محسن عبد الرضا

التحلٌل البالؼً فً منهاج البراعة فً شرح نهج 

بؽداد: الجامعة  -,/ مهند محسن عبد الرضا,,,البالؼة

 2,16االداب، كلٌة  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 233

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها

حبٌب هللا الخولً )رجل دٌن  -2بالؼة    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -وفمٌه(   أ
 

1788  

41401 

 898د

 
 الدلٌمً، لصً علً عبد هللا دمحم

/ لصً علً ,,,علل التعبٌر المرآنً فً كتاب كشؾ المعانً

كلٌة التربٌة  -االنبار: جامعة االنبار -,مًعبد هللا دمحم الدلٌ

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 355

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
أبن جماعة، بدر الدٌن دمحم  -2ـ اللؽة العربٌة والمعانً   1

1789  



 العنوان -هـ(   أ733بن ابراهٌم )عالم موسوعً( )ت

 

41403 

 849ش

 
 شالهً الشمري، فالح عبد هللا

/ فالح عبد هللا شالهً ,,,االلناع فً كتاب البٌان والتبٌٌن

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الشمري

 سم28ص؛ 173

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -البٌان   أ -ـ البالؼة1

 

179,  

415 

 592ا

 
 ازهار دمحم صالح دمحم
/ ازهار دمحم ,,,ى المصباح للمطرزيخالصة االعراب عل

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة العرالٌة-,صالح دمحم

 سم28ص؛ 325

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة تخصص لؽة
حاجً بابا بن حاجً ابراهٌم  -2اعراب    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -الطوسً )لؽوي(   ا
 

1791  

415 

 694س

 
 السعٌدي، عفاؾ هادي شرٌؾ

االحتمال الصرفً فً المصادر والمشتمات فً تفسٌر البحر 
بابل: جامعة  -,م عفاؾ هادي شرٌؾ السعٌدي,,,المتوسط

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 135

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 ابً حٌان االندلسً )مفسر( -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1792  

41501 

 542أ

 
 اسراء دمحم منصور

التوجٌه النحوي للمراءات المرىنٌة فً كتاب شرح 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,/ اسراء دمحم منصور,,,الهداٌة

 2,16التربٌة االساسٌة، 

 سم28ص؛ 252

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ النحو والبالؼة

ابً العباس احمد بن عمار بن  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -)نحوي(   ا
 

1793  

41501 

 523أ

 
 االصبحً، حسٌن ٌاسر سعٌد

 -,/ حسٌن ٌاسر سعٌد االصبحً,,,الملٌل فً كالم العرب

1794  



كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -ذي لار: جامعة ذي لار
2,16 

 سم28ص؛ 215

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -النحو   ا -ـ اللؽة العربٌة1

 

41501 

 542ب

 
 بشرى باسم احمد

/ بشرى باسم ,,,التفسح فً اللؽة البً سفٌان النحوي

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,احمد

 سم28ص؛ 276

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
النحوي، أبو الحسن عبد هللا بن  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -أدمحم   
 

1795  

41501 

 898ت

 
 التمٌمً، ىٌة احسان صادق جعفر

الجهود النحوٌة لتدرٌسً جامعة دٌالى منذ تؤسٌسها الى 
دٌالى: جامعة  -,/ آٌة احسان صادق جعفر التمٌم2,13ً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ 295

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ اللؽة والنحو

 العنوان -اللؽة العربٌة، النحو   أ ـ1

 

1796  

41501 

 898ت

 
 التمٌمً، عبد الرحمن اسماعٌل خلٌل

/ عبد ,,,المحاكمات لعبد الكرٌم بن عبد الجبار الترٌزي

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرحمن اسماعٌل خلٌل التمٌمً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 761

 بهاأطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادا
عبد الكرٌم بن عبد الجبار  -2ـ اللؽة العربٌة والنحو   1

 العنوان -التبرٌزي )عالم بالعربٌة(   أ
 

1797  

41501 

 258ج

 
 جاسم دمحمسرحان هزاع

/ جاسم دمحم سرحان ,,,شرحا الممدمة المحسبة البن شباذ

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,هزاع

 سم28ص؛ 221

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة / اللؽة والنحورسالة 
ابو الحسن طاهر بن احمد بن  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

1798  



 العنوان -باشاذ )نحوي(   أ
 

41501 

 294ج

 
 الجبوري، حٌدر علً عمران

أثر النٌة فً التوجٌه النحوي عند علماء العربٌة/ حٌدر علً 
 2,16لتربٌة، بابل: جامعة بابل: كلٌة ا -,عمران الجبوري

 سم28ص؛ 236

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ النحو
 العنوان -ـ اللؽة العربٌة، النحو   أ1

 

1799  

41501 

 294ج

 
 الجبوري، علً عبد الخالك كاظم 

/ علً عبد ,,,البحث النحوي فً مختصر تذكرة أبن هشام

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى-,الخالك كاظم الجبوري

 2,16 االساسٌة،

 سم28ص؛ 2,8

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ تخصص اللؽة العربٌة
الشافً، دمحم بن جالل بن احمد  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -بن ٌوسؾ )عالم بالعربٌة(   أ
 

18,,  

41501 

 922ج

 
 الجنابً، دمحم جبار حلبوص

 -,مفهوم اللؽو فً كتاب سٌبوٌه/ دمحم جبار حلبوص الجنابً
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 231

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 النحو -النحو    أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

18,1  

41501 

 929ج

 
 جنان اسماعٌل حسن

/ جنان اسماعٌل ,,,كالم االمام الحسٌن علٌه السالم

 2,16ت، كلٌة التربٌة للبنا -بؽداد: جامعة بؽداد -,حسن

 سم28ص؛ ,15

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الحسٌن بن علً بن ابً طالب  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)امام(   أ
 

18,2  

41501 

 592ح

 
 الحسناوي، حٌدر رومٌل متعب

التمٌٌد بالمنصوبات فً كالم السٌدة الزهراء )علٌها 
بابل: جامعة  -,الحسناوي/ حٌدر رومٌل متعب ,,,السالم(

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم  االنسانٌة،  -بابل

18,3  



 سم28ص؛ 238

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ اللؽو
 السٌدة الزهراء )ع( -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41501 

 879ح

 
 الحلفً، عطاء علٌوي عبد النبً

عطاء علٌوي عبد / ,,,االحالة فً رسالة الؽفران للمعري

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,النبً الحلفً

2,16 

 سم28ص؛ 232

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أبو العالء المعري   أ -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 

18,4  

41501 

 894ح

 
 الحمٌداوي، سهام كاظم
/ سهام كاظم ,,,هـ( ,18الحذؾ عند سٌبوٌه  )

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حمٌداويال

 2,16االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 243

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 سٌبوٌه )عالم نحوي( -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 أـ العنوان
 

18,5  

41501 

 944ح

 
 حٌدر حسٌن عباس

نمص الؽرض فً العربٌة )دراسة صرفٌة نحوٌة(/ حٌدر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,حسٌن عبٌس

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 266

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

18,6  

41501 

 879د

 
 الدلفً، نورس ساجت عوٌد

/ نورس ,,,الدرس النحوي لٌن أبن الحاجب وأبن الؽواص

كلٌة التربٌة،  -ة واسطواسط: جامع -,ساجت عوٌد الدلفً

2,16 

 سم28ص؛ 256

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
أبن حاجب، عثمان بن عمر  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

18,7  



 العنوان -)نحوي(   أ
 

41501 

 296ر

 
 الربٌعً، خلٌل ابراهٌم أحمد

البحث اللؽوي والنحوي فً الالمع العزٌزي البً العالء 
دٌالى: جامعة  -,خلٌل ابراهٌم أحمد الربٌعً/ ,,,المعري

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ ,42

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

ابو العالء المعري احمد بن عبد  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -هللا )نحوي(    أ
 

18,8  

41501 

 726ر

 
 شاكر عبٌدالرفاعً، مشتاق 

/ ,,,أبنٌة االسماء ودالالتها فً تفسٌر جوامع الجامع

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,مشتاق شاكر عبٌد الرفاعً

 2,16التربٌة للعلوم، 

 سم28ص؛ 266

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -النحو   ا -ـ اللؽة العربٌة1

 

18,9  

41501 

 794ز

 
 الزؼٌر، خٌر هللا مهدي جاسم

التفسٌر فً تحدٌد معانً النحو عند سٌبوٌه/ خٌر هللا  آلٌات
كلٌةالتربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,مهدٌجاسم الزؼٌر

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 172

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
سٌبوٌه، عمر بن عثمان بن  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 نالعنوا -لنبر )عالم نحوي(    أ
 

181,  

41501 

 994ز

 
 الزهٌري، حٌدر ستار عبد هللا

كتاب الهداٌة فً النحو لعبد الجلٌل الؽزنوي من علماء المرن 
دٌالى:  -,/ حٌدر ستار عبد هللا الزهٌري,,,الثامن الهجري

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص؛ 262

 رسالة ماجستٌر فً لسم اللؽة العربٌة/ اللؽة والنحو
 عبد الجلٌل الؽزنوي )نحوي( -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1811  

41501  1812  



 الزٌادي، عهود صبر راضً 924ز
فساد الرأي النحوي فً العربٌة/ عهود صبر راضً 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -,الزٌادي

2,16 

 سم28ص؛ 215

 العربٌة/ لؽةأطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة 
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

41501 

 929ز

 
 زٌتونة ماجد حسٌن

شعر جرٌر فً جهود النحاةحتى المرن الثامن الهجري/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,زٌتونة ماجد حسٌن

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
 العنوان -جرٌر )شاعر(   أ -2للؽة العربٌة، النحو   ـ ا1

 

1813  

41501 

 249س

 
 سارة أٌاد عبد النعٌم

/ سارة اٌاد عبد ,,,االستبدال النحوي فً علم اللؽة النصً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,النعٌم

 سم28ص؛ 117

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -النحو   أ -العربٌةـ اللؽة 1

 

1814  

41501 

 694س

 
 السعٌدي، نرجس عبد الرضا حسٌن

تؤثٌر المستشرلٌن فً البحث الصرفً والنحوي عند العرب 
ذي لار:  -,المحدثٌن/ نرجس عبد الرضا حسٌن السعٌدي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 245

 لعربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة ا

 العنوان -المستشرلٌن   أ -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 

1815  

41501 

 284ش

 
 شامٌران رعد اسماعٌل عبد هللا

الوجه النحوي المرفوض فً الدر المصون للسمٌن 
بابل: جامعة  -,/ شامٌران رعد اسماعٌل عبد هللا,,,الحلبً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم28 ص؛,18

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ اللؽة

1816  



 السمٌن الحلبً )نحوي( -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41501 

 428ص

 
 صدام مجٌد داود

البحث النحوي المرآنً عند العلماء المصرٌٌن المحدثٌن/ 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,صدام مجٌد داود

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 169

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 

 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1817  

41501 

 224ع

 
 العبادي، احسان نعٌم كاظم

اثر المرائن النحوٌة فً توجٌه المعنى فً تفسٌر البٌان 
المادسٌة:  -,/ احسان نعٌم كاظم العبادي,,,للشٌخ الطوسً

 2,16ة االداب، كلٌ -جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 الشٌخ الطوسً )مفسر( -2النحو    –ـ اللؽة العربٌة 1

 أـ العنوان
 

1818  

41501 

 682ع

 
 العظماوي، نهى ابراهٌم حرٌجة

التشكٌل الصوتً للبنى النحوٌة/ نهى ابراهٌم حرٌجة 
 2,16االداب، كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -,العظماوي

 سم28ص؛ 3,2

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1819  

41501 

 898ع

 
 العكٌلً، اسماء صبر نعٌمة 

االسس التداولٌة للمواعد الؽوٌة/ اسماء صبر نعٌمة 
 2,16كلٌةاالداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار-,العكٌلً

 سم28ص؛ 156

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

182,  

41501 

 898ع

 
 العكٌلً، شاكر جبٌر عنبر

التداخل الداللً فً الوظٌفة النحوٌة عند ابن هشام 
بؽداد: الجامعة  -,/ شاكر جبٌر عنبر العكٌلً,,,االنصاري

1821  



 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 213

 ة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسال
 أبن هشام االنصاري )نحوي( -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 أـ العنوان
 

41501 

 928ع

 
 العنبكً، دمحم علً عبد هللا

/ دمحم علً ,,,اعتراضات شراح التسهٌل علً ابن مالن 

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد هللا العنبكً

2,16 

 سم28ص؛ 198

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1822  

41501 

 592ق

 
 المرناوي، هادي خلؾ رسن

داللة المصطلح النحوي عند الكوفٌٌن فً ضوء الدراسات 
البصرة: جامعة  -,المعاصرة/ هادي خلؾ رسن المرناوي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 211

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللؽة العربٌة ، النحو1

 

1823  

41501 

 599ق

 
 المزوٌنً، حنٌن محًٌ الدٌن حسٌن

الداللة النحوٌة فً االحادٌث الممدسة/ حنٌن محًٌ الدٌن 
للبنات، كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حسٌن المزوٌنً

2,16 

 سم28ص؛ 152

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الحدٌث الشرٌؾ   أ -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 

1824  

41501 

 959ق

 
 المٌسً، ابراهٌم خلؾ صالح

المباحث اللؽوٌة والنحوٌة فً ) نخب االفكار فً تنمٌح مبانً 

دٌالى: جامعة  -,/ ابراهٌم خلؾ صالح المٌسً,,,االخبار

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ ,44

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
بدر الدٌن ابو دمحم محمود بن  -2النحو    -ت اللؽة العربٌة1

1825  



 العنوان -احمد )فمٌه واصولً ونحوي(   أ
 

41501 

 959ق

 
 المٌسً، دمحم دمحم طه محمود ابراهٌم

/ دمحم ,,,النحو المرىنً فً كتاب االمالً الشجرٌةمباحث 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,طه محمود ابراهٌم المٌسً

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 334

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ النحو
الشجري، هبة هللا أبن علً بن  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -)عالم نحوي(   أدمحم بن حمزة 
 

1826  

41501 

 384م

 
 الدمحماوي، بدر حسٌن علً

 -,لرائن التعلٌك فً الصحٌفة السجادٌة/ بدر حسٌن علً
 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 268

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -النحو   ا -ـ اللؽة العربٌة1

 

1827  

41501 

 359م

 
 المخزومً، ناٌؾ شالل كاظم

ٌات الحوار فً المرآن الكرٌم/ ناٌؾ شالل كاظم آل

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المخزومً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 187

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1828  

41501 

 499م

 
 رشٌدمروة سعد فاضل 

/ مروة ,,,النحو فً كتاب نفح الطٌب فً ؼصن االندلس

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سعد فاضل رشٌد

2,16 

 سم28ص؛ 224

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
أحمد بن دمحم بن احمد بن ٌحٌى  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -أهـ   141 -هـ1986الممري التلمسانً 

  

1829  

41501 

 959م

 
 المنصوري، عالء حسٌن خضٌر ظاهر

183,  



االجماع وفرله فً الدرس النحوي/ عالء حسٌن خضٌر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,ظاهر المنصوري

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 272

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ اللؽة
 العنوان -النحو   أـ اللؽة العربٌة، 1

 

41501 

 959م

 
 المنصوري، هٌثم عبد الزهراء رباط

اسلوب الحذؾ والتمدٌم والتؤخٌر واالعراب فً سورة 

البصرة:  -,/ هٌثم عبد الزهراء رباط المنصوري,,,النمل

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 162

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -سورة النمل   أ -2النحو    -لعربٌةـ اللؽة ا1

 

1831  

41501 

 92م

 
 مها اسماعٌل علوان

/ مها اسماعٌل ,,,حروؾ المعانً فً الصحٌفة السجادٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -كربالء: جامعة كربالء -,علوان

 سم28ص؛ 2,2

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
دراسة  -الصحٌفة السجادٌة -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -نحوٌة   أ
 

1832  

41501 

 959م

 
 الموسوي، زٌنب حسٌن جبار

هـ( على النحوٌٌن فً كتابه كشؾ 543ردود التالولً )

المشكالت وأٌضاح المعضالت/ زٌنب حسٌن جبار 

كلٌة التربلٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,الموسوي

 2,16االنسانٌة، 

 سم28صح 152

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة
البالولً، علً بن الحسٌن بن  -2النحو    -ـ اللؽة العرب1ً

 العنوان -علً االصبهانً )نحوي(   ا
 

1833  

41501 

 959م

 
 الموسوي، هبة علً مسلم

المرارات الصرفٌة لمجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة بٌن 
كربالء:  -,ويالسماع والمٌاس/ هبة علً مسلم الموس

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعة كربالء

1834  



 سم28ص؛ 234

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ النحو والصرؾ العربً   أ1

 

41501 

 949ن

 
 نوري عبد الكرٌم نعمة

/ نوري عبد ,,,الظواهر التركٌبٌة فً الصحٌفة البالرٌة

 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,الكرٌم نعمة

 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

االمام دمحم بن علً البالر )ع(  -2ـ اللؽة العربٌة، النحو   1

 العنوان -االمام الخامس من أئمة أهل البٌت    أ
 

1835  

41501 

 29هـ

 
 هبة خضٌر عباس

لشٌخ ٌاسٌن العلمً ت الجهد النحوي من كتاب )الفوائد( ل

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,هـ(/ هبة خضٌر عباس1,61)

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 219

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ اللؽة
ٌاسٌن بن زٌن الدٌن بن ابً  -2النحو    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -هـ(    أ1,61بكر العلمً )نحوي( )ت

 

1836  

41501 

 494و

 
 ورود سعدون عبد

/ ورود سعدون ,,,الرسائل والوصاٌا فً نهج البالؼة

 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,عبد

 سم28ص؛ ,33

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ نحو
 العنوان -النحو   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1837  

41501,7 

 242أ

 
 ابراهٌم عبد هللا مراد

/ ابراهٌم عبد هللا ,,,االضطراب النحوي عند النحوٌٌن

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,مراد

2,16 

 سم28ص؛ 184

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللؽة العربٌة، النحو1

 

1838  

41501,7  1839  



 العتابً، حٌدر دمحم حسٌن 222ع
البناء التركٌبً البند فً المرنٌن الثانً عشر والثالث 

ذي لار: جامعة ذي  -,/ حٌدر دمحم حسٌن العتابً,,,عشر

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -لار

 سم28ص؛ ,26

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ الدراسات اللؽوٌة
 العنوان -دراسات    أ -النحو -ـ اللؽة العربٌة1

 

41501,7 

 957ي

 
 ٌوسؾ لاسم عبد الواحد

االثر الداللً للتوجٌه النحوي فً تفسٌر اللباب فً علوم 
 -ذي لار: جامعة ذي لار-,الكتاب/ ٌوسؾ لاسم عبد الواحد

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ ,23

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 اللبابتفسٌر  -2دراسات    -ـ اللؽة العربٌة، النحو1

 اـ العنوان
 

184,  

41501,712 

 592ح

 
 الحسناوي، كاطع صالح طراد

أثر استعمال الصور التركٌبٌة فً اكتساب المفاهٌم 
بؽداد: جامعة  -,/ كاطع صالح طراد الحسناوي,,,النحوٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 188

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق التدرٌس -النحوـ 1

 

1841  

41505 

 942ب

 
 بٌداء عبد الخالك سلمان سلطان

/ بٌداء عبد الخالك ,,,اختصاص البنٌة فً المران الكرٌم

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سلمان السلطان

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,34

 اللؽة العربٌة وادابهاأطروحة دكتوراه فلسفة فً 
 دراسات -المرآن الكرٌم -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1842  

41505 

 674ج

 
 جعفر كاظم عبد

التوجٌه الصوتً الصرفً للمسائل اللؽوٌة فً كتب 
 -كربالء: جامعة كربالء -,/ جعفر كاظم عبد,,,االندلسٌٌن

1843  



 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 2,8

أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة 
 صرؾ( -)صوت

 اصوات -اللؽة العربٌة -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

41505 

 58ر

 
 رسل شهاب احمد

/ ,,,معاجم أبنٌة االفعال المصرفٌة الحدٌثة فً اللؽة العربٌة

لتربٌة للعلوم كلٌة ا -دٌالى: جامعة دٌالى -,رسل شهاب احمد

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 177

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -الصرؾ   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1844  

41505 

 288ز

 
 الزاملً، دمحم حسٌن هادي

/ دمحم حسٌن هادي ,,,اللهجات ؼٌر المشهورة فً العربٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,الزاملً

 سم28ص؛ 246

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -الصرؾ   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

1845  

41505 

 283ص

 
 الصالح، هبة فائز أحمد

/ هبة فائز ,,,االبنٌة الصرفٌة ودالالتها فً الؽرٌب المصنؾ

كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,احمد الصالح

2,16 

 سم28ص؛ 147

 العربٌةرسالة ماجستٌر فً اللؽة 

أبً عبٌد الماسم بن سالم  -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -)نحوي(   أ
 

1846  

41505 

 294ع

 
 العبٌدي، هدى داود سلٌم عبد علً

/ هدى داود ,,,شروح التعرٌؾ فً ضروري التصرٌؾ

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,سلٌم عبد علً العبٌدي

 2,16للعلوم االنسانٌة،

 سم28ص؛ 156

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

1847  



أبن مالن، ابو عبد هللا جمال  -2الصرؾ    -ـ اللؽة العربٌة1

 العنوان -الدٌن الطائً )نحوي(   أ
  

4150712 

 723خ

 
 الخفاجً، نهاد جواد كاظم

أثر أنموذج جوردن فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً 

بابل: جامعة  -,/ نهاد جواد كاظم الخفاجً,,,المتوسط

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 147

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة

 طرق تدرٌس -التعلٌم الثانوي -ـ لواعد اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1848  

417 

 296ر

 
 الربٌعً، حمٌد محسن جبار

/ حمٌد محسن ,,,الفصٌح المحفوظ فً لهجة اهوار مٌسان

كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الربٌعًجبار 

2,16 

 سم28ص؛ 275

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 اللهجة العرالٌة )مٌسان( -2اللهجات    -ـ اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

1849  

4720465 

 599ح

 
 الحسٌنً، ابراهٌم خلٌل عباس

أثر استعمال مهارات الوعً بالصوت فً سرعة 
بابل: جامعة  -,/ ابراهٌم خلٌل عباس الحسٌنً,,,لمراءةا

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 166

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس اللؽة العربٌة

 التعلٌم االبتدائً -طرق التدرٌس -ت اللؽة العربٌة1

 أـ العنوان
 

185,  

241 

 926ز

 
 الزوبعً، عمر دمحم عباس منصور

على الجزائرٌة آلبن تركٌؤحمد بن  مختصر شرح السنوسً
 -,/ عمر دمحم عباس منصور الزوبعً,,,تركً المنشلٌلً

 2,16كلٌة االمام االعظم،  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً

 سم28ص؛ ,27

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة تخصص )عمٌدة(
أبن تركً احمد بن تركً المنشلٌلً )عالم  -2ـ علم الكالم   1

 العنوان -أ   بالكالم( 

1851  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

العلوم الطبٌعٌة 

 والرٌاضٌات

 
 

 

 

  

 

 

 

5,,0712 

 497ش

 
 حازم جاسم سحٌبالشرٌفً، 

أثر مخططات التعارض المعرفً فً أكتساب المفاهٌم 
/ حازم جاسم سحٌب ,,,الكٌمٌائٌة وتنمٌة التفكٌر االبداعً

 2,16االساسٌة، كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,الشرٌفً

 سم28ص؛ 199

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم العامة
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ العلوم1

 

1852  



5,,0712 

 94ن

 
 نور دمحم كاظم حسٌن

تحلٌل محتوى كتب العلوم فً ضوء ابعاد الثمافة العلمٌة/ نور 

 2,16التربٌة، كلٌة  -واسط: جامعة واسط -,دمحم كاظم حسٌن

 سم28ص؛ 189

رسالة ماجستٌر فً التربٌة )المناهج وطرائك التدرٌس 
 العامة(

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ العلوم1

 

1853  

51, 

 989م

 
 مٌمونة دمحم امٌن بكري

حول ممدرات التملص لمعلمة الشكل لتوزٌع دالً المعمم/ 
التربٌة، كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,مٌمونة دمحم امٌن بكري

2,16 

 سم28ص: اٌضح 189

 رسالة ماجستٌر فً علوم الرٌاضٌات
 العنوان -ـ الرٌاضٌات   أ1

 

1854  

51,0,7 

 384م

 
 دمحم سالم اسماعٌل

استخدام بعض الطرائك الحصٌنة لتمدٌر معلمات نموذج 

المادسٌة: جامعة  -,/ دمحم سالم اسماعٌل,,,االنحدار الخطً

 2,16والرٌاضٌات، كلٌة علوم الحاسوب  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 83

 رسالة ماجستٌر علوم فً الرٌاضٌات
 العنوان -دراسات   أ -ـ الرٌاضٌات1

 

1855  

51,0712 

 749ت

 
 تؽرٌد خضٌر هذال

الترابط الرٌاضً فً كتب الرٌاضٌات للمرحلة المتوسطة فً 

 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,العراق/ تؽرٌد خضٌر هذال

 2,16االساسٌة، كلٌة التربٌة 

 سم28ص؛ 131

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس الرٌاضٌات

 التعلٌم المتوسط -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 أـ العنوان
 

1856  

51,0712 

 898ت

 
 التمٌمً، سندس عبد الحسن هادي

أثر استخدام استراتٌجٌة تؤلٌؾ االشتات فً التفكٌر 
اد: بؽد -,/ سندس عبد الحسن هادي التمٌمً,,,الهندسً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

1857  



 سم28ص: اٌض؛ 214

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الرٌاضٌات(
 التعلٌم المتوسط  -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 أـ العنوان
 

51,0712 

 952ج

 
 الجٌزانً، حٌدر كاظم جاسم دمحم

التدرٌس فاعلٌة برنامج تدرٌبً لائم على مهارات 
بؽداد:  -,/ حٌدر كاظم جاسم دمحم الجٌزانً,,,االبداعً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 336

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة/ طرق تدرٌس الرٌاضٌات
 العنوان -طرق التدرٌس    أ -ـ الرٌاضٌات1

 

1858  

51,0712 

 493خ

 
 خدٌجة عبد حسن حمٌد

الرٌاضٌة لدى طلبة الصفوؾ المنتهٌة للمرحلة الثانوٌة/ الموة 
بؽداد: المعهد العرالً للدراسات  -,خدٌجة عبد حسن حمٌد

 2,16العلٌا، 

 سم28ص؛ 213

 رسالة ماجستٌر للعلوم التربوٌة
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1859  

51,0712 

 945س

 
 سندس نوري شكر

تدرٌبً لائم على المهارات الرٌاضٌة المتضمنة أثر برنامج 
بؽداد:  -,/ سندس نوري شكر,,,فً االختبارات الدولٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 259

 أطروحة دكتوراه فً طرائك تدرٌس الرٌاضٌات

 التعلٌم المتوسط -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 أـ العنوان
 

186,  

51,0712 

 94ش

 
 كرٌمشهد أحمد 

أثر أستخدام خطة كٌلر فً التفكٌر النالد لدى طالبات الصؾ 
بؽداد:  -,االول المتوسط فً مادة الرٌاضٌات/ شهد احمد كرٌم

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 191

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الرٌاضٌات(
 تعلٌم المتوسطال -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1861  



51,0712 

 94ش

 
 شهد كاظم جواد

فً التفكٌر االستداللً لدى   (C.A.S.Eأثر استخدام انموذج  )

/ بؽداد: الجامعة ,,,طالبات لدى طالبات الصؾ الرابع العلمً

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 173

 الرٌاضٌات(رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس 
 التعلٌم االعدادي -طرق التدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 أـ العنوان
 

1862  

51,0712 

 299ط

 
 الطائً، تؽرٌد عبد الكاظم جواد

بناء برنامج أثرائً على وفك الترابطات الرٌاضٌة وأثره فً 

/ تؽرٌد عبد الكاظم جواد ,,,تحصٌل الطالبات المتمٌزات

ربٌة للعلوم الصرفة، كلٌة الت -بؽداد: جامعة بؽداد -,الطائً

2,16 

 سم28ص؛ 321

أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس 
 الرٌاضٌات(

 العنوان -طرق تدرٌس   أ -ـ الرٌاضٌات1

 

1863  

51,0712 

 59ع

 
 العزي، ضحى ساجد ابراهٌم

/ ,,,أثر استخدام استراتٌجٌة سوم فً التفكٌر االبداعً

 2,16التربٌة االساسٌة، كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 2,5

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الرٌاضٌات (
 العنوان-التعلٌم االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1864  

51,0712 

 822ع

 
 عالء مجٌد جاسم

/ ,,,اثر المودٌالت التعلٌمٌة فً اكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة 

كلٌة  -المستنصرٌة بؽداد: الجامعة -,عالء مجٌد جاسم

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 266

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس الرٌاضٌات
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 

1865  

51,0712 

 254ي

 
 الٌاسري، سحر جبار داود

استخدام ثالث استراتٌجٌات تدرٌسٌة واثرها فً التحصٌل 

1866  



بؽداد:  -,جبار داود الٌاسري/ سحر ,,,والتفكٌر الرٌاضً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 255

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة

 سم28ص: اٌض؛ 255

 التعلٌم المتوسط -طرق تدرٌس -ـ الرٌاضٌات1

 أـ العنوان
 

51108 

 922ب

 
 البٌاتً، االء حكمة عبد الستار

السٌطرة على الخزٌن االنتاجً.../ الخوارزمٌة الجٌنٌة فً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,االء حكمة عبد الستار البٌاتً

 2,16االدارة وااللتصاد، 

 سم28ص: اٌض؛ 99

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان -المواد الخام   أ -2ـ الخوارزمٌات   1

 

1867  

53, 

 242أ

 
 ابراهٌم خلٌل خضٌر

/ ,,,الكوبلت على الخواص البرٌة لمتراكبتؤثٌر نترات 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,ابراهٌم خلٌل خضٌر

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,4

 الدبلوم العالً فً فٌزٌاء المواد وتطبٌماتها

 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   ا1

 

1868  

53, 

 242أ

 
 أبراهٌم كاظم جبار

 -,/ ابراهٌم كاظم جبار,,,دراسة الخواص النووٌة لنظائر 
 2,16كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 85

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1869  

53, 

 384أ

 
 احمد حامد عبد حبٌب

/ ,,,دراسة بعض الخصائص  الفٌزٌائٌة آلوكسٌد المؽنٌسٌوم

كلٌة العلوم،  -دٌالىدٌالى: جامعة  -,احمد حامد عبد حبٌب

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 118

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

187,  



 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

53, 

 384أ

 
 أحمد رعد دعٌم

( الخصائص التركٌبٌة CUدراسة تؤثٌر شائبة النحاس )

 -ذي لار: جامعة ذي لار -,/ أحمد رعد دعٌم,,,والبصرٌة

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص؛ 1,5

 رسالة ماجستٌر فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1871  

53, 

 822أ

 
 االء خمٌس برد علوان

دراسة تؤثٌر البالزما ؼٌر الحرارٌة على الخصائص 
 -بؽداد:جامعة بؽداد -,/ االء خمٌس برد علوان,,,التركٌبٌة

 2,16كلٌة العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ ,7

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1872  

53, 

 598أ

 
 أسٌل عادل ٌوسؾ

/ ,,,(a,n( )p,nحساب الحاصل النٌوترونً للتفاعالت )

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,اسٌل عادل ٌوسؾ

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,1

 رسالة ماجستٌر فً علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1873  

53, 

 722أ

 
 البال عبد الجلٌل مهدي

/ البال عبد ,,,(co,tiتحضٌر ودراسة اؼشٌة رلٌمة من )

كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,الجلٌل مهدي

2,16 

 سم28سمح ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1874  

53, 

 922آ

 
 آٌات طاهر ابراهٌم

/ آٌات طاهر ,,,لكٌوبت ممترنخصائص نمل االلكترون 

1875  



كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,ابراهٌم

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

53, 

 99آ

 
 آٌة عبد الكرٌم جاسم

تؤثٌر درجة حرارة الماعدة فً الخصائص التركٌبٌة 
بؽداد: الجامعة  -,/ آٌة عبد الكرٌم جاسم,,,والبصرٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 124

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء 
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1876  

53, 

 922ب

 
 بهاء علً طالب

 -جسر -دور تذبذب الجسر فً نمل االلكترون خالل نظام مانح
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,طالبلابل/ بهاء علً 

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 72

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1877  

53, 

 294ج

 
 الجبوري، فراس دمحم طعمة عباس

دراسة الخصائص التركٌبٌة والكهربائٌة لمركبات البارٌوم 
بؽداد:  -,لجبوري/ فراس دمحم طعمة عباس ا,,,تٌتانٌت

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 127

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ البفٌزٌاء، علم    أ1

 

1878  

53, 

 294ج

 
 الجبوري، ماجد فلٌح حداوي

/ ماجد فلٌح ,,,دراسة تؤثٌر التشوٌب بالكوبالست والنحاس

كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بابلبابل: -,حداوي الجبوري

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 132

 رسالة ماجستٌر علوم فً فٌزٌاء اللٌزر
 العنوان -اللٌزر   أ -2علم    -ـ الفٌزٌاء1

1879  



 

53, 

 284ح

 
 حامد عبد االمٌر ٌونس مخٌبر

دراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لمتراكبات بولً 
دٌالى: جامعة  -,/ حامد عبد االمٌر ٌونس مخٌبر,,,ستاٌرٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 81

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

188,  

53, 

 599ح

 
 حسٌن حٌدر حسٌن

تؤثٌر التموٌة باالطٌان على بعض الخصائص للمتراكب 

كلٌة  -بابل: جامعة بابل -,/ حسٌن حٌدر حسٌن,,,بولٌمري

 2,16فة، التربٌة للعلوم الصر

 سم28ص: اٌض؛ ,5

 دبلوم عالً فً فٌزٌاء المواد وتطبٌماتها
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1881  

53, 

 599ح

 
 حسٌن دمحم علً لطٌؾ

/ ,,,دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة الؼشٌة اوكسٌد الكادمٌوم

كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,حسٌن دمحم علً لطٌؾ

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 92

 ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاءرسالة 
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1882  

53, 

 82ح

 
 حال دمحم حمزة

لٌاس تراكٌز الٌورانٌوم والرادون فً تربة بعض مناطك 
كلٌة العلوم  -/ بؽداد: جامعة بؽداد,,,جنوب شرق بؽداد

 2,16للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 73

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -النووي   ا -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

 

1883  

53, 

 894ح

 
 الحمٌداوي، اٌمان عبد الستار

/ ,,,بناء منظومة بالزما حاجز الجهد العازل النتاج البالزما

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,اٌمان عبد الستار الحمٌداوي

1884  



 2,16العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ ,15

 اطروحة دكتوراه فً الفلسفة فً علم الفٌزٌاء
 العنوان -الفٌزٌاء، علم   أـ 1

 

53, 

 224ر

 
 رائد صالح مجهول

 -,الخصائص المفتاحٌة للبولً اكرٌلٌت/ رائد صالح مجهول
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 64

 الدبلوم العالً فً فٌزٌاء المواد وتطبٌماتها

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1885  

53, 

 296ر

 
 الربٌعً، عمار عٌسى عباس نجم

دراسة الخصائص التركٌبٌة والكهربائٌة والمؽناطٌسٌة 
 -,/ عمار عٌسى عباس نجم الربٌعً,,,للفراٌت الثانوي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء, علم   أ1

 

1886  

53, 

 74ر

 
 رؼد داخل عطشان

/ رؼد داخل ,,,دراسة الخصائص الطٌفٌة لصبؽة الرودامٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,عطشان

 سم28ص: اٌض؛ 76

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1887  

53, 

 998ر

 
 رنٌم دمحم عباس دوش

( الرلٌمة PMMAالؼشٌة )الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة 

 -بابل: جامعة بابل -,/ رنٌم دمحم عباس دوش,,,والسمٌكة

 2,16كلٌة العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 141

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم فٌزٌاء اللٌزر

 العنوان -اللٌزر    أ -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

 

1888  

53, 

 992ر

 
 رٌهام زٌد هادي

1889  



( النانوي النمً Znosتحضٌر ودراسة خصائص ؼشاء )

كلٌة  -كركون: جامعة كركون -,/ رٌهام زٌد هادي,,,

 2,16العلوم، 

 سم28ص؛ 82

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

53, 

 294ز

 
 الزبٌدي، علً دمحم علً

/ ,,,تحدٌد مستوٌات كثافة الطالةالشعة الهاتؾ المحمول

 2,16العلوم، كلٌة  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص؛ 81

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

189,  

53, 

 992ز

 
 زٌنب علً حربً

تؤثٌر درجة حرارة الماعدة على الخصائص البصرٌة 

/ زٌنب علً ,,,والتركٌبٌة  الؼشٌة اوكسٌد الكادمٌوم

 2,16كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,حربً

 سم28ص؛ 96

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1891  

53, 

 992ز

 
 زٌنب ندٌم مطشر

تحضٌر وتشخٌص بعض البلورات السائلة وخالئطهما 
 -البصرة: جامعة البصرة -,/ زٌنب ندٌم مطشر,,,الثنائٌة

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 93

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -علم   أ ـ الفٌزٌاء،1

 

1892  

53, 

 249س

 
 سارة عامر سلمان

تصمٌم وتمٌٌم طالء المضاد لالنعكاس ؼٌر المستمطب/ سارة 
كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عامر سلمان

2,16 

 سم28ص؛ ,6

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

1893  



 

53, 

 92س

 
 سهى عباس ابراهٌم

/ ,,,تمٌٌم التلوث االشعاعً والكٌمٌائً فً معمل البطارٌات

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سهى عباس ابراهٌم

 2,16للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1894  

53, 

 942س

 
 السودانً، زهراء عبد الحسٌن اسماعٌل

دات الطبٌعٌة والصناعٌة فً نماذج بٌئٌة تراكٌز النوٌ
 -,/ زهراء عبد الحسٌن اسماعٌل السودانً,,,مختلفة

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 186

 أطروحة دكتوراه فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1895  

53, 

 982ش

 
 شٌماء احمد كاظم

 In2O3التركٌب المورفولوجً والخواص البصرٌة الؼشٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الرلٌمة/ شٌماء احمد كاظم

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 72

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1896  

53, 

 722ص

 
 صفاء عباس خماط

الرلٌمة  mnseدراسة الخصائص الكهربائٌة الؼشٌة 

بؽدادن الجامعة  -,/ صفاء عباس خماط,,,المرسبة

 2,16كلٌة العلوم،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ ,7

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1897  

53, 

 922ض

 
 ضٌاء جبار عكوش

/ ضٌاء جبار ,,,تضمٌن البرم فً لٌزرات اشباه المواصالت

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,عكوش

1898  



 2,16الصرفة، 

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

53, 

 229ط

 
 الطائً، ضمٌاء حسن محسن

تحضٌر ودراسة بعض الخواص الفٌزٌاوٌة لبعض البولٌمرات 
الموصل:  -,الطائً / ضمٌاء حسم محسن,,,الموصلة

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة الموصل

 سم28ص: اٌض؛ ,13

 أطروحة دكتوراه باختصاص فٌزٌاء الحالة الصلبة
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1899  

53, 

 798ط

 
 الطفٌلً، لٌلى حاكم علن

دراسة تؤثٌر لدرة وطول موجة اللٌزرعلى خواص محالٌل 
 -,اكم علن الطفٌلً/ لٌلى ح,,,الكادمٌوم والحدٌد النانوي

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر علوم فً فٌزٌاء اللٌزر
 العنوان -اللٌزر   أ -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

 

19,,  

53, 

 224ع

 
 العبادي، علً جبار خلؾ

 :ZNSدراسة الخواص التركٌبٌة والكهربائٌة الؼشٌة المركب 
CA  ,,,بابل: جامعة بابل -,/ علً جبار خلؾ العبادي- 

 2,16كلٌة العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 87

 رسالة ماجستٌر علوم فً فٌزٌاء اللٌزر وتطبٌماته

 العنوان -اللٌزر   أ -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

 

19,1  

53, 

 24ع

 
 عبد الرحٌم ضٌاء عامر

/ عبد الرحٌم ضٌاء ,,,تصنٌع دروع والٌة من االشعاع

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ابراهٌم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ ,7

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

19,2  



53, 

 692ع

 
 العطوانً، صدام جاسم دمحم

انٌشتاٌن/  -دراسة نظرٌة لسلون دالة الموجه فً تكثٌؾ بوز

كلٌة  -رة: جامعة البصرةالبص -,صدام جاسم دمحم العطوانً

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 86

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

19,3  

53, 

 822ع

 
 عالء زؼٌر صخٌل

تؤثٌر المعاملة الحرارٌة على بعض الخصائص الفٌزٌائٌة 
 واسط: -,/ عالء زؼٌر صخٌل,,,الؼشٌة اوكسٌد الكادمٌوم

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة واسط

 سم28ص؛ ,9

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

19,4  

53, 

 89ع

 
 علً فاخر حبٌب

 -دراسة نظرٌة للخواص النووٌة لالنوٌة الزوجٌة
 -البصرة: جامعة البصرة -,/ علً فاخر حبٌب,,,الزوجٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28اٌض؛ ص: 136

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

19,5  

53, 

 742غ

 
 ؼفران زحام جبر عبد

/ ,,, BI2S3تصنٌع ودراسة الخصائص الفٌزٌاوٌة لكاشؾ 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ؼفران زحام جبر عبد

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ 79

 اءرسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌ
 العنوان -علم   أ -ـ الفٌزٌاء1

 

19,6  

53, 

 282ؾ

 
 الفتالوي، سارة عبد الحسٌن عبد الكاظم عمران
دراسة الخواص الكهربائٌة والبصرٌة للمتراكب 

/ سارة عبد الحسٌن عبد الكاظم عمران ,,,البولٌمري

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل: جامعة بابل -,الفتالوي

19,7  



2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 65

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

53, 

 958ؾ

 
 فٌصل صادق ثامر

دراسة الخواص البصرٌة والكهربائٌة ومحدد المدرة البصري 
 -البصرة: جامعة البصرة -,/ فٌصل صادق ثامر,,,للصفات

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 168

 علوم فً الفٌزٌاءرسالة ماجستٌر 
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

19,8  

53, 

 268ن

 
 كاظم خضٌر كاظم

التحلٌل الكمً للصور الطبٌة باستخدام تمنٌات التحوٌل 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الموٌجً/ كاظم خضٌر كاظم

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 139

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -أ   ـ الفٌزٌاء، علم1

 

19,9  

53, 

 982ل

 
 لٌلى جندي دمحم

/ ,,,دراسة تؤثٌر اعلومات تشفٌل بالزما الوهج الكهربائً

كلٌة التربٌة/  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,لٌلى جندي دمحم

 2,16لسم الفٌزٌاء، 

 سم28ص: اٌض؛ ,9

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

191,  

53, 

 288م

 
 المالكً، اٌمان عبد الرضا موحً

دراسة نظرٌة بعض العوامل المإثرة فً سلون دالة الموجه 
انشتاٌن/ اٌمان عبد الرضا موحً  -المستخدمة فً تكثٌؾ ٌوز

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,المالكً

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 61

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -اء، علم   أـ الفٌز1ٌ

1911  



 

53, 

 384م

 
 دمحم عبد الزهرة نجدي

دراسة نظرٌة لفحص نمل االلكترون خالل نمطتٌن كمٌتٌن 
 -البصرة: جامعة البصرة -,ممترنتٌن/ دمحم عبد الزهرة نجدي

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص؛ 121

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1912  

53, 

 384م

 
 دمحم عبد الكرٌم سلمان

الخواص التركٌبٌة والبصرٌة والكهربائٌة الؼشٌة كبرٌتٌد 

كركون:  -,/ دمحم عبد الكرٌم سلمان,,,الكادمٌوم الرلٌمة

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة كركون

 سم28ص: اٌض؛ 92

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1913  

53, 

 384م

 
 ناٌؾ علًدمحم 

دراسة تؤثٌر درجة حرارة الماعدة والتشوٌب بالفلور على 
/ دمحم ,,, SNOZالخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

 2,16كلٌة العلوم،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,ناٌؾ علً

 سم28ص: اٌض؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1914  

53, 

 459م

 
 المرسومً، عماد دمحم احمد عبد هللا

تؤثٌر جسٌمات الفضة النانوٌة على الخواص البصرٌة لزجاج 
بؽداد:  -,/  عماد دمحم احمد عبد هللا المرسومً,,,التلٌرٌوم

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 112

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1915  

53, 

 454م

 
 المرشدي، اسراء هاشم عبٌس

دى أثر استعمال الوسائط المتعددة فً التحصٌل العلمً ل
اسراء هاشم عبٌس  /,,,طالبات الصؾ االول المتوسط

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -,المرشدي

1916  



 سم28ص: اٌض؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم العامة
 العنوان -الفٌزٌاء، علم   أـ 1

 

53, 

 495م

 
 مروة جواد كاظم راضً

/ مروة جواد ,,,تحدٌد النشاط االشعاعً فً النظائر المشعة

 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة: جامعة البصرة -,كاظم راضً

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء    أ1

 

1917  

53, 

 498م

 
 علً ؼالبمرٌم ازهر 

تمٌٌم كفاءة خلٌة شمسٌة من مادة السٌلٌكون ذات اخادٌد 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ مرٌم ازهر علً ؼالب,,,مختلفة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,8

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1918  

53, 

 689م

 
 المعموري، زهراء كاظم روضان

( النانوٌة على الخصائص BATIO3تؤثٌر جسٌمات )

/ زهراء كاظم روضان ,,,الكهروبصرٌة للبولٌمرات

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل: جامعة بابل -,المعموري

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 88

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1919  

53, 

 689م

 
 ل خضٌرالمعموري، طٌؾ نبٌ

دراسة الخصائص البصرٌة والكهربائٌة لمركب بولً 
بابل: جامعة  -,/ طبؾ نبٌل خضٌر المعموري,,,ستاٌرٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل

 سم28ص: اٌض؛ 1,4

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

192,  

53,  1921  



 منى لطٌؾ حمد 92م
/ منى ,,,لمستوٌات الطالة االلكترونٌةدراسة عملٌة ونظرٌة 

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بابل: جامعة بابل -,لطٌؾ حمد

 سم28ص: اٌض؛ 97

 رسالة ماجستٌر علوم فً فٌزٌاء اللٌزر
 العنوان -اللٌزر   أ -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

   

53, 

 924م

 
 منار ثاٌر منصور

الرلٌمة ؼٌر  ZHOالخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

بؽداد: الجامعة  -,/ منار ثاٌر منصور,,,المشوبة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 79

 رسالة ماجستٌر علوم فً الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1922  

53, 

 959م

 
 الموسوي، موسى دمحم علً

/ موسى ,,,دراسة تؤثٌر أضافة اوكسٌد الخارصٌن النانوي

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -,الموسويدمحم علً 

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 53

 الدبلوم العالً فً فٌزٌاء المواد وتطبٌماتها
 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

1923  

53, 

 949ن

 
 نورة عزٌز علٌوي

دراسة انتمال طالة الفلورة داخل جزٌئات الوسط الفعال 
كلٌة العلوم  -بابل: جامعة بابل -,اللٌزري/ نورة عزٌز علٌوي

 2,16للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 95

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم فٌزٌاء اللٌزر
 العنوان -اللٌزر   أ -2ـ الفٌزٌاء، علم   1

 

1924  

53, 

 42هـ

 
 هدى نجم عبد

تؤثٌر زٌادة النسب الحجمٌة للكادمٌوم على الخصائص 
هدى نجم  التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة اوكسٌد الخارصٌن/

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد

 سم28ص: اٌض؛ 54

 رسالة ماجستٌر فً الفٌزٌاء

1925  



 العنوان -ـ الفٌزٌاء، علم   أ1

 

53, 

 495هـ

 
 هرٌز دمحم شكر علً

حساب لدرة االٌماؾ التصادمٌة واالشعاعٌة فً بعض 
جامعة كركون:  -,العناصر والمركبات/ هرٌز دمحم علً شكر

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون

 سم28ص؛ 72

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء   أ1

 

1926  

53, 

 828ي

 
 ٌمامة خالد عبد هللا

تؤثٌر التطعٌم والتلوٌن على الخصائص التركٌبٌة 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -,/ ٌمامة خالد عبد هللا,,,والبصرٌة

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28اٌض؛ ص؛: ,11

 رسالة ماجستٌر علوم فً علم المواد
 العنوان -ـ المواد   أ1

 

1927  

53,0,284 

 58ر

 
 رسل اٌاد دمحم امٌن

تحضٌر ودراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لمتراكبات بولً 

بؽداد: الجامعة التكنلوجٌة،  -,/ رسل اٌاد دمحم امٌن,,,فٌنٌل

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 94

 الموادرسالة ماجستٌر فً علم 
 العنوان -ـ المواد    أ1

 

1928  
 

53,0,284 

 225ع

 
 العباسً، سجى اٌاد كاظم

نانو  -كرافٌت -تحضٌر مواد متراكبة )سٌلٌكات الصودٌوم
بؽداد: الجامعة  -,/ سجى اٌاد كاظم العباسً,,,كاربون(

 2,16لسم العلوم التطبٌمٌة،  -التكنلوجٌه

 سم28ص: اٌض؛ 1,2

 الموادرسالة ماجستٌر فً علم 

 العنوان -البترول   ا -2ـ المواد   1

 

1929  

53,07 

 459ب

 
 البرزنجً، حسٌن دمحم صالح ابراهٌم

االحادٌث واالثار التً اوردها االمام ابن جزي المالكً فً 
/ حسٌن دمحم صالح ابراهٌم ,,,كتابه الموانٌن الفمهٌة

193,  



لسم  -دٌوان الولؾ السنً: كلٌة االمام االعظم -,البرزنجً

 2,16لدٌن، اصول ا

 سم28ص: اٌض؛ ,33

 رسالة ماجستٌر فً الحدٌث النبوي

أبن جزي، دمحم بن احمد بن  -2دراسات    -ـ الحدٌث النبوي1

 العنوان -دمحم )محدث(   ا
 

53,0712 

 842ب

 
 البلداوي، دمحم سعد سلمان

/ دمحم سعد ,,, Hermannبناء برنامج تعلٌمً بؤنموذج 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,سلمان البلداوي

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 232

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق تدرٌس -ـ اللٌزر1

 

1931  

53,0712 

 294ج

 
 الجبوري، أحمد جبار علٌوي

تحصٌل فاعلٌة التدرٌس بؤنموذج التحلٌل البنائً فً ال
 -,/ احمد جبار علٌوي الجبوري,,,والمٌول االبتكارٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 176

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرائك تدرٌس التارٌخ(
 العنوان -التعلٌم المتوسط   ا -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1932  

53,0712 

 294ج

 
 الجبوري، لٌث صباح رشٌد

فً تحصٌل طالب الثانً  Presslyأثر التدرٌس بالنموذج 

 -,/ لٌث صباح رشٌد الجبوري,,,المتوسط لمادة الفٌزٌاء
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ ,19

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم
 التفكٌر -2المتوسط    -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 نوانأـ الع
 

1933  

53,0712 

 723خ

 
 الخفاجً، أبتسام جعفر جواد

/ ,,,بناء برنامج تدرٌبً لتعلٌم مهارات التفكٌر عند الطلبة

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ابتسام جعفر جواد الخفاجً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 432

1934  



 اطروحة دكتوراه فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(
 العنوان -تدرٌس   أطرق  -ـ االحٌاء1

 

53,0712 

 857د

 
 دمشك موسى دمحم عباس

اثر استراتٌجً سكامٌر والخرائد الذهنٌة فً تحصٌل طالبات 

 -,/ دمشك موسى دمحم عباس,,,الصؾ االول المتوسط
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 199

 )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة 

 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

  

1935  

53,0712 

 929د

 
 دٌانا عالء ناصر

اثر انموذج ستٌبانز فً تعدٌل الفهم الخاطئ للمفاهٌم 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ دٌانا عالء ناصر,,,الفٌزٌاوٌة 

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 175

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1936  

53,0712 

 296ر

 
 الربٌعً, عادل كامل شبٌب

/ ,,, RISKتعلٌمً فً ضوء برنامج  -فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً

جامعة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عادل كامل شبٌب الربٌعً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 2,7

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1937  

53,0712 

 489ز

 
 ظم حسنالزركانً، دمحم كا

أثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً تحصٌل طالب االول 

 -,/ دمحم كاظم حسن الزركانً,,,المتوسط لمادة الفٌزٌاء
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 171

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(
 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1938  

53,0712 

 922ش

 
 الشٌباوي، ماجد صرٌؾ مسٌر

1939  



/ ماجد ,,,أثر تصمٌم تعلٌمً آلستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,صرٌؾ مسٌر السٌباوي

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 269

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -تدرٌسطرق  -ـ الفٌزٌاء1

 

53,0712 

 247ط

 
 طارق طه ٌاسٌن أحمد

أثر انموذج كارٌن فً تحصٌل ةتنمٌة الذكاء الناجح لطالب 
الصؾ الرابع العلمً فً مادة الفٌزٌاء/ طارق طه ٌاسٌن 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -,أحمد

 سم28ص: اٌض؛ 89

 فً التربٌة )مناهج وطرائك تدرٌس عامة(رسالة ماجستٌر 
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق تدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

194,  

53,0712 

 224ع

 
 العبادي، مصطفى لفته ماضً

فاعلٌة الخرائط الذهنٌة االلكترونٌة بؤستخدام السبورة 

المادسٌة: جامعة  -,/ مصطفى لفته ماضً العبادي,,,الذكٌة

 2,16بٌة، كلٌة التر -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(
 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1941  

53,0712 

 798ع

 
 عمٌل أمٌر جبر ظاهر

فاعلٌة التعلم المدمج والتفكٌر النشط فً تحصٌل مادة 
 -جامعة بؽدادبؽداد:  -,/ عمٌل أمٌر جبر ظاهر,,,الفٌزٌاء

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 219

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الفٌزٌاء1

 

1942  

53,0712 

 295ؾ

 
 فائز سالم عبد

/ فائز ,,,بناء برنامج تدرٌبً لتدرٌسً مختبرات الفٌزٌاء

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سالم عبد

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 191

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الفٌزٌاء(

1943  



 العنوان -طرق تدرٌس   أ -ـ الفٌزٌاء1

 

535058 

 249س

 
 سارة جواد شوجه

/ سارة ,,,دراسة الخواص الطٌفٌة والبصرٌة لضحٌة الفٌنو

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بابل: جامعة بابل -,شوجة جواد

 سم28ص؛ 111

 اللٌزر وتطبٌماتها -رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -فٌزٌاء   أ -ـ اللٌزر1

 

1944  

535058 

 928م

 
 منال مرزة هادي كاظم

تؤثٌر معلمات اللٌزر على الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة 
 -,/ منال مرزة هادي كاظم,,,الكادمٌومالؼشٌة كبرٌتٌد 
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 1,8

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء اللٌزر
 العنوان -فٌزٌاء   أ -ـ اللٌزر1

 

1945  

535058 

 959م

 
 الموسوي، ؼفران حسن ٌاسر

دراسة العوامل المإثرة على انتمال اشعة اللٌزر فً منظومة 
بابل: جامعة  -,/ ؼفران حسن ٌاسر الموسوي,,,االتصاالت

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بابل

 سم28ص: اٌض؛ 1,8

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -فٌزٌاء   أ -ـ اللٌزر1

 

1946  

53907 

 42ن

 
 ندى منصور حسن

طالات التنشٌط المشطٌة والحرارٌة لكاشؾ االثر  دراسة
 -كركون: جامعة كركون -,/ ندى منصور حسن,,,النووي

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص؛ 133

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء النووٌة   أ1

 

1947  

53907 

 499هـ

 
 هدٌة حاتم نصٌؾ

/ هدٌة حاتم ,,,باٌولوجٌةلٌاس النشاط االشعاعً فً نماذج 

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,نصٌؾ

1948  



 سم28ص: اٌض؛ 85

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 العنوان -ـ الفٌزٌاء النووٌة   أ1

 

54, 

 229أ

 
 ابتهال كاظم كرٌم دوش

/ ,,,تحضٌر ودراسة الخواص التركٌبٌة والثرمودٌنامٌكٌة

كلٌة العلومـ  -بابل: جامعة بابل -,دوش ابتهال كاظم كرٌم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 229

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1949  

54, 

 242أ

 
 أبراهٌم حمود خلٌوي

ممارنة تؤثٌر الموجات فوق الصوتٌة متعددة الترددات مع 
ذي لار:  -,/ ابراهٌم حمود خلٌوي,,,مستخلصات نبات

 2,16كلٌة العلوم،  -لار جامعة ذي

 سم28ص: اٌض؛ 96

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

195,  

54, 

 592أ

 
 أزهار فاروق عبد الزهرة

تحضٌر وتشحٌص ودراسة الخواص الكهربائٌة لمتراكب 
بؽداد: جامعة  -,/ ازهار فاروق عبد الزهرة,,,بولٌمري

 2,16للعلوم الصرفة، كلٌة التربٌة  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 82

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1951  

54, 

 592أ

 
 أشواق صالح حسٌن

تحضٌر وتشخٌص  لٌكاندات جدٌدة لثنائً 
بابل: جامعة  -,/ اشواق صالح حسٌن,,,ثارٌوكاربامٌت

 2,16كلٌة العلوم،  -بابل

 سم28ص: اٌض؛ 148

 دكتوراه فلسفة فً الكٌمٌاءأطروحة 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1952  

54,  1953  



 أالء دمحم علً عبد االمٌر 822أ
تحضٌر وتشخٌص لواعد شؾ ومعمداتها المشتمة من 

ذي لار: جامعة ذي  -,/ االء دمحم علً عبد االمٌر,,,االزاتٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -لار

 سم28ص: اٌض؛ ,8

 الكٌمٌاءرسالة ماجستٌر فً علوم 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

54, 

 894أ

 
 االمٌري، نور عبد الخضر سلمان

/ ,,,جدٌدة N-OXIDEتحضٌر وتشخٌص بعض مركبات 

 -ذي لار: جامعة ذي لار -,نور عبد الخضر سلمان االمٌري

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,7

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1954  

54, 

 924ب

 
 بهار ستار مرشد

/ بهار ستار ,,,دراسة الصفات االمتزاجٌة للمحلول المائً

كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,مرشد

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 1,3

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1955  

54, 

 294ج

 
 حسٌن جاسمالجبوري، مرٌم 

/ ,,,دراسة ازالة بعض المبٌدات النباتٌة من محالٌلها المائٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 84

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1956  

54, 

 428ح

 
 حذام عبد علً عبد الحسٌن

حذام عبد علً عبد / ,,,البلمرة التكاثفٌة لمشتمات االثٌلٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل -,الحسٌن

 سم28ص: اٌض؛ 94

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

1957  



 

54, 

 599ح

 
 حسٌن علً كاظم كحوٌش

/ ,,,تحضٌر وتشخٌص معمدات بعض العناصر الفلزٌة

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,حسٌن علً كاظم كحوٌش

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 135

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1958  

54, 

 879ح

 
 الحلفً، دمحم علً مهدي

تحضٌر وتشخٌص وتمٌٌم بعض معمدات لواعد شؾ آلٌونً 
البصرة: جامعة  -,/ دمحم علً مهدي الحلفً,,,النحاس

 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة

 سم28ص؛ 1,7

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1959  

54, 

 723خ

 
 الخفاجً، اٌمان حٌبن حسن علً

/ اٌمان حسٌن ,,,التحررالمسٌطر علٌه االطالق االلبومٌن

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,حسن علً الخفاجً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 113

 علوم الكٌمٌاءرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

196,  

54, 

 92ر

 
 رنا عباس رشٌد

طرائك جدٌدة لالستخالص المشترن لبعض العمالٌر 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ رنا عباس رشٌد,,,والفلزات

 2,16العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 179

 رسالة ماجستٌر علوم فً الكٌمٌاء )الكٌمٌاء التحلٌلٌة(
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1961  

54, 

 969ر

 
 روعة رضوان عبد البالً

معالجة تلوث المٌاه الصناعٌة الملوثة بالكبرٌتات من مصطفى 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -/ بؽداد: جامعة بؽداد,,,الدورة

1962  



2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 142

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -علم   أ -ـ الكٌمٌاء1

 

54, 

 942ز

 
 زهراء حمٌد كامل

/ ,,,تحضٌر وتشخٌص بعض مركبات الناٌترون الجدٌدة

كلٌة العلوم،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,زهراء حمٌد كامل

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم المرأن
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

  

1963  

54, 

 942ز

 
 زهراء عبد الكرٌم طابور

تحضٌر وتشخٌص بعض البولٌمرات الكالبٌة الجدٌدة ودراسة 
بؽداد: جامعة  -,/ زهراء عبد الكرٌم طابور,,,كفاءتها

 2,16كلٌة العلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 114

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1964  

54, 

 42س

 
 سرى سالم عبٌد

/ سرى سالم ,,, -4 -تحضٌر بعض مشتمات الثاٌوزلٌدٌنون

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -االنبار: جامعة االنبار-,عبٌد

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 98

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1965  

54, 

 64س

 
 سعد عزٌز عطٌة

 التحضٌر والتشخٌص الطٌفً والحراري لبعض المعمدات
 -,/ سعد عزٌز عطٌة,,,الفلزٌة المشتمة من لٌكاند 
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ ,15

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1966  



54, 

 822س

 
 سماء مهدي حسن

/ ,,,تحضٌر وتشخٌص معمدات كاربوبالنتٌن جدٌدة للبالتٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل -,حسناسماء مهدي 

 سم28ص؛ 94

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1967  

54, 

 823س

 
 سماح عباس جهاد

تحضٌر بعض لواعد شؾ الثنائٌة المتماثلة وؼٌر المتماثلة 
البصرة:  -,/ سماح عباس جهاد,,,الجدٌدة ومعمداتها

 2,16العلوم، كلٌة  -جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ ,9

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1968  

54, 

 994س

 
 سهٌر صالح أحمد

أستخالص وتمدٌر كمٌات نزرة لبعض المبٌدات فً العٌنات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ سهٌر صالح احمد,,,البٌئٌة

 2,16العلوم للبنات، 

 سم28ص؛ 195

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1969  

54, 

 928س

 
 السٌامر، سارة كاظم حسٌن

دراسة الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وتمدٌر الفٌنوالت 
 -,/ سارة كاظم حسٌن السٌامر,,,وبعض العناصر الثمٌلة
 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص؛ 74

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء رسالة
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

197,  

54, 

 849ش

 
 الشمري، اسراء عبد الكاظم جاسم

تحضٌر وتشخٌص ودراسة باٌولوجٌةلبعض المركبات ثنائٌة 
ذي لار:  -,/ اسراء عبد الكاظم جاسم الشمري,,,االزو

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة ذي لار

 سم28ص: اٌض؛ 125

1971  



 ماجستٌر فً الكٌمٌاءرسالة 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

54, 

 892ط

 
 الطلٌباوي، عبد اللطٌؾ عبد الكاظم ماشاؾ

دراسة بعض العناصر والمركبات العضوٌة فً نماذج من 

/ عبد اللطٌؾ عبد الكاظم ماشاؾ ,,,الفتات الصخري

كلٌة  -جامعة ذي لار -ذي لار: جامعة ذي لار -,الطلٌباوي

 2,16 العلوم،

 سم28ص: اٌض؛ 128

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   ا1

 

1972  

54, 

 922ط

 
 طٌبة ابراهٌم دمحم

تحضٌر وتشخٌص بعض المشتمات الجدٌدة من معوضات 

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,/ طٌبة ابراهٌم دمحم,,,الناٌترو

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 161

 ماجستٌر فً الكٌمٌاء/ الكٌمٌاء العضوٌةرسالة 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1973  

54, 

 438ع

 
 عبد الرحمن نوري اٌوب

 -6 -تحضٌر ودراسة فاعلٌة بعض مركبات )أندازول
البصرة: جامعة  -,/ عبد الرحمن نوري أٌوب,,,أٌمٌنو(

 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 56

 الكٌمٌاءرسالة ماجستٌر فً علوم 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1974  

54, 

 822ع

 
 عالء عبد الكرٌم ابراهٌم الفٌاض

 دراسة حركٌة ثرمودٌنامٌكٌة المتزاز مركب التتراساٌكلٌن
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ عالء عبد الكرٌم ابراهٌم فٌاض,,,

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 73

 الكٌمٌاء رسالة ماجستٌر فً علوم
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1975  

54,  1976  



 علً أمجد فائك عباس 89ع
تحضٌر وتشخٌص وتمٌٌم الفعالٌة الباٌولوجٌة لمعمدات 

بؽداد:  -,/ علً امجد فائك عباس,,,العناصر االنتمالٌة

 2,16كلٌة العلوم،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 117

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان -أـ الكٌمٌاء   1

 

54, 

 89ع

 
 علً فاهم دمحم

دراسة طٌفٌة وتحلٌلٌة لمعمدات لواعد شؾ مشتمة من 
 -بابل: جامعة بابل -,/ علً فاهم دمحم,,,امٌنو -المركب بارا

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 78

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1977  

54, 

 84ع

 
 عمر كرٌم نجم

/ ,,,دراسة حركٌة وثرمودٌنامٌكٌة المتزاز صبؽة أخضر

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عمر كرٌم نجم

 2,16الصرفة، 

 سم28ص؛ 78

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1978  

54, 

 268ؾ

 
 الفاضلً، سلوان مإٌد علً

بالحمن تصمٌم نظام كشؾ كهروكٌمٌائً للتحلٌل 

الموصل:  -,/ سلوان مإٌد عسل الفاضلً,,,الجرٌانً

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة الموصل

 سم28ص: اٌض؛ 59

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1979  

54, 

 384م

 
 دمحم حسن فارس

تحضٌر وتشخٌص لٌكاندات لواعد شؾ جدٌدة مشتمة من 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فارس/ دمحم حسن ,,,المٌندازول

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 94

198,  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

54, 

 384م

 
 دمحم رٌاض عبد العزٌز عبد الرزاق

/ ,,,تحضٌر وتشخٌص بعض الشبكات البولٌمرٌة الهالمٌة

بصرة: جامعة ال -,دمحم رٌاض عبد العزٌز عبد الرزاق

 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1981  

54, 

 384م

 
 دمحم عبد الحسٌن سلمان

تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌة الدوائٌة لبعض المشتمات 
المادسٌة: جامعة  -,/ دمحم عبد الحسٌن سلمان,,,الكلونازٌبام

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 145

 رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1982  

54, 

 384م

 
 دمحم لاسم دمحم حسن

التمرٌر الطٌفً المتزاز بكترٌا المولونٌة والمكورة العنمودٌة 
المادسٌة:  -,/ دمحم لاسم دمحم حسن,,,من المحالٌل المائٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 112

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1983  

54, 

 384م

 
 دمحم ناظم داود

تحضٌر وتشخٌص ودراسة التفكن الحراري والضوئً لمركب 

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,/ دمحم ناظم داود,,,صبؽة آزو

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء، علم   أ1

 

1984  

54, 

 499م

 
 مروة هاشم عباس

1985  



/ ,,,طرائك طٌفٌة جدٌدة لتمدٌر مٌتاكلوٌراماٌد هٌدروكلوراٌد

 2,16كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل -,مروة هاشم عباس

 سم28ص: اٌض؛ 123

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

54, 

 929م

 
 منتهى مرجان علٌوي

دراسة لعملٌة استخالص حامض التانن فً ازالة الفلزات 
بؽداد:  -,الثمٌلة من المٌاه الصناعٌة/ منتهى مرجان علٌوي

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 123

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -الكٌمٌاء   أـ 1

 

1986  

54, 

 942ن

 
 نٌران حسٌن علً فرج

/ ,,,تصمٌم منظومة حمن جرٌانً جدٌدة لتمدٌر الكلٌوكونٌول

كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل -,نٌران حسٌن علً فرج

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 115

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1987  

54, 

 929هـ

 
 الهٌتً، دمحم خلٌل ابراهٌم لطٌؾ

/ دمحم خلٌل ,,,انتاج اوكسٌد الخارصٌن النمً من مخلفات 

كلٌة التربٌة  -االنبار: جامعة االنبار -,الراهٌم لطٌؾ الهٌتً

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء   أ1

 

1988  

54, 

 59و

 
 ابراهٌم جابر راضًوسن 

فً احداث مرض  cd36تؤثٌر الطفرات فً جٌن 

بؽداد: جامعة  -,/ وسن ابراهٌم جابر راضً,,,السكري

معهد الهندسة الوراثٌة والتمنٌات االحٌائٌة للدراسات  -بؽداد
 2,16العلٌا، 

 سم28ص: اٌض؛ 139

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة الوراثٌة والتمنٌات االحٌائٌة

1989  



 العنوان -الكٌمٌاء    أـ 1

 

54,0712 

 549أ

 
 االسدي، علً ثامر هانً

تصمٌم تعلٌمً وفما لستراتٌجٌات الفهم المرائً وأثره فً 
بؽداد:  -,/ علً ثامر هانً االسدي,,,تحصٌل مادة الكٌمٌاء

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 253

 ) تدرٌس الكٌمٌاء( اطروحة دكتوراه فً التربٌة
 العنوان -التعلٌم المتوسط   ا -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

199,  

54,0712 

 922ب

 
 البٌاتً، هافانا رافع نعمان

فً تحصٌل طالبات الصؾ  stepanzأثر التدرٌس بؤنموذج 

 -,/ هافانا رافع نعمام البٌاتً,,,الرابع العلمً لمادة الكٌمٌاء
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 221

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرائك تدرٌس العلوم(

 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

1991  

54,0712 

 898ت

 
 التمٌمً، أحمد لعٌبً حسٌن

تعدٌل المٌم الخاطئ  stofleh & stoddartأثر أنموذجً 

بؽداد:  -,/ اجمد لعٌبً حسٌن التمٌمً,,,للمفاهٌم الكٌمٌائٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 286

 رسالة دكتوراه فً الفلسفة

 العنوان -المرحلة المتوسطة   ا -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

1992  

54,0712 

                                                     692خ

 
 الخطٌب, زهراء انور عبد االمٌر سعٌد

فً تحصٌل طالبات الصؾ االول المتوسط  Paksaاثر اسلوب 

 -,/ زهراء انور عبد االمٌر سعٌد الخطٌب,,,لمادة الكٌمٌاء
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص: اٌض؛ 217

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم
 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

1993  

54,0712 

 796ر

 
 الرفٌعً، زٌنب دمحم رضا جعفر

اثر استعمال انموذج كولب فً التحصٌل لدى طالبات الصؾ 

1994  



بابل:  -,/ زٌنب دمحم رضا جعفر الرفٌعً,,,االول المتوسط

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -جامعة بابل

 سم28ص؛ ,17

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم العامة

 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -التدرٌس طرق -ـ الكٌمٌاء1

 

54,0712 

 994ز

 
 الزهٌري، جمٌلة كاظم مجٌد

فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً على وفك نظرٌة الدماغ الكلً لهٌرمان 
 -,/ جمٌلة كاظم مجٌد الزهٌري,,,فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 مس28ص: اٌض؛ 318

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة )طرق تدرٌس الكٌمٌاء(
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

1995  

54,0712 

 823س

 
 سماح خضر نؽماش حمزة

أثر استعمال استراتٌجٌة بدٌوي فً التحصٌل والتفكٌر 
االبداعً لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسطفً مادة الكٌمٌاء/ 

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ 118

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم

 العنوان -طرق تدرٌس   أ -ـ الكٌمٌاء1

 

1996  

54,0712 

 849ش

 
 الشمري، ؼفران هالل عبد الحسٌن

أثر برنامج االثراء الوسٌلً فً تحصٌل طلبة كلٌة التربٌة 
/ ؼفران هالل عبد الحسٌن ,,,الكٌمٌاءاالساسٌة لمادة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الشمري

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 246

 رسالة ماجستٌر )طرق تدرٌس العلوم(

 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ الكٌمٌاء1

 

1997  

54,0712 

 929ش

 
 شوان فرح سعٌد

راتٌجٌات جانبً برنامج تدرٌسً لمدرسً الكٌمٌاء وفما الست
/ شوان فرح ,,,الدماغ وأثره فً ممارساتهم التدرٌسٌة

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سعٌد

2,16 

 سم28ص؛ 268

1998  



 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

54,0712 

 569م

 
 عبد الحسٌن المسعودي، سارة علً

تصمٌم تعلٌمً وفما للتعلم المائم على الدماغ ذي 

بؽداد:  -,/ سارة علً عبد الحسٌن المسعودي,,,الجانبٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 163

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة )طرق تدرٌس الكٌمٌاء(

 العنوان -انوي   أالتعلٌم الث -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

1999  

54,0712 

 977م

 
 موفك عبد الزهرة عبد الرضا

تحلٌل كتب الكٌمٌاء للمرحلة المتوسطة على وفك لضاٌا العلم 
بؽداد:  -,/ موفك عبد الزهرة عبد الرضا,,,والتكنلوجٌا

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 192

 المناهج الدراسٌةرسالة ماجستٌر فً التربٌة/ 

 العنوان -المرحلة المتوسطة   أ -طرق التدرٌس -ـ الكٌمٌاء1

 

2,,,  

541 

 822أ

 
 االء عبد الرحٌم رإوؾ

دراسة الخواص الطٌفٌة والحرارٌة للجزٌئتٌن )تالشً مثٌل 
كركون: جامعة  -,/ االء عبد الرحٌم رإوؾ,,,االلمنٌوم(

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون

 سم28ص: اٌض؛ 72

 ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء رسالة
 العنوان -ـ الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة   أ1

 

2,,1  

54103 

 524ب

 
 البشار، دمحم ناٌؾ دمحم شٌت

تعٌٌن دوال المواصلة والدوال الثرمودٌنامٌكٌة لحامض 
الموصل:  -,/ دمحم ناٌؾ دمحم شٌت البشار,,,الهٌبورٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة الموصل

 سم28ص: اٌض؛ 147

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة
 العنوان -ـ الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة   أ1

 

2,,2  

541036 

 999ح

 
 حنٌن فاضل عباس

دراسة حركٌة وثرمودٌنامٌكٌة المتزاز بعض االصباغ 

2,,3  



بؽداد:  -,/ حنٌن فاضل عباس,,,باستخدام اوراق الكالبتوز

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28؛ ص: اٌض127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء

 العنوان -ـ الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة   أ1

 

543 

 797ر

 
 رفٌؾ جواد كاظم

دراسة تحلٌلٌة عن التلوث بالعناصر الثمٌلة وبعض المتؽٌرات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ رفٌؾ جواد كاظم,,,الكٌمٌائٌة

 2,16العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 142

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء رسالة
 العنوان -ـ الكٌمٌاء التحلٌلٌة   أ1

 

2,,4  

543 

 922ض

 
 ضٌاء زكً مشكور

التران االستخالص بنمطة المٌمة والتمدٌر الطٌفً لبعض 
المادسٌة: جامعة -,/ ضٌاء زكً مشكور,,,االٌونات الفلزٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 112

 علوم الكٌمٌاء التحلٌلٌةرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء التحلٌلٌة   أ1

 

2,,5  

543 

 294ع

 
 العبٌدي، هند احمد محمود

طرائك طٌفٌة لتمدٌر الكروم فً نماذج مختلفة/ هند احمد 
كلٌة العلوم،  -الموصل: جامعة الموصل -,محمود العبٌدي

2,16 

 سم28ص؛ 215

 أطروحة دكتوراه فً الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 العنوان -الكٌمٌاء التحلٌلٌة   أـ 1

 

2,,6  

543 

 289ل

 
 الالمً، مرٌم محسن عبد حسٌن

التمدٌر الطٌفً للتتراساٌكلٌن والدوكسٌاٌكلٌن 

بؽداد:  -,/ مرٌم محسن عبد حسٌن الالمً,,,واالموكسٌلٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 134

 التحلٌلٌة رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء التحلٌلٌة   أ1

2,,7  



 

546 

 848أ

 
 أكرم عبد المادر دمحم السلٌم اؼا

تحضٌر وتشخٌص عدد من لواعد شٌؾ الحلمات الكبٌرة 
 -,/ اكرم عبد المادر دمحم السلٌم أؼا,,,المتعددة السن الجدٌدة

 2,16كلٌة العلوم،  -الموصل: جامعة الموصل

 سم28ص: اٌض؛ 185

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان -ـ الكٌمٌاء ؼٌر العضوٌة   أ1

 

2,,8  

546 

 824ع

 
 عمار حسٌن دمحم جمعة

/ ,,,تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌة المضادة للبكترٌا

كلٌة  -الموصل: جامعة الموصل -,عمار حسٌن دمحم جمعة

 2,16العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 م الكٌمٌاءرسالة ماجستٌر فً علو
 العنوان -ـ الكٌمٌاء العضوٌة   أ1

 

2,,9  

547 

 384أ

 
 احمد لٌث عبد الحلٌم

تحضٌر ودراسة الفعالٌة الحٌوٌة لمعمدات االمٌنٌة ثنائٌة 
 -,/ أحمد لٌث عبد الحلٌم,,,السن مع اٌونات البالتٌن
 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 129

 علوم الكٌمٌاءرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ المركبات العضوٌة   أ1

 

2,1,  

547 

 294ج

 
 الجبوري، أطٌاؾ لصً كاظم

تحضٌر بعض مشتمات الفثالٌماٌد والمالٌماٌد المحتوٌة على 
 -,/ أطٌاؾ لصً كاظم الجبوري,,,حلمة البنزوثاٌازول
 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 84

 ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء العضوٌةرسالة 
 العنوان -ـ الكٌمٌاء العضوٌة   أ1

 

2,11  

55, 

 294ج

 
 الجبوري، عماد جاسم دمحم

/ عماد ,,,دراسة ممارنة لتحدٌد سرعة الموجات الزلزالٌة

كلٌة العلوم،  -الموصل: جامعة الموصل -,جاسم دمحم الجبوري

2,12  



2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 85

 الجٌوفٌزٌاءرسالة ماجستٌر علوم االرض/ 
 العنوان -ـ فٌزٌاء االرض   أ1

 

551 

 459ب

 
 البرزنجً، فٌان صالح الدٌن دمحم

معدنٌة وجٌموكٌمٌائٌة الرواسب الحدٌثة فً منطمة شٌوه 
 -,/ فٌان صالح الدٌن دمحم البرزنجً,,,سور وخالو بازٌانً

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون: جامعة كركون

 سم28ص: اٌض؛ 149

 ماجستٌر فً الجٌولوجٌا التطبٌمٌةرسالة 
 العنوان -كركون(   ا -ـ الجٌولوجٌا )العراق1

 

2,13  

551 

 27ج

 
 الجاؾ، آالن عباس دمحم

دراسة جٌوتكتٌكٌة الطراؾ حوض سد شبوه سور لبعض 
كركون: جامعة  -,االؼراض الهندسٌة/ آالن عباس دمحم الجاؾ

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون

 سم28ص: اٌض؛ 121

ماجستٌر فً علم الجٌولوجٌا التطبٌمٌة تخصص رسالة 
 )الجٌولوجٌا التركٌبٌة والهندسٌة(

 العنوان -شمال كركون )حوض سد شٌوه(   أ -ـ الجٌولوجٌا1

 

2,14  

551 

 929د

 
 دٌانا عزٌز باٌز

 -دراسة تمٌٌمٌة آلطٌان تكوٌن الممدادٌة )الماٌوسٌن المتؤخر
/ دٌانا ,,,البالٌوسٌن( النتاج سواحل حفر االبار النفطٌة

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون: جامعة كركون -,عزٌز باٌز

 سم28ص؛ 96

 رسالة ماجستٌر فً الجٌولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -محافظة كركون   أ -العراق -ـ الجٌولوجٌا1

 

2,15  

551 

 222ر

 
 الرباتً، ولٌد سالم مجٌد

 -تمٌٌم استمرارٌة المنحدرات الصخرٌة فً منطمة هٌدان
كركون: جامعة  -,ولٌد سالم مجٌد الرباتً/ ,,,اربٌل

 2,16كلٌة العلوم،  -كركون

 سم28ص: اٌض؛ 95

 رسالة ماجستٌر علوم فً الجٌولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -شمالً العراق )اربٌل(   أ -ـ الجٌولوجٌا1

2,16  



 

551 

 294ز

 
 الزبٌدي، مها مازن عبد اللطٌؾ

دراسة تؤثٌر الحٌاة تحت السطحٌة على الخصائص 
بابل:  -,/ مها مازن عبد اللطٌؾ الزبٌدي,,,لجٌوتكنٌكٌةا

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة بابل

 سم28ص: اٌض؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علم االرض التطبٌمً
 مدٌنة الحلة -محافظة بابل -الحٌاة -2ـ االرض، علم   1

 أـ العنوان
 

2,17  

551 

 299ط

 
 الطائً، اسٌل موفك دمحم

لاللالٌم التضارٌسٌة فً الجزٌرة الخصائص المناخٌة 
بؽداد:  -,والهضبة الؽربٌة للعراق/ اسٌل موفك دمحم الطائً

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 147

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان -ـ المناح   أ1

 

2,18  

551 

 942ؾ

 
 الفهداوي، عمار ٌاسٌن عواد
الهٌدرولوجٌة لنهر هٌزوب التحلٌل الجؽرافً للخصائص 

 -,/ عمار ٌاسٌن عواد الفهداوي,,,ومجاالت استثماره
 2,16كلٌة االداب،  -االنبار: جامعة االنبار

 سم28ص؛ 168

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 -الهٌدرولوجٌا )نهر هٌزوب -2ـ الجؽرافٌة الطبٌعٌة   1

 العنوان -شمال العراق(   أ
 

2,19  

551 

 958هـ

 
 دمحم هوشمه ند علً

/ ,,,دراسة تلوث التربة والمٌاه لمولع الطمر الصحً

كلٌة العلوم،  -كركون: جامعة كركون -,هوشمه ند علً دمحم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 113

 رسالة ماجستٌر علوم فً الجٌولوجٌا التطبٌمٌة
 العنوان -محافظة كركون(   أ -ـ الجٌولوجٌا )العراق1

 

2,2,  

55101 

 299ع

 
 حنظلالعانً، عصام حمدان 

معالجة نماذج من الكثبان الرملٌة لمناطك مختارة من العراق/ 

2,21  
 



 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عصام حمدان حنظل العانً

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص؛ 125

 رسالة ماجستٌر علوم فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ الجٌولوجٌا )االرصاد الجوٌة(   أ1

 

55104 

 994ز

 
 دمحم الزهٌري، مظهر ابراهٌم

أثر العملٌات الجٌومورفولوجٌة على جبل برنان جنوب ؼرب 
دٌالى: جامعة  -,سد دربندخان/ مظهر ابراهٌم دمحم الزهٌري

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى

 سم28ص؛ 198

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 ـ الجٌومورفولوجٌا )جبل برنان جنوب ؼرب دربندخان(1

 أـ العنوان
 

2,22  

5510514 

 299ر

 
 رانٌة رتئد عبد الدائم

فً بؽداد/ رانٌة رائد  Eتؤثٌر النشاط الشمسً على تؤٌن طبمة 

كلٌة العلوم،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد الدائم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 47

 رسالة ماجستٌر فً علوم الجو
 العنوان -ـ المناخ   أ1

 

2,23  

55106 

 924أ

 
 أٌاد شذر عبد عزوز

وجات الرطوبة الصٌفٌة المإثرة فً مناخ العراق/ أٌاد تكرار م
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,شذر عبد عزوز

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 298

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان -الجؽرافٌه   ا -2العراق    -ـ المناخ1

 

2,24  

55106 

 944ج

 
 الجوذري، لحطان حسٌن دمحم

زراعة اشجار الفاكهة فً لضاء الماسم/ أثر المناخ فً 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,لحطان حسٌن دمحم الجوذري

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص: اٌض؛ 185

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

2,25  



 الزراعة -3الفاكهة )لضاء الماسم(  -2ـ المناخ   1

 أـ العنوان
 

55106 

 42ش

 
 شذى حمٌد احمد

الشمالٌة والشمالٌة الشرلٌة واثرها فً بعض دراسة الرٌاح 

بؽداد:  -,عناصر وظواهر مناخ العراق/ شذى حمٌد احمد

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 173

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان -ـ المناخ )العراق(   أ1

 

2,26  

55106 

 925ع

 
 العٌاش، ؼفران عبد االمٌر كاظم

حتباس الحراري فً تؽٌٌر حدود الالٌم العراق المناخٌة/ أثر اال
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,ؼفران عبد االمٌر كاظم العٌاش

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص: اٌض؛ 149

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان -العراق   ا -ـ المناخ1

 

2,27  

55106 

 942ؾ

 
 الفهداوي، عباس طراد ساجت

فً خصائص التربة لمضائً بدرة والحً/ عباس  أثر المناخ
كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,طراد ساجت الفهداوي

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 277

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌة )لضائً بدرة والحً( -2ـ المناخ، علم   1

 أـ العنوان
 

2,28  

57, 

 954أ

 
 أٌسر عاشور خلؾ

الرمان على التعبٌر الجٌنً  تؤثٌر مستخلص الكحولً لمشور
 -كربالء: جامعة كربالء -,/ أٌسر عاشور خلؾ,,,للمورث

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,29  

57,  
 بتول دمحم علوان

2,3,  



تٌروٌد ممارنة طرٌمتً النشر والطمر فً انتاج س 298ب
 -دٌالى: جامعة دٌالى -,/ بتول دمحم علوان,,,الوذونوالٌد

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: أٌض؛ 56

 ـ رسالة ماجستٌر فً علم االحٌاء1

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

57, 

 459ب

 
 البرزنجً، اسراء عبد الكرٌم هادي أمٌن

/ ,,,دراسة شكلٌائٌة ونسجٌة فً نوعٌن من الطٌور العرالٌة

 -بؽداد: جتمعة بؽداد -,أسراء عبد الكرٌم هادي البرزنجً

 2,16كلٌة العلوم الصرفة، 

 سم27ص؛ 146

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,31  

57, 

 742ب

 
 البؽدادي، نادٌة جعفر كاظم

/ ,,,فً شط العرب Lamarck, 1822حٌاتٌة المولع الدخٌل 

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,نادٌة جعفر كاظم البؽدادي

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 1,4

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,32  

57, 

 922ب

 
 البٌاتً، عالء دمحم حمٌد

المإشرات المناعٌة والكٌموحٌوٌة لدى مرضى دراسة بعض 
دٌالى: جامعة  -,/ عالء دمحم حمٌد البٌاتً,,,الفشل الكلوي

 2,16كلٌة العلوم،  -دٌالى

 رسالة ماجستٌر فً لسم علوم الحٌاة
 العنوان -امراض   أ -الفشل الكلوي -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,33  

57, 

 242ت

 
 تارا آسو طاهر عزٌز

/ ,,,المائً الحار لبذور اوراق نبات الحلبةتؤثٌر المستخلص 

كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,تارا آسو طاهر عزٌز

 2,16للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ 121

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

2,34  



 

57, 

 79ت

 
 تمً عبد الكرٌم حمٌد

البالزمٌدي للبكترٌا المخمرةلسكر دراسة ممارنة للمحتوى 
 -بؽداد: جاكعة بؽداد -,/ تمى عبد الكرٌم حمٌد,,,الالكتوز

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 166

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -البكترٌا   أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,35  

57, 

 294ج

 
 الجبوري، نٌران عدنان عبد الكاظم

ٌن هجٌنٌٌن من الفاتكوماٌسٌن تحضٌر وتشخٌص مضاد
/ نٌران عدنان عبد الكاظم ,,,والسبروفلوكساسٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -كربالء: جامعة كربالء -,الجبوري

 سم28ص؛ 121

 رسالة ماجستٌر علوم فً الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,36  

57, 

 942ج

 
 الجورانً، اٌمان عدنان مزهر

عالً الحساسٌة منبئ لوفٌات مرضى  C–البروتٌن التفاعلً 

دٌالى: جامعة  -,الؽسٌل الدموي/ أٌمان عدنان مزهرالجورانً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم،  -دٌالى

 سم28ص؛ 74

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاةم علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,37  

57, 

 292ح

 
 الحبٌب، عبٌر هادي فرهود

والجزٌئً لالنواع البكتٌرٌة المصاحبة التوصٌؾ المظهري 
 -ذي لار -,/ عبٌر هادي فرهود الحبٌب,,,لحاالت الحروق

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة ذي لار

 سم28ص: اٌض؛ 165

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -البكترٌا   ا -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,38  

57, 

 494ح

 
 رالحدٌدي، نور دمحم شكو

عزل وتشخٌص بعض أنواع البكترٌا فً بٌئة مستشفى أزادي 
كركون: جامعة  -,/ نور دمحم شكور الحدٌدي,,,التعلٌمً

2,39  



 2,16كلٌة العلوم،  -كركون

 سم28ص؛ 135

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ االحٌاء المجهرٌة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

57, 

 284خ

 
 الخالدي، ساهرة حسٌن حسن

تمٌٌم كفاءة وحدة المعالجة فً شركة دٌالى للصناعات 
بؽداد: جامعة  -,/ ساهرة حسٌن حسن الخالدي,,,الكهربائٌة

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد

 سم28ص؛ 1,6

 العنوان -علم   أ -ـ االحٌاء1

 

2,4,  

57, 

 284خ

 
 الخالدي، زوٌدة كاظم خضٌر

/ ,,,ةدراسة بكترٌولوجٌة لبعض اجناس البكترٌا السالب

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,زوٌدة كاظم خضٌر الخالدي

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 149

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم االحٌاء المجهرٌة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,41  

57, 

 898د

 
 الدلٌمً، فاطمة ٌوسؾ ماطر

المائٌة والكحولٌة لنباتً الفعالٌة البٌولوجٌة للمستخلصات 
دٌالى:  -,/ فاطمة ٌوسؾ ماطر الدلٌمً,,,البابونج والحلبة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 135

 االحٌاء المجهرٌة -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,42  

57, 

 296ر

 
 الربٌعً، فائزة جبار جودة

التؽٌرات النسجٌة والنسجٌة الشكلٌائٌة المٌاسٌة لعمار اللٌفتر 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ فائزة جبار جودة الربٌعً,,,اسٌتام

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 216

اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ علم 
 النسٌج

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,43  



57, 

 74ر

 
 رؼد ناجً شهاب احمد

/ ,,,الكشؾ عن بعض الحركٌات الخلوٌة واالخماج البكتٌرٌة

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,رؼد ناجً شهاب احمد

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 145

رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم االحٌاء المجهرٌة 
 والمناعة 

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   ا1

 

2,44  

57, 

 92ر

 
 رإى سالم عباس

/ رإى سالم ,,,دراسة تؤثٌر الترب المعاملة بالمواد النانوٌة

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عباس

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 136

 أطروحة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -علم   أ -ـ االحٌاء1

 

2,45  

57, 

 294ز

 
 ناظم عبد الستارالزبٌدي، اسراء 

تحدٌد المابلٌة التمنٌعٌة لمستضد بروتٌن الؽالؾ الخارجً 

المادسٌة:  -,/ اسراء ناظم عبد الستار الزبٌدي,,,لبكترٌا

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة/ أحٌاء مجهرٌة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,46  

57, 

 942ز

 
 زهراء كاتب جمعة

دراسة الماٌكوبالزما لمعالجة الحاالت العمم فً الرجال فد 
 -البصرة: جامعة البصرة -,مدٌنة البصرة/ زهراء كاتب جمعة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ ,17

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,47  

57, 

 862س

 
 كرٌم سلطان سلطان

تؤثٌر ٌعض المضادات الحٌوٌة على االستجابة المناعٌة فً 
كربالء:  -,مرض التهاب السبٌل البولً/ سلطان كرٌم سلطان

2,48  



 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة كربالء

 سم28ص: اٌض؛ 117

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 امراض -التهاب السبٌل البولً -2ـ االحٌاء، علم   1

 أـ العنوان
 

57, 

 922س

 
 سناء لاسم بدر

/ سناء ,,,خصائص خمائر البٌئة النهرٌة لمحافظة البصرة

 2,16كلٌة التربٌة،  -البصرة: جامعة البصرة -,لاسم بدر

 سم28ص: اٌض؛ 133

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة )تمنٌة حٌوٌة(
 العنوان -علم   أ -ـ االحٌاء1

 

2,49  

57, 

 289ش

 
 دمحم حسٌنالشامً، نجاة جمعة 

/ نجاة جمعة ,,,دراسة بٌئٌة على مجتمع الهائمات الحٌوانٌة

كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,دمحم حسٌن الشامً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 157

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,5,  

57, 

 982ش

 
 شٌماء حسن علً

 Naemophilus Influenzaeدراسة بكترٌولوجٌة لبكترٌا 

كركون:  -,/ شٌماء حسن علً,,,فً التهاب اللوزتٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة كركون

 سم28ص؛ 142

 االحٌاء المجهرٌة -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -علم    أ -ـ االحٌاء1

 

2,51  

57, 

 72ص

 
 صفا دمحم حسٌن

لمبٌد دراسة بعض التؤثٌرات الفسٌولوجٌة والنسجٌة 
 -,/ صفا دمحم حسٌن,,,داٌمولٌت فً الفئران المختبرٌة

 2,16كلٌة العلوم الصرفة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,52  



57, 

 72ص

 
 صفاء كموش حسن

/ صفاء مٌسر ,,,تؤثٌر المستخلص المائً الوراق الجرجٌر

كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,وش حسنكم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 141

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,53  

57, 

 248ع

 
 العادلً، زٌنب فالح داخل

/ زٌنب فالح ,,,التحري عن بعض الجٌنات المماومة لالمٌنو

كلٌة العلوم،  -جامعة المادسٌةالمادسٌة:  -,داخل العادلً

2,16 

 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ أحٌاء مجهرٌة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,54  

57, 

 246ع

 
 العارضً، مسافر هندي صفر

استخدام الطرق الجزٌئٌة فً تشخٌص بعض االنواع العائدة 
المادسٌة:  -,/ مسافر هندي صفر العارضً,,,الى جنس

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 98

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,55  

57, 

 284ع

 
 العامري، رنا عالء عبد الحمٌد

/ ,,,دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة وكٌمونسجٌة للؽدة الدرلٌة

كلٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,رنا عالء عبد الحمٌد العامري

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 179

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

  

2,56  

57, 

 529ع

 
 العزاوي، شهد سعد علوان

 Faecalisدراسة بكترٌولوجٌة وجزٌئٌة لبكترٌا 
Enterococcus  ,,,دٌالى:  -,/ شهد سعد علوان العزاوي

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة دٌالى

2,57  



 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -البكترٌا   أ -2علم    -ـ االحٌاء1

 

57, 

 229ؾ

 
 فاتن صالح مهدي

 Lactobc: llusacidophilusتؤثٌر المفزز الحٌوي لبكترٌا 

كلٌة العلوم  -الى: جامعة دٌالىدٌ -,/ فاتن صالح مهدي,,,

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,9

 االحٌاء المجهرٌة -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ االحٌاء، علوم   أ1

 

2,58  

57, 

 268ؾ

 
 فاطمة لاسم حمدان

التشخٌص المظهري والتؽاٌر الوراثً لذباب المرعٌات 
Becker, 1922,,, البصرة:  -,/ فاطمة لاسم حمدان

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 75

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم    أ1

 

2,59  

57, 

 282ؾ

 
 الفتالوي، أزهار رالب كاظم

تؤثٌر المستخلص الكحولً لنبات الزنجبٌل على تكوٌن الؽشاء 
/ كربالء: ,,,Streptococcus Mutansالحٌوي لبكترٌا 

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة كربالء

 سم28ص؛ 71

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -البكترٌا   أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,6,  

57, 

 932ؾ

 
 فٌحاء نوري عبد الحسن

حساسٌة وخصوصٌة تمنٌة تفاعل السلسلة المتبلمرة وبعض 
البصرة:  -,فٌحاء نوري عبد الحسن /,,,الطرق المصلٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 96

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,61  

57,  2,62  



 كوثر دمحم علً حسن 934ن
/ كوثر دمحم علً ,,,التنمٌط الجزٌئً البٌئً لعزالت الفطر

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة المادسٌةالمادسٌة:  -,حسن

 سم28ص؛ 131

 احٌاء مجهرٌة -اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   ا1

 

57, 

 942ن

 
 الكورانً، أسماء فاضل عبد الرضا

/ أسماء ,,,دراسة مسحٌة ووصفٌة لبعض ٌرلات الذباب

كلٌة  -واسط: جامعة واسط-,فاضل عبد الرضا الكورانً

 2,16العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 82

 علم الحٌوان -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,63  

57, 

 384م

 
 دمحم فاضل عبد الحسٌن

التؤثٌر الولائً لمستخلص بذور نبات البلنكو فً حماٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ دمحم فاضل عبد الحسٌن,,,الكبد

 2,16للعلوم الصرفة، كلٌة التربٌة 

 سم28ص: اٌض؛ 1,4

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ علم النسج
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,64  

57, 

 29هـ

 
 هبة حسٌن رسن

دراسة الهٌؤة الكروموسومٌة لنوع من اسمان المٌاه العذبة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ هبة حسٌن رسن,,,العرالٌة

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص، 84

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ وراثة خلوٌة
 العنوان -االسمان   أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,65  
 

57, 

 94هـ

 
 هند ضٌاء هادي

تؤثٌر الكلبٌوتٌرول على بعض المعاٌٌر الفسلجٌة فً ذكور 
كلٌة العلوم،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,االرانب/ هند ضٌاء هادي

2,16 

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم    أ1

2,66  



 

57, 

 298و

 
 وائل ستار جابر

تؤثٌر البوتاسٌوم وحامض الجٌرلٌن فً مإثرات النمو 
/ وائل ستار ,,,والمركبات الفعالة لنبات الحبة السوداء

 2,16التربٌة االساسٌة، كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جابر

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,67  

57, 

 992و

 
 الوهٌب، االء ناصر حسٌن

 ,Chenopodiaceaeدراسة تصنٌفٌة النواع الجنس )
Salsolalالبصرة: جامعة  -,(/ االء ناصر حسٌن الوهٌب

 2,16كلٌة العلوم،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 3,9

 رسالة ماجستٌر فً علوم لحٌاة
 العنوان -النبات )العراق(    أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,68  

57, 

 524ي

 
 الٌساري، عاي ناظم دمحم

نسجٌة اللتهاب المفاصل الرثوي المستحدث  -ممارنة وظٌفٌة
كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,/ علً ناظم دمحم الٌساري,,,

 2,16الصرفة، التربٌة للعلوم 

 سم28ص: اٌض؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2,69  

57,0,7 

 462ن

 
 الكرعاوي، عطاؾ طالل شاكر

دراسة ممارنة مظهرٌة ونسجٌة لالعور وعاللته بالبٌئة 
 -,الؽذائٌة فً بعض الحٌوانات/ عطاؾ طالل شاكر الكرعاوي

 2,16كلٌة العلومخ للبنات،  -بابلبابل: جامعة 

 سم28ص: اٌض؛ 88

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاةم علم الحٌوان
 العنوان -أمراض   ا -االعور -2دراسات    -ـ االحٌاء، علم1

 

2,7,  

57, 

 294ج

 
 الجبوري، نجالء عبٌس هلول

نجالء  /,,,ٌنون فً مستوى التعبٌر الجٌنًدور الثاٌموكو

كلٌة  -لمادسٌة: جامعة المادسٌةا -,عبٌس هلول الجبوري

2,71  



 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 132

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة، علم الحٌوان
 العنوان -الجرذان   أ -2فسٌولوجٌا    –ـ الحٌوان 1

 

57,0712 

 822آ

 
 االء فاٌك حبٌب حمودي

/ ,,,بناء برنامج تدرٌبً للتربٌة من اجل التنمٌة المستدامة

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فاٌك حبٌب حمودي االء

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 254

 أطروحة دكتوراه فً طرائك تدرٌس علوم الحٌاة
 العنوان -طرق تدرٌس   أ -ـ االحٌاء1

 

2,72  

57,0712 

 898ت

 
 التمٌمً، مٌسلون دمحم مجٌد

دراسة تحلٌلٌة لمحتوى المواد الدراسٌة فً لسم علوم الحٌاة 
المادسٌة :جامعة  -,/ مٌسلون دمحم مجٌد التمٌمً,,,

 2,16كلٌة التربٌة ,-المادسٌة

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم حٌاة(
 العنوان-طرق تدرٌس       ا–االحٌاء -1

  

2,73  

57,0712 

 592ح

 
 ونالحسناوي، فرح عباس مرز

أثر استعمال استراتٌجٌة التعلٌم المتمركز حول المشكلة فً 
/ فرح عباس مرزون ,,,اكتساب المفاهٌم االحٌائٌة

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بابل: جامعة بابل -,الحسناوي

2,16 

 سم28ص؛ 224

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس العلوم العامة

 العنوان -أ التعلٌم االعدادي  -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

 

2,74  

57,0712 

 296ر

 
 الربٌعً، مروة لٌس عبد

( فً تحصٌل طالبات الصؾ االول S.N.I.P.Sأثر استراتٌجٌة )

/ مروة لٌس عبد ,,,المتوسط فً مادة مبادئ علم االحٌاء 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الربٌعً

2,16 

 سم28ص؛ 173

 )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(رسالة ماجستٌر فً التربٌة 

 العنوان -التعلٌم المتوسط   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

2,75  



 

57,0712 
942ز  

 
 زهراء رضوي كاظم

أثر استراتٌجٌة ثنائٌة التحلٌل والتركٌب فً تحصٌل طالبات 
الصؾ الرابع العلمً والتفكٌر عالً الرتبة فً مادة علم 

كلٌة  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,االحٌاء/ زهراء رضوي كاظم

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 2,3

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرق تدرٌس علوم الحٌاة(

 العنوان -التعلٌم االعدادي    أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

 

2,76  

57,0712 
 249س

 
 سارة عبد الكرٌم ثامر

بناء تصمٌم تعلٌمً وفما الستراتٌجٌات التدرٌس المتماٌز 
  -,/ سارة عبد الكرٌم ثامر,,,ره فً تحصٌل مادة االحٌاءوأث

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 227

 أطروحة دكتوراه فً طرائك تدرٌس علوم الحٌاة
 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء، علم1

 

2,77  

57,0712 

 924س

 
 سهاد حسن شوٌخ

استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً تحصٌل مادة االحٌاء أثر 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -,/ سهاد حسن شوٌخ,,,

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 134

 رسالة ماجستٌر فً المناهج وطرق التدرٌس
 العنوان -التعلٌم المتوسط    أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

 

2,78  

57,0712 

 224ع

 
 كرٌمالعابدي، أحمد عباس 

فاعلٌة التدرٌس بؤستراتٌجٌة سوم فً توظٌؾ المفاهٌم 
االحٌائٌة لدى طالب الصؾ الرابع العلمً  فً مادة علم 

المادسٌة: جامعة  -,االحٌاء/ أحمد عباس كرٌم العابدي

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 2,3

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس علوم الحٌاة
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -لتدرٌسطرق ا -ـ االحٌاء1

 

2,79  

57, 

 222ع

 
 العتابً، أسٌل جمعة علً

فً   (WEB QUESTفاعلٌة التدرٌس بالرحالت المعرفٌة  )

2,8,  



/ المادسٌة: ,,,مهارات معالجة وتحلٌل المعلومات االحٌائٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 192

 طرق تدرٌس علوم الحٌاة -رسالة ماجستٌر فً التربٌة

 العنوان -التعلٌم الثانوي   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

 

57,2712 

 258هـ

 
 الهاشمً، علً ربٌع حسن

أثر التدرٌس بالتخٌل الموجه بؤستراتٌجٌة التفكٌر 
بؽداد: جامعة  -,/ علً ربٌع حسن الهاشمً,,,التناظري

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 222

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة
 العنوان -طرق التدرٌس   أ -ـ علم االحٌاء1

 

2,81  

57101 

 822أ

 
 آالء سهام عبد الرزاق

البدانة عامل خطورة فً حدوث أمراض الملب واالوعٌة 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,الدموٌة/ آالء سهام عبد الرزاق

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28اٌض؛ ص: ,11

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -امراض   أ -الملب -2ـ الحٌوانات، فسلجة   1

 

2,82  

57102 

 972أ

 
 أٌفان أبراهٌم مرهج

تخفٌؾ سمٌة كلورٌد الصودٌوم بؤضافة مواد عضوٌة وؼٌر 
/ بابل: ,,,عضوٌة بداللة بعض المإشرات الفسٌولوجٌة

 2,16العلوم، كلٌة  -جامعة بابل

 سم28ص؛ ,11

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم/ علوم الحٌاة/ علم النبات
 العنوان -فسٌولوجٌا   ا -ـ النباتات1

 

2,83  

57102 

 59ح

 
 الحسن، أمل علً ٌاسٌن

دراسة تشرٌحٌة تصنٌفٌة لبعض من نباتات العائلة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -/ البصرة: جامعة البصرة,,,السوسبٌة

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 193

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم النبات
نباتات العائلة ,النباتات الالزهرٌة  -2تشرٌح    -ـ النباتات1

2,84  



 العنوان -السوٌدٌة(   أ
 

57102 

 526خ

 
 الخزاعً، حسن محمود شاكر

/ ,,,دراسة تشرٌحٌة وكٌمٌائٌة لبعض أنواع العائلة التوتٌة

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,محمود شاكر الخزاعً حسن

 2,14كلٌة التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -علم   أ -االحٌاء -2علم    -ـ النبات1

 

2,85  

57102, 

 952خ

 
 خنساء رشٌد مجٌد

 Astragaدراسة تصنٌفٌة حٌاتٌة النواع معٌنة من جنس 
lust بؽداد:  -,/ خنساء رشٌد مجٌد,,,من العائلة البمولٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 2,6

 أطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة

 العنوان -البمولٌات   ا -2ـ النبات، علم   1

 

2,86  

57102 

 994ر

 
 روٌدة محسن حمٌد

نبات تؤثٌر الكاٌنتٌن وحامض السالسٌلن فً تحمل 
بؽداد: الجامعة  -,/ روٌدة محسن حمٌد,,,العصفر

 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 164

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -نبات العصفر   ا -2فسٌولوجٌا    -ـ النبات1

 

2,87  

571029 

 224ج

 
 الجابر، ؼزوان طالب نوري

/ ,,,خضردراسة فعالٌة بعض مستخلصات الطحلب اال

كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,ؼزوان طالب نوري الجابر

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 135

 أطروحة دكتوراه فً فسلجة الحٌاة 
 العنوان -فسٌولوجٌا      أ -ـ الطحالب1

 

2,88  

571029 

 959م

 
 الموسوي، أحمد علً حسٌن

السٌطرة على  كفاءة بعض المعامالت الحٌوٌة والكٌمٌائٌة  فً

2,89  



المادسٌة:  -,/ أحمد علً حسٌن الموسوي,,,نمو الفطر

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 115

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة 

 العنوان -الطماطم   أ -2ـ الفطرٌات   1

 

57103 

 689د

 
 الدعمً، عالء ماصخ زبالة

من دراسة فسلجٌة ونسجٌة ممارنة للكلى بٌن نوعٌن 
/ عالء ماصخ زبالة ,,,الفمرٌات المنفذ وطائر السمان

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,الدعمً

 2,16الصرفة، 

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً الحٌاة

 العنوان -تشرٌح   أ -ـ الحٌوانات1

 

2,9,  

57105 

 959م

 
 المنصوري، عبٌر كرٌم ؼانم

/ عبٌر ,,,ٌة والؽدةدراسة مظهرٌة ونسجٌة للؽدة الملحم

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -,كرٌم ؼانم المنصوري

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 72

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم االنسجة(
 العنوان -ـ االنسجة الحٌوانٌة   ا1

 

2,91  

57109 

 723ن

 
 كفاح ابراهٌم طه

مرضى سرطان تمٌٌم بعض الواسمات الحٌوٌة فً عٌنة من 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,المثانة فً العراق/ كفاح ابراهٌم طه

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 279

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم المناعة
 االحٌاء، علم -2أمراض )العراق(    -ـ سرطان المثانة1

 أـ العنوان
 

2,92  

575 

 924ج
 

 جواد كاظم علً
/ جواد ,,, oleaceaeدراسة تصنٌفٌة لبعض انواع جنس 

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,كاظم علً

 سم28ص؛ 1,4

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

2,93  



 العنوان -النبات، علم   أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

575 

 994ج

 
 الجوهري، نعٌم حٌدر جواد سعٌد

ة لبعض المركبات االٌض الثانوي دراسة كٌمٌاوٌة وباٌولوجٌ
/ نعٌم حٌدر جواد سعٌد ,,,المستخلص من اوراق نبات

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الجوهري

 سم28ص؛ 98

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -النبات، علم   أ -2ـ االحٌاء، علم   1

 

2,94  

57505 

 994أ

 
 أنور عبد ناصر

النوع االول فً عٌنة  -مناعٌة ووراثٌة لدى السكريدراسة 
بؽداد: جامعة  -,من المرضى العرالٌٌن/ أنور عبد الناصر

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 2,1

أطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ علم الوراثة 
 المناعٌة

 العنوان -ـ علم الوراثة   أ1

 

2,95  

57605 

 449ب

 
 البدري، صالح مهدي مطر

فً العاملٌن فً  CYPIAIدراسة تعدد االشكال الوراثٌة للجٌن 

ذي لار:  -,مصفى ذي لار النفطً/ صالح مهدي مطر البدري

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 87

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الوراثة، علم   أ1

 

2,96  

57605 

 284س

 
 السامرائً، طٌبة دمحم رٌاض حسٌن

صفات الخطوط الجلدٌة للبنات وعاللتها ببعض الهرمونات 

بؽداد:  -,فً مرض العمم/ طٌبة دمحم رٌاض حسٌن السامرائً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الوراثة
 العنوان -علم   أ ـ الوراثة،1

 

2,97  

577 

 92ر

 
 رنا عبد الفتاح كمال

2,98  



/ رنا عبد ,,, D-2,4دراسة ممارنة سمٌة مبٌدي االعشاب 

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الفتاح كمال

 سم28ص: اٌض؛ 92

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم البٌئة

 العنوان -المبٌدات    أ -2ـ البٌئة، علم   1

 

577 

 929ط

 
 طٌبة نجم حسٌن

دراسة التؤثٌرات السمٌة لمبٌد االدؼال كولوتوبٌن 
(80EC),,,كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ طٌبة نجم حسٌن

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 115

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم البٌئة
 العنوان -المبٌدات   أ -2ـ البٌئة، علم   1

 

2,99  

577 

 499م

 
 مروة ثامر خالد هندي

دراسة التنوع االحٌائً للطحالب الملتصمة على نبات المصب 
بؽداد:  -,/ مروة ثامر خالد هندي,,,والطٌن فً نهر دجلة

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 113

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ البٌئة
 العنوان -ـ البٌئة، علم   أ1

 

21,,  

577027 

 952أ

 
 أنسام صباح عباس

لابلٌة بعض النباتات المائٌة على االزالة الحٌوٌة لعنصر 
بؽداد:  -,الرصاص من الماء الملوث/ أنسام صباح عباس

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 1,6

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ البٌئة والتلوث
 العنوان -البٌئة    أـ تلوث 1

 

21,1  

577027 

 284خ

 
 خالد صالح علً

أستعمال ؼبار أفران االسمنت وبعض االطٌان فً أزالة صبػ 

المادسٌة: جامعة  -,/ خالد صالح علً,,,المثلٌن الزرلاء

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 62

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -أالطباعة    -2ـ تلوث البٌئة    1

21,2  



 

577027 

 294ع

 
 العبٌدي، حٌدر عمار كرٌم لٌلو

التجزئة الكٌمٌائٌة لبعض العناصر الثمٌلة فً مٌاه ورواسب 
/ حٌدر عمار كرٌم لٌلو ,,,الترب الضفافٌة لنهر الدؼارة

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,العبٌدي

 سم28ص: اٌض؛ 141

 علوم الحٌاةرسالة ماجستٌر علوم فً 
 العراق( -نهر الدؼارة فً مدٌنة الدٌوانٌة,ـ تلوث البٌئة 1

 أـ العنوان
 

21,3  

577064 

 852ح

 
 الحمزاوي، حٌدر ماجد طعمة

التحلٌل المورفومتري لحوض نهر الجباب شرق العراق 
/ حٌدر ماجد طعمة ,,,باستخدام تمنٌات التحسس النائً

 2,16 كلٌةالعلوم، -واسط: جامعة واسط -,الحمزاوي

 سم28ص: اٌض؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 -الفٌزٌاء، علم  أ -2العراق   -ـ االنهار )نهر الجباب(1

 العنوان
 

21,4  
 

578065 

 982أ

 
 اٌمان نوزاد محمود

التؤثٌر الباٌولوجً  لمتناظرات البرٌمٌدٌن على نمو وأٌض 
كركون:  -,بروماستٌجوت اللٌشمانٌا/ أٌمان نوزاد محمود

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة كركون

 سم28ص؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات، علم    ا1

 

21,5  

578065 

 942ج

 
 الجورانً، امل فالح هاشم

/ ,,,استخدام حلٌب االبل ومستضمد اللشمانٌا كمعدل مناعً

كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -,أمل فالح هاشم الجورانً

 2,16العلوم، 

 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

21,6  

578065 

 992د

 
 دنٌا سعاد شكور

دراسة وبائٌة ومناعٌة لطفٌلً اللٌشمانٌا الجلدٌة الكبرى/ دنٌا 

21,7  



 2,16كلٌة العلوم،  -كركون: جامعة كركون -,سعٌد شكور

 سم28ص: اٌض؛ 127

 علم الطفٌلٌات -رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

578065 

 284ع

 
 العامري، أفراح عبد االمٌر صادق

دراسة كٌمونسجٌة مناعٌة وعالجٌة فً الفئران المصنعة 
والمصابة باالكٌاس الصدرٌة/ افراح عبد االمٌر صادق 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,العامري

2,16 

 سم28اٌض؛ ص: 2,8

علم  -أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 الطفٌلٌات

 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

21,8  

578065 

 82ع

 
 عالءعبد الشهٌد ناصر

دراسة بعض الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة على بعض أنواع 
البصرة: جامعة  -,من الحشرات/ عالء عبد الشهٌد ناصر

 2,16العلوم، كلٌة  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 74

 رسالة ماجستٌر علوم / علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

21,9  

578065 

 89ع

 
 علً نزار ٌاسٌن

دراسة بعض الجوانب المناعٌة والجزٌئٌة فً المرضى 
بؽداد:  -,المصابٌن بداء المموسات العٌنً/ علً نزار ٌاسٌن

 2,16الصرفة، كلٌة التربٌة للعلوم  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 152

أطروحة دكتوراه فلسفة علوم فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ 
 علم الطفٌلٌات

 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

211,  

578065 

 59غ

 
 الؽزي، زهراء سعدون هادي

/ ,,,تؤثٌر االصابة التجرٌبٌة بطفٌلً المموسة الكوندٌة

كلٌة  -لار ذي لار: جامعة ذي -,زهراء سعدون هادي الؽزي

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 193

2111  



 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الطفٌلٌات
 العنوان -ـ الطفٌلٌات    أ1

 

578065 

 268ؾ

 
 فاطمة خلؾ عطوان

االصابات الطفٌلٌة فً بعض اسمان نهر دجلة منطمة 

 -ؽدادبؽداد: جامعة ب -,/ فاطمة خلؾ عطوان,,,الكرٌعات

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان

 العنوان -االسمان )العراق(   أ -2ـ الطفٌلٌات   1

 

2112  

578065 

 425ؾ

 
 فراس حاجم ناصر

دراسة وبائٌة وتشخٌصٌة للطفٌلٌات الخارجٌة والداخلٌة فً 
المادسٌة: جامعة  -,حاجم ناصر/ فراس ,,,المطط المنزلٌة

 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 122

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان

 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

2113  

578065 

 892ل

 
 لمٌاء علً حسٌن

دراسة بعض الجوانب المناعٌة لمرض داء االكٌاس العدرٌة/ 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,لمٌاء علً حسٌن

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 197

أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان/ علم 
 الطفٌلٌات

 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

2114  

578065 

 42هـ

 
 هدى ؼانم داخل

فً  sarcocystis sppالتشخبص الجزٌئً لطفٌلٌات 

 -جامعة البصرة البصرة: -,/ هدى ؼانم داخل,,,الجوامٌس

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 122

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

2115  

578065  
 وسام جاسم حنش

2116  



دراسة حٌوٌة وتشخبص جزٌئً لداء االكٌاس العدرٌة فً  528و
/ ,,,المضائؾ الوسطٌة اعتماد على تحلٌل تتابع الجٌنات

كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -,وسام جاسم حنش

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 186

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطفٌلٌات   أ1

 

579 

 582أ

 
 أسماء أحمد جٌاد

التؤثٌر الخلطً للمضادات الحٌوٌة على بكترٌا 
staphylococcus spp ,,,دٌالى:  -,/ أسماء أحمد جٌاد

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 153

 االحٌاء المجهرٌة -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -البكترٌا   أ -2ـ االحٌاء المجهرٌة   1

 

2117  

579 

 89ع

 
 علً سعد كاظم حسٌن

 proteus mirabilisدراسة بكترٌولوجٌة وجزٌئٌة للنوع 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ علً سعد كاظم حسٌن,,,المعزولة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 123

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ االحٌاء المجهرٌة

 العنوان -البكترٌا   أ -2ـ االحٌاء المجهرٌة   1

 

2118  

579 

 92ن

 
 نهى جواد كاظم
/ نهى جواد ,,,البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌؾأنتشار أنزٌمات 

 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,كاظم

 سم28ص: اٌض؛ 119

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ أحٌاء مجهرٌة
 العنوان -البكترٌا   أ -2ـ االحٌاء المجهرٌة   1

 

2119  

579 

 94ن

 
 نور داخل مهدي

 Cryptococcus neoformansالتوصٌؾ الجزٌئً لخمٌرة 

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,/ نور داخل مهدي,,,

 2,16العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 95

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة/ أحٌاء مجهرٌة

212,  



 العنوان -الخمائر   أ -2ـ االحٌاء الدلٌمة   1

 

57902 

 94ن

 
 نور عبد الكرٌم خضٌر

لفاٌروس ألتهاب الكبد نوع التنمٌط الجٌنً والتحري االٌض 
 -,سً لدى مرضى محافظة البصرة/ نور عبد الكرٌم خضٌر

 2,16كلٌة البصرة،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 186

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العراق )محافظة البصرة( -االمراض -2الفٌروسات، علم   

 أـ العنوان
 

2121  

57903 

 898ت

 
 المهدي حسٌنالتمٌمً، مدٌن عبد 

الفعالٌة ضد المٌكروبٌة للباٌوسٌانٌن فً المنتج من 
دٌالى:  -,/ مدٌن عبد المهدي حسٌن التمٌمً,,,بكترٌا

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم االحٌاء المجهرٌة

 العنوان -ـ البكترٌا   أ1

 

2122  

57903 

 294ج

 
 الجبوري، أنتصار كاظم حمٌد

/ انتصار ,,,انتاج وتمنٌة وتوصٌؾ لبعض أنزٌمات االمٌلٌز

كلٌة العلوم،  -كربالء: جامعة كربالء -,كاظم حمٌد الجبوري

2,16 

 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ البكترٌا   أ1

 

2123  

57903 

 294ج

 
 مطلنالجبوري، ذارٌات عبد الرحمن 

التحري عن بعض جٌنات عوامل الضراوة لبكترٌا 

cronobacter sakazakii  المعزولة من حلٌب

بؽداد:  -,/ ذارٌات عبد الرحمن مطلن الجبوري,,,االطفال

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 123

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ االحٌاء المجهرٌة
 العنوان -ٌا   أـ البكتر1

 

2124  

57903  2125  



 الرٌس، زٌنب فاروق شفٌك 95ر
على نمو  lactobaci llusspecioدراسة تؤثٌر بكترٌا 

بؽداد:  -,/ زٌنب فاروق شفٌك الرٌس,,,وحٌوٌة االمٌبا

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 126

 العنوان -االمٌبا   أ -2ـ البكترٌا )علم(   1

 

57903 

 89ع

 
 علً ؼازي حمدي

 HEL: COBACTORدراسة بكترولوجٌة وراثٌة على بكترٌا 

 -دٌالى: جامعة دٌالى -,/ علً ؼازي حمدي,,,المعزولة

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 83

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوانن -أمراض   أ -ـ البكترٌا1

 

2126  

57903 

 89ع

 
 علً فاضل أحمد

/ علً ,,,من عوامل االلتصاق لبكترٌا دراسة جزٌئٌة لعدد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فاضل احمد

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,5

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ االحٌاء، علم   أ1

 

2127  

57903 

 926ؾ

 
 الفٌاض، صالح نور الدٌن عٌسى

السرٌرٌة والبٌئٌة/ دراسة ممارنة لبعض الممرضات البكتٌرٌة 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,صالح نور الدٌن عٌسى الفٌاض

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ االحٌاء المجهرٌة   
 ـ العنوان1

 

2128  

57903 

 629ن

 
 الكعبً، دمحم حسن عبد الكاظم

 ESCHERICHIA COLIدراسة مصلٌة وجزٌئٌة لبكترٌا 

كلٌة التربٌة للعلوم  -/ بابل: محافظة بابل,,,المعزولة

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 119

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

2129  



 العنوان -أمراض   أ -ـ البكترٌا1

 

57903 

 384م

 
 دمحم ٌاسٌن دمحم

تصمٌم واستعمال المبٌدات المضادة للمٌكروبات لمكافحة 
/ دمحم ,,, ACINETOBACTER BAUMANNIIبكترٌا 

معهد الهندسة الوراثٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ٌاسٌن دمحم

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 95

 رسالة ماجستٌر فً الهندسة الوراثٌة والتمنٌات االحٌائٌة

 العنوان -ـ البكترٌا   أ1

 

213,  

57903 

 689م

 
 المعموري، شهد جبار عالوي

بكترٌا تحسٌن أنتاج وفاعلٌة انزٌم السراببتٌز من 
بؽداد:  -,/ شهد جبار عالوي المعموري,,,السرٌشٌا

 لسم العلوم التطبٌمٌة -الجامعة التكنلوجٌا
 سم28ص: اٌض؛ 73

 رسالة ماجستٌرعلوم فً التمنٌات التطبٌمٌة

 العنوان -علم   أ -ـ البكترٌا1

  

2131  

57905 

 992أ

 
 أٌناس حكٌم عبد الهادي

/ ,,,ضٌات البطئالمكافحة االحٌائٌة لنٌمانودا تدهور الحم

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -,أٌناس حكٌم عبد المهدي

 2,16العلوم، 

 سم28صح 76

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم الحٌوان( 
 العنوان -العراق )واسط(   أ -الحمضٌات -2ـ الفطرٌات   1

 

2132  

57905 

 268ؾ

 
 فاطمة كعٌد علً

عزل وتشخٌص الفطرٌات الداخلٌة لنباتً الحنطة 

 -البصرة: جامعة البصرة -,/ فاطمة كعٌد علً,,,والشعٌر

 2,16كلٌة العلوم، 

 سم28ص: اٌض؛ 1,6

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الفطرٌات    أ1

 

2133  

57908 

 898ع

 
 العكٌلً، ثائر دمحم ابراهٌم

2134  



/ ثائر دمحم ابراهٌم ,,,أمكانٌة تحفٌز بعض الطحالب المعزولة

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,العكٌلً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 219

علم  -علم النبات -أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 الطحالب

 العنوان -ـ الطحالب    أ1

 

57908 

 924ع

 
 العوادي، زٌد سالم عواد

 MAJUSCULD CLADOPHORAأستخدام طحلبً 
FRACTA SPIROGYRA  المستزرعة فً مٌاه الصرؾ

المادسٌة: جامعة  -,/ زٌد سالم عواد العوادي,,,الصحً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 96

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الطحالب   أ1

 

2135  

597083 

 994ز

 
 الزهٌري، مٌس دمحم وبر

نوعٌن الفعالٌة الحٌوٌة لبعض المركبات الثانوٌة الفعالة فً 

 -,من الطحالب الخضر المزرلة/ مٌس دمحم وبر الزهٌري
 2,16كلٌة العلوم،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص؛ ,11

 رسالة ماجستٌر فً علوم البٌئة
 العنوان -ـ الطحالب الخضراء   أ1

 

2136  

58, 

 598أ

 
 أسٌل حسن هندي سلطانً

 , URTICALدراسة تصنٌفٌة ممارنة آلنواع من جنسً 
PARIE TARIA ,,,ًبؽداد:  -,/ أسٌل حسن هندي سلطان

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ ,21

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2137  

58, 

 982أ

 
 أٌالؾ عبد االمٌر

/ ,,,دراسة تؤثٌر الماء المعالج مؽناطٌسٌا فً االجهاد المائً

 2,16كلٌة العلوم،  -بابل بابل: جامعة -,اٌالؾ عبد االمٌر

 سم28ص: اٌض؛ 111

2138  



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة، نبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

58, 

 494ب

 
 البدٌري، أٌمان سلمان رهٌؾ

 DISMUTASE SUPالخصائص الفٌزٌوكٌمٌائٌة النزٌم 
EROXIDE,,,المادسٌة:  -,/ أٌمان سلمان رهٌؾ البدٌري

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 123

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2139  

58, 

 922ب

 
 البٌاتً، علٌاء دمحم علً

دراسة تشرٌعٌة ممارنة النواع مختلفة لبعض عوئٌالت العائلة 
كربالء: جامعة  -,النخٌلٌة فً العراق/ علٌاء دمحم علً البٌاتً

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، كلٌة  -كربالء

 سم28ص؛ 258

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم النبات(
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

214,  

58, 

 948ب

 
 البٌرمانً، سرى سلٌم كاظم

/ سرى ,,,دراسة تصنٌفٌة لبعض أجناس العائلة الحلٌبٌة

 كلٌة العلوم للبنات، -بابل: جامعة بابل -,سلٌم كاظم البٌرمانً

2,16 

 سم28ص: اٌض؛ 221

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم النبات(
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2141  

58, 

 922ج

 
 الجنابً، هٌفاء خطاؾ عبد الكرٌم

/ ,,,دراسة تؤثٌر المعالجة المؽناطٌسٌة لمحلول المؽنٌسٌوم

كلٌة  -كربالء: جامعة بؽداد -,هٌفاء خطاؾ عبد الكرٌم

 2,16الصرفة,التربٌة للعلوم 

 سم28ص؛ 112

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ فرع النبات

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2142  

58, 

 842ح

 
 الحمداوي، علً عبٌد شعواط

2143  



/ علً ,,,العراق -تمٌٌم نوعٌة مٌاه نهر الشامٌةم الدٌوانٌة

كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,عبٌد شعواط الحمداوي

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 171

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة
 العراق -محافظة الدٌوانٌة -نهر الشامٌة -2ـ النبات، علم   1

 أـ العنوان
 

58, 

 723خ

 
 الخفاجً، حمزة محسن كاظم

التحلٌل الوراثً التبادلً الكامل والتوصٌؾ الوراثً لزهرة 
كربالء: جامعة -,/ حمزة محسن كاظم الخفاجً,,,الشمس

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -كربالء

 سم28ص: اٌض؛ 156

أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ تربٌة وتحسٌن 
 النبات

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2144  

58, 

 299ر

 
 الراوي، أرٌج عبد الستار فرمان

دراسة تصنٌفٌة ممارنة لمراتب من العائلة السوسنٌة النامٌة 
بؽداد:  -,عبد الستار فرمان الراويبرٌا فً العراق/ أرٌج 

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 343

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً تصنٌؾ النبات

 العنوان -ـ النبات، علم )العراق(   أ1

 

2145  

58, 

 296ر

 
 الربٌعً، زٌنب عمران سلمان

استخالص وتمنٌة وتشخٌص زٌت نبات الرازلً 

بؽداد: جامعة  -,/ زٌنب عمران سلمان الربٌعً,,,المستزرع

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 82

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم النبات
 العنوان -نبات   ا -ـ الرازل1ً

 

2146  

58, 

 922ر

 
 رواء حسان دمحم عبد هللا

المعالجة النباتٌة لعنصري الرصاص والنحاس باستعمال نبات 
بؽداد: جامعة  -,/ رواء حسان دمحم عبد هللا,,,الراعً عصا

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

2147  



 سم28ص: اٌض؛ 81

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

58, 

 99ز

 
 زٌن العابدٌن جعفر عٌسى

دراسة فسلجٌة لتؤثٌر حامض الجٌرلٌن والسٌالسٌلٌن فً 
ذي لار:  -,/ زٌن العابدٌن جعفر عٌسى,,,النمو الخضري

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم،  -جامعة ذي لار

 سم28ص: اٌض؛ 83

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -علم )نبات الشوفان(   أ -ـ النبات1

 

2148  

58, 

 42س

 
 ابراهٌمسرى حسن جمعة 

استحثاث المماومة الجهازٌة فً نبات الطماطة ضد 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ سرى حسن جمعة ابراهٌم,,,الفطر

 2,16كلٌة الزراعة، 

 سم28ص؛ 61

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/ علم النبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2149  

58, 

 97س

 
 سٌؾ دمحم ابراهٌم

/ ,,,الوراثٌة لمستخلصات نبات الحرملالكشؾ عن السمٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سٌؾ دمحم ابراهٌم

 2,16الصرفة، 

 سم28ص؛ 1,8

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم النبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

215,  

58, 

 984ص

 
 الصٌمري، خنساء عبد العالً شهٌد

دراسة تشرٌحٌة تصنٌفٌة وجزٌئٌة الجناس من العشٌرة 
Agrostideae (Poacere) Dum,,, ًخنساء عبد العال /

كلٌة العلوم  -كربالءن جامعة كربالء -,شهٌد الصمٌري

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 4,3

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ تشرٌح النبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

  

2151  



58, 

 822ع

 
 العكابً، سعد علً حسٌن

/ ,,, NRKتؤثٌر السمٌد االرضً والتؽذٌة الورلٌة بسماد ال 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,سعد علً حسٌن العكابً

 2,16التربٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 93

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ اختصاص النبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2152  

58, 

 492ؾ

 
 خالد خلؾفلاير 

/ ,,,دراسة تشرٌحٌة ممارنة لمراتب من عائلة عرؾ الدٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم تشرٌح النبات
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2153  

58, 

 594م

 
 المزوري، أٌمان عالء الدٌن رمضان

/ ,,,وتشخٌص بعض الفطرٌات المنتجة لالفالنولٌنعزل 

الموصل: جامعة  -,أٌمان عالء الدٌن رمضان المزوري

 2,16كلٌة العلوم،  -الموصل

 سم28ص: اٌض؛ 71

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة، علم النبات

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2154  

58, 

 927م

 
 المنتفجً، حٌدر ناصر حسٌن

لبراسٌنوالٌد فً النمو والمركبات الفعالة دور السٌلٌنٌوم وا
بؽداد:  -,/ حٌدر ناصر حسٌن المنتفجً,,,لنبات الكزبرة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 256

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2155  

58, 

 989م

 
 المإمن، هدٌل مكً حمٌد

/ ,,,بعض المركبات الفعالة فً نبات الرازلًاستخالص 

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 146

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة

2156  



 -السرطان   أ -3نبات    -الرازلً -2ـ النبات، علم   1

 العنوان
 

58, 

 392ن

 
 نجوان دلؾ عباس

والزٌوت الطٌارة الوراق تمٌٌم فاعلٌة المستخلص الكحولً 

بؽداد:  -,/ نجوان دلؾ عباس,,,نبات االس والٌوكالٌبتوس

 2,16كلٌة الزراعة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,11

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة/ ولاٌة النبات )حشرات(

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2157  

58, 

 698ن

 
 النعٌمً، وفاء حمٌد مجٌد دمحم

دراسة تشرٌحٌة ممارنة لبعض انواع العائلة المركبة 
Asteraceae L. ًبؽداد:  -,/ وفاء حمٌد مجٌد دمحم النعٌم

 2,16كلٌة العلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,21

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة

 العنوان -ـ النبات، علم   أ1

 

2158  

58, 

 29هـ

 
 هبة محمود احمد

والحدٌد المخلبً فً نمو وحاصل تؤثٌر حامض الهٌومن 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -,/ هبة محمود احمد,,,زهرة الشمس

 2,16كلٌة العلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 91

 رسالة ماجستٌر ي علوم الحٌاة/ النبات
 نبات -زهرة الشمس -3االحٌاء، علم    -2ـ النبات، علم   1

 أـ العنوان
 

2159  

58,0712 

 894ح

 
 حٌدر رسن حربًالحمٌداوي، رؼدة 

أثر استعمال الخرائط النخروطٌة فً تحصٌل طالبات الصؾ 
الرابع العلمً واتجاهاتهن نحو مادة علم االحٌاء/ رؼدة حٌدر 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,رسن حربً الحمٌداوب

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص: اٌض؛ 183

 سالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس العلوم العامة
 العنوان -التعلٌم االعدادي   أ -طرق التدرٌس -ـ االحٌاء1

 

216,  

581035  2161  



 شٌماء صباح مهدي 982ش
/ ,,,دراسة التنوع الوراثً لضروب مختلفة من الفلفل الحلو

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,شٌماء صباح مهدي

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 178

 النبات/ علم الوراثةأطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة/ علم 
 العنوان -الوراثة   أ -2فسٌولوجٌا    -ـ النبات1

 

5810634 

 294ع

 
 العبودي، خنساء عبد الحسٌن عبادي

تؤثٌر مستخلص الفجل والكرفس فً نمو المبٌضات البٌضاء 
كربالء:  -,/ خنساء عبد الحسٌن العبودي,,,المعزولة

 2,16 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، -جامعة كربالء

 سم28ص: اٌض؛ 66

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم النبات
 نبات الفجل -3نبات الكرفس    -2ـ النباتات الطبٌة   1

 أـ العنوان
 

2162  

58107 

 925هـ

 
 الهواسً، نشمٌل علً حسن

/ ,,,المعالجة االحٌائٌة للرصاص فً مٌاه الصرؾ الصحً

كلٌة علوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,نشمٌل علً حسن الهواسً

 2,16الحٌاة، 

 سم28ص؛ 1,2

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ البٌئة
 العنوان -نبات   أ -ـ البٌئة1

 

2163  

582013 

 295د

 
 الدبٌسً، اسراء عبد الرزاق مجٌد

دراسة مظهرٌة وتشرٌعٌة ممارنة النواع من ذوات 

بؽداد:  -,/ اسراء عبد الرزاق مجٌد الدبٌسً,,,الفلمتٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 459

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ النباتات الزهرٌة   أ1

 

2164  

583066 

 567م

 
 مصطفى عطا حمدي

أنبات بذور الكٌوي ونمو الشتالت وأللمتها فً ظروؾ الحمل 

دٌالى: جامعة  -,وبالزراعة النسجٌة/ مصطفى عطا حمدي

 2,16كلٌة الزراعة،  -دٌالى

2165  



 سم28ص: اٌض؛ 126

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/ علم البستنة
 العنوان -الزراعة   ا -2فاكهة    -ـ الكٌوي1

 

583074 

 299ب

 
 الباوي، أمجد شاكر حمود

تؤثٌر مواعٌد الزراعة والتؽذٌة الورلٌة بحامض الهٌومٌن 
دٌالى:  -,المخلبً/ امجدشاكر حمود ,,,والحدٌد المخلبً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 1,9

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ نبات 
 العنوان -االحٌاء، علم   أ -2نبات    -ـ البالالء1

 

2166  

583049 

 449ب

 
 البدري، لٌلى تركً فضالة

تؤثٌر موعد الزراعة وكثافتها وحامض السالسلٌن فً نمو 

البصرة:  -,/ لٌلى تركً فضالة البدري,,,نبات الكزبرة

 2,16كلٌة الزراعة،  -جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 141

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -نبات   ا -ـ الكزبرة1

 

2167  

583094 

 992ز

 
 زٌنب حسن أكرم

استجابة بعض أصناؾ البطاطا للمعاملة بالكولٌشن إلحداث 
دٌالى: جامعة -,/ زٌنب حسن أكرم,,,الوراثٌةالتؽٌرات 

 2,16كلٌة الزراعة،  -دٌالى

 سم28ص: اٌض؛ 85

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 العنوان -نبات   أ -ـ البطاطا1

 

2168  

5830952 

 928م

 
 منال حمزة مجبل حسون

تؤثٌر تراكٌز مختلفة من نانوالذهب والفضة وحامض 
المادسٌة: جامعة  -,حسون/ منال حمزة مجبل ,,,الجبرلٌن

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 1,9

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم النبات
 العنوان -ـ الفلفل الحلو، نبات   أ1

 

2169  

58405  
 حمزة عباس حمزة عباس

217,  



تؤثٌر بعض معامالت السٌطرة الطبٌعٌة لبل الحصاد  859ح
البصرة: جامعة  -,عباس / حمزة عباس حمزة,,,وبعدة

 2,16كلٌة الزراعة،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ ,21

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة البستنة وهندسة 
 الحدائك )تمانات خزن الفاكهة(

 العنوان -نبات )البرحً والبرٌم(   أ -ـ نخٌل التمر1

 

58425 

 929ن

 
 الكنانً، عال حسٌن علً

لزراعة النخٌل فً محافظة المادسٌة/ عال التحلٌل المكانً 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,حسٌن علً الكنانً

 2,16االداب، 

 سم28ص: اٌض؛ 182

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان -العراق )المادسٌة(   أ -ـ النخٌل1

 

2171  

58409 

 284خ

 
 الخالدي، رؼدة صفاء الدٌن احمد حمودي

ومخلفات جذور بعض المحاصٌل الصٌفٌة فً تؤثٌر أفرازات 
/ رؼدة صفاء الدٌن أحمد ,,,انبات ونمو حاصل حنطة الخبز

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,حمدي الخالدي

 2,16الصرفة، 

 سم28ص؛ 71

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ النبات

 العنوان -االحٌاء، علم   أ -2نبات    -ـ الممح1

 

2172  

58802 

 848م

 
 المكدمً، بثٌنة عبد العزٌز حسن

/ ,,,دراسة لمجتمع الطحالب )الداٌتومات( فً نهر دجلة

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,بثٌنة عبد العزٌز حسن المكدمً

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 2187

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان -لعراق   أا -نهر دجلة -2نبات    -ـ لطحالب1

 

2173  

59, 

 222ر

 
 رباب حازم اسماعٌل الٌاس

دراسة بعض المعاٌٌر الفسلجٌة والوراثٌة الخلوٌة لدى 

/ رباب حازم اسماعٌل ,,,مرضى بٌتاثالسٌمٌا العظمى

 2,16كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,الٌاس

2174  



 سم28ص؛ 89

 علم الحٌوان -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -علم   أ -الحٌوانـ 1

 

59, 

 922ر

 
 رواء جعفر حمٌد

دراسة تصنٌفٌة مظهرٌة لبعض انواع عائلة لفازات االوراق 
بؽداد:  -,/ رواء جعفر حمٌد,,,من رتبة نصفٌة االجنحة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 179

علم الحٌوان/ علم أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ 
 تصنٌؾ الحشرات

 العنوان -ـ الحٌوان، علم   أ1

 

2175  

59, 

 958م

 
 مٌسم هالل حسن ونس

فسلجٌة لتؤثٌر بذور التفاح فً فعالٌة الجهاز  -دراسة نسجٌة
التناسلً الذكري فً الجرذان البٌض/ مٌسم هالل حسن 

 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,ونس

 سم28ص؛ ,,1

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الحٌوان، علم   أ1

 

2176  

59, 

 828هـ

 
 الهاللً، شٌماء ربٌع مذخور

دراسة بعض حاالت االجهاد ودور اللبتٌن فً لعض المعاٌٌر 
الهرمونٌة والكٌموحٌوٌة والمناعٌة فً ذكور الجرذان 

المادسٌة: جامعة  -,البٌض/ شٌماء ربٌع مذخور الهاللً

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 143

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان

 العنوان -ـ الحٌوان، علم   أ1

 

2177  

592 

 568خ

 
 الخزعلً، أزهر دمحم ؼالً

/ أزهر دمحم ,,,دراسة تشخٌصٌة وحٌاتٌة لعلمة المٌاه العذبة

ة للعلوم كلٌة التربٌ -البصرة: جامعة البصرة -,ؼالً

 2,16الصرفةن 

 سم28ص: اٌض؛ 1,6

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة )الالفمرٌات(
 العنوان -ـ الالفمرٌات   ا1

 

2178  



592 

 689د

 
 الدعمً، حنان زوٌر مخلؾ حسٌن

 :Crustaceaدراسة تصنٌفٌة مظهرٌة لبعض أنواع رتبة 
Copepoda: Cyclopoida ,,, حنان زوٌر مخلؾ /

كلٌة التربٌة للعلوم،  -بؽداد: جامعة بؽداد-,حسٌن الدعمً

2,16 

 سم28ص؛ ,26

 أطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ الالفمرٌات   أ1

 

2179  

592 

 92ر

 
 رنا صباح حسٌن عبد الحمٌد

دراسة بٌئٌة لمجنمع الفمرٌات الماع الصؽٌرة والمرافمة لنبات 
بؽداد:  -,/ رنا صباح حسٌن عبد الحمٌد,,,ئًالشمٌالن الما

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ 126

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم البٌئة
 العنوان -ـ الالفمرٌات   أ1

 

218,  

592057 

 722ش

 
 شفاء علً عبد المحسن

التكامل فً مماومة نٌماتودا العمد الجذرٌة على نبات 

واسط: جامعة  -,/ شفاء علً عبد المحسن,,,الطماطة

 2,16كلٌة العلوم،  -واسط

 سم28ص: اٌض؛ 67

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة )علم الحٌوان(
 نبات -الطماطة والجعفري -2الدٌدان الخٌطٌة )النٌماتودا(   

 أـ العنوان
 

2181  

595046 

 529ع

 
 العزاوي، زٌنة نبٌل نصٌؾ

/ ,,,وجزٌئٌة لثمانٌة انواع من العماربدراسة تصنٌفٌة 

كلٌة  -بؽداد: جامعة التربٌة -,زٌنة نبٌل نصٌؾ العزاوي

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛ 21

 اطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة
 العنوان -ـ العمارب   أ1

 

2182  

595046 

 384م

 
 دمحم شاكر صالح مهدي مراد

الحٌاتٌة لعائلتٌن من رتبة دراسة تشخٌصٌة وبعض الجوانب 

2183  



البصرة:  -,/ دمحم شاكر صالح مهدي مراد,,,العمربٌات

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 189

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الالفمرٌات

 العنوان -ـ العمارب )محافظة البصرة(   أ1

 

59507 

 898ت

 
 حسٌن دمحم برٌسمالتمٌمً، 

دراسة العاللة الوراثٌة الجزٌئٌة والكمٌة بٌن ثالثة مجتمعات 
سكانٌة لذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم المدٌم/ حسٌن دمحم 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,برٌسم التمٌمً

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 165

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ الحشرات )الدودة الحلزونٌة(   أ1

 

2184  

59507 

 992ز

 
 زٌنب كاظم هاشم

/ زٌنب كاظم ,,,تمٌٌم ضراوة عزلتٌن محلٌتٌن من الفطرٌن

 2,16كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,هاشم

 سم28ص: اٌض؛ 1,3

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -مكافحة   أ -ـ الحشرات1

 

2185  

  798ع59507
 عمٌل عبد الرزاق كرٌدي

مسح وتشخٌص بعض الملمحات الحشرٌة لبعض مصادر 
البصرة:  -,/ عمٌل عبد الرزاق كرٌدي,,,حبوب اللماح

 2,16كلٌة الزراعة،  -جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 91

ولاٌة النباتات  -رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 )الحشرات(

 العنوان -تلمٌح النبات )محافظة مٌسان(   أ -2ـ الحشرات   1

 

2186  

59507 

 268ؾ

 
 فاضل داخل سلطان

/ فاضل ,,,التوافك بٌن المفترس الحشري اسد المن االخضر

 2,16كلٌة العلوم،  -واسط: جامعة واسط -,داخل سلطان

 سم28ص: اٌض؛ 92

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -خضر(   أـ الحشرات )اسد المن اال1

2187  



 

595077 

 723خ

 
 الخفاجً، هدى صاحب عبد الرسول

التؤثٌر الجاذب أو الطارد لبعض المستخلصات النباتٌة فً 
 -,/ هدى صاحب عبد الرسول الخفاجً,,,الذباب المنزلً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم28ص: اٌض؛ 113

 فً علم الحٌوان رسالة ماجستٌر تربٌة
 العنوان -ـ الذباب المنزلً   أ1

 

2188  

5950772 

 799ر

 
 رلٌة عمران كرٌم

 -,/ رلٌة عمران كرٌم,,,تؤثٌر مستخلصات نبات الداوودي
 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان -الزهور )نبات الداوودي(   أ -2ـ البعوض   1

 

2189  

5950772 

 298غ

 
 الؽانمٌن عامرة عبد الهادي رحمن

ممارنة كفاءة بعض الفطرٌات ونواتج أٌضها النانوي فً 
 -,م عامرة عبد الهادي رحمن الؽانمً,,,مكافحة بعوضة

 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 623

 الحٌوانرسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم 
 العنوان -ـ البعوض   أ1

 

219,  

5950774 

 849ش

 
 الشمري، نور هادي حسن

تؤثٌر مستخلصات المركبات النانوٌة لنبات الكٌوسٌن 

 -بابل: جامعة بابل -,/ نور هادس حسن الشمري,,,الكبٌر

 2,16كلٌة العلوم للبنات، 

 سم28ص: اٌض؛ ,14

 رسالة ماجستٌر علوم فً علم الحٌوان/ علم الحٌوان
 العنوان -ـ الذباب المنزلً   أ1

 

2191  

597 

 958ؾ

 
 الفٌصل، عباس جاسم تومان
/ عباس جاسم تومان ,,,تصنٌؾ عائلة اسمان الحمام 

 2,16كلٌة الزراعة،  -البصرة: جامعة البصرة -,الفٌصل

 سم28ص: اٌض؛ 133

2192  



أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم اسمان والثروة البحرٌة/ 
 تصنٌؾ االسمان

 العنوان -)مٌاه شمال ؼرب الخلٌج العربً(   أ ـ االسمان1

 

597 

 384م

 
 دمحم علً احمد حسٌن

تؤثٌر أضافة الٌانسون والمرفة فً معاٌٌر النمو والصفات 
/ دمحم علً احمد ,,,الفسلجٌة لعالئك اسمان الكارب الشائع

 2,16كلٌة الزراعة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,حسٌن

 سم28ص؛ ,5

 العلوم الزراعٌةرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -ـ اسمان الكارب   أ1

 

2193  

597035 

 289ل

 
 الالمً، جنان حسن جاسم

ستراتٌجٌة تكاثر نوعٌن من االسمان الؽضروفٌة فً المٌاه 
البصرة: جامعة  -,البحرٌة العرالٌة/ جنان حسن جاسم الالمً

 2,16كلٌة الزراعة،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 136

 فً االسمان والثروة البحرٌةأطروحة دكتوراه فلسفة 
 العنوان -العراق   أ -ـاالسمان الؽضروفٌة1

 

2194  

59802 

 424س

 
 السراراتً، سحر سعدي دمحم

العوامل البٌئٌة المإثرة على ظاهرة اضطراب الطعام  فً 
االنسان والطٌور فً محافظة بابل/ سحر سعدي دمحم 

 2,16كلٌة العلوم للبنات،  -بابل: جامعة بابل -,السراراتً

 سم28ص؛ 123

 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -محافظة بابل(   أ -ـ الطٌور )العراق1

 

2195  

59806 

 543خ

 
 الخزرجً، عالء ٌاسٌن طه

/ ,,,تؤثٌر االضافة المفردة المتداخلة للمعزز الحٌوي العرالً

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,عالء ٌاسٌن طه الخزرجً

 2,16الزراعة، 

 سم28ص؛ 67

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان -ـ الدواجن   أ1

 

2196  

5980627  
 أسماء بشٌر عبد

2197  



التكوٌن الجنٌنً والتشنج للدماغ والحبل الشوكً فً طائر  582أ
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ اسماء بشٌر عبد,,,السلوى

 2,16التربٌة للعلوم الصرفة، 

 سم28اٌض؛ ص: 251

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -االحٌاء، علم   أ -2ـ طائر السلوى   1

 

59806272 

 454أ

 
 أرشد طالب محسن سلطان

الى ماء  Cتؤثٌر أضافة كلورٌد الصودٌوم وفٌتامٌن 

البصرة: جامعة  -,/ أرشد طالب محسن سلطان,,,الشرب

 2,16عة، كلٌة الزرا -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 138

رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة االنتاج الحٌوانً )فسلجة 
 الطٌور الداجنة(

 االنتاج الحٌوانً -2ـ الطٌور )السمان الٌابانً(   1

 أـ العنوان
 

2198  

59806272 

 894ح

 
 الحمود، صباح كاظم مرزوق

تؤثٌر أنظمة االضاءة والتفنٌن الؽذائً الزمنً فً بعض 
الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة والتناسلٌة لطائر السمان 

البصرة: جامعة  -,/ صباح كاظم مرزوق الحمود,,,الٌابانً

 2,16كلٌة الزراعة،  -البصرة

 سم28ص: اٌض؛ 225

أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة ثروة حٌوانٌة 
 )انتاج حٌوانً(

 العنوان -أ انتاج )طائر السمان الٌابانً(   -ـ الدواجن1

 

2199  

5990353 

 723خ

 
 الخفاجً، منى صباح محمود

تؤثٌر الثاٌموكوٌنون على الكفاءة التناسلٌة لذكور الجرذان 
المادسٌة: جامعة  -,الناضجة/ منى صباح محمود الخفاجً

 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 71

 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -حٌوان   أ -ـ الجرذان1

 

22,,  

5990353 

 394ش

 
 ٌات حازمعجٌل عبداالشجٌري، 

/ آٌات حازم عجٌل ,,,تؤثٌر مستخلص المائً للزبٌب االسود

22,1  



كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,عبد الشجٌري

 2,16الصرفة، 

 سم28ص: اٌض؛ 113

 رسالة ماجستٌر فً علم الحٌوان

 العنوان -ـ الجرذان     أ1

 

 353و599

 427ع

 
 عراق حسن ابراهٌم

دراسة الدور الولائً للمستخلص المائً لنبات 
المادسٌة: جامعة  -,/ عراق حسن ابراهٌم,,,الزعفران

 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -الجرذان   أ -2ـ الحٌوان، علم   1

 

22,2  

59903585 

 398ح

 
 الحجٌمً، دمحم علً مطلب

التجاري  Chlorpyrifosدراسة نسجٌة وجزٌئٌة لتؤثٌر مبٌد 

 -,على ذكور الجرذان البالؽة/ دمحم علً مطلب الحجٌمً
 2,16كلٌة العلوم،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 1,2

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان -المبٌدات    ا -2الحٌوانات    -ـ الجرذان1

 

22,3  

599064 

 869ج

 
 جمعة عرٌبً عباس جمعة

دراسة سرٌرٌة وعالجٌة للفترة النفاسٌة البمار الحلوب 
المادسٌة: جامعة  -,/ جمعة عرٌبً عباس جمعة,,,العرالٌة

 2,16كلٌة الطب البٌطري،  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض؛ 66

 بٌطريرسالة ماجستٌر فً علوم الطب ال

 العنوان -دراسات   أ -ـ االبمار1

 

22,4  

5990642 

 959م

 
 الموسوي، نسرٌن حبٌب حمٌدان

دراسة سرٌرٌة ودلٌة وجزٌئٌة للجاموس المصاب بمرض 
 -,/ نسرٌن حبٌب حمٌدان الموسوي,,,الحمى المالعٌة

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 128

 الحٌوان أطروحة دكتوراه فً علوم الحٌاة/
 العنوان -أمراض   أ -الحمى -2ـ الجاموس )هور الحمار(   1

22,5  



 

5990935 

 52ر

 
 رشا عبد الكاظم طعمة

DNA (OGGI )تعدد النمط الوراثً لجٌن اصالح الضرر لل 

لعرالٌٌن مصابٌن بمرض ابٌضاض الدم النمٌانً الحاد/ رشا 
نات، كلٌة العلوم للب -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد الكاظم طعمة

2,16 

 سم28ص؛ 91

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ وراثة
 العنوان -أبٌضاض الدم النمٌانً    أ -2ـ الوراثة   1

 

22,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التكنولوجٌا

 ( ) العلوم التطبٌمٌة 

 

 

 

 
 

2207   
 سمر فاضل علوان موسى

تموٌل المشروعات الصؽٌرة وتاثٌرها فً بعض موشرات 
بؽداد: الجامعة  -علوان موسى.االلتصاد....../ سمر فاضل 

 2016كلٌة التمنٌة االدارٌة,  -التمنٌة الوسطى
 سم28ص, 98

 رسالة ماجستٌر التمنً فً التمنٌات المالٌة
 العنوان -التكنولوجٌا            ا-1
  

600 
 94س

2208   
 التمٌمً, دمحم مخٌلؾ حاوي

تمٌٌم رضا المرضى عن الخدمة التمرٌضٌة..../ دمحم مخٌلؾ 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -التمٌمً.حاوي 

610,73 
 898ت



2016 
 سم28ص, 105

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة التمرٌض
 العنوان -التمرٌض ادارة                ا-1
  

2209   
 الزبٌدي, حٌدر منصور كاظم

جودة الخدمات الصحٌة ودورها فً تحمٌك رضا الزبون....../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -كاظم الزبٌدي.حٌدر منصور 

 2016وااللتصاد, 
 سم28صو 162

 رسالة ماجستٌر علوم فً التمرٌض
 العنوان -ادارة                ا -التمرٌض-1
  

610,73 
 294ز

2210   
 الفرطوسً, فٌصل عالوي نعمة

تحسٌن اداء العملٌة التمرٌضٌة على دفعة ابعاد حددته..../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -نعمة الفرطوسً. فٌصل عالوي

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 218

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض
 العنوان-ادارة            ا-التمرٌض-1
 

610,73 
 469ؾ

2211   
 الماجدي, نور كرٌم حرفش

استعمال جدولة العاملٌن فً  تحسٌن اداء المالكات 
بؽداد: جامعة  -حرفش الماجدي.التمرٌضٌة...../ نور كرٌم 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 128

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض
 العنوان-التمرٌض            ا-1
 

610,73 
 234م

2212   
 دمحم زٌد عباس

تحدٌد العوامل المإثرة فً زٌادة انتاجٌة خدمة التمرٌض فً 
بؽداد:  - زٌد عباس.بعض مستشفٌات محافظة دٌالى...../ دمحم

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 133

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة التمرٌض
 ادارة-التمرٌض-1
 العنوان-المستشفٌات              ا-2
 

610,73 
 384م

2213   611,018 



 السعداوي, نور فالح شرٌؾ
دراسة كٌمٌاء نسجٌة مناعٌة للكشؾ عن وجود فاٌروس 

 -ذٌمار: جامعة ذٌمار -الورم....../ نور فالح شرٌؾ السعداوي.
 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 

 سم28ص: اٌض, 77
 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة)علم االنسجة(

 االنسجة, علم-1
 العنوان -الفٌروسات                 ا-2
  

 624س

2214   
 زهراء عدنان جاسم

كاالكتوسٌدٌز....../ -وتوصٌؾ انزٌم بٌتا استخالص وتنمٌة
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -زهراء عدنان جاسم.

 2015التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 130

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة /)علوم الحٌاة(
 العنوان-االنزٌمات )كبد االؼنام(                ا-1

      

612,0151 
 942ز

2215   
 اٌناس سعد صبٌح

دراسة بعض التؽٌرات المناعٌة والفسلجٌة والهرمونٌة 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -والكٌموحٌوٌة......./ اٌناس سعد صبٌح.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص, 148

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان-الحمل                ا-1
  

612,63 
 942ز

2216   
 عبدهللاسارة سعد 

استعمال ومشروعٌة االجنة الفائضة من عملٌات الحمن...../ 
كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -سارة سعد عبدهللا.

 2016الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 126

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان-االجنة               ا-1
  

612,64 
 242س

2217   
 مصطفى سامً دمحم نصٌؾالسلمانً, 

تطوٌر المماومة للمضاد....../ مصطفى سامً دمحم نصٌؾ 
معهد الهندسة الوراثٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -السلمانً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 116

 رسالة ماجستٌر فً الهتدسة الوراثٌة التمنٌات االحٌائٌة

613,94 
 882س



 العنوان-الهندسة الوراثٌة                   ا-1
  

2218   
 الحسٌنً, حٌدر دمحم مجٌد حسٌن

النمابات الطبٌة واثارها البٌئٌة فً مدٌنة كربالء/ حٌدر دمحم 
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -مجٌد حسٌن الحسٌنً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 241

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا
 الجؽرافٌا الطبٌة )كربالء الممدسة(-1

 النمابات-2 العنوان-ا 
 

614,42 
 599ح

2219   
 الركابً, رحاب خماط حشٌش

تحلٌل جؽرافً لمرض السكري فً مدٌنة الناصرٌة,,,,/ رحاب 
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -خماط حشٌش الركابً.

2016 
 سم28ص, 240

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا
العنوان-ا      مدٌنة الناصرٌة-االمراض -2  جؽرافٌة طبٌة-1

   

614,42 
 822ر

2220   
 المنشداوي, هادي فٌصل سعدون

االمن الصحً فً العراق واثره فً لوة الدولة/ هادي فٌصل 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -سعدون المنشداوي.

 2016االساسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 279

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-ا          الجؽرافٌة الطبٌة)العراق( -1
  

614,42 
 954م

2221   
 الموسوي, هدى كاظم كرٌم

دور مستارجات حشرتً الصرصر االمرٌكً...../ هدى كاظم 
كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -كرٌم الموسوي.

 2016الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 87

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 الحشرات ناللة االمراض-1
 الصرصر-2
 العنوان-ا  البعوض-3

  

614,432 
 959م

2222   
 مثنى اسكندر مهدي هندي

615,19 
 92م



التمدٌر الطٌفً لبعض المركبات الدوائٌة باستخدام تفاعالت 
 -بابل: جامعة بابل -مولدة للون/ مثنى اسكندر مهدي هندي.

 2016كلٌة العلوم, 
 سم28ص: اٌض, 114

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 العنوان-ا االدوٌة-1

  

2223   
 الطائً, ضحى طالب حمٌد

دراسة بعض التاثٌرات الفٌسولوجٌة والنسجٌة لدواء....../ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -ضحى طالب حمٌد الطائً.

 2016التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 184

 العالج الكٌمٌائً-1
 العنوان-ا                السرطان     -2
  

615,58 
 299ط

2224   
 الموسوي, هٌفاء عدنان منصور

استخالص وتنمٌة وتشخٌص بستدكالٌكوسٌدي من الحبار..../ 
 -البصرة: جامعة البصرة -هٌفاء عدنان منصور الموسوي.

 2016كلٌة العلوم, 
 سم28ص, 110

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-العالج الكٌمٌائً              ا -السرطان-1
  

615,58 
 959م

2225   
 البدري, طٌبة ؼزوان دمحم

التاثٌرات السمٌة الخلوٌة والتشوهات الخلمٌة لعمار......./ 
لسم  -بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة -طٌبة ؼزوان دمحم البدري.

 2016العلوم التطبٌمٌة, 
 سم28ص: اٌض, 82

 رسالة ماجستٌر علوم فً التمنٌات االحٌائٌة
 العنوان-اتاثٌر              -العمالٌر-1
  

615,7 
 449ب

2226   
 جمٌل كرٌم والً

دراسة فسٌولوجٌة وجزئٌة لتاثٌر مادة......./ جمٌل كرٌم 
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -والً.
 سم28ص: اٌض, 132

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
   العنوان-ا           االلربازٌن-1
   

615,7 
 898ج

2227   616,014 



 البهادلً, حسٌن علً دنانة
دراسة تجرٌبٌة وجزٌئٌة للبكترٌا المصاحبة لحاالت الحروق فً 

ذي لار: جامعة  -محافضة مٌسان/ حسٌن علً دنانة البهادلً.
 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -ذي لار

 سم28ص: اٌض, 95
 رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة/ احٌاء مجهرٌة

 ٌا)محافظة مٌسان(البكتر-1
 العنوان-الحروق                  ا-2

                     

 924ب

2228   
 انتصار كاظم ؼالب الشبلً

دراسة جزٌئٌة لجٌنً وعاللته ببعض المتؽٌرات../انتصار  
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -كاظم ؼالب الشبلً.

  2016للعلوم الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 115

 علم الحٌوان -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-ا     الذبحة الصدرٌة)محافظة كربالء الممدسة(   -1

                                           

616,12 
 289ش

2229   
 العزاوي, دمحم علً حسٌن

عاللة الفٌبرٌنوجٌن التفاعلً والهوموستٌن بامراض الملب 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -علً حسٌن العزاوي.الوعائً....../ دمحم 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 98

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان-الملب امراض       ا-1
 

616,123 
 ع 529

2230   
 الشبانً, هٌام عبدهللا واوي

.../ دراسة ماٌكروبٌة وجزٌئٌة للحسٌات البكتٌرٌة الهوائٌة..
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -هٌام عبدهللا واوي الشبانً.

 2016العلوم, 
 سم28ص,79

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ احٌاء مجهرٌة
 العنوان-امراض           ا-التهاب اللوزتٌن-1
 

616,201 
 229ش

2231   
 الدلٌمً, مالن فاضل مهدي

المصابٌن تمسٌم بعض المإشرات المناعٌة لدى المرضى 
بمتالزمة تهٌج المولون العصبً......./ مالن فاضل مهدي 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة:  -دٌالى: جامعة دٌالى -الدلٌمً.
2016 

 سم28ص, 85

616,34 
 898د



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / االحٌاء المجهرٌة
 العنوان-العراق)دٌالى(         ا -امراض -المولون-1
 

2232   
 علً عباس عبود الدلٌمً,

دراسة لبعض المإشرات المناعٌة لمرض الجلطات الملبٌة 
دٌالى: جامعة  -والمصابٌن....../ علً عباس عبود الدلٌمً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 106

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ االحٌاء المجهرٌة
 التجلط الدموي-1
 العنوان-ا    االحٌاء, علم    -2
 

616,35 
 898د

2233   
 تٌسٌر شمران عذٌب جبل

دراسة فسٌولوجٌة ووراثٌة لمرضى السكري النوع الثانً...../ 
كلٌة العلوم,  -واسط: جامعة واسط -تٌسٌر شمران عذٌب جبل.

2016 
 سم28ص: اٌض, 102

 علمالحٌوان-رسالة ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة
 العنوان-اامراض         -السكري-1
 

616,462 
 959ت

2234   
 الكنانً, رلٌة كرٌم دمحم

دراسة لبعض المعاٌٌر الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة فً النساء 
كربالء: جامعة  -المصابات...../ رلٌة كرٌم دمحم الكنانً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -كربالء
 سم28ص: اٌض, 149

 فرع الحٌوان  -اطروحة الدكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان-امراض        ا -الكبد-1
 

616,362 
 929ن

2235   
 شهرزاد احمد خلؾ دمحم

تمٌٌم بعض الجوانب المناعٌة للمرضى المصابٌن بداء السكري 
دٌالى: جامعة  -فً محافظة دٌالى/ شهرزاد احمد خلؾ دمحم.

 2016كلٌة العلوم,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 111

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-العراق)دٌالى(       ا -السكر )مرض(-1
 

616,462 
 945ش

2236   
 الحسانً, دمحم كامل كرٌم طاهر

دراسة وبائٌة وتشخٌصٌة مظهرٌة وجزٌئٌة لداء 

616,5 
 529ح



المادسٌة:  -اللشمانٌا....../ دمحم كامل كرٌم طاهر الحسانً.
 2016التربٌة, كلٌة  -جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض, 154
 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان

محافظة المادسٌة)لضاء الحمزة  -امراض -اللشمانٌا الجلدٌة-1
 العنوان-الشرلً(       ا

 

2237   
 الموسوي, علٌاء عزٌز جبٌر

دراسة مناعٌة وجزٌئٌة لمرضى البهاق...../ علٌاء عزٌز جبٌر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -الموسوي.
 2016الصرفة, 

 2016ص: اٌض, 155
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان

 العنوان-1البهاق)مرض(           -1
 

616,5 
 959م

2238   
 االزٌرجاوي, وداد سمٌر جهاز

التنمٌط المصلً والكشؾ الجزٌئً لبعض جٌنات المملومة...../ 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -وداد سمٌر جهاز االزٌرجاوي.

 2016التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 96

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة / االحٌاء المجهرٌة
امراض)مدٌنة الناصرٌة(                  -اخماج المجاري البولٌة-1
 العنوان-ا

 

616,6 
 594ا

2239   
 لمى فإاد منحر

ٌص بعض المسببات المرضٌة المرافمة...../ لمى عزل وتشخ
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -فإاد منحر.

 سم28ص, 115
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/ احٌاء مجهرٌة

 العنوان-امراض         ا -السحاٌا-1
 

616,82 
 82ل

2240   
 عبٌر ٌونس محم

للكبرٌت من االمعاء..../عبٌر عزل وتشخٌص البكترٌا المختزلة 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -دٌالى: جامعة دٌالى -ٌونس دمحم.

2016 
 سم28ص: اٌض, 95

 االحٌاء المجهرٌة -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-ا       االمراض البكتٌرٌا      -1

  

616,92 
 294ع
 
 



2241   
 ال طعمة,  اٌات  عالء الدٌن عبد العزٌز

تمٌٌم فعالٌة بعض المضادات الحٌوٌة ضد بكترٌا العنمودٌات 
كربالء:  -الذهبٌة....../ اٌات عالءالدٌن عبدالعزٌز ال طعمه.

 2016كلٌة العلوم,  -جامعة كربالء
 سم28ص: اٌض, 125

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 امراض -الدم-1
 العنوان-البكترٌا             ا-2
  

616,92 
 668ا

2242   
 د عبدالجبار دمحم فدعمشه

تحدٌد االنتشار المصلً لداء المموسات بٌن مرضى 
دٌالى: جامعة  -السرطان....../ شهد عبدالجبار دمحم فدعم.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 93

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان-اامراض                  -السرطان-1
 

616,994 
 94ش

2243   
 دمحم بهرام خورشٌد

التحري عن تاثٌر بعض المواد على الجراثٌم المماومة...../ دمحم 
 2016كلٌة العلوم,  -كركون: جامعة كركون  -بهرام خورشٌد.

 سم28ص: اٌض, 141
 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ احٌاء مجهرٌة

 الحروق-1
 العنوان-االجراثٌم             -2
 

617,11 
 384م

2244   
 البدري, فاطمة عزٌز مهدي

دراسة تاثٌر االشعة الكخرومؽناطٌسٌة للهاتؾ النمال فً بعض 
ذي لار: جامعة  -المعاٌٌر....../ فاطمة عزٌز مهدي البدري.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -ذي لار
 سم28ص: اٌض, 185

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة
 العنوان-االنسجة الحٌوانٌة, علم         ا-1
 

617,95 
 449ب

2245   
 سرى عبدالخالك امٌن عوض

دراسة بعض الجوانب الوبائٌة والمإشرات الهرمونٌة...../ 
كلٌة العلوم,  -بابل: جامعة بابل -سرى عبدالخالك امٌن عوض.

2016 
 سم28ص: اٌض, 83

618,1 
 42س



 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/ علم الحٌوان
 العنوان-امراض النساء           ا-1
 

2246   
 مروة محمود ٌعموب

دراسة المسببات الماٌكروبٌة الشائعة لالسهال لدى االطفال 
البصرة -دون خمس سنوات من العمر .../ مروة دمحم ٌعموب .

 2016كلٌة العلوم ,–:جامعة البصرة 
 سم28ص:اٌض؛105

 احٌاء مجهرٌة  -رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-امراض )االسهال (      ا–االطفال -1
 

618,92 
 499م

2247   
 الجاؾ, عمر حمة صالح رحمان

تصمٌم وتحسٌن االداء لممط ماء شمسً سلبً متعدد 
 -تكرٌت: جامعة تكرٌت -المراحل...../ عمر حمة صالح رحمان.

 2016كلٌة الهندسة, 
 سم28اٌض, ص: 117

 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة
 العنوان-الهندسة المٌكانٌكٌة            ا-1
 

620.1 
 27ج

2248   
 اسراء جاسم دمحم شالل

تحضٌر خالئط بولٌمرٌة مختلفة ذات...../ اسراء جاسم دمحم 
لسم العلوم التطبٌمٌة,  -بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة -شالل.

2016 
 سم28ص,109

 رسالة ماجستٌر فً علوم المواد
 العنوان-المواد             ا-1
 

620.11 
 542ا

2249   
 الزبٌدي, دمحم عبدالرضا كاظم

التحمك من الخواص المٌكانٌكٌة لوصلة لحام النبوب...../ دمحم 
كلٌة هندسة  -بابل: جامعة بابل -عبدالرضا كاظم الزبٌدي.

 2016المواد, 
 سم28ص: اٌض, 69

 العالً فً علوم هندسة المواد/ المعادنالدبلوم 
 العنوان-هندسة المواد                  ا-1
 

620,11 
 294ز

2250   
 علً جاسم عطٌة لفتة

تاثٌر اللحام بالشكتن وبالموس الكهربائً...../ علً جاسم 
 2016كلٌة هندسة المواد, -بابل: جامعة بابل -عطٌة لفتة.

620,11 
 89ع



 سم28ص, 90
 دبلوم عالً فً علوم الهندسة 

 العنوان-هندسة المواد            ا-1
 

2251   
 العانً, امانً زهٌر دمحم

تحضٌر ودراسة خصائص المثانة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة...../ 
لسم  -بؽداد: الجامعة التكنلوجٌة -امانً زهٌر دمحم العانً.

 2016العلوم التطبٌمٌة, 
 سم28ص: اٌض, 93

 رسالة ماجستٌر فً علم المواد
 العنوان-المواد          ا-1
 

620,11 
 299ع

2252   
 هاجر احسان علً

ٌات الورلٌة ودراسة تحضٌر متراكبات مبنٌة على النفا
بؽداد: الجامعة  -/ هاجر احسان علً.خصائصها...
 2016التكنولوجٌة, 

 سم28ص, 94
 رسالة ماجستٌر علوم فً علم المواد

 العنوان-ا                 المواد, علم  -1
 

620,11 
 234ه

2253   
 انمار نصٌؾ مهدي

دراسة تاثٌر التدعٌم بجسٌمات كاربٌد السلٌكون....../ انمار 
 2016كلٌة الهندسة,  -تكرٌت: جامعة تكرٌت -نصٌؾ مهدي.

 سم28ص, 107
 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المٌكانٌكٌة

 العنوان-االهندسة المٌكانٌكٌة               -1
 

620,186 
 982ا

2254   
 الشٌخلً, رٌام جمٌل محمود

التاثٌرات الوراثٌة الخلوٌة لمستخلص سٌمان للم الصبار...../ 
لسم  -بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة -رٌام جمٌل محمود الشٌخلً.

 2016العلوم التطبٌمٌة, 
 سم28ص: اٌض, 96

 رسالة ماجستٌر علوم فً التمنٌات االحٌائٌة
 العنوان-التكنولوجٌا الحٌوٌة         ا-1
 

620,82 
 948س

2255   
 الموسوي, كرار حٌدر عبداالمٌر

استلهام الشكل البٌئً فً تصامٌم المشة مكمالت..../ كرار 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -حٌدر عبداالمٌر الموسوي.

623,8189
7 
 959م



 2016الجمٌلة, 
 سم28ص, 178

 رسالة ماجستٌر فً تصمٌم المماش
 العنوان-1تصمٌم                          -االلمشة-1
 

2256   
 نبه ز ٌاسٌن عزالدٌن دمحم

تصرؾ االنثناء والمص للعتبات الخرسانٌة المسلحة جزئٌا..../ 
كلٌة  -تكرٌت: جامعة تكرٌت -نبه ز ٌاسٌن عزالدٌن دمحم.

 2016الهندسة, 
 سم28ص, 120

 المدنٌةرسالة ماجستٌر فً الهندسة 
 العنوان-هندسة مدنٌة                ا-1
 

624 
 295ت

2257   
 عدي حمودي عبدهللا

تحمٌك االمثلٌة فً احالة المماوالت الثانوٌة...../ عدي حمودي 
 2016كلٌة الهندسة,  -بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة -عبدهللا.

 سم28ص, 135
 رسالة ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة

 العنوان-االنشائٌة           االهندسة -1
 

624,1 
 49ع

2258   
 علً رائد سلٌم

بناء نموذج حاسوبً لتشخٌص ومعالجة االخفالات...../ بؽداد: 
 2016لسم هندسة البناء واالنشاءات,  -الجامعة التكنولوجٌة

 سم28ص: اٌض, 163
 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة البناء واالنشاءات

 العنوان-ا             الهندسة االنشائٌة      -1
 

624,1 
 89ع

2259   
 ٌاسر عدنان عبدالمجٌد

العمارة التفاعلٌة ستراتٌجٌات والٌات الحركة...../ ٌاسر عدنان 
 2016كلٌة الهندسة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالمجٌد.

 سم28ص, 211
 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة

 العنوان -الهندسة المعمارٌة          ا-1
 

624,1 
 254ي

2260   
 ؼٌث محمود عطا هللا

بناء نظام االدارة الجودة فً المكاتب االستشارٌة...../ ؼٌث 
بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة لسم هندسة  -محمود عطا هللا.

 2016البناء واالنشاءات, 

624,106 
 93غ



 سم28ص, 126
 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة البناء

 ادارة المشروعات االنشائٌة-1
 العنوان-االدارة الهندسٌة                      ا-2
 

2261   
 التمٌمً, مها مثنى حسن

تمٌٌم صالحٌة مٌاه نهر الفرات جنوب العراق 
ذي لار: جامعة  -لالستخدامات...../ مها مثنى حسن التمٌمً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -ذي لار
 سم28ص, 127

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 معالجة -المٌاه-1
 العنوان-العراق        ا -االنهار)نهر الؽراؾ(-2
 

628,162 
 898ت

2262   
 المظفر, سمى دمحم علً دمحم سعٌد

تمدٌر بعض العوامل البٌئٌة والبكتربولوجٌة لمٌاه 
البصرة:  -الصرؾ....../ سمى دمحم علً دمحم سعٌد المظفر.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -البصرةجامعة 
 سم28ص, 109

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-الصرؾ الصحً         ا -العراق)البصرة(-1
 

628,2 
 674م

2263   
 دنٌا عذاب كاظم

معالجة مٌاه الصرؾ الصحً باستخدام نباتات مائٌة مختارة فً 
ذي لار:  -كاظم.مدٌنة الناصرٌة/جنوب العراق/ دنٌا عذاب 

 2016كلٌة العلوم,  -جامعة ذي لار
 سم28ص, 101

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-العراق)الناصرٌة(              ا -الصرؾ الصحً-1
 

628,3 
 992د

2264   
 ازهار مكً نزال

ة به فً تحسٌن نوعٌة والطحالب الملتصم ة  نبات البرديكفاء
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -/ ازهار مكً نزال.المٌاه...

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 116

رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة فً االسمان والثروة 
 الحٌوانٌة

 الزراعة)هور الحمار(-1
 العنوان-زراعة             ا-نبات البردي-2

630 
 592ا



 

2265   
 الساعدي, دمحم صبٌح مجٌد مدٌوش

بالرش والٌورٌا بنسب مختلفة فً تاثٌر استخدام التبن المعافل 
البصرة: جامعة  -اداء...../ دمحم صبٌح مجٌد مدٌوش الساعدي.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص, 101

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-زراعة           ا-التبن-1
 

630 
 264س

2266   
 البدران, استبرق عبدالكرٌم كحطان

فطرٌات الماٌكوراٌزا فً نمو وامتصاص تاثٌرالتلمٌح ببعض 
البصرة:  -الفسفور..../ استبرق عبدالكرٌم كحطان البدران.

 2016كلٌة الزراعة,  -جامعة البصرة
 سم28ص: اٌض, 132

 رسالة ماجستٌر علوم الزراعة
 التربة-1
 العنوان-نبات              ا-الذرة الصفراء-2
 

631,4 
 442ب

2267   
 الجنابً, فراس كامل دمحم

تاثٌر الصخر الفوسفاتً المحمض والحادة العفوٌة...../ فراس 
 2016كلٌة الزراعة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -كامل دمحم الجنابً.

 سم28ص: اٌض, 115
 رسالة ماجستٌر فً علوم التربة والموارد المائٌة

 العنوان-التربة, علم        ا-1
 

631,4 
 922ج

2268   
 الحسٌنً, كرٌم عبدالحسٌن موسى

التحلٌل الكارتوؼرافً لخرائط مسوحات الترب...../ كرٌم 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالحسٌن موسى الحسٌنً.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 68

دبلوم عالً فً االرشاد التخصصً علوم التربة والموارد 
 المائٌة

 العنوان-التربة,علم               ا-1
 

631,4 
 599ح

2269   
 حٌدر دمحم شاكر

تاثٌر المٌاه  المادمة المعالجة والمٌاه المجففة فً تلوث التربة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -والنبات..../ حٌدر دمحم شاكر.

 2016الزراعة, 

631,4 
 944ح



 سم28ص, 160
 رسالة ماجستٌر فً علوم الزراعة )علوم التربة والمٌاه

 التربة              العنوان-1
 

2270   
 عبدالرسولزهراء رائد علً 

تمٌٌم حالة التؽاٌر المكانً والزمانً لمظاهر التصحر فً 
بؽداد:  -محافظة بؽداد...../ زهراء رائد علً عبدالرسول.

 2016كلٌة الزراعة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص,105

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-التربة,علم              ا-1
 

631,4 
 922ز

2271   
 علً دمحم رضٌوا

دراسة بعض معاٌٌر التلوث بالعناصر النزرة فً ضفاؾ نهر 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -دجلة وسط مدٌنة...../ علً دمحم رضٌوا.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 56

 دبلوم عالً فً العلوم الزراعٌة علوم التربة والموارد المائٌة
 العنوان-التربة,علم          ا-1
 

631,4 
 89ع

2272   
 هبة كلؾ رزاقالمرٌشً, 

تاثٌر التسمٌد الفوسفاتً والعضوي فً صور فسفور 
البصرة: جامعة  -وعاللته...../ هبة كلؾ رزاق المرٌشً.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص, 101

رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة)علوم التربة والموارد 
 المائٌة

 تسمٌد-التربة-1
 انالعنو-الذرة الصفراء          ا-2
 

 631,4 
 495ق

2273   
 الكطرانً, بدور سهٌل نجم هواز

تاثٌر التلمٌح ببعض االسمدة الحٌوٌة والمسببات  الكٌمٌائٌة فً 
البصرة: جامعة  -احٌاء ....../ بدور سهٌل نجم هواز الكطرانً.

 2016البصرة , 
 سم28ص: اٌض, 93

رسالة  الماجستٌر فً العلوم الزرعٌة )علوم التربة والموارد 
 المائٌة

 \العنوان-نبات             ا–الشعٌر -2    التربة-1
                                                                                                                                        

631,4 
 625ن



2274     
 هدى خرٌبط هندي

الكبرٌت المعدنً والصخر...../ تاثٌر لماح بكترٌا ومستوٌات 
كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -هدى خرٌبط هندي.

2016 
 سم28ص: اٌض, 126

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 التربة-1
 العنوان-زراعة               ا -الذرة الصفراء-2
 

631,4 
 42ه
 
 
 
 
 
 
 
 

2275   
 الطرفً, دعاء عباس رشٌد جاسم

المكانً لتملح التربة فً لضاء الهندٌة...../دعاء التحلٌل 
كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -عباس رشٌد جاسم الطرفً.

 2016التربٌة للعلوم االسالمٌة, 
 سم28ص, 185

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة التطبٌمٌة
 كربالء )لضاء الهندٌة(-التربة-1
 العنوان-المحاصٌل الحملٌة               ا-2
 

631,416 
 479ط
 

2276   
 الحكٌم, حنان عبدالوهاب سعٌد

استخدام بعض المرشحات فً خفض الملوحة والبورون..../ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -حنان عبدالوهاب سعٌد الحكٌم.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 190

 رسالة ماجستٌر علوم تربة ومٌاه)كٌمٌاء تربة(
 كٌمٌاء-التربة-1
 العنوان-ا            نبات  -الطماطة-2
 

631,417 
 898ح

2277   
 مإٌد ابراهٌم علً

دور المستخلصات المائٌة لبعض النباتات فً تحوالت 
 -البصرة: جامعة البصرة -النتروجٌن..../ مإٌد ابراهٌم علً.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 141

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة /علوم التربة
 التربة العضوٌة-1
 العنوان-نبات            ا -الذرة الصفراء-2
 

631,417 
 994ح

2278   
 الربٌعً, دمحم لاسم كاظم

الخواص الهندسٌة للتربة الطٌنٌة الرخوة المثبتة..../ دمحم لاسم 

631,43 
 296ر



 2016كلٌة العلوم,  -بابل: جامعة بابل -كاظم الربٌعً.
 سم28ص: اٌض, 132

 رسالة ماجستٌر فً علم االرض التطبٌمً
 العنوان-التربة              ا فٌزٌاء-1
 

2279   
 الموسوي, عال سمٌر علوان

الكشؾ عن العزالت المنتجة لالفالتوكسٌن..../عال سمٌر علوان 
معهد الهندسة الوراثٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الموسوي.

 والتمنٌات االحٌائٌة
 الهندسة الوراثٌة-1
 العنوان-نبات               ا-الفطر-2
 

631,5233 
 959م

2280   
 عدي صالح مهدي

تاثٌر اضافة حامض الهٌومٌن والتسمٌد الورلً بالبوتاسٌوم 
 -فً نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء/ عدي صالح مهدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة,  -دٌالى: جامعة دٌالى
 سم28ص: اٌض, 131

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة)النبات(
 االسمدة-1
 العنوان-الذرة الصفراء                 ا-2
 

631,8 
 49ع

2281   
 الؽراوي, منى عصام عدنان

تاثٌر سماد الدواجن والكثافة النباتٌة فً نمو وحاصل 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -البطاطا...../ منى عصام عدنان الؽراوي.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 63

 وهندسة الحدائك رسالة ماجستٌر علوم فً لسم البستنة
 االسمدة الحٌوانٌة-1
 العنوان-نبات              ا-البطاطا-2
 

631,8 
 429غ

2282   
 المطرانً, منى خزعل جابر

تاثٌر االللمة والتسمٌد بنوعٌن من السماد لمركب...../ منى 
كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -خزعل جابر المطرانً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 521

 ماجستٌر فً العلوم الزراعٌةرسالة 
 االسمدة-1
 العنوان-زراعة                ا-الموز-2
 

631,8 
 642ق



2283   
 براء ناهض ابراهٌم الكرم

تاثٌر الرش بالسماد العضوي ومحفز النمو فً نمو شتالت 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الخوخ...../ براء ناهض ابراهٌم الكرم.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 63

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/البستنة وهندسة الحدائك
 العنوان-االسمدة العضوٌة            ا-1
 

631,86 
 422ب

2284   
 السلٌماوي, باسم عبدالكرٌم جبر

تاثٌر االستخالص بالماء الفاتر لمخلفات االؼنام فً نمو نباتات 
عة بؽداد: جام -الطماطة...../ باسم عبدالكرٌم جبر السلٌماوي.

 2016كلٌة الزراعة,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 66

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة/ البستنة وهندسة الحدائك
 االسمدة العضوٌة-1
 العنوان-الطماطم               ا-2
 

631,86 
 898س

2285   
 البٌاتً, زٌد موسى كاظم

تاثٌر المستخلصات النباتٌة على بعض الصفات الحٌوٌة لنبات 
 -بابل: جامعة بابل -الطماطة....../ زٌد موسى كاظم البٌاتً.

 2016كلٌة العلوم, 
 سم28ص: اٌض, 106

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/النبات
 االمراض الفطرٌة-1
 العنوان-الطماطة            ا-2
 

632,4 
 922ب
 
 
 

2286   
 خدٌجة حمزة كاظم

 -حمزة كاظم.الخصائص الجزٌئٌة لعزالت للفطرٌن...../ خدٌجة 
 2016كلٌة العلوم,  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص: اٌض, 105
 رسالة ماجستٌر علوم الحٌاة/ فرع النبات

 امراض -النبات-1
 العنوان-الفطرٌات             ا-2
 

632,4 
 493خ

2287   
 العوفً, ضرؼام صباح لفته بالر

دراسة لمرض لفحة سعؾ النخٌل المتسبب عن الفطر...../ 
 -البصرة: جامعة البصرة -لفته بالر العوفً.ضرؼام صباح 
 2016كلٌة الزراعة, 

632,4 
 979ع



 سم28ص: اٌض, 104
 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

 امراض)سعؾ النخٌل( -النبات-1
 العنوان-الفطرٌات             ا-2
 

2288   
 المالكً, نور مهدي صالح

االحٌائً...../ دراسة تاثٌر المخلفات النباتٌة والحٌوانٌة والفطر 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -نور مهدي صالح المالكً.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 80

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة/ ولاٌة نبات
 العنوان-امراض)مرض نمص جذور البامٌا(         ا-النبات-1
 

632,5 
 288م

2289   
 الجبوري, تبارن علً حسن
والملوانٌة والفاللونوٌدٌة الخام  تاثٌر المستخلصات التربٌنٌة

 -بؽداد: جامعة بؽداد -الوراق...../ تبارن علً حسن الجبوري.
 2016كلٌة العلوم للبنات, 

 سم28ص: اٌض, 94
 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/علم الحٌوان

 الحشرات الضارة)حشرة ثمابة الحبوب الصؽرى(-1
 عنوانال-النباتات)نبات البمٌر(               ا-2
 

632,7 
 294ج

2290   
 الٌعموبً, دمحم صالح مهدي

دراسة حٌاتٌة وبٌئٌة وتشخٌصٌة للمتطفل على فراشة اوراق 
 -السدر فً محافظة الدٌوانٌة/ دمحم صالح مهدي الٌعموبً.

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص: اٌض, 113

 الحٌواناطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم الحٌاة/علم 
 حشرات-االفات الزراعٌة-1
 العنوان-نبات             ا-السدر-2
 

632,7 
 679ي

2291   
 الركابً, بتول عبد سلطان

تاثٌر رش ال ااااااااااااا ومستوٌات تملٌح التربة فً تحمل نبات 
 -كربالء: جامعة كربالء -الحنطة..../ بتول عبد سلطان الركابً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص: اٌض, 101

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/نبات
 العنوان-المحاصٌل)الحنطة(             ا-1
 

633,12 
 822ر



2292   
 السعداوي, علً عزٌز سلمان

تاثٌر نظم حراثة التربة وكمٌات البزار فً نمو وحاصل 
البصرة: جامعة  -الحنطة....../ علً عزٌز سلمان السعداوي.

 2016زراعة, كلٌة ال -البصرة
 سم28ص, 97

 رسالة ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة
 العنوان-الحنطة            ا-المحاصٌل الحملٌة-1
 

633,12 
 642س

2293   
 البهادلً, ٌاسٌن محسن ؼضٌب

تاثٌر نظام الزراعة واضافة السماد النتروجٌنً فً نمو 
وحاصل محصولً الذرة البٌضاء...../ ٌاسٌن محسن ؼضٌب 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -البهادلً.
 سم28ص, 72

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 محاصٌل حملٌة-الذرة البضاء-1
 العنوان-االسمدة              ا-2
 

633,15 
 924ب

2294   
 التمٌمً, دمحم حاتم رشٌد

تاثٌر التركٌب الوراثً واالرتباع فً نمو وحاصل بذور...../  
كلٌة الزراعة,  -دٌالى: جامعة دٌالى -التمٌمً.دمحم حاتم رشٌد 

2016 
 سم28ص, 85

 رسالة ماجستٌر فً علوم البستنة وهندسة الحدائك
 العنوان-البستنة             ا-1
 
  

634 
 898ت

2295   
 وش حمً اسماعٌلمر

تاثٌر التركٌب الوراثً والماء المعالج مؽناطٌسٌا وطرٌمة...../ 
كلٌة الزراعة,  -جامعة دٌالىدٌالى:  -رموش حمً اسماعٌل.

2016 
 سم28ص, 119

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-البساتٌن                ا-1
 

634 
 895ر

2296   
 االبرٌسم, وسن فوزي فاضل عباس

دراسة بعض التؽٌرات المرافمة لتلمٌح وتعد ثمار النخبل....../ 
 -جامعة البصرةالبصرة:  -وسن  فوزي فاضل عباس االبرٌسم.

 2016كلٌةالزاعة, 

634,62 
 249ا



 سم28ص: اٌض, 235
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة

 العنوان-فسلجة             ا-النخٌل-1
 

2297   
 البٌاتً, ٌاسر ٌاسٌن خضٌر

تاثٌر التظلٌل والرش بحامض السالسلٌن فً نمو وحاصل 
 -خضٌرالبٌاتً.الطماطة باستخدام طرٌمة...../ ٌاسر ٌاسٌن 

 2016كلٌة الزراعة,  -دٌالى: جامعة دٌالى
 سم28ص: اٌض, 79

رسالة ماجستٌر فً لبعلوم الزراعٌة علوم البسنة وهندسة 
 الحدائك

 الستنة                           -1
 العنوان-زراعة                       ا -الطماطة-2
 

635                        
                                           922ب

2298   
 علً كرٌم عنبر عذافة

دراسة فسٌولوجٌة وجزٌئٌة لتاثٌر بعض منظمات النمو...../ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -علً كرٌم عنبر عذافة.

 2016الزراعة, 
 سم28ص, 116

 ةرسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌ
 البستنة-1
 العنوان-نبات           ا-نخٌل التمر-2
 

635 
 89ع

2299   
 الفدعم, وضاح عبدالجبار دمحم

تاثٌر االوساط الزراعٌة والكثافة النباتٌة فً نمو وانتاج 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -الثوم..../ وضاح عبدالجبار دمحم الفدعم.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 74

 البستنة وهندسة الحدائك -علوم فً الزراعةرسالة ماجستٌر 
 البستنة-1
 العنوان-نبات                ا-الثوم-2
 

635 
 468ؾ

2300   
 امانً اسماعٌل خلٌل طاهر

تموٌم تحمل بعض اصناؾ البطاطا...../ امانً اسماعٌل خلٌل 
 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -طاهر.
 سم28ص: اٌض, 178

 2002علوم بستنة ونخٌل  رسالة ماجستٌر
 العنوان-زراعة             ا-البطاط-1
 

635,21 
 829ا



2301   
 عباس كاظم عبٌد عباس

تاثٌر التربتوفان والكالٌسٌن المحفز الحٌوي..../ عباس كاظم 
 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -عبٌد عباس.

 سم28ص: اٌض, 139
 الزراعٌةاطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم 

 العنوان-زراعة            ا -البطاطا-1
  

635,21 
 225ع
 
 
 
 
 

2302   
 ابراهٌم عباس كاظم عبٌد

تاثٌر موعد الزراعة والكثافة النباتٌة والرش بالمحفز الحٌوي 
البصرة: جامعة  -فً نمو...../ ابراهٌم عباس كاظم عبٌد.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص, 122

 العلوم الزراعٌة رسالة ماجستٌر فً
-زراعة                                    ا -نبات الرٌحان-1

 العنوان
 

635,5 
 242ا

2303   
 الحمٌداوي, نور صالح عبدالجلٌل حسون

تاثٌر نظم الحراثة فً نمو وحاصل الذرة الصفراء 
 -المزروعة....../ نور صالح عبدالجلٌل حسون الحمٌداوي.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة
 سم28ص: اٌض, 67

 رسالة ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة
 العنوان-نبات         ا -الذرة الصفراء-1
 

635,67 
 894ح
 
 
 
 

2304   
 الزهٌري, اخالص متعب احمد

تاثٌر بعض المواد الكٌمٌائٌة فً نمو نبات عٌن البزون...../ 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -اخالص متعب احمد الزهٌري.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 156

رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة )البستنة وهندسة 
 الحدائك(

 العنوان-نباتات الزٌنة)نبات عٌن البزون(         ا-1
 

635,9 
 994ز

2305   
 الباوي , دمحم عبدهللا مهجهج

تاثٌر المخصبات الحٌوٌة وموعد التطعٌم فً نجاح تطعٌم 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -عبدهللا مهجهج الباوي.ونمو....../ دمحم 
 2016كلٌة الزراعة, 

 سم28ص: اٌض, 90

635,987 
 299ب



 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة /البستنة وهندسة الحدائك
 زراعة -البستنة-1
 العنوان-فاكهة         ا-المشمش-2
 

2306   
 البٌاتً, وسن صالح مهدي

و وحاصل اللوبٌا تاثٌر رش البورون والكاربولٌزر فً نم
بؽداد:  -وبعض المإشرات..../ وسن صالح مهدي البٌاتً.

 2016كلٌة الزراعة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 99

 البستنة وهندسة الحدائك -رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 العنوان-زراعة         ا -البستنة-1
 

635,987 
 922ب

2307   
 رهام ابراهٌم خلٌل اسماعٌل

المعامال الكٌمٌائٌة وطرائك التجفٌؾ والخزن فً تاثٌر بعض 
دٌالى: جامعة  -الصفات...../ رهام ابراهٌم خلٌل اسماعٌل.

 2016كلٌة الزراعة,  -دٌالى
 سم28ص, 69

 رسالة ماجستٌر علوم فً الزراعة
 زراعة-البستنة-1
 العنوان-فاكهة            ا-المشمش-2
 

635,987 
 928ر

2308   
 ديالزهٌري, حنٌن ثائر حما

تاثٌر التسمٌد العضوي والكثافة النباتٌة فً نمو وحاصل...../ 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -حنٌن ثائر حمادي الزهٌري.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 90

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-زراعة            ا -البستنة-1
 

635,987 
 994ز

2309   
 حسٌنالعبٌدي, عبدالستار جبار 

تاثٌر التسمٌد بمستخلص العشب البحري...../ عبدالستار جبار 
 2016كلٌة الزراعة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -حسٌن العبٌدي.

 سم28ص: اٌض, 128
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌة/ البستنة

 العنوان-زراعة            ا -البستنة-1
 

635,987 
 294ع

2310   
 جمٌلالمشاري, باسم ٌوسؾ 

استجابة شتالت البرتمال ابوسرة واللٌمون الحامض المحلً 

635,987 
 524م



 -دٌالى: جامعة دٌالى -للرش...../ باسم ٌوسؾ جمٌل المشاري.
 2016كلٌة الزراعة, 

 سم28ص: اٌض, 83
رسالة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة)البستنة وهندسة 

 الحدائك(
 العنوان-زراعة          ا -البستنة-1
 

2311   
 الفٌاض, علً جلٌل ابراهٌم

العاللة بٌن وزن الجسم وبعض الصفات التناسٌلة ومعاٌٌر الدم 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -للكباش...../ علً جلٌل ابراهٌم الفٌاض.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 99

 رسالة ماجستٌر فً علوم الثروة الحٌوانٌة
 العنوان-تربٌة            ا-الحٌوانان-1
 

636,082 
 926ؾ

2312   
 كرٌم حمادي مهنى ابو سلوى

تاثٌر احالل نسب مختلفة من مجروش نوى التمر محل 
البصرة: جامعة  -الشعٌر...../ كرٌم حمادي مهنى ابو سلوى.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص, 166

 اطروحة دكتوراه فً الثروة الحٌوانٌة
 العنوان-تؽذٌة               ا-الحٌوانات-1
 

636,084 
 498ن

2313   
 المظفر, سعٌد دمحم حسن حٌدر

دراسة تجرٌبٌة لحموضة  الكرش الحاد تحت الحاد وتاثٌره 
المادسٌة:   -على مستوى...../ سعٌد دمحم حسن حٌدر المظفر.

 2016كلٌة الطب البٌطري,  -جامعة المادسٌة
 سم28ص: اٌض, 95

الباطنً رسالة الماجستٌر فً علوم الطب البٌطري/ فرع الطب 
 والولائً

 العنوان-الطب البٌطري             ا-1
 

636,089 
 674م

2314   
 المنشداوي, انتظار راضً ؼضبان

اثر الحوكمة الضرٌبٌة فً االداء الضرٌبً دراسة 
بؽداد:  -استطالعٌة..../ انتظار راضً ؼضبان المنشداوي.

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة,  -جامعة بؽداد
2016 
 سم28ص, 183

 رسالة الماجستٌر فً الضرائب

636,2 
 954م



 العنوان-الضرائب              ا-1
 

2315   
 فالح حسن حمد

دراسة التنوع الوراثً للجاموس العرالً باستخدام تمنٌتً..../ 
كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -فالح حسن حمد.

2016 
 سم28ص, 103

 الثروة الحٌوانٌةرسالة ماجستٌر فً علوم 
 العنوان-االنتاج الحٌوانً)الجاموس العرالً(         ا-1
 

636,292 
 283ؾ

2316   
 السامرائً, تمارا حسٌن علً

دراسة التاثٌرات الوراثٌة والبٌئٌة فً بعض الصفات االنتاجٌة 
دٌالى: جامعة  -والتناسلٌة...../ تمارا حسٌن علً السامرائً.

 2016كلٌة الزراعة,  -دٌالى
 سم28ص, 62

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-انتاج حٌوانً             ا-االؼنام-1
 

636,3 
 284س

2317   
 الزٌادي, بتول كاظم وهٌب

تاثٌر بعض االضافات العلفٌة على االفراخ المصابة...../ بتول 
كلٌة الطب  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -كاظم وهٌب الزٌادي.

 2016البٌطري, 
 سم28ص, 139

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب البٌطري
 العنوان-امراض                ا-الدواجن-1-1
 

636,5 
 924ز

2318   
 الزهٌري, دمحم عادل حسن

تاثٌر اضافة حامض الالكتٌن وحامض الخلٌن الى علٌمة 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -الدجاج...../ دمحم عادل حسن .

 2016الزراعة, 
 سم28ص, 67

 االنتاج الحٌوانً-رسالة ماجستٌر فً العلوم  الزراعٌة
 العنوان-الدواجن            ا-1
 

636,5 
 994ز

2319   
 سوز عزالدٌن فارس دمحم

تاثٌر استخدام الذرة  البٌضاء وكٌدٌل كلً عن الذرة 
كركون: جامعة  -الصفراء..../ سوز عزالدٌن فارس دمحم.

 2016كلٌة الزراعة, -كركون

636,5 
 95س



 سم28ص, 89
 رسالة  ماجستٌر  فً العلوم الزراعٌة

 العنوان-تمذٌة             ا-الدواجن-1
 

2320   
 شٌماء عبد جبر 

دراسة مناعٌة ونسجٌة لتمٌم كفاءة لماحات االنفلونزا التجارٌة 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -المستخدمة...../ شٌماء عبد جبر.

 2016كلٌة الطب البٌطري, 
 سم28ص: اٌض, 86

 رسالة ماجستٌر فً علوم الطب البٌطري/امراض دواجن
 العنوان-امراض               ا-دواجن-1
 

636,5 
 982ش

2321   
 علً رافع عبدالستار

دراسة االداء االنتاجً لثالثة عروق من السمات الٌابانً خالل 
دٌالى: جامعة  -فصلً الخرٌؾ...../ علً رافع عبدالستار.

 2016كلٌة الزراعة,  -دٌالى
 سم28ص, 102

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة علوم االنتاج الحٌوانً
 العنوان-العراق              ا-تربٌة-الدواجن-1
 

636,5 
 89ع

2322   
 الموسوي, ولٌد هٌالن سعدون راضً

تاثٌر احالل الشعٌر المحسن باستخدام التخمٌر بسائل الكدش 
البصرة:  -الموسوي.واضافة...../ ولٌد هٌالن سعدون راضً 

 2016كلٌة الزراعة,  -جامعة البصرة
 سم28ص, 111

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/الثروة الحٌوانٌة
 العنوان-تؽذٌة)الدواجن(                ا-الحٌوانات-1
 

636,5 
 959م

2323   
 السعٌدي, زٌنب علً كاظم شاهر

النوعٌة...../ تاثٌر فترة الخزن بالتجمٌد فً بعض الصفات 
 -البصرة: جامعة البصرة -زٌنب علً كاظم شاهر السعٌدي.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 109

 انتاج حٌوانً-رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
 العنوان-االنتاج الحٌوانً)طائر السمان الٌابانً(          ا-1
 

636,6 
 694س

2324   
 صالح مهدي كاطع سلمان

التفمٌس بفٌتامٌن..../ صالح مهدي كاطع تاثٌر حمن بٌض 

636,6 
 823ص



 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -سلمان.
 سم28ص, 212

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االنتاج الحٌوانً
 العنوان-االنتاج الحٌوانً)طائر السمان الٌابانً(            ا-1
 

2325   
 الصبٌحاوي, رسول عبدعلً عباس

االنتاجً والفسلجً لطٌور السمان الٌابانً المؽذاة تمٌٌم االداء 
على مستوٌات مختلفة...../ رسول عبدعلً عباس 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -الصبٌحاوي.
 سم28ص, 124

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة
-االنتاج الحٌوانً)طائر السمان الٌابانً(                ا-1

 العنوان
 

636,6 
 293ص

2326   
 سارة سعٌد حسن

دراسة المكونات الكٌمٌائٌة للعسل وفعالٌته المضادة 
 -كربالء: جامعة كربالء -للمإكسدات...../ سارة سعٌد حسن.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة, 
 سم28ص, 70

 رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة/علم الحٌوان
 عنوانال-معالجة                       ا-العسل-1
 

638,16 
 249س

2327   
 رجاء عبدالكاظم حنؾ

العاللة بٌن بعض العناصر الثمٌلة وانتاجٌة الهائمات النباتٌة 
 -البصرة: جامعة البصرة -والكتلة..../ رجاء عبدالكاظم حنؾ.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص, 199

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االسمان والثروة البحرٌة
 االسمان-1
 العنوان-النباتات المائٌة)شط العرب(                    ا-2
 

639,3 
 322ر

2328   
 الشمري, عفراء حمزة عبدالحسن

لصور التعبٌر عن المشاعر وعاللته بالذكاء الوجدانً لدى 
 -تالمذة الصؾ السادس...../ عفراء حمزة عبدالحسن الشمري.

 2016كلٌة التربٌة للبنات, -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 142

 رسالة ماجستٌر فً االلتصاد المنزلً
 العنوان-االلتصاد المنزلً                ا-1
 

640 
 849ش



2329   
 االنصاري, بتول محمود دمحم

تمنٌة وتوصٌؾ انزٌم الالٌبٌز المستخلص من بذور فول 
البصرة: جامعة  -الصوٌا...../ بتول محمود دمحم االنصاري.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 164

 رسالة ماجستٌر علوم اؼذٌة
 العنوان-فول الصوٌا            ا-التؽذٌة-1
 

641,303 
 924ا

2330   
 الربٌعً, حسن هادي مهدي

تصمٌم وتصنٌع وتمٌم اداء جهاز الازالة الكولسترول 
البصرة: جامعة  -والدهون...../ حسن هادي مهدي الربٌعً.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28اٌض, ص: 164

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة
 العنوان-اؼذٌة             ا-اللحوم-1
 

641,306 
 296ر

2331   
 الكنعان, زٌنة طارق نعمة

مخلفات  astaxanthinاستخالص وتوصٌؾ صٌؽة 
الروبٌان واختبار فعالٌتها المضادة لالكسدة..../ زٌنة طارق 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -نعمة الكنعان.
 سم28ص: اٌض, 109

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة
 العنوان-تؽذٌة             ا-الروبٌان-1
 

641,306 
 962ن

2332   
 الحلفً, عالٌة زٌارة هاشم

وتنمٌة  وتوصٌؾ متحلالت بروتٌنٌة من مخلفات استخالص 
البصرة: جامعة  -االسمان...../ عالٌة زٌارة هاشم الحلفً.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 171

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة)كٌمٌاء بروتٌن(
 تؽذٌه-اللحوم-1
 العنوان-االسمان                ا-2
 

641,36 
 879ح

2333   
 الزبٌدي, مصطفى علً كاظم علً

 -عزل وتشخٌص بكترٌا...../ مصطفى علً كاظم علً الزبٌدي.
 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص: اٌض, 121
 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة

641,36 
 294ز



 العنوان-تؽذٌة            ا-اللحوم-1
 

2334   
 الشاله, زٌنب مصدق جعفر

عٌوشٌة المفززات الحٌوٌة فً منتجات االلبان ممارنة 
البصرة: جامعة  -المحلٌة..../ زٌنب مصدق  جعفر الشاله.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص, 93

 رسالة ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة/علوم االؼذٌة
 العنوان-تؽذٌة                ا-االلبان-1
 

641,37 
 829ش

2335   
 حمود علًالحمٌداوي, علً جبر 

تاثٌر االحالل الجزئً او الكلً للحنطة المخمرة محل...../ علً 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -جبر حمود علً الحمٌداوي.

 2016الزراعة, 
 سم28ص, 189

 اطروحة دكتوراه فً االنتاج الحٌوانً )تؽذٌة دواجن(
 االنتاج الحٌوانً-1
 تؽذٌه-الدواجن-2
 العنوان-االذرة الصفراء            -3
 

641,493 
 894ح

2336   
 منتهى عبدالزهرة عاتً سدخان

تاثٌر الرش ببعض مضادات االجهاد البٌئً فً بعض الصفات 
الفسٌولوجٌة والتشرٌحٌة...../ منتهى عبدالزهرةعاتً 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -سدخان.
 سم28ص: اٌض, 225

 فسلجة نخٌل-الزراعٌةاطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم 
 العنوان-زراعة            ا-نخٌل التمر)ضؾ الحالوي(-1
 

643,62 
 929م

2337   
 الجبوري, بالل مصطفى عبد

برنامج ممترح لتدلٌك العملٌات مع االطراؾ ذات العاللة على 
بؽداد: المعهد العالً  -وفك...../ بالل مصطفى عبد الجبوري.

 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص, 169

 شهادة محاسب لانونً
 العنوان-المحاسبة             ا-1
 

657 
 294ج

2338   
 زٌنب حمودي هاشم

لٌاس تكالٌؾ الجودة البٌئٌة واثره فً ترشٌد االداء 

657 
 992ز



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -البٌئً/زٌنب حمودي هاشم.
 2016االدارةوااللتصاد, 

 سم28ص: اٌض, 167
 المحاسبةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان-المحاسبة              ا-1
 

2339   
 الموسوي, علً فاضل دخٌل

نظام المعلومات المحاسبً االلكترونً ودورة فً تعزٌز امن 
المادسٌة: جامعة  -المعلومات...../ علً فاضل دخٌل الموسوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة
 سم28ص,114

 فً المحاسبة رسالة ماجستٌر علوم
 المحاسبة-1
 العنوان-نظام المعلومات             ا-2
 

657 
 959م

2340   
 العنبكً, احمد طاهر كاظم

تاثٌر تولٌت االفصاح المحاسبً للشركات العرالٌة فً االتجار 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الداخلً......./ احمد طاهر كاظم العنبكً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28اٌض, ص: 170

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة                ا-1
 

657 
 928ع

2341   
 الٌاسري, جمٌلة دمحم حسٌن

برنامج ممترح لتدلٌك عملٌات استكشاؾ الموارد المعدنٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -وتمٌٌمها..../ جمٌلة دمحم حسٌن الٌاسري.

 2016المحاسبٌة والمالٌة,  المعهد العالً للدراسات
 سم28ص: اٌض, 239

 شهادة محاسب لانونً
 العنوان-محاسبة             ا -الشركة االستكشافات النفطٌة-1
 

657 
       254ي
    

2342   
 العبٌدي, حسنٌن حمٌد

تطوٌر اجراءات محاسبة التكالٌؾ فً النظام المحاسبً...../ 
كلٌة االدارة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -حسنٌن حمٌد العبٌدي.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 168

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان-محاسبة التكالٌؾ              ا-1
 

657,42 
 294ع



2343   
 عماد عرٌس جاسم

تدلٌك اداء خدمات الحاسبات الصحٌة  الصحٌة ودوره...../ 
العالً المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -عماد عرٌس جاسم.

 2016للدراسات, 
 سم28ص, 164

 رسالة محاسب لانونً
 العنوان-ترمٌم الحسابات            ا-1
 

657,45 
 824ع

2344   
 زنكنة, عبدالصمد ناطك جمعة.

اعتماد معاٌٌر الجودة الشاملة للفحص الضرٌبً 
بؽداد: جامعة  -وانعكاساتة...../ عبدالصمد ناطك جمعة زنكنة.

 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, المعهد العالً  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 131

 رسالة الماجستٌر فً الضرائب
 العنوان-محاسبة         ا-الضرائب-1
 

657,46 
 989ز

2345   
 عمٌل شمخً جبر

تموٌم فاعلٌة نظام التحاسب الضرٌبً لدخل مذاخر االدوٌة/ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -عمٌل شمخً جبر.

 2016لمحاسبٌة, للدراسات ا
 سم28ص, 117

 دبلوم عالً فً الضرائب
 محاسبة-الضرائب-1
 العنوان -الصٌدلٌات             ا-2
 

657,46 
 798ع

2346   
 الكرطانً, خلدون سلمان دمحم

التزام مرالب الحسابات بمواعد السلون المهنً واثره على..../ 
المعهد  -بؽداد: جامهة بؽداد-خلدون سلمان دمحم الكرطانً.

 2016العالً للدراساتالمحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص: اٌض, 141

 رسالة ماجستٌر فً الضرائب
 العنوان-محاسبة                ا-الضرائب-1
 

657,46 
 499ن

2347   
 الكعبً, حٌدر مطشر معٌجل

اثر التدلٌك االستراتٌجً فً اداء التحاسب الضرٌبً...../ حٌدر 
المعهد العالً  -ؽدادبؽداد: جامعة ب -مطشر معٌجل الكعبً.

 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص: اٌض, 179

657,46 
 629ن



 الدبلوم العالً المعادلة للماجستٌر فً الضرائب
 العنوان-محاسبة         ا-الضرائب-1
 

2348   
 اٌة عبدالكرٌم ابراهٌم

تاثٌإ تمهٌد الدخل فً المٌمة االلتصادٌة المضافة ...../ اٌة 
الكلٌة  -بؽداد: الجامعة التمنٌة االدارٌة -ابراهٌم.عبدالكرٌم 

 2016التمنٌة االدارٌة, 
 سم28ص: اٌض, 101

 رسالة الماجستٌر التمنً فً تمنٌات المالٌة والمحاسبٌة
 العنوان-المحاسبة المالٌة           ا-1
 

657,48 
 99ا

2349   
 االعظمً, عمر صفوت حسن

تكالٌؾ الصناعات  استعمال اسلوب التنفٌذ المتسارع فً ادارة
بؽداد: جامعة  -االنشائٌة..../ عمر صفوت حسن االعظمً.

 2016المعهد الدراسات المحاسبٌة,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 159

شهادة )محاسب سلؾ وادارٌة( ٌتمتع حاملها بجمٌع حموق 
 وامتٌازات شهادة الدكتوراه

 العنوان-محاسبة مالٌة           ا-1
 

657,48 
 668ا

2350   
 حسن خمٌساندلس 

تراكم السلؾ المولوفة واثره فً اعداد وتنفٌذ الموازنة العامة 
بؽداد: الجامعة  -االتحادٌة..../ اندلس حسن خمٌس.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 155

 رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
 العنوان-المحاسبة المالٌة           ا-1
 

657,48 
 948ا

2351   
 حسٌن كاظماٌناس 

تاثٌر استعمال المنحة العادلة فً تطبٌمات المحاسبة...../ 
كلٌة االدارة  -واسط: جامعة واسط -اٌناس حسٌن كاظم.

 2016لسم المحاسبة,  -وااللتصاد
 سم28ص, 128

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة 
 العنوان-سوق العراق           ا-المحاسبة المالٌة-1
 

657,48 
 992ا

2352   
 زرجً, زٌنب صبحً عباسالخ

تعدٌل لٌم الموجودات على وفك المعاٌٌر الدولٌة وانعكاسة على 

657,48 
 543خ



بؽداد:  -مإشرات االداء...../ زٌنب صبحً عباس الخزرجً.
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص, 152
 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة

 نوانالع-المحاسبة المالٌة           ا-1
 

2353   
 سطم صالح حسٌن

تاثٌر جودة االبالغ المالً فً سٌاسات توزٌع االرباح وانعكاسه 
بؽداد: جامعة  -على المٌمة السولٌة...../ سطم صالح حسٌن.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 157

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة
 العنوان-العراق(           ا-المالالمحاسبة )اوراق -1
 

657,48 
 68س

2354   
 الشمري, سحر ناجً خلؾ

تاثٌر ادارة االرباح فً تحمٌك الهوائل ؼٌر االعتٌادٌة )دراسة 
تطبٌمٌة على عٌنة من الشركات..../ سحر ناجً خلؾ 

الكلٌة التمنٌة  -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى -الشمري.
 2016االدارٌة, 

 سم28ص, 132
 رسالة الماجستٌر التمنً فً التمنٌات المالٌة والمحاسبٌة

 العنوان-المحاسبة التحلٌلٌة             ا-1
 

657,48 
 849ش

2355   
 صابرٌن كرٌم بالسم

اندماج االعمال على وفك معاٌٌر المحاسبٌة واالبالغ المالً 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الدولٌة..../ صابرٌن كرٌم بالسم.

 2016لسم المحاسبة,  -تصاداالدارة واالل
 سم28ص, 153

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-المعاٌٌر التحلٌلٌة             ا-1
 

657,48 
 224ص

2356   
 عباس علً حسٌن

االتجاه نمو المحاسبة المالٌة االستراتٌجٌة ودورها فً 
المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -تعزٌز...../ عباس علً حسٌن.

 2016للدراسات الحسابٌة والمالٌة, العالً 
 سم28ص, 184

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة المالٌة
 العنوان-المحاسبة المالٌة            ا-1
 

657,48 
 225ع



2357   
 العمودي, دمحم فرج عٌدان

تاثٌر تبوٌب الموائم المالٌة على اساس االنشطة التشؽٌلٌة 
بؽداد:  -مودي.والتموٌلٌة فً لٌاس...../دمحم فرج عٌدان الع

 2016الكلٌة التمنٌة االدارٌة,  -الجامعة التمنٌة الوسطى
 سم28ص, 96

 رسالة ماجستٌر فً تمنٌات المالٌة والمحاسبٌة
 العنوان-محاسبٌة            ا-المالٌة-1
 

657,48 
 894ع

2358   
 منى جبار دمحم

االبالغ المالً عن راس المال الفكري وانعكاساته على لرارات 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االستثمار...../منى جبار دمحم.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 145

 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان-المحاسبة التحلٌلٌة             ا-1
 

657,48 
 92م

2359   
 المحٌادي, هناء عواد حسٌن

دور االشرافً دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تدلٌك ال
بؽداد: جامعة  -للبنن المركزي..../ هناء عواد حسٌن المحٌاوي.

 2016المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 186

محاسب لانونً اعلى شهادة   مهنٌة ٌتمتع حاملها بجمٌع 
 حموق وامتٌازات شهادة الدكتوراه

 العنوان-ا    المحاسبة التحلٌلٌة            -1
 

657,48 
 392م

2360   
 مروه رعد ابراهٌم

سم عن ربحٌة 33امكانٌة تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً 
بؽداد: كلٌة االدارة وااللتصاد,  -السهم...../ مروه رعد ابراهٌم.

2016 
 سم28ص, 140

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة التحلٌلٌة               ا-1
 

657,48 
 499م

2361   
 مروه نبٌل عبدهللا

اثر االنخفاض فً لٌمة الموجودات الثابتة على الخصائص 
البصرة: جامعة  -النوعٌة للمعلومات...../ مروه نبٌل عبدهللا.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,   -البصرة
 سم28ص, 126

657,48 
 499م



 رسالة الماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان-االمحاسبة التحلٌلٌة          -1
 

2362   
 مٌسون داود حسٌن

انعكاس لٌد التحفظ فً نظرٌة التعالدات باتجاه تعزٌز..../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌسون داود حسٌن.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 156

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة
 العنوان-المحاسبة المالٌة              ا-1
 

657,48 
 959م

2363   
 الموسوي, حسٌن جلٌل محسن

تاثٌر الٌات حوكمة الشركات فً ممارسات التحفظ المحاسبً/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -حسٌن جلٌل محسن الموسوي.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 137

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة التحلٌلٌة            ا-1
 

657,48 
 959م
 

2364   
 الهاشمً, صالح جٌاد كاظم

دور شفافٌة االبالغ المالً فً رلابة االداءالمالً الحكومً..../ 
كلٌة االدارة  -واسط: جامعة واسط -صالح جٌاد كاظم الهاشمً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 145

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة                ا-1
 

657,48 
 258ه

2365   
 العبٌدي, الهام دمحم واثك

المحاسبة عن اموال الصنادٌك السٌادٌة فً ضوء الممارسات 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المحاسبٌة...../ الهام دمحم واثك العبٌدي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 163

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة
 العنوان-اراس المال          -المحاسبة-1
 

657,76 
 294ع

2366   
 الحلً, دمحم حسن عبدالكرٌم

برنامج ممترح لتدلٌك المعالجات المحاسبة لمعامالت ..../ دمحم 
المعهد  العالً   -بؽداد: جامعة بؽداد  -حسن عبدالكرٌم الحلً.

657,834 
 89ح



 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص, 150

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة
 العنوان-المحاسبة المانونٌة            ا-1
 

2367   
 عدي جواد علً

دور مرالب الحسابات فً تموٌم المٌاس واالفصاح 
المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -المحاسبً...../ عدي جواد علً.

 2016العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص, 158

 شهادة محاسبة لانونٌة
 العنوان-المانونٌة             االمحاسبة -1
 

657,834 
 49ع

2368   
 الموسوي, دنٌا محسن خلؾ

دور نظام احصاءات مالٌة الحكومة...../ دنٌا محسن خلؾ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الموسوي.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 182

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-ا       المحاسبة الحكومٌة       -1
 

657,835 
 959م

2369   
 ندى سلمان حبٌب

الممتلكات –الٌة ممترحة لالبالغ المالً عن االصول الثابتة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد  -والمصانع...../ ندى سلمان حبٌب.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 156

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة
 ومٌةالمحاسبة الحك-1
 العنوان-االصول الثابتة)محاسبة(               ا-2
 

657,835 
 42ن

2370   
 هشام رٌاض عبدالكرٌم

بناء المدرات على وفك دلٌل المنظمة الدولٌة لالجهزة العلٌا 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -للرلابة..../ هشام رٌاض عبدالكرٌم.

 2016المعهد العالً للدراسات الحسابٌة والمالٌة, 
 سم28ص, 160

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة المانونٌة
 العنوان-محاسب لانونً           ا-1
 

657,835 
 528ه

2371   657,836 



 باسم علً دمحم
سلوكٌات العاملٌن فً الشركات التامٌن واثرها فً تحمٌك 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -المٌزة التنافسٌة...../ باسم علً دمحم.
 2016والمالٌة, المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة 

 سم28ص: اٌض, 155
 الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر فً التامٌن

 العنوان-محاسب)شركات التامٌن العامة(             ا-التامٌن-1
 

 ب  258ب

2372   
 التمٌمً, مرتضى ابراهٌم مكً

توظٌؾ منهج التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة بالولت 
بؽداد:  -مرتضى ابراهٌم مكً التمٌمً.لتسعٌر الخدمات..../ 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 137

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-محاسبة             ا-الفنادق-1
 

657,837 
 898ت

2373   
 الصفاوي, صهباء عبدالمادر احمد

االحٌائٌة وتاثٌرها استخدام المٌمة العادلة فً تمٌٌم االصول 
بؽداد: جامعة  -فً..../ صهباء عبدالمادر احمد الصفاوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 188

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان-محاسبة                ا-الزراعة-1
 

657,863 
 729ص

2374   
 ابوالمز, منى فإاد عبدالهادي علً

المشروعات خالل فترة التشفٌر التجرٌبً وفك معٌار تمٌٌم 
بؽداد: جامعة  -الكلفة...../ منى فإاد عبدالهادي علً ابوالمز.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 174

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة االعمال                 ا-1
 

658 
 75ا

2375   
 اسٌل موسى جاسم

تطبٌك نظرٌة المٌود لتحمٌك كفاءة الجدولة وتحسٌن اداء 
بؽداد: الجامعة  -العملٌات...../  اسٌل موسى جاسم.

 2016 -كلٌة االدارة وااللتصاد -المستنصرٌة
 سم28ص, 158

 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال        ا-1

658 
 598ا



 

2376   
 البرواري, زهراء كرٌم دمحم

مدى مالءمة البٌئة العرالٌة النشاء صنادٌك التحوط....../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -زهراء كرٌم دمحم البرواري.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 106

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال                   ا-1
 

658 
 492ب

2377   
 بشار هاشم رنكه

الٌات بناء مإشر السوق وانعكاساتها على المخاطرة...../ 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -بشار هاشم رنكه.

2016 
 سم28ص,67

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال              ا-1
 

658 
 524ب

2378   
 التمٌمً, اٌالؾ مطلن حمٌد

الموهبة فً تحمٌك الرٌادة االستراتٌجٌة...../ اٌالؾ تاثٌر ادارة 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -مطلن حمٌد التمٌمً.
 2016االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص, 139
 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 ادارة االعمال -1
 العنوان-التخطٌط           ا-العراق-2
 

658 
 898ت

2379   
 ً عباسالتمٌمً, نهضة عل

امكانٌة استخدام استراتٌجٌات التكنولوجٌا فً تحمٌك االسبمٌات 
بؽداد: الجامعة  -التنافسٌة....../ نهضة علً عباس التمٌمً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المسنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 228

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 نوانالع-ادارة االعمال               ا-1
 

658 
 898ت

2380   
 الجنابً, اكرم سالم حسن

انعكاس عملٌات التدلٌك االستراتٌجً على اداء المنظمات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -العامة/ اكرم سالم حسن الجنابً.

 2016االدارة وااللتصاد, 

658 
 922ج



 سم28ص, 203
 اطروحة دكتوراه فً علوم االدارة العامة

 العنوان-ادارة عامة        ا-1
 

2381   
 الجنابً, لمٌس دمحم مطرود

لٌاس كلفة التموٌل المتملن انموذج ممترح  دراسة 
بؽداد: الجامعة  -تحلٌلٌة...../ لمٌس دمحم مطرود الجنابً.

 2016كلٌة الدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 170

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
 العنوان-ا           التموٌل    -2
 

658 
 922ج

2382   
 الحدٌثً, نور حسٌن فخري

تحمك اثر التدرٌب فً اطار المواءمة بٌن تصمٌم التدرٌب 
بؽداد: جامعة  -وخصائص....../ نور حسن فخري الحدٌثً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 165

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
 العنوان-التدرٌب                                 ا-2
 

658 
 493ح

2383   
 الحمزة مالن راضً

التاثٌر المشترن  لعدالة المائد وجودة العاللة فً تعزٌز...../ 
كلٌة االدارة  -البصرة: جامعة البصرة -الحمزة مالن راضً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 204

 االعمالرسالة ماجستٌر علوم فً ادارة 
 العنوان-ادارة االعمال        ا-1
 

658 
 859ح

2384   
 الخفاجً, ابراهٌم نصٌر دمحم علً

تمٌٌم اداء العاملٌن لتحمٌك متطلبات جودة الموارد 
بؽداد: جامعة  -البشرٌة....../ ابراهٌم نصٌر دمحم علً الخفاجً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 158

 تموٌم االداء -علوم فً ادارة االعمالرسالة ماجستٌر 
 العنوان-ادارة االعمال                    ا-1
 

658 
 723خ

2385   658 



 خمائل محسن حمزة
برامج عاللات الزبون وتاثٌرها فً حموق ملكٌة الزبون من 

المادسٌة: جامعة  -خالل الدور...../ خمائل محسن حمزة.
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض, 157
 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 العنوان-ادارة االعمال               ا-1
 

 829خ

2386   
 الحمادي, رلٌة فالح حماده

تحضٌر ودراسة بعض الخواص لمتراكب البولً بروبلٌن...../ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة التكنولوجٌة -رلٌة فالح حماده الحمادي.

 2016التطبٌمٌة, العلوم 
 سم28ص: اٌض, 143

 رسالة ماجستٌر فً علم المواد
 العنوان-ادارة االعمال               ا-1
 

658 
 824ح

2387   
 الحمدانً, مصطفى رعد صالح

تحلٌل العوامل المإثرة فً سلون المستهلن ازاء ممارسات 
بؽداد: جامعة  -الخداع..../ مصطفى رعد صالح الحمدانً.

 2016االدارة وااللتصاد, كلٌة  -بؽداد
 سم28ص, 139

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال                       ا-1
 

658 
 842ح

2388   
 الحمدانً, حاتم علً عبدهللا

المٌمة المضافة للمعرفة فً ظل تداإبٌة العاللة بٌن المورد 
بؽداد: جامعة  -المصرفً...../ حاتم علً عبدهللا الحمدانً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 225

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال                  ا-1

            

658 
 842ح

2389   
 الدركزلً, رشا عبدالخالك عبدالجبار

تعزٌز دور والء العاملٌن ووظائؾ ادارة الموارد البشرٌة فً 
بؽداد:  -الحصة...../ رشا عبدالخالك عبدالجبار الدركزلً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 105

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1

658 
 485د



 

2390   
 الدعمً, ولٌد عباس جبر

من الفشل التنظٌمً...../ دور الشفافٌة االستراتٌجٌة فً الحد 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -ولٌد عباس جبر الدعمً.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 239

 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة اعمال              ا-1
 

658 
 689د

2391   
 الدهان, اٌمان عامر حمٌد

المٌادة التحوٌلٌة...../ انعكاس الذكاءٌن الروحً والشعوري فً 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -اٌمان  عامر حمٌد الدهان.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 211

 اطروحة دكتوراه فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال                         ا-1
 

658 
 929د

2392   
 الدهلكً, احمد جواد حسن

االسالمٌة فً اطار العائد والمخاطرة...../ تمٌٌم االدوات المالٌة 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -احمد جواد حسن الدهلكً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 186

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال          ا-1
 

658 
        988د
                 
                 
                 
                 

                 

2393   
 رؼد جمال جاسم

تاثٌر منهج االدارة الرشٌمة على بعض ممارسات ادارة الموارد 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -البشرٌة...../ رؼد جمال جاسم.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 150

 رسالة ماجستٌر علوم فً ادارة االعمال
 العنوان  -ادارة االعمال          ا-1
 

658 
 74ر

2394   
 الربٌعً, لإي راضً خلٌفة

تمٌٌم والع متطلبات نظام التصنٌع االخضر دراسة حالة فً 
بؽداد: الجامعة  -شركة...../ لإي راضً خلٌفة الربٌعً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 148

658 
 296ر



 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
ادارة عامة        –شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربائٌة -2
 العنوان-ا

 

2395   
 زٌنب جعفر جابر

فً تحسٌن اداء اطباء االسنان فً  six sigmaتاثٌر تطبٌك 
المراكز التخصصٌة فً دائرة صحة بؽداد الرصافة/ زٌنب جعفر 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -جابر.
 سم28ص: اٌض, 96

 الدبلوم العالً فً ادارة المستشفٌات
 االدارة-1
 الرصافة(-المستشفٌات)دائرة صحة بؽداد-2
 العنوان-ا             اطباء االسنان-3
 

658 
 892ز

2396   
 الزٌدي, حسٌن الزم

تاثٌرات الخطا البشري فً المخاطر المصرفٌة وامكانٌة التحول 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -نحو ..../ حسٌن الزم الزٌدي.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 269

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال
 العنوان-االعمال)المصارؾ العرالٌة(        اادارة -1
 

658 
 949ز

2397   
 السلطان, فرحان دمحم 

دور النمط المٌادي فً ادارة االزمات دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة 
بؽداد:   -من مدٌرٌات وزارة الداخلٌة/ فرحان دمحم السلطان.

كلٌة ادارة  -االكادٌمٌة العلٌا للدراسات العلمٌة واالنسانٌة
 2016 االعمال,

 سم28ص, 251
 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال

 العنوان-ادارة االعمال            ا-1
 

658 
 862س

2398   
 سهام دمحم سلمان

استخدام موازنة البرامج واالداء لتطوٌر موازنة المشارٌع 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االستثمارٌة...../ سهام دمحم سلمان.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 60

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً لسم ادارة اعمال
 العنوان-ادارة اعمال             ا-1

658 
 928س



 

2399   
 سلوى صالح  علً

تحلٌل مخاطر المشروبات على وفك نظام ادارة المشارٌع 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االحترافٌة....../ سلوى صالح علً.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 200

 رسالة الماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة االعمال           ا-1
 

658 
 893س

2400   
 سمٌر عبدالصاحب ٌارة

اختٌار المحفظة االستثمارٌة المثلى انموذج ممترح دراسة 
بؽداد: الجامعة  -تطبٌمٌة/ سمٌر عبدالصاحب ٌارة.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 162

 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1
 

658 
 894س

2401   
 الشجاع, صفا عبدالجبار مهدي

انعكاس راس المال النفسً االٌجابً فً تطوٌر السلون..../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -صفا عبدالجبار مهدي الشجاع.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28, ص136

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال            ا-1
 

658 
 826ش

2402   
 الشبري, رباب ابراهٌم كاظم

دور المٌادة التحوٌلٌة المدركة فً تعزٌز توجهات المسار 
المادسٌة:  -الوظٌفً المتملب..../ رباب ابراهٌم كاظم الشبري.

 2016االدارة وااللتصاد, كلٌة  -جامعة المادسٌة
 سم28ص: اٌض, 130

 رسالة الماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال           ا-1
 

658 
 249ش

2403   
 شٌماء رٌاض خلٌفة

تمٌٌم استراتٌجٌة اختٌار العاملٌن وانعكاسها على تعزٌز راس 
 كلٌة -بؽداد: جامعة بؽداد -المال...../ شٌماء رٌاض خلٌفة.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 175

658 
 982ش



 رسالة الماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال           ا-1
 

2404   
 صفا دمحم ابراهٌم شهاب

دور ادارة االداء فً تحمٌك النجاح  المنظم بحث تحلٌل...../  
ة االدارة كلٌ -بؽداد:  جامعة بؽداد -صفا دمحم ابراهٌم شهاب.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 186

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة العامة
-ادارة عامة        ا -الشركة العامة للصناعات المطنٌة-1

 العنوان
 

658 
 72ص

2405   
 علً رحمة راشد

ستراتٌجٌات ادارة الصراع التنظٌمً واانعكاساتها فً االداء 
كلٌة  -جامعة بؽدادبؽداد:  -الوظٌفً....../ علً رحمة راشد.

 2016 -االدارة وااللتصاد
 سم28ص, 142

 رسالة ماجستٌر فً اداء التمرٌض
 ادارة االعمال-1
 العنوان-التمرٌض              ا-2
 

658 
 89ع

2406   
 علً عبداالمٌر عبدالحسٌن كمونه

تاثٌر انماط المٌادة واستراتٌجٌة ادارة المعرفة فً التفوق 
بؽداد: جامعة  -عبدالحسٌن كمونه. النظمً...../ علً عبداالمٌر

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 220

 اطروحة دكتوراه فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال)المصارؾ االهلٌة(           ا-1
 

658 
 89ع

2407   
 العبود, طالل متعب دمحم

الفساد...../ تمٌٌم االداء  مكان المفتشٌن العاملٌن فً الحد من 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -طالل متعب دمحم العبود.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 164

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 ادارة االعمال    -1
 العنوان-تموٌم االداء              ا-2
 

658 
 294ع

2408   658 



 العبودي, ثامر كرٌم دمحم
نظر المستفٌدٌن...../ تمٌٌم اداء الخدمة الصحٌة من وجهة 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -ثامر كرٌم دمحم العبودي.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 127
 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال/ تموٌم االداء

 العنوان-ادارة االعمال               ا-1
 

 294ع

2409   
 العزاوي, سهٌر احمد دمحم

العرالٌة ودور مإشرات االداء التوجه االستراتٌجً للجامعات 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المطاعً....../ سهٌر احمد دمحم العزاوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 181

 رسالة  ماجستٌرعلوم فً ادارة االعمال)تموٌم االداء(
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1
 

658 
 529ع

2410   
 العالق, مهدي حنون حسٌن

التوجه االجتماعً للتسوٌك ودوره فً ستراتٌجٌات 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -التنافس...../ مهدي حنون حسٌن العالق.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 150

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1
 

658 
 827ع

2411   
 العمٌري, وائل عذب حاجم

االسالٌب االدارٌة لحماٌة المال العام والحد من الفساد المالً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -واالداري...../ وائل عذب حاجم العمٌري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص,173

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة اعمال                   ا-1
 

658 
 894ع

2412   
 ٌاسر حسٌنالؽزي, ثامر 

عوامل البٌئة الداخلٌة وانعكاسها فً عملٌة تمٌٌم اداء 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -العاملٌن...../ ثامر ٌاسر حسٌن الؽزي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 177

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة االعمال           ا-1

658 
 59غ



 

2413   
 عبدالوهابفادٌة لطفً 

دور نظرٌة تبادل المائد العضو فً تعزٌز الثمة والرضا 
بؽداد: الجامعة  -الوظٌفً..../ فادٌة لطفً عبدالوهاب.

 2016كلٌة االداب,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 200

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال              ا-1
 

658 
 249ؾ

2414   
 سعٌد احمدلٌلى 

المٌم التنظٌمٌة وتاثٌرها فً االداء الستراتٌجً/ لٌلى سعٌد 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -احمد.
 سم28ص,196

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-العراق-2
 

658 
 982ل

2415   
 مثنى مازن محمود

انعكاس تمٌٌم اداء المٌادات العلٌا والوسطى على جودة العمل 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المإسسً..../ مازن محمود مثنى.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 171

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-االدارة العامة           ا-1
 

658 
 259م

2416   
 عمة حطابالمالكً, هٌلٌن ن

تاثٌر الٌمظة االستراتٌجٌة فً تحمٌك المٌزة 
البصرة: جامعة  -التنافسٌة...../هٌلٌن نعمة حطاب المالكً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 164

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-1ادارة االعمال              -1
 

658 
 288م

2417   
 عبدالرضا ناصر محسن صبٌحالمالن, 

دور نظامً التصنٌع الرشٌك وخفٌؾ الحركة فً استدامة 
البصرة:  -االدائٌن...../ عبدالرضا ناصر محسن صبٌح المالن.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة البصرة
 سم28ص, 315

658 
 288م



 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1
 

2418   
 مصطفى خضٌر حسن

المعرفة الضمنٌة للمدلمٌن وانعكاسها على فاعلٌة اداء....../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مصطفى خضٌر حسن.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 136

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
 العنوان-اتموٌم االداء             -2
 

658 
 567م

2419   
 مصطفى مهند دمحم علً

تصمٌم نظام مفتوح ممترح لتمٌٌم االداء االستراتٌجً....../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مصطفى مهند دمحم علً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 198

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال             ا-1
 

658 
 567م

2420   
 مهدي عبدالحسٌن كرٌم

العاللة بٌن حجم المدٌونٌة والمٌمة االلتصادٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المضافة....../مهدي عبدالحسٌن كرٌم.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 172

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال            ا-1
 

658 
 949م

2421   
 المنصوري, محمود شاكر عاشور

دور ادارة االحتواء العالً للموارد البشرٌة فً تعزٌز مخرجات 
البصرة: جامعة  -العمل...../ محمود شاكر عاشور المنصوري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -البصرة
 سم28ص, 274

 اطروحة دكتوراه فً ادارة االعمال
 ادارة االعمال          االعنوان-1
 

658 
 959م

2422   
 الموسوي, سعد مهدي سعٌد

دور مكونات نظم المعلومات االدارٌة فً تحمٌك جودة الخدمات 

658 
 959م



المادسٌة: جامعة  -الصحٌة/ سعد مهدي سعٌد الموسوي.
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة

 سم28ص, 98
 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال

 ادارة االعمال-1
 العنوان-الصحٌة             االخدمات -2
 

2423   
 النائب, مها دمحم احمد

تطبٌك متطلبات هندسة الجودة باستخدام لوى العمل 
بؽداد: الجامعة  -المرنة...../ مها دمحم احمد النائب.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 205

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-االعمال         ا ادارة-1
 

658 
 222ن

2424    
 نورس كرٌم كاظم

تمسسم كفاءة اداء الخدمات الصحٌة )بحث تطبٌمً لعٌنة من 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مستشفٌات....../ نورس كرٌم كاظم.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 123

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض
 العنوان-ا     ادارة اعمال     -1
 

658 
 945ن

2425   
 الهلٌجً, زٌنة فالح حسن

تاثٌر االسبمٌات التنافسٌة فً لرارات االعداد التسوٌمٌة 
بؽداد: جامعة  -دراسة...../ زٌنة فالح حسن الهلٌجً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص: 132

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان-ا          ادارة االعمال    -1
 

658 
 893ه

2426   
 الٌساري, حمٌد خضٌر جاسم

التاثٌرات البٌئٌة والمالٌة لمعالجة النفاٌات الصلبة وانعكاسها 
بؽداد: جامعة  -على التنمٌة...../ حمٌد خضٌر جاسم الٌساري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 170

 رسالة دبلوم عالً فً ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال            ا-1
 

658 
 524ي



2427   
 اٌاد حسن كاظم

العاللة بٌن التعمٌد المعرفً االدراكً واالداء االبداعً...../ اٌاد 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -حسن كاظم.

2016 
 سم28ص: اٌض: 186

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال
 االعمال, فلسفةادارة -1
 العنوان-بؽداد             ا-المصارؾ االهلٌة العرالٌة-2
 

658,001 
 924ا

2428   
 بحار سعد عباس علً

تاثٌر المزٌج التروٌجً فً خصائص الخدمة الصحٌة)دراسة 
تحلٌلٌة الراء عٌنة من المدٌرٌن فً المستشفٌات 

ٌة كل -بابل: جامعة بابل -الحكومٌة...../ بحار سعد عباس علً.
 2016االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص: اٌض, 142
 رسالة الماجستٌر فً االدارة الصناعٌة

 العنوان-االدارة الصناعٌة)محافظة بابل(             ا-1
 

658,04 
 324ب

2429   
 سجى علً عبدالبالً

تمٌٌم نظام ادارة االستمرارٌة االعمال على وفك المواصفة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الدولٌة...../ سجى علً عبدالبالً.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 159

 رسالة الماجستٌر فً علوم  االدارة الصناعٌة
 العنوان-االدارة الصناعٌة            ا-1
 

658,04 
 32س

2430   
 الطائً, رٌاض نجم عبٌد

اثر تنسب لرارات االستثمار والتموٌل فً بعض مإشرات االداء 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -عبٌد الطائً.المالً..../ رٌاض نجم 

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 129

 رسالة ماجستٌر فً االدارة الصناعٌة
 العنوان-االدارة الصناعٌة)العراق(               ا-1
 

658,04 
 299ط

2431   
 العجٌلً, بشرى حسٌن عبد عباس

اداء امكانٌة تطبٌك متطلبات نظام االدارة البٌئٌة واثرها فً 
بؽداد: جامعة  -العملٌات/ بشرى حسٌن ؼبد عباس العجٌلً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد

658,04 
 398ع



 سم28ص: اٌض, 145
 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة الصناعٌة

 االدارة الصناعٌة-1
 العنوان-البٌئة              ا-2
 

2432   
 الفالحً, مصطفى مإٌد احمد

التنظٌمً وعاللتها بتعزٌز االبداع المنظمً بحث ادارة الجهل 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -تحلٌلً..../ مصطفى مإٌد احمد الفالحً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 143

 رسالة الماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
 العنوان-االدارة الصناعٌة              ا-1
 

658,04 
 823ؾ

2433   
 زٌا ٌوسؾمروة بدر 

تاثٌر اعادة هندسة العملٌات االدارٌة فً سلون المواطنة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -التنظٌمٌة/ مروة بدر زٌا ٌوسؾ.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 159

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة
-ااالدارة الصناعٌة)الشركة العامة للصناعات االلكترونٌة(  -1

 العنوان
   

658,04 
 499م

2434   
 مروة حسن علً ؼٌري

تاثٌر ادارة اللوجستٌن فً مستوى الخدمات الممدمة 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -للزبون...../ مروة حسن علً ؼٌري.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 135

 رسالة الماجستٌر علوم فً االدارة الصناعٌة
 العنوان-ا ادارة           -الصناعة-1
 

658,04 
 499م

2435   
 المطٌري, عمٌل دمحم عبدالعزٌز

مدخل متكامل لتطبٌك نظام االحتٌاجات المادٌة....../ عمٌل دمحم 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالعزٌز المطٌري.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 139

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة الصناعٌة
 العنوان-الصناعٌة             ااالدارة -1
 

658,04 
 694م

2436   658,151 



 احمد ٌعرب عبدالكرٌم بهٌة
دور المدلك الخارجً فً الرلابة البٌئٌة للشركات النفطٌة/ 

المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -احمد ٌعرب عبدالكرٌم بهٌة.
 2016العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 

 سم28ص, 177
 المحاسبة المانونٌةاطروحة دكتوراه فً 

 الرلابة المالٌة-1
 العنوان-البترول              ا-2
 

 384ا

2437   
 التمٌمً, رسل عادل ناجً

استعمال معلومات المحاسبة االدارٌة البٌئٌة فً دعم  
 -واسط: جامعة واسط -البرامج...../ رسل عادل ناجً التمٌمً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 169

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-ادارة اعمال            ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 898ت

2438   
 حكمت حمد حسن

امكانٌة اعتماد الحلول الرادٌكالٌة فً تؽٌر والع التنظٌم 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المحاسبً فً العراق/ حكمت حمد حسن.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 197

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً المحاسبة
 العنوان-المحاسبة االدارٌة               ا-1
 

658,1511 
 882ح

2439   
 الحمٌداوي, علً حسٌن مهاوش

تاثٌر تؽٌرات االطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة على 
واسط:   -الممارسات..../ علً حسٌن مهاوش الحمٌداوي.

 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة  -جامعة واسط
 سم28ص: اٌض, 145

 رسالة الماجستٌر  فً علوم المحاسبة
 العنوان-ادارة عامة           ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 894ح

2440   
 الربٌعً, مٌعاد حمٌد علً

محاسبة استهالن الموارد فً ظل تدفك المٌمة وانعكاسها على 
ؽداد: ب -االستؽالل االمثل للطالة/ مٌعاد حمٌد علً الربٌعً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 129

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة

658,1511 
 296ر



 العنوان-المحاسبة االدارٌة                ا-1
 

2441   
 الزٌدي: صادق ظاهر فرحان

التوافك بٌن تكالٌؾ الجودة الخفٌة ومتطلبات االعتراؾ...../ 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -فرحان الزٌدي. صادق  ظاهر

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 142

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-ادارة عامة             ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 949ز

2442   
 سهٌر كاظم فاضل

استعمال تمنٌة التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة..../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -سهٌر كاظم فاضل.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 158

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً هلوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة االدارٌة           ا-1
 

658,1511 
 994س

2443   
 الفالحً, تٌسٌر دمحم جمعه

تاثٌر المعلومات المحاسبٌة المضللة على تعمٌم الرلابة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد - جمعه الفالحً.الداخلٌة/ تٌسٌر دمحم
 2016االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص, 149
 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة

 العنوان-ادارة اعمال          ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 823ؾ

2444   
 ؼولً, فاطمة زٌد سلمان المره

اثر االنظمة الخبٌرة تحسٌن المعلومات  الكلفوٌة/ فاطمة زٌد  
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة  بؽداد -سلمان المرهؽولً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 156

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم المحاسبة
 العنوان-ادارة          ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 497ق

2445   
 الكواز, صالح مهدي جواد

 دور التكامل بٌن تمنٌتً التكلفة على اساس الوظائؾ الموجهة
بالولت ونشر وظٌفة الجودة فً تحمٌك المٌمة المضافة 

658,1511 
 925ن



 2016,-/ صالح مهدي جواد الكواز.للزبون
 سم28ص: اٌض؛216

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة االدارٌة    ا-1
 

2446   
 دمحم تحسٌن علً مهدي

الخطوط تصمٌم نظام محاسبة التكالٌؾ االلكترونً لشركة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الجوٌة العرالٌة/ دمحم تحسٌن علً مهدي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 143

 رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة
 العنوان-ادارة           ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 384م

2447   
 هدى دمحم رضا دمحم جواد

باستعمال بطالة انموذج ممترح لتموٌم اداء التدلٌك الداخلً 
بؽداد: -العالمات المتوازنة...../ هدى دمحم رضا دمحم جواد.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 149

 رسالة ماجستٌر علوم فً المحاسبة
 العنوان-ادارة          ا-المحاسبة-1
 

658,1511 
 42ه

2448   
 الهوازي, مهند هادي صالح

حٌاة المنتج فً ظل سلسلة المٌمة  تحلٌل تكالٌؾ دورة
وانعكاسه على ارباح الشركة..../  مهند هادي صالح 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الهوازي.
 سم28ص, 182

 اطروحة دكتوراه فً المحاسبة
 العنوان-ادارة اعمال              ا-المحاسبة االدارٌة-1
 

658,1511 
 925ه

2449   
 عبد هندي سعد علً

دور النظام الضرٌبً فً اعادة توزٌع الدخل المومً..../ سعد 
المعهد العالً للدراسات  -بؽداد: جامعة بؽداد -علً عبد هندي.

 2016المحاسبة, 
 سم28ص, 132

 شهادة دبلوم عالً
 العنوان-ادارة مالٌة                  ا-الضرائب-1
 

658,153 
 64س
 

2450   
 سعاد حسٌن علٌوي

658,153 
 624س



لخطر واثرها فً التامٌن من الحرٌك بحث تطبٌمً فً ادارة ا
بؽداد:  -شركة التامٌن الوطنٌة...../ سعاد حسٌن علٌوي.

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة,  -جامعة بؽداد
2016 
 سم28ص, 101

 الدبلوم العالً فً التامٌن المعادل للماجستٌر
 العنوان-التامٌن المالً              ا-1
 

2451   
 دمحم عامر كمال

تمٌٌم الفحص الضرٌبً باستخدام بعض االسالٌب االحصائٌة 
المعهد  -بؽداد: جامعة بؽداد -بحث تطبٌمً...../ دمحم عامر كمال.

 2016العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص, 147

 شهادة دبلوم عالً فً الضرائب
 العنوان-ا           ادارة مالٌة           -الضرائب-1
 

658,153 
 384م

2452   
 مصباح جاسم صالح

استراتٌجٌات ادارة المخاطر واثرها على المطاع النفطً..../ 
المعهد العالً  -بؽداد: جامعة بؽداد -مصباح جاسم صالح.

 2016للدراسات المحاسبٌة والمالٌة, 
 سم28ص: اٌض, 110

 التامٌنالدبلوم العالً المعادلة للماجستٌر فً  
 العنوان-التامٌن المالٌة)مصفى الدورة(            ا-1
 

658,153 
 522م

2453   
 مصطفى ابراهٌم سرٌح

دور وظٌفة التدلٌك والفحص الضرٌبً فً تحسٌن جودة 
بؽداد:  -االلرارات الضرٌبٌة....* مصطفى ابراهٌم سرٌح.

المعهد العالً للدراسات الحسابٌة والمالٌة,  -جامعة بؽداد
2016 
 سم28ص, 108

 دبلوم عالً فً الضرائب
 العنوان-ادارة مالٌة             ا-الضرائب-1
 

658,153 
 567م

2454   
 رسول روضان عاصً

المعتمد على  capp تحسٌن جودة المنتج باستخدامنظام 
 -بؽداد:جامعة بؽداد -الشبكات العصبٌة/ رسول روضان عاصً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 168

 رسالة ماجستٌر فً علوم االدارة الصناعٌة

658,2 
 598ر



 العنوان-ادارة             ا-المصانع-1
 

2455   
 عبدهللا باسم جاسم

االستراتٌجٌة المثلى الدارة المخزون الضبابً بحث تطبٌمً فً 
بؽداد:  -شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة/ عبدهللا باسم جاسم.

 2016صاد, كلٌة االدارة وااللت -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 103

 رسالة ماجستٌر علوم فً االدارة الصناعٌة
 العنوان-ادارة              ا-المصانع-1
 

658,2 
 24ع

2456   
 العبدلً, محمود عبدالوهاب

البرامج التدرٌبٌة ودورها فً تحمٌك متطلبات وثمٌة 
 -استراتٌجٌة االصالح االداري...../ محمود عبدالوهاب العبدلً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد بؽداد:
 سم28ص, 150

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 ادارة االعمال-1
 العنوان-تمٌٌم االداء             ا-2
 

658,3125 
 248ع

2457   
 الماجدي, مإٌد خزعل حبٌب

تمٌٌم برامج التدرٌب الموجه نحو تشخٌص ظاهرة الفساد 
بؽداد:  -مإٌد خزعل حبٌب الماجدي. االداري والمالً...../

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 156

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 تمٌٌم االداء-1
 العنوان-الفساد االداري            ا-2
 

658,3125 
 234م

2458   
 الجبوري, رلٌة عبدالرحٌم كرٌم

نجاح التحالفات المتطلبات االدارٌة والفنٌة وتاثٌرها فً 
بؽداد:  -االستراتٌجٌة...../ رلٌة عبدالرحٌم كرٌم الجبوري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 75

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً                 ا-العراق-1
 

658,4002 
 294ج

2459   
 عبدالكرٌمؼفران محمود 

االدارة البٌئٌة المتكاملة للمحمٌات فً العراق وتاثٌرها على 

658,401 
 742غ



بؽداد: جامعة  -السٌاحة البٌئٌة/ ؼفران محمود عبدالكرٌم.
مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا,  -بؽداد

2016 
 سم28ص: اٌض, 132

رسالة الماجستٌر علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً)تخطٌط 
 بٌئً(

 العنوان-التخطٌط                      ا-1
 

2460   
 احمد محمود كتاب

تاثٌر تمانة المعلومات فً االداء التعلٌمً لوزارة التربٌة/ احمد 
كلٌة االدارة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -محمود كتاب.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 79

 درجة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً             ا-العراق-1
  

658,4012 
 384ا

2461   
 امال حسن علوان

االرتماء بوالع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -العرالٌة..../ امال حسن علوان.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 67

 االستراتٌجًدبلوم عالً فً التخطٌط 
 العنوان-العراق التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

658,4012 
 828ا

2462   
 بان دمحم علً محمود

تطوٌر كفاءة االداء المإسسً للشركة العامة لخدمات 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الشبكة...../ بان دمحم علً محمود.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 60

 التخطٌط االستراتٌجًدبلوم عالً فً 
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 29ب

2463   
 البٌاتً, سبا رافع نعمان

البٌئة الداخلٌة للمنظمة وتاثٌرها فً االسبمٌات التنافسٌة رإٌة 
بؽداد:  الجامعة  -مٌدانٌة...../ سبا رافع نعمان البٌاتً.

 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة  -المستنصرٌة
 سم28ص, 77

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً              ا-العراق-1

658,4012 
 922ب



 

2464   
 بٌداء عبد خرٌبط

تمٌٌم برامج تدرٌب والتطوٌر للعاملٌن والمستفٌدٌن فً مدٌرٌة 
جامعة المادسٌة:  -زراعة المادسٌة...../ بٌداء عبد خرٌبط.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة
 سم28ص, 72

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-تخطٌط استراتٌجً             ا-العراق)المادسٌة(-1
 

658,4012 
 942ب

2465   
 الجابري, رائد ؼانم رحٌم

تطوٌر نموذج متعدد المجاالت فً التفكٌر االستراتٌجً...../  
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -رائد ؼانم رحٌم الجابري.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 213

 رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال
 العنوان-التخطٌط الستراتٌجً              ا-العراق-1
 

658,4012 
 224ج

2466   
 باسم توفٌكالجاؾ, وفاء 

دور تكنلوجٌا المعلومات فً تنفٌذ الستراتٌجٌة دراسة حالة فً 
بؽداد:  -شركة االستكشافات النفطٌة/ وفاء باسم توفٌك الجاؾ.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 60

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 لعنوانا-التخطٌط االستراتٌجً             ا-العراق-1
  

658,4012 
 27ج

2467   
 الجبوري, نادٌة دمحم عبدهللا

اعادة هٌكلة انشطة المركز الوطنً للتطوٌر االداري وتمنٌة 
بؽداد: جامعة  -المعلومات...../ نادٌة دمحم عبدهللا الجبوري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 74

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 294ج

2468   
 الجبوري, صفاء احمد دمحم

ادارة االزمة فً محافظة صالح الدٌن من وجهة نظر 
بؽداد: جامعة  -استراتٌجٌة..../ صفاء احمد دمحم الجبوري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 65

658,4012 
 294ج



 التخطٌط االستراتٌجًدبلوم عالً فً 
 العراق)صالح الدٌن(-1
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً             ا-2
 

2469   
 الجمٌلً, هبة احمد  خماس

تمٌٌم الخطط التدرٌبٌة لشركة الخطوط الجوٌة العرالٌة ...../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -هبة احمد خماس الجمٌلً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 60

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 التخطٌط االستراتٌجً -العراق-1
 العنوان-الخطوط الجوٌة               ا-2
  

658,4012 
 898ج

2470   
 الجٌزانً, اٌناس مالن هادي

صٌلؽة الٌات عاللات التنسٌك الفاعلة للمتابعة االستراتٌجٌة 
اٌناس مالن هادي  بٌن االمانة العامة لمجلس الوزراء...../

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الجٌزانً.
 سم28ص, 51

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

658,4012 
 952ج

2471   
 حسن شناوة صالح

النمو السكانً واثره فً تجهٌز الطالة الكهربائٌة/ حسن شناوة 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -صالح.

 سم28ص, 57
 شهادة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً              ا -العراق-1
 

658,4012 
 59ح

2472   
 الحمٌداوي, خلٌل ابراهٌم فالح

التخطٌط االستراتٌجً وتخطٌط الموارد البشرٌة الوالع 
المادسٌة: جامعة  -الطموح/ خلٌل ابراهٌم فالح الحمٌداوي.و

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة
 سم28ص, 101

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً                ا-1
 

658,4012 
 894ح

2473   
 حنان اٌاد عبٌد

العامة دراسة حالة فً  تمٌٌم كفاءة االداء االستثماري للموازنة

658,4012 
 929ح



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -دائرة ماء بؽداد/ حنان اٌاد عبٌد.
 2016االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص: اٌض, 59
 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً              ا-العراق-1
 

2474   
 حٌدر كامل مشتت ٌسر

فاٌات الصلبة ودورها فً حماٌة وتحسٌن البٌئة...../ ادارة الن
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -حٌدر كامل مشتت ٌسرز

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 64

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 944ح

2475   
 حسٌن عباس خلؾ

السٌاحة فً العراق وتاثٌرها االلتصادي واالجتماعً فً تنمٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المجتمع..../ حسٌن عباس خلؾ.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 63

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 599ح

2476   
 ً, كامل علً مصطفىالحمدان

بناء نموذج لصٌاؼة استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة للعلوم 
بؽداد: جامعة  -والتكنولوجٌا/ كامل علً مصطفى الحمدانً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 59

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العراق-االتخطٌط االستراتٌجً               -العراق-1
 

658,4012 
 842ح

2477   
 الحمٌداوي, حٌدر سلطان حسٌن

تاثٌر تطبٌمات تكنولوجٌا المعلومات على جودة الخدمة فً 
 -المنظمات الخدمٌة...../ حٌدر سلطان حسٌن الحمٌداوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص, 120

 اتٌجًالدبلوم العالً فً التخطٌط االستر
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً             ا -العراق)بؽداد(-1
 

658,4012 
 894ح

2478   658,4012 



 الخزرجً, نادٌة نعمة عبدالرزاق
استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة بحث ممارن بٌن دٌوانً 

محافظة الدٌوانٌة ومحافظة النجؾ...../ نادٌة نعمة عبدالرزاق 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌةالمادسٌة: جامعة  -الخزرجً.

2016 
 سم28ص, 116

 شهادة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 التخطٌط االستراتٌجً   -العراق)محافظة النجؾ االشرؾ(-1
 العنوان-ا

 

 543خ

2479   
 الخفاجً, سرمد كامل عبد علً

 االرتماء بثمافة الطفل وفما لمدخل التؽٌٌر االستراتٌجً/ سرمد
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -كامل عبد علً الخفاجً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 65

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 723خ

2480   
 خلدون هادي جعفر

دلٌل تطبٌك موازنة البرامج واالداء لتحمٌك االهداؾ 
االستراتٌجٌة فً االمانة العامة لمجلس الوزراء حالة دراسٌة/ 

كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -خلدون هادي جعفر.
 2016وااللتصاد, 

 سم28ص, 60
 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

658,4012 
 849خ

2481   
 دنٌا تركً ردام

موذج التمٌز االداري فً وزارة النمل على وفك انموذج بناء ان
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -التمٌز االوربً..../ دنٌا تركً ردام.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 60

 شهادة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا –العراق -1
 

658,4012 
  992د

2482   
 رشا صادق علً عنبر

اثر العناصر التدرٌبٌة فً تعزٌز اداء العاملٌن دراسة تطبٌمٌة 
بؽداد: الجامعة  -فً امانة بؽداد/ رشا صادق علً عنبر.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة

658,4012 
 52ر



 سم28ص, 75
 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-ا التخطٌط االستراتٌجً           -بؽداد-1
 

2483   
 رنا عودة حنون

كفاءة نظم المعلومات االدارٌة وتاثٌرها فً اجراءات مكافحة 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الفساد...../ رنا عودة حنون.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 79

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً       ا-بؽداد(العراق)محافظة -1
 

658,4012 
 92ر

2484   
 الربٌعً, باسم دمحم هاشم

فً اتخاذ المرار االستراتٌجً  swotتاثٌر ابعاد مصفوفة 
بؽداد: الجامعة  -للمنظمة/ باسم دمحم هاشم الربٌعً.

كلٌة االدارة وااللتصاد/لسم ادارة االعمال,  -المستنصرٌة
2016 

 سم28ص, 93
 رسالة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 296ر

2485   
 الربٌعً, سرحان طارق علوان

دور حوسبة االجراءات االدارٌة فً تحسٌن اداء دائرة االصالح 
بؽداد: الجامعة  -العرالٌة...../ سرحان طارق علوان الربٌعً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 92

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 296ر

2486   
 الزبٌدي, فدن جواد كاظم

تطبٌمات معاٌٌر التمٌز الحكومً فً تمٌٌم االداء المإسسً..../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الزبٌدي.فدن جواد كاظم 

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 68

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-العراق             ا-التخطٌط االستراتٌجً-1
 

658,4012 
 294ز

2487   
 زٌنة مإٌد محمود

658,4012 
 999ز



ضرورات التخطٌط والتخطٌط الستراتٌجً للتحول االلتصادي 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -../ زٌنة مإٌد محمود.لبلدان مختارة...

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 165

 رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً               ا-1
 

2488   
 سارة دمحم كاظم عبداالمٌر

تكنولوجٌا المعلومات فاعلٌة الموارد البشرٌة فً اطار توظٌؾ 
بؽداد: جامعة  -واالتصال....../ سارة دمحم كاظم عبداالمٌر.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 69

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-1
 

658,4012 
 242س

2489   
 سالم حردان حسن عٌسى

كان ولتنمٌة االللٌمٌة مدخل تخطٌطً المابلٌات الذاتٌة للم
 -بؽداد: جامعة بؽداد -استراتٌجً/ سالم حردان حسن عٌسى.

 2016مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً, 
 سم28ص, 134

 رسالة ماجستٌر فً التخطٌط الحضري
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-1
 

658,4012 
 828س

2490   
 سمٌة معن عبدالحسٌن

التواصل المعرفً مع حركة البحث العلمً بٌت الحكمة 
بؽداد: الجامعة  -انموذجا/ سمٌة معن عبدالحسٌن.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 110

 شهادة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً         ا-العراق-1
 

658,4012 
 899س

2491   
 نعمة صخرسهام 

تمٌٌم استراتٌجٌة ادارة السٌولة فً المصارؾ العرالٌة/ سهام 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -نعمة صخر.

2016 
 سم28ص: اٌض, 54

 شهادة الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-العراق-1
 

658,4012 
 928س



2492   
 دمحم جدوعسندس 

تمٌٌم الخٌارات االستراتٌجٌة لتطوٌر والع الشركة العامة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -لالسواق المركزٌة/ سندسن دمحم جدوع.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 62

 درجة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً         ا-العراق-1
  

658,4012 
 945س

2493   
 شهد رعد سبتً

االدارة المحلٌة ودورها فً تمدٌم الخدمات المجتمعٌة دراسة 
بؽداد:  -تطبٌمٌة فً دٌوان محافظة بؽداد/ شهد رعد سبتً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 92

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-ا       العراق التخطٌط االستراتٌجً     -1
 

658,4012 
 94ش

2494   
 شٌماء هاشم خضٌر

السنارٌوهات المحتملة لتمٌم والع ومتمبل وزارة الدولة لشإون 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -المراه...../ شٌماء هاشم خضٌر.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 100

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-ٌط االستراتٌجً           االتخط-1
 

658,4012 
 98ش

2495   
 شٌماء صالح سٌفً

االصالح االداري وانعكاساته على تحسٌن كفاءة اداء 
بؽداد: الجامعة  -الموظفٌن..../ شٌماء صالح سٌفً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 100

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 982ش

2496   
 علً فاهم جعفر سلمان

التخطٌط االستراتٌجً للنهوض بمشارٌع شبكات الصرؾ 
 -الصحً فً محافظة الدٌوانٌة...../ علً فاهم جعفر سلمان.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 120

 جستٌر فً العلوم االلتصادٌةرسالة ما

658,4012 
 89ع



-التخطٌط االستراتٌجً(      ا-العراق)محافظة الدٌوانٌة-1-1
 العنوان

 

2497   
 علً زاٌر كاظم

تطوٌر السٌاحة الدٌنٌة فً كربالء الممدسة من منظور 
كلٌة االدارة  -بؽداد:  جامعة بؽداد -ستراتٌجً/ علً زاٌر كاظم.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 92

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العراق كربالء الممدسة-1
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-2
 

658,4012 
 89ع

2498   
 علً صٌاح هادي

استخدام تحلٌل سلسلة ماركوؾ فً توزٌع لوة العمل دراسة 
بؽداد: جامعة  -حالة فً وزارة المالٌة/ علً صٌاح هادي.

 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة  -بؽداد
 سم28ص, 61

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً                     ا-العراق-1
 

658,4012 
 89ع

2499   
 علً فٌصل عبد نور

تاثٌر التكامل  االستراتٌجً فً تحمٌك االهداؾ االستراتٌجٌة 
بؽداد:  -للمحافظة على البٌئة....../ علً فٌصل عبد نور.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 56

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 89ع

2500   
 العابدي, جودت كاظم مراد

والع تطبٌك المسإولٌة االجتماعٌة فً مستشفى الزهراء 
المادسٌة: جامعة  -جودت كاظم مراد العابدي.التعلٌمً..../ 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة
 سم28ص, 56

 الدبلوم العالً فً ادارة االعمال
 العراق )واسط(-1
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-2
 

658,4012 
 224ع

2501   
 عاصم دمحم عبدالوهاب

658,4012 
 258ع



ستمرار للعوائل تحلٌل خطة االؼاثة واالٌواء واعادة اال
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -النازحة..../ عاصم دمحم عبدالوهاب.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 63

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

2502   
 العامري, رؼد عبدالمادر عبدالمطلب

استراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة دراسة حالة فً تمٌٌم 
بؽداد:  -المعهد المضائً/ رؼد عبدالمادر عبدالمطلب العامري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 58

 درجة دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
                                              العنوان                 -التخطٌط االستراتٌجً       ا-العراق-1

658,4012 
 284ع

2503   
 عامر جبار زؼٌر

ادارة ملؾ المفمودٌن العرالٌٌن باستخدام لاعدة بٌانات 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الطب..../ عامر جبار زؼٌر.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 62

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العراق-التخطٌط االستراتٌجً            ا-العراق-1
 

658,4012 
 284ع

2504   
 العبٌدي, احمد بشٌر محمود

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تخدٌد المشاه...../ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -احمد بشٌر محمود العبٌدي.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 100

 فً التخطٌط االستراتٌجًدبلوم عالً 
 العنولن-التخطٌط االستراتٌجً                 ا-العراق-1
 

658,4012 
 294ع

2505   
 العزاوي, افراح شاكر محمود

نحو استراتٌجٌة لالرتماء بتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً 
بؽداد: جامعة  -محافظة دٌالى/ افراح شاكر محمود العزاوي.

 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة  -بؽداد
 سم28ص, 68

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-1
 

658,4012 
 529ع

2506   658,4012 



 عمار صالح احمد
السٌارٌو االستراتٌجً الستدامة الموارد المائٌة فً المطاع 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الزراعً...../ عمار صالح احمد.
 2016اللتصاد, االدارة وا

 سم28ص, 68
 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

 824ع

2507   
 العوادي, علً حسٌن نوري

استراتٌجٌة تسوٌك منتوج التمور فً محافظة كربالء الممدسة 
المادسٌة: جامعة  -دراسة حالة/ علً حسٌن نوري العوادي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المادسٌة
 سم28ص, 66

 دبلومعالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً    ا-العراق كربالء الممدسة-1
 

658,4012 
 924ع

2508   
 ؼادة كرٌم جاسم

البعد المكانً لمشارٌع تنمٌة االلالٌم ضمن الخطة االستراتٌجٌة 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -جاسم.للتنمٌة...../ ؼادة كرٌم 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 

 سم28ص, 94
 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

658,4012 
 249غ

2509   
 الفتالوي, حسٌن دمحم لهمود

ستراتٌجٌة العمل والتخصص فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة...../ 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -دمحم لهمود الفتالوي. حسٌن

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 60

 الدبلوم العالً فً التخطٌط الستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً(          ا-العراق)بؽداد-1
 

658,4012 
 282ؾ

2510   
 فراس كاظم عبدالكرٌم

العامة للنمل امكانٌة تطبٌك التحالؾ االستراتٌجً فً الشركة 
-بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -البري/ فراس كاظم عبدالكرٌم.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 80

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-العراق التخطٌط االستراتٌجً              ا-1

658,4012 
 425ؾ



 

2511   
 الفهداوي, عمار صالح مخلؾ

للمطاع الزراعً فً محافظة االنبار تخطٌط الدعم الحكومً 
بؽداد: جامعة  -رإٌة استراتٌجٌة/ عمار صالح مخلؾ الفهداوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق)محافظة االنبار(-1
 العنوان

 

658,4012 
 942ؾ

2512   
 لصً حمٌد حسن

ممترح لانون للفالحٌن الزراعً فً اطار خطة التنمٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الوطنٌة...../ لصً حمٌد حسن.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 58

 رسالة دبلوم
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-العراق-1
 

658,4012 
 59ق

2513   
 الكعبً, هدى شرٌؾ سعٌد

المصرفً فً رضا الزبون دراسة اثر المزٌج التسوٌمً 
بؽداد: الجامعة  -تحلٌلٌة...../ هدى شرٌؾ سعٌد الكعبً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, -المستنصرٌة
 سم28ص, 96

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 629ن

2514   
 الكنانً, انتصار كاظم بشٌر

تعزٌز الهدؾ االستراتٌجً لدٌوان الرلابة المالٌة فً الحفاظ 
بؽداد:  -على المال العام...../ انتصار كاظم بشٌر الكنانً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 63

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 عنوانال-تخطٌط استراتٌجً                            ا-العراق-1
 

658,4012 
 929ن

2515   
 لمى عبدالرحمن موسى

تمٌٌم مجاالت استثمار اموال الماصرٌن )دراسة حالة(/ لمى 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالرحمن موسى.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 53

658,4012 
 82ل



 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-1
 

2516   
 لمى هادي خمٌس

تشخٌص مإشرات الحوكمة واثرها فً اداء  المدٌرٌة العامة 
بؽداد: جامعة  -للتخطٌط التربوي...../  لمى هادي خمٌس.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 61

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً                   ا-1
 

658,4012 
 82ل

2517   
 الالمً, ابتهال جبار دمحم

االرتماء بادارة النزوح الداخلً فً ظل الطوارى...../ابتهال 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -جبار دمحم الالمً.

2016 
 سم28ص, 78

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-ا     التخطٌط االستراتٌجً       –العراق -1
 

658,4012 
 289ل

2518   
 مها خالد امام علً

الوالع الخدمً لمدٌنة بؽداد فً ظل زٌارة العشوائٌات دراسة 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -حالة/ مها خالد امام علً.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 72

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-ٌط االستراتٌجً                االتخط-العراق)بؽداد(-1
 

658,4012 
 92م

2519   
 منى نوري ٌونس

المدن المالئمة للعٌش والحلول االستراتٌجٌة للمدن 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -العرالٌة...../ منى نوري ٌونس.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 67

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 التخطٌط االستراتٌجً-1
 العنوان-العراق)مدٌنة العمارة(              ا-2
 

658,4012 
 92م

2520   
 ماجدة حسٌن عبد

دور التنمٌة االدارٌة والتخطٌط االستراتٌجً فً تطوٌر الموارد 

658,4012 
 234م



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -البشرٌة...../ ماجدة حسٌن عبد.
 2016االداب, 

 سم28ص, 203
 سفة فً علم االجتماعرسالة دكتوراه فل

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً              ا-العراق-1
 

2521   
 دمحم مهدي صالح

اثر ادارة الولت فً انجاز المشارٌع االنشائٌة/ دمحم مهدي 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -صالح.
2016 

 سم28ص: اٌض, 89
 التخطٌط االستراتٌجً فً ادارة االعمال درجة دبلوم عالً فً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً             ا-1
 

658,4012 
 384م

2522   
 دمحم عباس حمزة

مدى كفاءة استخدام انموذج كاٌزن لتمٌٌم....../ دمحم عباس 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -حمزة.
2016 

 سم28ص, 96
 التخطٌط االستراتٌجً دبلوم عالً فً

 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-العراق-1
 

658,4012 
 384م

2523   
 المشعالوي, دمحم سعد لطٌؾ

معولات نجاح المشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة دراسة حالة فً 
 -عٌنة من المشارٌع الصناعٌة..../ دمحم سعد لطٌؾ المشعالوي.

 2016دارة وااللتصاد, كلٌة اال -جامعة المادسٌة -المادسٌة.
 سم28ص, 74

 الدبلوم العالً فً ادارة االعمال/التخطٌط االستراتٌجً
-التخطٌط االستراتٌجً       ا-العراق)محافظة المثنى(-1

 العنوان
 

658,4012 
 568م

2524   
 رؼد ماجد عباسالمعمار, 

بناء ستراتٌجٌة لجذب الكفاءات فً وزارة النفط/ رؼد ماجد 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عباس المعمار.

2016 
 سم28ص, 68

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً         ا-العراق-1
 

658,4012 
 682م



2525   
 الموسوي, شجاع عبدالواحد موسى

دور تنظم المعلومات االدارٌة فً االداء الستراتٌجً دراسة 
بؽداد: جامعة  -شجاع عبدالواحد موسى الموسوي.حالة...../ 

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 59

 الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً            ا-1
 

658,4012 
 959م

2526   
 الموسوي, نجاح محسن فرحان 

 2015-2010والع الموازنة االستثمارٌة فً العراق للمدة 
بؽداد:  -دراسة حالة...../ نجاح محسن فرحان الموسوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 62

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً           ا-1
 

658,4012 
 959م

2527   
 ندى سعد ؼدار

العراق من منظور  تحلٌل نظام تعرفه الطالة الكهربائٌة فً
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -ستراتٌجً/ ندى سعد ؼدار.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 56

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-تخطٌط استراتٌجً         ا-العراق-1
 

658,4012 
 42ن

2528   
 نشات ودٌع خلٌل

نشات ودٌع  التدرٌب المهنً وتاثٌره فً تحسٌن االداء...../ 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -خلٌل.

2016 
 سم28ص, 72

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً
 العنوان-التخطٌط االستراتٌجً          ا-العراق-1
 

658,4012 
 522ن

2529   
 وسن كامل فاضل

تصمٌم نظام لتمٌٌم اداء المدارس العرالٌة على وفك انموذج 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -التمٌٌز...../ وسن كامل فاضل.

 2016االدارةوااللتصاد, 
 سم28ص, 68

 دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً

658,4012 
 59و



 التخطٌط االستراتٌجً-1
 العنوان-العراق             ا-المدارس-2
 

2530   
 حٌدر حسن خنجر

المعد من دٌوان  تمٌٌم االداء للسٌاسات والبرامج وفما للدلٌل
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الرلابة المالٌة...../ حٌدر حسن خنجر.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 140

 رسالة الماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة               ا-تمٌٌم االداء-1
 

658,4013 
 944ح

2531   
 الخزرجً, عمار حسٌن دمحم

نظام ادارة الجودة فً صناعة النفط   مدى توافر  متطلبات
  -والؽاز على وفك المواصفة...../ عمار حسٌن دمحم الخزرجً.

 2016الكلٌة التمنٌة االدارٌة,  -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى
 سم28ص: اٌض, 103

 رسالة ماجستٌر التمنً فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملة
 العنوان-الجودة,ادارة            ا-1
 

658,4013 
 543خ

2532   
 الخفاجً, زهراء فائز عبدالؽنً

تاثٌر جودة التدرٌب على وفك ابعاد المواصفة الدولٌة...../ 
بؽداد: الجامعة التمنٌة  -زهراء فائز عبدالؽنً الخفاجً.

 2016كلٌة التمنٌة االدارٌة,  -الوسطى
 سم28ص,138

 رسالة ماجستٌر فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملة
 العنوان-ودة               اضبط الج-1
 

658,4013 
 723خ

2533   
 العابدي, باسم حاكم كاظم

اعادة هندسة مسار العملٌات وتاثٌر ابعادها فً تعزٌز االداء 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المإسسً...../ باسم حاكم كاظم العابدي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 178

 ادارة االعمال/تموٌم االداءرسالة الماجستٌر فً علوم 
 تمٌٌم االداء-1
 العنوان-ادارة االعمال             ا-2
 

658,4013 
 224ع

2534   
 العطوانً, عبدالزهرة حسٌن نجم

اهمٌة الرلابة على مشروعٌة العمود الحكومٌة فً محافظة 

658,4013 
 692ع



 -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌسان/ عبدالزهرة حسٌن نجم العطوانً.
 2016وااللتصاد, كلٌة االدارة 

 سم28ص: اٌض, 82
 الدبلوم العالً فً االدارة المحلٌة

 العنوان-العراق)مٌسان(              ا-الرلابة االدارٌة-1
 

2535   
 لتٌبة ناظم فرمان

فً المركز  iso9001-2015 متطلبات تطبٌك المواصفة 
الكوري للتدرٌب المهنً فً وزارة......./ لتٌبة ناظم  -العرالً
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد:  جامعة بؽداد -فرمان.
 سم28ص: اٌض, 138

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 وزارة العمل والشإون االجتماعٌة(-تمٌٌم االداء)العراق-1
 العنوان-ا 

 

658,4013 
 292ق

2536   
 دمحم عبدالرضا رشٌد

دور ادارة تعالدات المرافك العامة وفك نظام البناء 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -واالستؽالل...../ دمحم عبدالرضا رشٌد.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 164

 رسالة ماجستٌر فً تموٌم االداء
 العنوان-ادارة          ا-تمٌٌم االداء-1
 

658,4013 
 384م

2537   
 رشا ضاري كامل

تخطٌط االنتاج االجمالً الضبابً باستعمال البرمجة الهدفٌة 
بؽداد: جامعة  -الضبابٌة مع تطبٌك عملً/ رشا ضاري كامل.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص, 70

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان-بحوث العملٌات         ا-1
 

658,4034 
 52ر

2538   
 زهراء لاسم هاشم

بناء انموذج رٌاضً لمشكلة النمل فً ظل لٌود دٌنامٌكٌة 
بؽداد: جامعة  -الطلب مع تطبٌك عملً/ زهراء لاسم هاشم.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 124

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان-بحوث العملٌات                ا-1
 

658,4034 
 942ز



2539   
 زٌنب مجبالل ابراهً

استعمال سالسل ماركوؾ وشبكات بٌز الدٌنامٌكٌة...../ زٌنب 
كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -مجبل ابراهٌم.

2016 
 سم28ص: اٌض, 61

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان-بحوث العملٌات              ا-محولة شبكة الماء-1
 

658,4034 
 992ز

2540   
 هبة هللا سعد عبدالؽنً

بناء انموذج دٌنامٌكً وانموذج هدفً فً ظل البٌئة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الضبابٌة...../هبة هللا سعد عبدالؽنً.

 2016كلبة  االدارة وااللتصاد, 
 سم29ص: اٌض, 79

 رسالة ماجسنٌر علوم فً بحوث العملٌات
 لعنوانا-بحوث العملٌات            ا-1
 

658,4034 
 29ه

2541   
 نبٌل لاسم مفتن

تمٌٌم كفاءة اداء مشارٌع تصفٌة  الماء فً بؽداد  باستخدام 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد -تحلٌل..../ نبٌل لاسم  مفتن.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 105

 شهادة دبلوم عالً فً ادارة البلدٌات
-فً بؽداد(         ا ادارة المشروعات)مشارٌع تصفٌة المٌاه-1

 العنوان
 

658,404 
 298ن

2542   
 الناصري, اسماء حبٌب نعمة

المفاضلة بٌن خٌارات الخصخصة لشركات المماوالت العامة 
بؽداد: جامعة  -باستعمال...../ اسماء حبٌب نعمة الناصري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 165

 االعمال رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة
 العنوان-المماوالت العامة             ا-1
  

658,421 
 254ن

2543   
 ندى كاكً بٌره لوانً

المٌاس واالفصاح المحاسبً عن الموجودات والمطلوبات 
 -بؽداد:  جامعة بؽداد -المحتملة ....../ ندى كاكً بٌره لوائً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص,194

658,84 
 42ن



 فً المحاسبة اطروحة دكتوراه فلسفة
 العنوان-المحاسبة المالٌة           ا-1
 

2544   
 المهدي, مهدي هامل محٌسن

لتحمٌك استراتٌجٌات االٌحاء الواسع/ pfss استخدام منهجٌة 
 -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى -مهدي هامل محٌسن المهدي.

 2016كلٌة التمنٌات االدارٌة, 
 سم28ص, 137

 التمنً فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملةرسالة ماجستٌر 
 العنوان-ادارة االنتاج            ا-1
 

658,5 
 949م

2545   
 زٌنب عالء حمٌد

استعمال البرمجة الالحظٌة فً بناء نموذج رٌاضً لتخطٌط 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -االنتاج..../ زٌنب عالء حمٌد.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص: اٌض, 83

 ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات رسالة
 العنوان-تخطٌط االنتاج          ا-1
 

658,503 
 982ز

2546   
 وعود سالم عباس

بناء انموذج رٌاضً لتجزئة التخطٌط االجمالً 
disaggregate .مع تطبٌك عملً/ وعود سالم عباس- 
 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 75
 ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌاترسالة 

 العنوان-ادارة االنتاج            ا-1
 

658,503 
 694و

2547   
 النمراوي, اٌهاب ٌاسٌن ذٌاب الكعود

استخدام بعض ادوات الجودة لتحسٌن الخدمة الصحٌة بحث 
بؽداد:  -ممارن...../ اٌهاب ٌاسٌن ذٌاب الكعود النمراوي.

 2016د, كلٌة االدارة وااللتصا -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 128

 رسالة ماجستٌر فً ادارة التمرٌض
 ادارة-المستشفٌات-1
 العنوان-الجودة              ا-2
 

658,5620 
 842ن

2548   
 ٌحٌى محمود كرٌم

بناء بٌت الجودة باستعمال اسلوب التحلٌل الشبكً دراسة 

658,562 
 392ي



 -بؽداد: الجامعة التمنٌة الوسطى -حالة..../ ٌحٌى محمود كرٌم.
 2016الكلٌة التمنٌة االدارٌة, 

 سم28ص: اٌض, 98
 رسالة ماجستٌر التمنً فً تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

 جودة االنتاج )شركة دٌالى العامة للصناعات الكهلربائٌة(     -1
 العنوان-ا

 

2549   
 الخٌكانً, سلٌمة هادي موسى طعمه

ئة/ سلٌمة هادي اثر ممارسات التسوٌك االخضر فً حماٌة البٌ
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -موسى طعمه الخٌكانً.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 135

 رسالة ماجستٌر فً علوم ادارة االعمال
 العنوان-التسوٌك        ا-1

                                                        

658,8 
 982خ

2550   
 عبداالمٌر دمحمالصفار, منذر 

تاثٌر لرارات المنالصات على تلكإ المشارٌع ...../  منذر 
كلٌة االدارة  -بؽداد: جامعة بؽداد  -عبداالمٌر دمحم الصفار.

 2016وااللتصاد, 
 سم28ص, 112

 رسالة فً الدبلوم العالً)المعادل للماجستٌر( فً ادارة البلدٌات
 المنالصات والمزاٌدات-1
 العنوان-ا        المشروعات       -2
 

658,84 
 724ص

2551   
 عدي ناهً حسن

التحلٌل المكانً السواق تجارة الجملة للمواد الؽذائٌة فً مدٌنة 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -بؽداد/ عدي ناهً حسن.

2016 
 سم28ص: اٌض, 238

 دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 العنوان-بؽداد            ا-تجارة الجملة-1
 

658,86 
 49ع

2552   
 المرهؽولً, نسرٌن كاظم عبٌد

السلٌمانٌة فً الملصك االعالنً )دراسة تحلٌلٌة العالنات 
بؽداد: جامعة  -وزارة الصحة(/ نسرٌن كاظم عبٌد المرهؽولً.

 2016كلٌة االعالم,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 286

 رسالة ماجستٌر فً االعالم /العاللات العامة
 العنوان-ا    االعالنات           -1

659 
 497ق



 

2553   
 عبدالحسٌن جوحً موزان

تعرض المراه العرالٌة العالنات التوعٌة الصحٌة)دراسة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌدانٌة(/ عبدالحسٌن جوحً موزان.

 2016كلٌة االعالم, 
 سم28ص, 175

 رسالة الماجستٌر فً االعالم لسم العاللات العامة
 االعالن-1
 العنوان-ا  المراه         -2
 

659,1 
 24ع

2554   
 الجبوري, ؼسان فاضل جاسم

اسالٌب االلناع الفكري فً تصامٌم االعالنات التجارٌة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المطبوعة/ ؼسان فاضل جاسم الجبوري.

 2016كلٌة الفنون الجمٌلة, 
 سم28ص: اٌض, 242

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التصمٌم الطباعً
 العنوان-ً              االتصمٌم الطباع-1
 

659,1324 
 294ج

2555   
 الربٌعً, منٌر جباري علً

تزامنٌة الصوت والحركة فً المنجز الكرافٌكً رباعً االبعاد/ 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -منٌر جباري علً الربٌعً.

 2016الجمٌلة, 
 سم28ص, 155

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم الطباعً
 العنوان-الطباعً             االتصمٌم -1
 

659,1324 
 296ر

2556   
 السودانً, سحر علً سرحان

االنزٌاح البنائً فً تصمٌم المنجز الكرافٌكً المعاصر/ سحر 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -علً سرحان السودانً.

 2016الجمٌلة, 
 سم28ص: اٌض, 183

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التصمٌم/ طباعً
 العنوان-التصمٌم الطباعً         ا-1
 

659,1324 
 942س

2557   
 لٌس عسكر علً اكبر

توظٌؾ الصورة االعالنٌة فً تصامٌم المطبوعات العرالٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد  -الحدٌثة/ لٌس عسكر علً اكبر.

 2016الفنون الجمٌلة, 

659,1324 
 95ق



 سم28ص: اٌض, 175
 رسالة الماجستٌر فً التصمٌم الطباعً

 العنوان-صمٌم الطباعً           االت-1
 

2558   
 االسدي, لٌث عبداللطٌؾ عبدالؽنً

دور العاللات العامة فً التوعٌة االمنٌة بمخاطر االرهاب...../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -لٌث عبداللطٌؾ عبدالؽنً االسدي.

 2016االعالم, 
 سم28ص: اٌض, 222

 رسالة ماجستٌر فً االعالم
 العنوان-العاللات العامة                ا-1
 

659,2 
 549ا

2559   
 حسن سلمان ٌسٌر

برامج العاللات العامة فً المإسسات الزراعٌة وانعكاسها فً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الوعً الزراعً...../ حسن سلمان ٌسٌر.

 2016كلٌة االعالم, 
 سم28ص, 185

 العامةرسالة الماجستٌر فً االعالم لسم العاللات 
 العاللات العامة-1
 العنوان-االعالم                  ا-2
 

659,2 
 59ح

2560   
 الساعدي, علً صادق داود سلمان

فاعلٌة االتصال االمواجهً فً التاثٌر على لرار الناخب العرالً 
بؽداد:  -دراسة مٌدانٌة...../ علً صادق داود سلمان الساعدي.

 2016كلٌة االعالم,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 223

 رسالة ماجستٌر فً االعالم/ العاللات العامة
 العنوان-العاللات العامة          ا-1
 

659,2 
 264س

2561   
 الكرٌزي, دمحم جبار زؼٌر

العاللات العامة ودورها فً تنمٌة راس المال االجتماعً 
بؽداد:  -للمإسسات الحكومٌة...../ دمحم جبار زؼٌر الكرٌزي.

 2016االعالم, كلٌة  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 239

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االعالم
 العاللات العامة-1
 العنوان-العراق              ا-الوزارات -2
 

659,2 
 495ن

2562   660 



 رؼد دمحم حسون
تحضٌر ودراسة المواصفات المٌكانٌكٌة والحرارٌة..../ رؼد 

 2016 كلٌة العلوم للبنات, -بؽداد: جامعة بؽداد -دمحم حسون.
 سم28ص: اٌض, 104

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء/كٌمٌاء الصناعٌة
 العنوان-الكٌمٌاء الصناعٌة             ا-1
 

 74ر

2563   
 نورس رزاق لفتة داخل

دراسة الثباتٌة الضوئٌة لبعض البولمٌرات المحورة من متعدد 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -كلورٌد...../ نورس رزاق لفتة داخل.

 2016كلٌة العلوم للبنات, 
 سم28ص, 108

 رسالة ماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء
 لعنوان-الكٌمٌاء الصناعٌة          ا-1
 

660 
 945ن

2564   
 المسافر, عالء دمحم صالح مجٌد

استخالص مضادات االكسدة بمساعدة الموجات الدلٌمة ...../ 
ة كلٌ -البصرة: جامعة البصرة -عالء دمحم صالح مجٌد المسافر.

 2016الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 128

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة
 تحلٌل-االؼذٌة-1
 العنوان-نبات             ا–الممح -2
 

664,001 
 527م

2565   
 الكامل, رنا داود سلمان

تمٌٌم المضافات الؽذائٌة فً بعض المنتجات الؽذائٌة 
 -جامعة البصرةالبصرة:  -المحلٌة...../ رنا داود سلمان الكامل.

 2016كلٌة الزراعة, 
 سم28ص: اٌض, 198

 اطروحة دكتوراه  فلسفة فً علوم  الؽذٌة)تؽذٌة اسنان(
 العنوان-اؼذٌة          ا-االضافات-1
 

664,06 
 288ن

2566   
 المالكً, رفل عبدالحسٌن رسن

دراسة تاثٌر طرق االستخالص على مكونات الزٌوت 
البصرة: جامعة  -المالكً.العطرٌة..../ رفل عبدالحسٌن رسن 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 145

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة
 العنوان-التؽذٌة )الزٌوت(              ا-1

664,3 
 288م



 

2567   
 الشوٌلً, وفاء علً رحٌم

فصل دهون صفار بٌض الدجاج والبط والوز والنعام 
البصرة: جامعة  -المحلً..../ وفاء علً رحٌم الشوٌلً.

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 134

 رسالة ماجستٌر فً علوم االؼذٌة
 تكنولوجٌا االؼذٌة-1
 العنوان-اللحوم          ا-2
 

664,9 
 998س

2568   
 عالٌة جمٌل علً 

انتاج  مشتمات الكاٌتوسات الذائبة بالماء والمستخلفة من 
البصرة: جامعة  -علً.لشور الروبٌان...../ عالٌة جمٌل 

 2016كلٌة الزراعة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 169

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم االؼذٌة)كٌمٌاء اؼذٌة(
 العنوان-الروبٌان            ا-2 تكنولوجٌا االؼذٌة -1
 

664,9 
 289ع

2569   
 الدوري, ؼسك دمحم عبد

وفترة بناء انموذج السٌطرة على الخزٌن فً ظل ضبابٌة الطلب 
بؽداد:  -االنتظار مع تطبٌك عملً/ ؼسك دمحم عبدالدوري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 59

 رسالة ماجستٌر علوم فً بحوث العملٌات
 العنوان-تخزٌن            ا-البترول-1
 

665,5 
 949د

2570   
 الزهٌري, زٌد عبدالكرٌم محمود

لدول االوبن فً ظل ظاهرة االحتباس مستمبل الصناعة النفطٌة 
بؽداد: جامعة  -الحراري/ زٌد عبدالكرٌم محمود الزهٌري.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 143

 رسالة الماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة
 العنوان-صناعات           ا-البترول-1
 

665,5 
 994ز

2571   
 العبٌدي, امٌر صباح سعٌد

التحوالت االسلوبٌة للخزؾ الروسً المعاصر)الحمبة السوفٌتٌة 
بؽداد: جامعة  -ومابعدها(...../ امٌر صباح سعٌد العبٌدي.

 2016كلٌة الفنون الجمٌلة,  -بؽداد

666,3 
 294ع



 سم28ص: اٌض, 183
 خزؾ-رسالة ماجستٌر فً الفنون النشكٌلٌة

 العنوان-الفنون التشكٌلٌة           ا-2    الخزؾ-1
 

2572   
 احمد حسن عبود

المماربات االسلوبٌة لالنٌة الفخارٌة المنفذة  على دوالب الفخار 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -فً العراق المدي/ احمد حسن  عبود.

 2016الفنون الجمٌلة, 
 سم28ص, 161

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة/خزؾ
 العنوان-ا     الفخار)العراق(       -2      الخزؾ)اوانً(-1
 

666,42 
 384ا

2573   
 سمٌة جبار مطر

خصائص الصالدة والبنٌة المجهرٌة للحام الموس..../  
كلٌة هندسة الموارد,  -بابل: جامعة بابل -سمٌة جبار مطر.

2016 
 سم28ص: اٌض, 48

 شهادة دبلوم عالً فً علوم هندسة السباكة واللحام
 العنوان-اللحام بالؽاز          ا-1
 

671,522 
 899س

2574   
 صبا صالح مهدي

التناسك المظهري فً تصامٌم المشة التجهٌزات المنزلٌة/ صبا 
كلٌة الفنون الجمٌلة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -صالح مهدي.

2016 
 سم28ص: اٌض, 115

 رسالة ماجستٌر فً لسم التصمٌم/ تصمٌم المشة
 العنوان-تصامٌم            ا-االلمشة-1
 

677,022 
 22ص

2575   
 الشامً, امانً كاظم حاتم

االشكال االسطورٌة وتوظٌفاتها الرمزٌة فً تصامٌم االلمشة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -النسائٌة/ امانً كاظم حاتم الشامً.

 2016الفنون الجمٌلة, 
 سم28ص, 204

 رسالة الماجستٌر فً تصمٌم االلمشة
 االلمشة-1
 العنوان-التصمٌم             ا-2
 

677,0286
4 

 289ش

2576   
 العبودي, بتول فاضل مزعل

677,616 
 294ع



توظٌؾ سمات فن النوفو فً تصامٌم المشة التنجٌد/ بتول 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -فاضل مزعل العبودي.

 2016الجمٌلة, 
 سم28ص, 164

 رسالة ماجستٌر فً تصمٌم االلمشة
 العنوان-تصمٌم          ا-االلمشة-1
 

2577   
 حمودفرح جبار 

تحضٌر متراكب مطاطً  من مسحوق  مخلفات االطارات...../  
كلٌة  التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -فرح  جبار  حمود.

 2016الصرفة, 
 سم28ص:اٌض, 83

 رسالة ماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء
 المطاط-1
 العنوان-الفٌزٌاء                ا-2
 

678,30 
 43ؾ

2578   
 عبدهللاالحمدانً, عمٌل صاحب 

خصائص الرموز  ودالالتها فً تصامٌم العملة العرالٌة/ عمٌل 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -صاحب عبدهللا الحمدانً.

 2016الجمٌلة, 
 سم28ص: اٌض, 104

 رسالة الماجستٌر فً التصمٌم الطباعً
 العنوان-التصمٌم الطباعً           ا-1
 

686,2252 
 842ح

2579   
 حٌدر فاضل جودة

الشكل وتطبٌماته فً  تصامٌم االنفوؼرافً/ حٌدر  فاضل 
 2016كلٌة الفنون الجمٌلة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -جودة.
 سم28ص, 141

 رسالة  ماجستٌر فً التصمٌم الطباعً
 العنوان-التصمٌم الطباعً         ا-1
 

686,2252 
 944ح

2580   
 زٌنا رحٌم نعمة

لمعاصرة/ زٌنا رحٌم جمالٌات التصمٌم الكرافٌكً فً المدٌنة ا
 2016كلٌة الفنون الجمٌلة,   -بؽداد: جامعة بؽداد -نعمة.
 سم28ص: اٌض, 208

 اطروحة الدكتوراه فً التصمٌم الطباعً
 العنوان-التصمٌم الطباعً                 ا-1
 

686,2252 
 992ر

2581   690,73 



 العانً, هٌام سهام طه
المستدام/ هٌام االسس التخطٌطة والتصمٌمٌة للسكن الجامعً 

 2016كلٌة الهندسة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -سهام طه العانً.
 سم28ص: اٌض, 147

 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة
 تصمٌم-المبانً-1
 العنوان-الجامعات والكلٌات            ا-2
 

 299ع

2582   
 عزي, شهد نزار مصطفىال

شهد نزار  دراسة متالزمة االبنٌة المرٌضة فً مدٌنة بعموبة/
كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -مصطفى العزي.

 2016الصرفة, 
 سم28ص, 136

 االحٌاء المجهرٌة-رسالة ماجستٌر فً علوم الحٌاة
 العنوان-مدٌنة بعموبة          ا-المبانً-1

            

693 
 59ع

2583   
 عالء سعد شاكر

فً عالج وتاجٌل  اثر تمرٌنات المصاحبة لالسكٌمٌا والهٌبرٌمٌا 
  -لادسٌة:  جامعة المادسٌة  -التواء...../ عالء سعد شاكر.

 2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة, 
 سم28ص: اٌض, 101

 رسالة ماحستٌر فً التلربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-التربٌة البدنٌة                 ا-1
 

697 
 822ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )الفنون(

 الفنون الجمٌلة والزخرفة

 

 

 

 

 

 

 

700 
 372أ 
 

 
 اخالص عبد الماهر طاهر

ثمافة الصورة وعاللتها باالنطباع البصري للشكل المنظوري 
 -لدى طلبة كلٌة الفنون الجمٌلة / اخالص عبد الماهر طاهر.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  230

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان  -أ                               الفنون الجمٌلة   -1
 

2584  

700 
 898ت 

 
 التمٌمً ، حسام حسٌن عباس 

اثر التطبٌك المٌدانً فً اتجاهات طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً 
بؽداد : جامعة  -مهنة التدرٌس / حسام حسٌن عباس التمٌمً.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 سم  28ص ؛  138

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 

2585  

 



 العنوان -الفنون                                         أ-1
 

700 
 224ج 

 
 جبار خماط حمزة

توظٌؾ مصفوفة الننسبة الذهنٌة فً تطوٌر المدرة على الحكم 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الجمالً / جبار خماط حمزة.

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  262

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                               الفنون الجمٌلة    -1
 

2586  

 700 
 289هـ 
 

 
 هالة جبار شفته 

 تموٌم دلٌل معلم التربٌة الفنٌة للمرحلة المتوسطة من وجهة
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -نظر االختصاص / هالة جبار شفته .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  157

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                                الفنون الجمٌلة   -1
 

2587  

700,1 
 599ح 
 

 
 الحسٌنً ، عامر عبد الرضا عبد الحسٌن 

جدلٌة الممدسً والمدنس فً فنون مابعد الحداثة وحدة 
تعلٌمٌة ممترحة فً التذوق الفنً / عامر عبد الرضا عبد 

كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الحسٌن الحسٌنً.
 . 2016الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  216
 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة 

 العنوان -أ                               الفنون الجمٌلة   -1
 

2588  

 700,712 
 542ج 
 

 
 الجزراوي ، شٌماء ابراهٌم 

نظرٌة الصورة الذهنٌة للفن الرلمً وانعكاسها على تصمٌم 
استراتٌجٌات التعلٌم االلكترونً فً التربٌة الفنٌة / شٌماء 

كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم الجزراوي .
 . 2016الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  231
أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة / طرائك تدرٌس 

 الفنون  
 العنوان -أ   طرق تدرٌس                 –ٌة التربٌة الفن-1
 

2589  

701 
 592ح 

 
 الحسناوي ، روى ناظم حسن 

2590  



بٌكاسو / الحورٌة وممارباتها الجمالٌة والداللة فً رسوم بابلو  
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -. روى ناظم حسن الحسناوي

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  157

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة التشكلٌة  
 العنوان -أ     بٌكاسو )رسام اسبانً( -2فلسفة   –الفن -1
 

701 
 942ن 
 

 
 نورا عبدهللا علً 

االستعارةالمفاهٌمٌة فً صورة الرمزواللتها بالتعبٌرالفنً 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -.التكوٌن / نورا عبدهللا علً  النظمة 

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  255

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                               فلسفة      –الفن -1
 

2591  

707 
 299ط 

 
 الطائً ، بٌداء كاظم علٌوي 

اتساق الذات لدى طلبة جامعة بابل / بٌداء  أثر دراسة الفن فً
كلٌة الفنون الجمٌلة –بابل : جامعة بابل -كاظم علٌوي الطائً .

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  173

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة التشكلٌة  
 العراق )بابل(     -التعلٌم الجامعً -2دراسات  –الفن -1
 العنوان -أ  
 

2592  

711,4 
 898خ 
 

 
 خلٌل حسٌن بحث 

التحوالت الفكرٌة وتؤثٌرهما فً ماهٌة المدٌنة ))توجهات 
بؽداد :  -التضر بٌن الثابت والمتؽٌر(( / خلٌل حسٌن بحث   .

مركزالتخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات  –جامعة بؽداد 
 . 2016للعلٌا ، 

 سم  28ص ؛  176
 رسالة دكتوراه فلسفة فً التخطٌط الحضري  

 العنوان -أ                              تخطٌط المدن    -1
 

2593  

711,4 
 289س 

 

 
 سالً حسن صالح 

المناطك الترابٌة فً سٌاسات التجدٌد الحضري منطمة الدراسة                             
)مدٌنة النجؾ االشرؾ المدٌمة ( / سالً حسن صالح                        

مركزالتخطٌط الحضري واالللٌمً  –معة بؽداد بؽداد : جا -.
 . 2016للدراسات للعلٌا ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  90

2594  



 الدبلوم العالً  فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان -أ  المران   -2لعراق )النجؾ(  ا –تخطٌط المدن -1
  

711,4 
 42س 

 

 
 سرى حمٌد مجٌد

/ المدٌنٌة دراسة تحلٌلٌةة خطوط السماء فً المشاهد الحضرٌ
مركزالتخطٌط  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.سرى حمٌد مجٌد

 . 2016الحضري واالللٌمً للدراسات للعلٌا ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  136

 رسالة الماجستٌرعلوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 العنوان -أ           مدٌنة بؽداد    –التخطٌط الحضري -1
 

2595  

711,4 
 245ؾ 
 

 
 الفارسً ، سٌماء خالد نور الدٌن

دور الشبكات الخضراء فً االستدامة الحضرٌة للمدن )حالة 
 -. سٌماء خالد نور الدٌن الفارسً دراسٌة مدٌنة اربٌل( /

مركزالتخطٌط الحضري واالللٌمً  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016للدراسات للعلٌا،

 سم  28ص : اٌض ؛  139
 ً التخطٌط الحضري واالللٌمً رسالة الماجستٌرعلوم ف

 العنوان -أ                                المدن –تخطٌط -1
 

2596  

711,4 
 959ق 
 

 
 المٌسً ، علً حسن برٌسم

استراتٌجٌة المدن الصناعٌة الجدٌدة والتنمٌة المكانٌة فً 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. حسن برٌسم المٌسً العراق / علً

 . 2016االللٌمً للدراسات للعلٌا،مركزالتخطٌط الحضري و
 سم  28ص : اٌض ؛  130

 رسالة الماجستٌرعلوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً 
 المدن الصناعٌة الجدٌدة -2المدن   –تخطٌط -1

 العنوان -تخطٌط                        أ –)محافظة ذي لار( 
 

2597  

720 
 479أ 
 

 
 أبو رؼٌؾ ، جاسم دمحم نعمة

استراتٌجٌة التحاور فً التفكٌراالبداعً للتصمٌم أثر 
بؽداد : الجامعة  -المعماري/ جاسم دمحم نعمة أبو رؼٌؾ .

 . 2016لسم هندسة العمارة ،  –التكنولوجٌة 
 سم  28ص ؛  214

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً هندسة العمارة  
 العنوان -أ      مات                 تصمٌ –العمارة -1
 

2598  

700 
 982 ش

 
 شٌماء احمد عبدالؽنً شربه

2599  



أثر استراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكر التباعدي لدى  
بؽداد  -طلبة لسم التربٌة الفنٌة / شٌماء احمد عبدالؽنً شربه.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –: جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  287

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                         لة      الفنون الجمٌ-1
 

700 
 926ع 
 

 
 عواطؾ شاكر كرٌم ناصر 

تنالض الرموز السومرٌة فً النتاجات التشكٌلٌة لطلبة لسم 
بؽداد : جامعة  -التربٌة الفنٌة / عواطؾ شاكر كرٌم ناصر .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 سم  28ص ؛  222

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                       الفنون الجمٌلة       -1
 

2600  

700 
 689هـ 
 

 
 المعموري ، سجى صاحب عباس حسون 

االبعاد الفكرٌة والجمالٌة للحلً الشعبٌة العرالٌة ونتاجاتها مع 
 -الحلً السومرٌة / سجى صاحب عباس حسون المعموري .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –جامعة بابل بابل : 
 سم  28ص : اٌض ؛  160

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان -أ                          الفنون التشكٌلٌة   -1
 

2601  

 720 
 899أ 
 

 
 أمنة باسم دمحم صالح 

ظاهرة التجاوز على ضوابط التصمٌم المعماري فً المدن 
بؽداد  -/ أمنة باسم دمحم صالح. 2016-2003العرالٌة للفترة 
  2016كلٌة الهندسة ،  –: جامعة بؽداد 

 سم  28ص ؛  185
 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 

 العنوان -أ    لمدن العرالٌة (              العمارة ) ا-1
 

2602  

720 
 589ب 
 

 
 بسمة اسامة دمحمعلً

الحركة الجوهرٌة للمدٌنة دراسة فلسفٌة للتؽٌٌر الحضري فً 
منظور الحركة الجوهرٌة للفكر االسالمً / بسمة اسامة 

لسم هندسة العمارة  –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -دمحمعلً .
 ،2016 . 

 سم  28ص ؛  275
 أطروحة دكتوراه فلسفة فً هندسة العمارة  

 العنوان -أ                    العمارة                  -1

2603  



 

720 
 723خ 
 

 
 الخفاجً ، عمار دمحم عبد المجٌد

ممومات البٌئة االمنة فً المدن / عمار دمحم عبد المجٌد 
 . 2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الخفاجً .

 سم  28ص : اٌض ؛  133
 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 

 العنوان -العمارة ) المدن (                     أ-1
  

2604  

720 
 89ز 
 

 
 زمن عودة عمران

استراتٌجٌة التخطٌط العمرانً فً الحرم الجامعً دراسة 
بؽداد :  -تطبٌمٌة على الوالع المحلً / زمن عودة عمران .

 . 2016كلٌة الهندسة ،  –داد جامعة بؽ
 سم  28ص : اٌض ؛  155

 رسالة الماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 
 العنوان -العمارة ) الجامعات(                     أ-1
 

2605  

720 
 992ز 
 

 
 زٌنب حامد محسن 

ة المعاصرة / التفكٌر البارامتري منهج تصمٌمً فً العمار
 . 2016الجامعة التكنولوجٌة  ، بؽداد :  -.زٌنب حامد محسن 

 سم  28ص : اٌض ؛  140
 رسالة ماجستٌر فً علوم الهندسة المعمارٌة 

 العنوان -أ   ٌم                          تصم –العمارة -1
 

2606  

720 
 849ش 

 

 
 الشمري ، ضٌاء حمٌد باحً 

بؽداد  -العمٌد والحضرٌة الناشئة / ضٌاء حمٌد باحً الشمري.
 . 2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة 

 سم  28ص ؛  214
 أطروحة دكتوراه  فً علوم هندسة العمارة

 العنوان -أ                        العمارة               -1
 

2607  

720 
 224ع 
 

 
 العبادي ، انور فاضل حسٌن دمحم 

دور الحدث الدٌنً فً التطوٌر الحضري مدٌنة كربالء 
بؽداد  -/ انور فاضل حسٌن دمحم العبادي.الممدسة حالة دراسٌة 
 . 2016لسم هندسة العمارة ،  –: الجامعة التكنولوجٌة 

 سم  28ص : اٌض ؛  154
فرع التصمٌم  –رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة العمارة 

 الحضري   
 العنوان -أ   كربالء الممدسة       –ٌة العمارة االسالم-1

2608  



 

720 
 248ع 
 

 
 منعمالعبدلً ، كرٌم 

المدن االسالمٌة الممدسة ومموماتها المعاصرة )مدٌنة النجؾ 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. أنموذجا( / كرٌم منعم العبدلً

 . 2016الهندسة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  212

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الهندسة المعمارٌة
 العنوان -أ    دن االسالمٌة             الم-2العمارة  -1
 

2609  

720 
 89ع 
 

 
 علً عودة دمحم

تباٌن الخصائص المورفولوجٌة للمدن دراسة تحلٌلٌة ممارنة 
بؽداد :  -. للشكل الحضري لمدٌنة بؽداد / علً عودة دمحم

  2016كلٌة الهندسة ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  222

 أطروحة دكتوراه  فً علوم هندسة العمارة
 العنوان -أ                       هندسة      -العمارة  -1
 

2610  

731 
 294ر 
 

 
 رائد دعٌر جاسم كاظم 

المرجعٌات الفكرٌة والفنٌة للنحات المعاصر فً الخلٌج العربً 
كلٌة  –البصرة : جامعة البصرة  -. / رائد دعٌر جاسم كاظم

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  177

 اختصاص نحت   –رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ   النحت )الخلٌج العربً( –الفنون التشكٌلٌة -1
 

2611  

732 
 229ع 
 

 
 العتبً ، دمحم علوان كاظم 

المالمح الدرامٌة وتمثالتها فً منحوتات بالد النهرٌن / دمحم 
الفنون كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -علوان كاظم العتبً  .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  212

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ   الدراما -2مابٌن النهرٌن  بالد –النحت المدٌم -1
 

2612  

732 
 484س 

 

 
 سرمد سلٌم عباس حسن

ً العرالً / تكنٌن مٌنر ومماربته فً اداء التمثٌل المسرح
كلٌة الفنون  –بابل : جامعة بابل  -. سرمد سلٌم عباس حسن

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  86

2613  



 اطروحة دكتوراه فً الفنون المسرحٌة / التمثٌل  
 العنوان -التمثٌل المسرحً                                أ-1
 

733 
 32س 

 

 
 سجى رسول نفل

انثربولوجٌا التؽرٌب فً النحت الخزفً الٌونانً 
 فً االسالٌب واالتجاهات( / سجى رسول نفلالمعاصر)دراسة 

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
 سم  28ص : اٌض ؛  199

 خزؾ   –رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                              النحت الٌونانً -1
 

2614  

738 
 959أ 
 

 
 االوسً ، زهراء رسول كاظم

تؤثٌر العرق االختزالً فً زجاج الرماد الملون / زهراء رسول 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بابل : جامعة بابل  -كاظم االوسً .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  137

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ  
 العنوان -أ                                 الخزؾ      -1
   

2615  

738 
 922أ 
 

 
 أٌات عبدالستار عباس

انتون / أٌات التعدد التمنً فً اعمال الخزؾ مبتشٌل كر
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بابل : جامعة بابل  -. عبدالستار عباس

 ،2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  182

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ  
 انالعنو -أ    رافتون  مٌتشٌل )خزؾ( ك -2الخزؾ   -1
 

2616  

738 
 942ح 
 

 
 حوراء كاظم عبد الحسٌن شبر

اصر/ حوراء بنٌة الخطاب فً االشكال الوالعٌة للخزؾ المع
كلٌة الفنون  –بابل : جامعة بابل  -. كاظم عبد الحسٌن شبر

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  198

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ  
 العنوان -أ                      الخزؾ            -1
 

2617  

738 
 264س 

 

 
 الساعدي ، اعراؾ علً موسى 

التصمٌم الجرافٌكً على سطوح الخزؾ العرالً المعاصر/ 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -اعراؾ علً موسى الساعدي.

2618  



 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  157

 خزؾ   –رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ      التصمٌم الجرافٌكً      -2الخزؾ   -1
 

738 
 924ن 
 

 
 النٌار ، جمانة دمحم خلٌل 

زجاج الخزؾ الحجري المطفئ وتطبٌماته عى االطٌاؾ 
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -العرالٌة / جمانة دمحم خلٌل النٌار .

 . 2016الجمٌلة ، الفنون 
 سم  28ص : اٌض ؛  105

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ  
 العنوان -الخزؾ                                        أ -1
 

2619  

720 
 824ع 
 

 
 عمار صالح عاشور

العمارة واالزمات أثر االزمات الالحة للحرب فً العمارة 
( أنموذجا" / عمار 2016-2003)والمحٌط الحضري بؽداد 

 2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -صالح عاشور.
. 

 سم  28ص : اٌض ؛  196
 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الهندسة المعمارٌة

 العنوان -أ                                   العمارة     -1
 

2620  

720 
 359م 
 

 
 محسن جبار عودة
بؽداد :  -المدن الذكٌة / محسن جبار عودة. أثر المعلوماتٌة فً

 . 2016كلٌة الهندسة ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  175

 أطروحة دكتوراه  فً علوم هندسة العمارة
 العنوان -أ                                العمارة      -1
 

2621  

720 
 392م 
 

 
 المحٌاوي ، انمار عبد العباس ظاهر 

/  المنشئٌة فً العمارة )المطار أنموذجا"(داللة النظم 
بؽداد : الجامعة  -انمارعبدالعباس ظاهر المحٌاوي.

 . 2016لسم هندسة العمارة  ،  –التكنولوجٌة 
 سم  28ص : اٌض ؛  116

 رسالة ماجستٌر علوم  فً هندسة العمارة
 العنوان  -أ   مطار                         ال -العمارة  -1
 

2622  

  720 
 499 م

 
 مروة عبدالمادر علً 

2623  



 الهوٌة الحضرٌة فً المجمعات السكنٌة / مروة عبدالمادر علً 
لسم هندسة العمارة  ،  –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -.

2016 . 
 سم  28ص ؛  113

 رسالة ماجستٌر فً علوم  هندسة العمارة
 العنوان  -أ  دسة                           هن -العمارة  -1
 

720 
 567م 
 

 
 مصطفى تحسٌن مسلم 

أثر االشكال الضخمة فً سٌالها الحضري / مصطفى تحسٌن 
لسم هندسة العمارة   –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -مسلم .

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  125

 رسالة ماجستٌر علوم  فً هندسة العمارة
 العنوان  -العمارة                                 أ-1
 

2624  

720 
  78ن 
 

 
 نؽم اٌاد شاكر

االسس التصمٌمٌة المعاصرة لمبانً المكتبات العامة / نؽم اٌاد 
 . 2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -شاكر.
 سم  28ص : اٌض ؛  126

 رسالة ماجستٌر  فً علوم الهندسة المعمارٌة
 نالعنوا -العمارة الهندسٌة )المبانً والمكتبات(          أ-1
 

2625  

721 
 549أ 
 

 
 االسدي ، فاطمة عبد الزهرة

الدٌنامٌة الحضرٌة والرإٌة الستراتٌجٌة لتصامٌم المدن 
 -)مدٌنة البصرة أنموذجا"( / فاطمة عبد الزهرة االسدي .

 . 2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  240

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً الهندسة المعمارٌة
 العنوان -أدٌنة البصرة(    الهندسة المعمارٌة  التصمٌم )م-1
 

2626  

721 
 642س 

 

 
 السعداوي ، بنٌن عبد الكرٌم حسٌن 

أثر التوجهات المعاصرة للتصمٌم الحضري فً صناعة المكان 
بؽداد : الجامعة  -/ بنٌن عبد الكرٌم حسٌن السعداوي.

 . 2016كلٌة الهندسة ،  –التكنولوجٌة 
 سم  28ص ؛  158

 رسالة ماجستٌر  فً علوم الهندسة المعمارٌة
 العنوان -أ      ة                         العمارة الهندسٌ-1
 

2627  

721  2628  



 288ظ 
 

 الظالمً ، امٌر حمودي عبٌد
اثر التكنولوجٌا على العمارة المحلٌة )فنادق مدٌنة النجؾ 

بؽداد :  -االشرؾ أنموذجا"( / امٌر حمودي عبٌد الظالمً.
 . 2016الجامعة التكنولوجٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  149
رسالة الماجستٌر  فً علوم الهندسة العمارة اختصاص 

 تصمٌم معماري 
 العنوان -الهندسة المعمارٌة                      أ-1
 

721 
 288ع 
 

 
 العاملً ، مروة فاضل صالح

الممدسة / مروة أثر مسجد الكوفة فً النمو الحضري للمدٌنة 
لسم  –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -فاضل صالح العاملً.

 . 2016هندسة العمارة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  140

فرع التصمٌم  -رسالة ماجستٌرعلوم  فً الهندسة المعمارٌة
 الحضري

 العنوان  -الهندسة المعمارٌة                         أ-1
 

2629  

721 
 294ع 

 
 العبودي ، كامل ٌاسر حسٌن 

دور العامل االلتصادي فً التحوالت الفكرٌة للعمارة العرالٌة 
دراسة فً االبنٌة الحكومٌة العامة / كامل ٌاسر حسٌن 

 . 2016بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ،  -العبودي.
 سم  28ص : اٌض ؛  198

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان -لمعمارٌة                         أالهندسة ا-1
 

2630  

721 
 949ن 
 

 
 الكندي ، ساجدة كاظم 

كان الملتزم / ساجدة ادارة التخطٌط الستراتٌجً لمشارٌع االس
  2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. كاظم الكندي

 سم  28ص ؛  221
 رسالة دكتوراه فلسفة فً الهندسة المعمارٌة

 العنوان -الهندسة المعمارٌة                              أ-1
 

2631  

721 
 384م 
 

 
 دمحم كرم عبد الرحمن

الجمال االٌكولوجً فً الفضاءات الخارجٌة للحافة النهرٌة / 
لسم  –بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة  -دمحم كرم عبد الرحمن .

 . 2016هندسة العمارة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  174
فرع التصمٌم  -ة ماجستٌرعلوم  فً الهندسة المعمارٌةرسال

2632  



 الحضري
 العنوان -الهندسة المعمارٌة                         أ-1
 

721 
 95م 
 

 
 مٌس طالب محً

ة تطبٌمٌة ../ مٌس االمالء الحافظً فً الموالع التراثٌة دراس
  2016كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. طالب محً

 سم  28ص : اٌض ؛  135
 رسالة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة

 العنوان -أ رٌة                         الهندسة المعما-1
 

2633  

721 
 254ي 
 

 
 الٌاسري ، سالم سمٌر هادي 

الخارج والداخل فً المراكزالتجارٌة فً العمارةالعربٌة 
سمٌر  االسالمٌة  )تحسٌن االدائٌة للمراكز التجارٌة( / سالم

 . 2016بؽداد : الجامعة التكنولوجٌة ،  -هادي الٌاسري.
 سم  28ص : اٌض ؛  135

 رسالة ماجستٌرعلوم  فً الهندسة المعمارٌة 
 العنوان -الهندسة المعمارٌة                         أ-1
 

2634  

723,3 
 472ط 
 

 
 الطرلانً ، اسراء جابر ذبٌان 

ة المعاصرة / اسراء هوٌة المكان فً عمارة المساجد الجامع
كلٌة الهندسة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -جابر ذبٌان الطرلانً  .

 ،2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  167

 رسالة ماجستٌر فً علوم هندسة العمارة
 العنوان -أ    المٌة                         العمارة االس-1
 

2635  

723,3 
 294ع 
 

 
 العبٌدي ، زٌنب حسٌن رإوؾ 

الطراز فً عمارة المساجدالمعاصرة/ زٌنب حسٌن دٌنامٌة 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد -رإوؾ العبٌدي الطرلانً .

 . 2016الهندسة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  214

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم هندسة العمارة
 العنوان -أ    المساجد             -2سالمٌة  العمارة اال-1
 

2636  

729 
 944ح 
 

 
 حٌدر احمد علً 

الوالع البٌئً وانعكاساته فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -للنوادي االجتماعٌة / حٌدر احمد علً.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –

2637  



 سم  28ص : اٌض ؛  141
 رسالة الماجستٌر فً لسم التصمٌم   

 العنوان -التصمٌم الداخلً                           أ -1
 

729,3 
 497ؾ 
 

 
 فرٌك توفٌك نجاح

االسس التخطٌطٌة والتصمٌمٌة للمضاءات التعلٌمٌة الجامعٌة / 
كلٌة الهندسة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد -فرٌك توفٌك نجاح .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  146

 رسالة الماجستٌر فً علوم هندسة المعمارٌة
 العنوان -أ     تصمٌمات               –العمارة -1
 

2638  

730 
 498أ 
 

 
 أدهم علً حمزة

ت عصر النهضة / أدهم المتحول فً الهٌئة الممدسة لمنحوتا
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بابل : جامعة بابل  -. علً حمزة

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  204

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة    
 العنوان -أ                                النحت    -1
 

2639  

730 
 924أ 
 

 
 أٌاد حامد ماجد 

التلمائٌة وافتراضات المنطك العملً فً التشكٌالت البصرٌة 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -المعاصرة / أٌاد حامد ماجد .

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  167

 اطروحة دكتوراه  فً الفنون التشكٌلٌة    
 العنوان -النحت                                     أ -1
 

2640  

730 
 742ب 
 

 
 البؽدادي ، أباذر عماد دمحم صادق

تشكٌل نحت الحداثة وما بعدها لراءة تفكٌكٌة من النص الى 
بؽداد : جامعة  -مإوالته / أباذر عماد دمحم صادق البؽدادي.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  297

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   
 العنوان -النحت                                     أ -1
 

2641  

730 
 599ح 
 

 
 حسٌن صالح عبد حمزة

تحوالت منحوتات االشكال االدمٌة فً مدٌنة نفر االثرٌة / 

2642  



كلٌة الفنون  –بابل : جامعة بابل  -حسٌن صالح عبد حمزة .
 . 2016الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  142
 رسالة ماجستٌر  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   

 العنوان -أ    مدٌنة نفراالثرٌة          -2 النحت  -1
 

730 
 296ر 
 

 
 الربٌعً ، امٌن حمٌد جودة 

طن العربً / امٌن حمٌد سمات التعبٌر للنحت المعاصرفً الو
كلٌة الفنون الجمٌلة  –البصرة :جامعة البصرة -جودة الربٌعً.

 ،2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  178

 رسالة ماجستٌر  فً الفنون التشكٌلٌة اختصاص  نحت   
 العنوان -النحت )الوطن العربً(                   أ -1
 

2643  

730 
 862س 

 

 
 السلطانً ، علً صالح فالح

تحول البنٌة البلورٌة الوكسٌد الحدٌد فً زجاج عالً أثر 
 –بابل : جامعة بابل  -الحرارة / علً صالح فالح السلطانً  .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  133

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                               الفنون التشكٌلٌة -1
 

2644  

730 
 952س 

 

 
 سوزان ناجً فٌصل 

الخطاب الداللً فً النحت العربً المعاصر / سوزان ناجً 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –البصرة : جامعة البصرة -فٌصل .
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  211

 رسالة الماجستٌر  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   
 العنوان -أ    عربً                         النحت ال -1
 

2645  

730 
 282ط 

 
 طالب محسن رهٌؾ

انفتاح العرض البصري فً التشكٌل النحتً المعاصر / طالب 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -محسن رهٌؾ .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  249

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   
 العنوان -أ                      النحت                -1
 

2646  

730  2647  



 الكركوشً ، ثائر حسٌم علً  489ن 
الخطاب الذاتً فً النحت العالمً المعاصر منحوتات المخلفات 

الصناعٌة والتكنولوجٌة أنموذجا" / ثائر حسٌم علً 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكركوشً.

2016 . 
 م س 28ص : اٌض ؛  165

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   
 العنوان -أ   عالمً المعاصر                النحت ال -1
 

730 
 959م 

 
 المنصوري ، عباس تركً محٌسن 

ألٌات التؤوٌل الطاهرانً فً الخطاب التشكٌلً المعاصر 
واشتؽاالتها فً تربٌة الوعً الجمالً / عباس تركً محٌسن 

كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -المنصوري.
2016 . 
 سم  28ص ؛  283

 رسالة دكتوراه فلسفة  ونمد تربٌة
 العنوان  -أ    شكٌلٌة                       الفنون الت -1
  

2648  

730 
 342و 

 
 وجدان رحٌم زاٌر حبٌب 

تنوع االداء والتجرٌب والتجرٌب فً النحت التجمٌعً / وجدان 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -رحٌم زاٌر حبٌب .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  180

 رسالة ماجستٌر فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة / نحت   
 العنوان -النحت                                            أ -1
 

2649  

738 
 528هـ 
 

 
 هشام رسمً عبد الرحمن 

االنعكاسات الفكرٌة فً تصوٌر مشاهد السطوح فً الخزؾ 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -العثمانً / هشام رسمً عبد الرحمن.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  152

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ   
 العنوان -أ  ً (                          الخزؾ ) العثمان -1
 

2650  

738,07 
 959م 
 

 
 الموسوي ، رسول جبر محمود

مرجعٌات االنظمة التشكٌلٌة فً اعمال الخزاؾ/رسول جبر 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -محمود الموسوي  .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  203

2651  



 لٌة اختصاص / خزؾ   رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌ
اكرم ناجً )خزاؾ عرالً (                -2دراسات     –الخزؾ  -1
 العنوان -أ

 

738,566 
 522ب 
 

 
 بشائر اسعد عنفوص

سمات التعبٌر الفنً فً الخزؾ اللبنانً المعاصر/ بشائراسعد 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عنفوص  .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  142

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / خزؾ   
 العنوان -أ   (                            الخزؾ ) لبنان  -1
 

2652  

738,7 
 932م 
 

 
 مٌثاق صالح علً 

اسة تحلٌلٌة( / التنوع التشكٌلً فً خزفٌات ماجد عباس )در
الفنون  كلٌة –البصرة : جامعة البصرة -. مٌثاق صالح علً

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  138

 رسالة الماجستٌر  فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                دراسات              -الخزؾ  -1
 

2653  

  741 
 384أ 
 

 
 احمد عبد عصواد

تؤثٌر بٌئة الشرق فً الرسم االوربً الحدٌث / احمد عبد 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –البصرة : جامعة البصرة -. عصواد
2016 . 
 سم  28ص ؛  171

 رسالة ماجستٌر  فً الفنون 
 العنوان -أ      الرسم                                 -1
 

2654  

741 
 594أ 
 

 
 ازهر بدر رٌشان 

وسائل االتصال االلكترونٌة فً الخطاب التشكٌلً 
 -المعاصر)دراسة فً نظرٌة التواصل( / ازهر بدر رٌشان .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  148

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / فرع الرسم    
 العنوان -أ                               الرسم           -1
 

2655  

741 
 542أ 
 

 
 اسراء سري محمود

العهد  –بؽداد الخطاب الفنً للمنجزات التزٌٌنٌة فً عمارة 

2656  



 الملكً أنموذجا" ) دراسة تحلٌلٌة ( / اسراء سري محمود
 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.

 سم  28ص ؛  319
 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان -أ    رة                         العما -2الرسم   -1
 

741 
 922ج 

 
 شٌماء مهدي واديالجنابً , 

مظاهر العنؾ االسري فً رسوم المراهمات / شٌماء مهدي 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بابل : جامعة بابل  -وادي الجنابً  .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  130

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                                الرسم      -1
 

2657  

741 
 694خ 
 

 
 خضٌر فلٌح حسن ناصر 

رفورمانس / خضٌر فلٌح أنفتاح بٌئة التواصل فً فنون البٌ
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. حسن ناصر

2016 . 
 سم  28ص ؛  167

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / رسم
 العنوان -أ الفنون التشكٌلٌة  -2 الرسم )البٌرفورمانس( -1
 

2658  

741 
 829ش 

 

 
 الشاله ، سٌؾ حسام علً 

كٌلٌة / سٌؾ حسام الطرائك المعاصرة فً صٌانة االعمال التش
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بابل : جامعة بابل  -. علً الشاله

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  237

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / رسم
 العنوان -أ                                 الرسم         -1
 

2659  

741 
 89ع 

 
 العلً ، شٌماء حازم لابل

تمثالت المحاكاة الساخرة فً رسوم مابعد الحداثة / شٌماء 
كلٌة الفنون  –البصرة : جامعة البصرة -حازم لابل العلً .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  196

 الرسم   –رسالة ماجستٌر  فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                              الرسم      -1
 

2660  

741  2661  



 258ق 
 

 لاسم محسن حسان 
التنوع االسلوبً فً اعمال الفنان فائك حسن / لاسم محسن 

  2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –د بؽداد : جامعة بؽدا -حسان .
 سم  28ص ؛  181

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ    فائك حسن )رسام عرالً(     -2الرسم   -1
 

741 
 97ن 
 

 
 الكٌؾ ، حسن عمران كٌؾ حمزة 

تسمٌات العبٌر فً رسومات بٌكاسو للمرحلتٌن الزرلاء 
بابل : جامعة  -والوردنة / حسن عمران كٌؾ حمزة الكٌؾ .

  2016لسم الفنون التشكٌلٌة  ، – الجمٌلةكلٌة الفنون  –بابل 
 سم  28ص ؛  156

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -أ                                  الرسم         -1
 

2662  

741 
 95ل 

 
 اللوس ، سالم ادورد ٌعموب

انتمائٌة الشكل االٌمونً فً التشكٌل العالمً المعاصر/ سالم 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ٌعموب اللوس .ادورد 

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  209

 رسم  -أطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -الفنون التشكٌلٌة )الرسم(                    أ -1
 

2663  

741,07 
 294ع 
 

 
 العاٌدي ، سعاد حسن مانع 
عمال الفنانات العرالٌات دراسة المرجعٌات االجتماعٌة فً ا

 –بؽداد : جامعة بؽداد  -تحلٌلٌة / سعاد حسن مانع العاٌدي .
 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  181
 رسم  –رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان -أ     دراسات                        –الرسم  -1
 

2664  

796,435 
 749ر 
 

 
 رؼدة جبار جهاد

))تاثٌر تمرٌنات باستخدام جهاز الملتجم المطاط فً تطوٌر 
الموة الخاصة والمستوى الرلمً فً رمً الرمح للنساء(( / 

ة كلٌة التربٌة البدنٌ –بؽداد : جامعة بؽداد  -.رؼدة جبار جهاد 
  2016وعلوم الرٌاضة للبنات  ، 

 سم  28ص ؛  104
 لبدنٌة وعلوم الرٌاضة  رسالة الماجستٌر فً التربٌة ا

 العنوان -أالنساء       -2التربٌة البدنٌة )رمً الرمح(  -1

2665  



 

741,6 
 282ط 

 
 الطالبانً , احمد عماد عبدالحمٌد 

دراسة  –المتؽاٌر الفنً فً منجرات رافع الناصري الكرافٌكٌة 
بابل  -. فً تحوالت االظهار / احمد عماد عبدالحمٌد الطالبانً

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  – : جامعة بابل
 سم  28ص : اٌض ؛  181

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / رسم 
 العنوان -أ   فٌكً                      الرسم الكرا -1
 

2666  

741,6 
 492ع 
 

 
 عدنان عبد العباس عٌدان راضً 

التمابل بٌن الرسم الجداري والجرافٌتً المعاصر ) دراسة فً 
بؽداد  -. انساق فن الرسم ( / عدنان عبد العباس عٌدان راضً

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –: جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  868

 رسالة دكتوراه فً الفنون التشكٌلٌة 
 العنوان -الرسم الجرافٌكً                               أ -1
 

2667  

741,6 
 342و 
 

 
 وجدان نجاح عبد الرزاق 

الخصائص التشكٌلٌة والتمنٌة فً المنجز الكرافٌكً الرلمً/ 
كلٌة الفنون  –بابل : جامعة بابل  -. وجدان نجاح عبد الرزاق

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  296

 رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة / رسم 
 العنوان -الرسم الكرافٌكً                               أ -1
 

2668  

745,2 
 258ب 
 

 
 باسم علً صحن 

فاعلٌة اللون وانعكاساته البصرٌة فً تصامٌم السجاد 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. المٌكانٌكً / باسم علً صحن 

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  161

 رسالة ماجستٌر فً لسم التصامٌم / فرع االلمشة 
 العنوان -أ     السجاد              -2التصامٌم الصناعً    -1
 

2669  

745,2 
 489س 

 

 
 سركوت نور الدٌن ابراهٌم 

الفردانٌة وتوجهاتها المعاصرة فً تصمٌم المنتج الصناعً / 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. سركوت نور الدٌن ابراهٌم

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  111

2670  



 رسالة دكتوراه فلسفة  التصامٌم الصناعً 
 العنوان -أ   الصناعً                        التصامٌم  -1
 

745,2 
 924ع 
 

 
 العبادي ، ضفاؾ ؼازي عباس 

الدٌنامٌكٌة واشتفاالتها فً تصمٌم المنتجات الصناعٌة لاللفٌة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -. الثالثة / ضفاؾ ؼازي عباس العبادي

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –
 سم  28ض ؛ ص : اٌ 205

 اطروحة دكتوراه فً التصمٌم الصناعً 
 العنوان -أ   ناعً                        التصامٌم الص -1
 

2671  

745,2 
 29هـ 
 

 
 هبة حمٌد دمحم مصطفى  

النظام التصمٌمً للمنتج الصناعً المعاصر ومدى انعكاسه 
بؽداد : جامعة  -على تمبل المستخدم / هبة حمٌد دمحم مصطفى .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  – بؽداد
 سم  28ص ؛  156

 رسالة ماجستٌر فً التصامٌم الصناعً 
 العنوان -أ    الصناعً                       التصامٌم -1
 

2672  

745,2 
 528هـ 
 

 
 هشام زامل حمدان 

منتج الصناعً / هشام التجلً والخفاء ورإى االلناع فً ال
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. زامل حمدان

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  217

 التصامٌم الصناعً  –أطروحة الدكتوراه فً فلسفة التصامٌم 
 العنوان -أ صناعً                         التصامٌم ال -1
 

2673  

745,4 
 299ط 
 

 
 الطائً ، لماء احمد عبد الرحمن 

للتؤولٌة فً التصمٌم الداخلً المعاصر ) المماربة التداولٌة 
بؽداد  -. الموالت انموذجا" ( / لماء احمد عبد الرحمن الطائً

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –: جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  227

 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً التصامٌم الداخلً 
 لعنوانا -أ                                التصامٌم    -1
 

2674  

745,4 
 384م 
 

 
 دمحم خالد شكر

المنظومات التمنٌة لما بعد الحداثة فً تصمٌم الفضاءات 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الداخلٌة / دمحم خالد شكر .

2675  



 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  137

 رسالة الماجستٌر فً التصامٌم الداخلً 
 العنوان -أ                                 التصامٌم   -1
 

745,619 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، خالد عامر مشتت

بنائٌة التكثٌؾ فً تكوٌنات الخط العربً / خالد عامر مشتت 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -البٌاتً .
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  148

 ربً رسالة ماجستٌر فً فنون الخط الع
 العنوان -أ                               الخط العربً    -1
 

2676  

745,619 
 884ت 
 

 
 التكمرجً ، ثائر حسٌن علً 

االنساق البنائٌة فً تكوٌنات الخط العربً / ثائرحسٌن علً 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -التكمرجً .

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  144

 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً والزخرفه  
 العنوان -أ     الخط العربً                              -1
 

2677  

745,619 
 296ر 
 

 
 الربٌعً ، دمحم عبد الكرٌم دمحم 

اسالٌب فن االبرو وتوظٌفه فً اللوحة الخطٌة / دمحم عبد 
الفنون  كلٌة –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكرٌم دمحم الربٌعً.

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  134

 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً والزخرفه  
 العنوان -أ                              الخط العربً     -1
 

2678  

745,7 
 924ع 
 

 
 عبد الهادي مولة جخٌور

تنوع المعالجات الفنٌة للمنجزات الخطٌة فً التحؾ المزججة / 
كلٌة  –د بؽداد : جامعة بؽدا -. جخٌورعبد الهادي مولة 
  2016الفنون الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  146
 رسالة ماجستٌر فً فنون الخط العربً والزخرفه  

 العنوان -أ ط العربً                  الخ -2الزخرفة   -1
 

2679  

750 
 944ح 

 
 حٌدر كطافة حسن 

2680  



 -حسن.التهجٌن الثمافً فً التشكٌل المعاصر / حٌدر كطافة  
 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم  28ص : اٌض ؛  212
 رسم  –رسالة الماجستٌر فً الفنون التشكٌلٌة 

 العنوان -أ  الرسم                  –ٌلٌة الفنون التشك -1
 

751,77 
 944ح 

 
 حٌدر أرحٌم طاهر

واستخدامها فً انتاج التحوالت فً بنٌة المنمنمات االسالمٌة 
بؽداد : جامعة  -. وسائل اتصال تعلٌمٌة / حٌدر أرحٌم طاهر

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  174

 أطروحة الدكتوراه فلسفة فً التربٌة الفنٌة 
 العنوان  -أ  التربٌة الفنٌة               -2المنمنمات      -1
 

2681  

780,1 
 352أ 
 

 
 سان شاكر محسن زلزلة اح

االالت والنماذج االٌماعٌة فً الموسٌمى العرالٌة )دراسة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -تحلٌلٌة( / احسان شاكر محسن زلزلة .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –
 سم  28ص ؛  213

 أطروحة الدكتوراه فً الفنون الموسٌمٌة  
 العنوان  -الموسٌمى ، فلسفة                               أ -1
 

2682  

787,219 
 922ب 
 

 
 البٌاتً ، سماح حسن فلٌح 

الة الكمان ودورها فً اداء اطوار الؽناء الرٌفً / سماح حسن 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -فلٌح البٌاتً    .

 ،2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  204

 روحة الدكتوراه فلسفة فً الفنون الموسٌمٌة  أط
 العنوان -الكمان )الة موسٌمٌة(                              أ -1

        

2683  

790,2 
 89ع 

 
 علً دمحم حسن

تعبٌرٌة االزٌاء فً المسلسل الدرامً التارٌخً / علً دمحم 
  2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –د بؽداد : جامعة بؽدا -حسن .
 سم  28ص ؛  196

 رسالة ماجستٌر فً الفنون التلفزٌونٌة   
 العنوان -أ   ة                            الفنون التمثٌلٌ -1
 

2684  

791,4 
 927م 

 
 مناؾ شاكر اسماعٌل 

2685  



جمالٌات الوالعٌة الشعرٌة فً السٌنما االٌرانٌة المعاصرة /  
الفنون كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -مناؾ شاكر اسماعٌل .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  247

أطروحة الدكتوراه فً فلسفة الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌون / 
 سٌنما  

 العنوان -أ  الشعر                -2ٌة السٌنما االٌران -1
        

791,43 
 952أ 
 

 
 االنصاري ، فمٌد لحطان حسٌن 

راما فً الفٌلم الوثائمً توظٌؾ البناء الروائً لمشاهد الدٌكو د
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -/ فمٌد لحطان حسٌن االنصاري .

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  218

 رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة    
 العنوان -أ                                  السٌنما       -1
 

2686  

792,0233 
 222ع 
 

 
 العتابً ، أركان دمحم كاظم 

لصدٌة العالمة فً تركٌب العرض المسرحً العرالً / أركان 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -دمحم كاظم العتابً .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  137

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة    
 العنوان-االمسرح العرالً      -2االخراج المسرحً   -1

 

2687  

792,0233 
 959م 
 

 
 الموسوي ، اٌاد سالم اسماعٌل طه

المرجعٌات االخراجٌة لعروض تدرٌسً كلٌة الفنون الجمٌلة / 
 –البصرة : جامعة البصرة  -اٌاد سالم اسماعٌل طه الموسوي.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  224

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة )االخراج(  
 العنوان-اامعة بابل(             خراج المسرحً )جاال -1
 

2688  

792,0233 
 923م 

 
 المٌاحً ، جبار محٌسن مجٌد نهٌر 

المسرح المتوهج وفٌزٌاء الصورة /جبار محٌسن مجٌد نهٌر 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. المٌاحً
2016 . 
 سم  28ص ؛  324

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان-االخراج المسرحً                           أ -1

2689  



 

792,0233 
 268ن 

 
 كاظم عماد جاسم خنجر

س فرٌش / كاظم عماد جاسم مفهوم التثالؾ فً مسرحٌات ماك
  2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –ل بابل : جامعة باب -. خنجر
 سم  28ص : اٌض ؛  324

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
المسرحٌة                            -2 ماكس فرٌش )مخرج مسرحً(  -1
 العنوان-أ

 

2690  

792,028 
 528ع 
 

 
 عصام حسٌن حسن 

دورالورشة المسرحٌة فً تطوٌر اداء الممثل/عصام حسٌن 
  2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –د بؽداد : جامعة بؽدا -حسن .
 سم  28: اٌض ؛  ص 109

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / فرع التمثٌل  
 العنوان-أ   سرح                         م –التمثٌل  -1
 

2691  

792,028 
 259غ 

 
 ؼازي حمود سعود

نماذج  –خصائص اداء التمثٌل وتطبٌماتها فً مسرح الطفل
 بؽداد : -. مختارة من المسرح العرالً / ؼازي حمود سعود

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص ؛  170

 أطروحة الدكتوراه فً التمثٌٌل   
 العنوان -أ      لمسرح العرالً            ا –التمثٌل  -1
 

2692  

791,43 
 225ع 
 

 
 عباس علً عجٌل 

لفٌلم السٌنمائً /عباس اشتؽاالت المفاهٌم الظاهراتٌة فً ا
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –جامعة بؽداد بؽداد :  -.علً عجٌل

2016 . 
 سم  28ص ؛  139

 رسالة ماجستٌر فً السٌنما    
 العنوان -أ                               السٌنما          -1
 

2693  

791,43 
 945ن 
 

 
 نورس صفاء عبدالجبار 

المعطٌات الثمافٌة الدائٌة الصورة فً الفلم الروائً / نورس 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -عبدالجبار .صفاء 

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  219

 رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة    

2694  



 العنوان -أ                            فنون -السٌنما -1
 

791,43 
 254ي 

 
 ٌاسر خضٌر عبٌد

مالمح الفكر الماسونً للمصص التوراتٌة فً السٌنما 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. االمرٌكٌة / ٌاسر خضٌر عبٌد

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  219

 رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌون / سٌنما  
 العنوان -أ                         السٌنما )امرٌكا( -1
 

2695  

791,4302 
 924ج 
 
 

 
 جواد كاظم الزم روزي

المعالجة االخراجٌة للولائع التارٌخٌة فً الخطاب 
بؽداد : جامعة  -. السٌنماتوؼرافً / جواد كاظم الزم روزي

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌون / التلفزٌون 

 العنوان -أ    مائً                      االخراج السٌن -1
 

2696  

791,4302 
 298ن 
 

 
 نبٌل وداي حمود

اشكالٌة الوجود والعدم فً الخطاب السٌنمائً افالم ستانلً 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. كوبرٌل انموذجا" / نبٌل وداي حمود

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  216

أطروحة دكتوراه فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌون/ فرع 
 سٌنما 

ستانلً كوبرٌن )مخرج سٌنمائً(                            -2 اخراج   -السٌنما -1
 العنوان -أ

 

2697  

791,45 
 89ع 
 

 
 علً كرٌم عبد الحسن 

السمات االسلوبٌة لمعالجة الموضوعة التارٌخٌة فً اعمال 
بؽداد :  -. نجدة اسماعٌل انزور / علً كرٌم عبد الحسن

 . 2016الجمٌلة ، كلٌة الفنون  –جامعة بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  179

رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌون /فرع 
 التلفزٌون 

 العنوان -السٌنما                          أ -2التلفزٌون   -1
 

2698  

792 
 924أ 
 

 
 اٌاد حسٌن راشد

المراءة السٌنمائٌة لتحوالت المكان فً النص المسرحً 

2699  



كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. العرالً / اٌاد حسٌن راشد 
 . 2016الفنون الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  96
 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة )ادب ونمد مسرحً(  

 العنوان -المسرح العرالً                          أ -1
 

792 
 842ح 
 

 
 الحمدانً ، سعد حمٌد دمحم امٌن

السمات الجمالٌة فً عروض مسرح مدٌنة كركون العرالٌة/ 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. سعد حمٌد دمحم امٌن الحمدانً

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  142

 رسالة الماجستٌر فً الفنون المسرحٌة 
 العنوان -أ              الفنون المسرحٌة                -1
 

2700  

792 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، مثنى دمحم شرٌؾ

جمالٌات التجرٌب فً المنظر المسرحً العرالً /  مثنى دمحم 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. شرٌؾ العزاوي

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  245

 أطروحة دكتوراه فلسفة  فً الفنون المسرحٌة / تمنٌات 
 العنوان -المسرح العرالً                                أ -1
 

2701  

792 
 384م 
 

 
 دمحم عمر اٌوب 

جمالٌات المنظومة الصوتٌة فً العرض المسرحً العرالً 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. )نماذج مختارة ( / دمحم عمر اٌوب

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  258

 فة  فً الفنون المسرحٌة / تمنٌات أطروحة دكتوراه فلس
 العنوان -المسرحٌات                                 أ -1
 

2702  

792,02 
 824أ 
 

 
 االمارة ، ضٌاء دمحم دمحم تمً 

الضوء واوهام الصورة االفتراضٌة فً العرض المسرحً / 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. ضٌاء دمحم دمحم تمً االمارة

 . 2016الجمٌلة ، الفنون 
 سم  28ص ؛  333

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً الفنون الجمٌلة  
 العنوان -أ     عرالً                         المسرح ال -1
 

2703  

792,02  2704  



 42س 
 

 سرى جاسم خٌون 
مسرح العرالً / سرى مرجعٌات تشفٌر الزي فً عروض ال

كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. جاسم خٌون
2016 . 
 سم  28ص ؛  164

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً الفنون المسرحٌة  
 العنوان -أ       العرالً                       المسرح  -1
 

792,022 
 925ن 
 

 
 الكواز , عماد هادي عباس 

رحً / عماد المسرح الرلمً والبدٌل الضوئً فً العرض المس
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. هادي عباس الكواز

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  184

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة  التمنٌات  المسرحٌة 
 العنوان -أ         المسرح ) الرلمً (                  -1
 

2705  

792,022 
 64و 

 
 وعد عبد االمٌر خلؾ 

للمثل واستجابته لمناهج االخراج المسرحً االداء الجسدي 
 المعاصر دراسة تجرٌبٌة / وعد عبد االمٌر خلؾ

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –البصرة : جامعة البصرة  -.
 سم  28ص ؛  183

 رسالة دكتوراه فلسفة  فً الفنون المسرحٌة  
 العنوان -أ االخراج              -2(   التمثٌل )المسرح -1
 

2706  

792,0233 
 384أ 
 

 
 احمد ماجد فرٌح فلٌح 

الفعل الدرامً لعزلةالشخصٌة فً نصوص جلٌل المٌسً 
 –بؽداد : جامعة بؽداد  -. المسرحٌة / احمد ماجد فرٌح فلٌح 

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  119

رسالة الماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / االدب والنمد 
 المسرحً 

جلٌل المٌسً )مإلؾ مسرحً عرالً(                              -2  المسرحٌات-1
 العنوان -أ

 

2707  

792.0233 
 564أ 
 

 
 أسعد عبدالرضا حسٌن 

جمالٌات االبداع الفنً لعمل المخرج المسرحً العرالً / أسعد 
كلٌة الفنون  –البصرة : جامعة البصرة  -عبد الرضا حسٌن.

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  188

2708  



 رسالة دكتوراه  فً الفنون المسرحٌة  
 العنوان -أ  مسرحً العرالً            االخراج ال -1
 

792,0233 
 428ب 
 

 
 البران ، ٌاسر عبد الصاحب 

تحوالت االنساق الثمافٌة فً الخطاب المسرحً العرالً / 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. ٌاسر عبد الصاحب البران

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  236

 اطروحة  دكتوراه فلسفة  فً الفنون المسرحٌة   
 العنوان -أ     المسرح العرالً -2االخراج المسرحً   -1
 

2709  

792,0233 
 294ج 

 
 الجبوري ، صالح عزٌز صبر معروؾ 

مماربات تطبٌك المنهج االخراجً لطلبة لسم الفنون المسرحٌة 
بؽداد : جامعة بؽداد  -. / صالح عزٌز صبر معروؾ الجبوري

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –
 سم  28ص ؛  119

 رسالة الماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / االخراج المسرحً 
 العنوان -أ   رحً                       االخراج المس -1
 

2710  

 
792,0233 

 494ج 
 

 
 جرٌر عبدهللا حسٌن 

المسرح العرالً / توظٌؾ خٌال الظر واشتؽاالته فً عروض 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -جرٌر عبدهللا حسٌن .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  130

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / اخراج 
 العنوان -االخراج المسرحً                           أ -1
 

2711  

792,0233 
 59ح 
 

 
 حسن ابراهٌم حسون 

الفنً فً العرض المسرحً العرالً/ حسن  حركٌة الشكل
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم حسون   .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  142

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / اخراج 
 العنوان-ا      المسرح العرالً -2االخراج المسرحً  -1

 

2712  

792,0233 
 289ر 

 
 رامً سامح زكً

وض الكوربوؼراؾ/رامً التشكٌل الحركً فً عرجمالٌات 
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. سامح زكً

2713  



2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  163

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة / اخراج مسرحً 
 العنوان-أ       خراج المسرحً                اال -1
 

792,0233 
 64س 

 

 
 الصاحبسعد عزٌز عبد 

التحوالت التراجٌدٌة )الٌالً ( فً عروض المسرح العرالً / 
كلٌة الفنون  –بؽداد : جامعة بؽداد  -سعد عزٌز عبد الصاحب .

 . 2016الجمٌلة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  245

 اطروحة دكتوراه  فً فلسفة الفنون المسرحٌة / فرع اخراج 
 العنوان-أاالخراج المسرحً                            -1
 

2714  

792,0233 
 922ش 

 

 
 الشٌبانً ، علً عبد الحسٌن عبد

المثالفة وتمظهراتها فً العرض المسرحً العرالً المعاصر / 
كلٌة  –بابل : جامعة بابل  -علً عبد الحسٌن عبد الشٌبانً .

 . 2016الفنون الجمٌلة ، 
 سم  28ص ؛  221

 اطروحة دكتوراه  فً فلسفة الفنون المسرحٌة / فرع اخراج 
 العنوان-أ      راج المسرحً                   االخ -1
 

2715  

792,0233 
 898ص 

 

 
 صمٌم حسب هللا ٌحٌى 

عالمات العنؾ الرمزي فً عروض المسرح العرالً / صمٌم 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. حسب هللا ٌحٌى

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  139

 اطروحة دكتوراه  فً فلسفة الفنون المسرحٌة 
 العنوان-أالً       المسرح العر-2االخراج المسرحً   -1
 

2716  

792,028 
 569م 

 
 المسعودي ، خلدون كامل

تماٌز اداء الممثل العرالً بٌن المسرح والتلفزٌون / خلدون 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -كامل المسعودي .

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  121

 رسالة ماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة 
 العنوان-أ           لمسرحً                 ا -التمثٌل -1
 

2717  

792,028 
 928و 

 
 وئام وافً علً 

2718  



مالمح التداولٌة الداءالممثل فً العرض المسرحً العرالً / 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بؽداد بؽداد : جامعة  -وئام وافً علً .

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  144

 رسالة ماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة / تمثٌل 
 العنوان-أ       تمثٌل            -العرالً المسرح  -1
 

792,028 
 254ي 

 
 ٌاسر جواد ٌوسؾ 

سمات اداء الممثل فً عروض المسرح التجرٌبً العرالً / 
كلٌة الفنون  –بؽداد:جامعة بؽداد -ٌاسر جواد ٌوسؾ .

 . 2016الجمٌلة، 
 سم  28ص ؛  141

 رسالة الماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة / التمثٌل المسرحً
 العنوان-أ        التمثٌل المسرحً                  -1
 

2719  

  792,233 
 922ض  

 
 ضٌاء فهد جبر 

المسرح العرالً / الرإى االخراجٌة للعرض التارٌخً فً 
كلٌة الفنون الجمٌلة،  –بؽداد:جامعة بؽداد -. ٌاء فهد جبرض

2016 . 
 سم  28ص ؛  133

 رسالة الماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة / اخراج مسرحً
 العنوان-أ       مسرحً                 االخراج ال -1
 

2720  

792,233 
 528ع 
 

 
 عصام دمحم سعٌد سلمان 

 –المخرج العرالً اتجاهات العرض المسرحً فً تجربة 
بؽداد : جامعة  -نماذج مختارة / عصام دمحم سعٌد سلمان .

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بؽداد 
 سم  28ص : اٌض ؛  155

 رسالة الماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة / اخراج مسرحً
 العنوان-أ      سرحً                     االخراج الم -1
 

2721  

792,233 
 927م 
 

 
 مناؾ حسٌن عودة 

مماربات فً الرإٌا االخراجٌة للنصوص الشكسبٌرٌة بٌن 
المسرح العرالً والسٌنما العالمٌة ) نماذج مختارة ( / مناؾ 

كلٌة الفنون  –  البصرة : جامعة البصرة -حسٌن عودة.
  2016الجمٌلة ، 

 سم  28ص ؛  197
 اطروحة دكتوراه فً  الفنون المسرحٌة / اخراج مسرحً

 العنوان-أ     رحً                    الخراج المسا -1

2722  



 

792,956 
 384أ 
 

 
 احمد ضٌاء هادي 

حً المعاصر/احمد المٌتامسرح وتمثالتها فً العرض المسر
كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –بابل : جامعة بابل   -. ضٌاء هادي

2016 . 
 سم  28ص ؛  198

 مسرحًرسالة ماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة / اخراج 
 العنوان-أ   ً                        المسرح العرال -1
 

2723  

792,956 
 849ب 

 
 البكري ، اسٌل خلفه كاظم

ثمافة االلصاء وتمثالته فً الخطاب المسرحً  العرالً/اسٌل 
كلٌة الفنون الجمٌلة  –بابل : جامعة بابل -خلفه كاظم البكري .

 ،2016 . 
 سم  28ص ؛  121

 الفنون المسرحٌة   رسالة ماجستٌر فً
 العنوان-أ    لً                        المسرح العرا -1
 

2724  

792,028 
 289ش 

 
 الشبلً ، مرتضى علً حسن جاسم 

ثنائٌة النفس والجسد فً اداء المثل المسرحً العرالً / 
البصرة : جامعة البصرة   -مرتضى علً حسن جاسم الشبلً.

 . 2016كلٌة الفنون الجمٌلة ،  –
 سم  28ص ؛  218

 رسالة الماجستٌر فً  الفنون المسرحٌة ) تمثٌل(
 العنوان-أ     المسرحً العرالً             التمثٌل  -1
 

2725  

796 
 296ر 
 

 
 الربٌعً ، علً سلمان عباس دمحم

الرضا الوظٌفً االنتاجٌة العلمٌة العضاء هٌؤة التدرٌس 
ٌات التربٌة وعاللتها باالداء االداري ومستوى التحصٌل فً كل

 -البدنٌة وعلوم الرٌاضة / علً سلمان عباس دمحم الربٌعً .
كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 

2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  203

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ      دنٌة                       التربٌة الب -1
 

2726  

769 
 52ر 
 

 
 رشا عباس عبد الرزاق 

دراسةممارنة فً المناخ النفسً المدرسً والرضا واالداء 
الوظٌفً بٌن مدرجات التربٌة الرٌاضة فً المناطك النائٌة 

2727  



 –بؽداد : جامعة بؽداد  -والمركز/ رشا عباس عبد الرزاق .
 . 2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  182
 رسالة ماجستٌر فً فلسفة التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ                     التربٌة البدنٌة          -1
 

796 
 999ز 
 

 
 زٌنة حسن أمر

الطالب ( وولت  –تحلٌل السلوكٌات التعلٌمٌة ) للمدرس 
 -زٌنة حسن أمر.التعلٌم االكادٌمً لدرس التربٌة الرٌاضٌة / 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –بؽداد : جامعة بؽداد 
 . 2016للبنات ، 

 سم  28ص ؛  84
 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ                              التربٌة البدنٌة -1
 

2728  

796 
 922س 

 

 
 سناء جبار كاطع 

الكفاٌات المهنٌة ومهارات االتصال وفك للخدمة بداللة حكومة 
الذات العملٌة لدى مدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً محافظة بابل 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بابل: جامعة بابل -/ سناء جبار كاطع .
  2016وعلوم الرٌاضة، 

 سم  28ص ؛  208
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ                              تربٌة البدنٌة ال -1
 

2729  

796 
 42ش 

 
 شذى عبد الحافظ اسماعٌل 

اخاللٌات العمل واداره المعرفة وعاللتها باالداء الوظٌفً 
لمشرفً اختصاص التربٌة الرٌاضٌة فً المدٌرٌات العامة 

بؽداد : جامعة  -لتربٌات بؽداد /  شذى عبد الحافظ اسماعٌل .
 . 2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ،  –داد بؽ

 سم  28ص ؛  220
 رسالة دكتوراه فً التربٌة البدنٌة  

 العنوان-أ                              التربٌة البدنٌة  -1
 

2730  

796 
 297ص 

 

 
 الصائػ ، علً دمحم جواد

انموذج ٌمسم اداء المٌادات االدارٌة فً كلٌات التربٌة البدنٌة 
بابل:  -وعلوم الرٌاضة فً ضوء../ علً دمحم جواد الصائػ.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –جامعة بابل
 سم  28ص ؛  195

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

2731  



 العنوان-أ      ة                         التربٌة البدنٌ -1
    

796 
 384م 
 

 
 دمحم حمزة عبد الحسٌن احمد

تؤثٌر تدرٌبات التثمٌل باسلوبً الهرمً الصاعد ومتعدد الممم 
فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة / دمحم حمزة عبد الحسٌن 

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –بابل : جامعة بابل -احمد.
 سم  28ص ؛  113

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ       ٌة                        التربٌة البدن -1
 

2732  

796 
 384م 
 

 
 الدمحم ، سعد حمزة حبٌب 

ادارة الذات وعاللتها بتمٌٌم االداء الوظٌفً لمدرسً التربٌة 
 الرٌاضٌة فً مركز محافظة بابل / سعد حمزة حبٌب الدمحم

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بابل :جامعة بابل -.
2016  
 سم  28ص ؛  118

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة  
 العنوان-أ     ٌة                           التربٌة البدن -1
 

2733  

796 
 594م 
 

 
 المشهدانً ، زٌد حسون ناصر

راتٌجً للمإسسات المٌادة االبداعٌة وعاللتها بالتخطٌط االست
الرٌاضٌة فً وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً / زٌد حسون 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بابل : جامعة بابل  -.المشهدانً  ناصر
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  230
 اطروحة الدكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة  

 العنوان-أ      ة                           التربٌة البدنٌ -1
 

2734  

796 
 923م 
 

 
 المٌاحً ، حٌدر خضٌر حوٌر 

دراسة بعض المإشرات الخلوٌة الوراثٌة والفسٌولوجٌة 
المرافمة للشٌخوخة المبكرة للرٌاضٌٌن وؼٌرالرٌاضٌٌن/ 

كلٌة  –مٌسان : جامعة مٌسان  -حٌدرخضٌرحوٌر المٌاحً  .
  2016التربٌة البدنٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  173
 الة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  رس
 العنوان-أ         دنٌة                     التربٌة الب -1
 

2735  

796 
 294ن 

 
 ناهدة عبد ابراهٌم 

2736  



دراسة تحلٌلٌة لمكونات اللٌالة الصحٌة وفك البرامج الهادفة  
لها فً الرسائل واالطارٌح الجامعٌة العرالٌة ... / ناهدة عبد 

كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم .
 . 2016للبنات ، 

 سم  28ص ؛  141
 العنوان-أ      ة                         التربٌة البدنٌ -1
 

796 
 94ن 
 

 
 نور جاسم دمحم

دراسة تحلٌلٌة للمتطلبات المانوٌة والفنٌة واالدارٌة للعمل 
 -الالعبٌن العرالٌٌن / نور جاسم دمحم.( النتمال Tmsبنظام )

ة البدنٌة وعلوم كلٌة التربٌ –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة 
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  151
 رسالة الماجستٌرفً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ    ٌة                            التربٌة البدن -1
 

2737  

796 
 94ن 
 

 
 نور موسى ابراهٌم 

دراسة ممارنةالهم المإشرات الوظٌفٌة للجهازٌن الدوري 
والتنفسً وفك برامج تدرٌبٌة مختلفة تدرٌبٌة ../ نور موسى 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ابراهٌم.
 . 2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  80
 بدنٌةرسالة ماجستٌر فً التربٌة ال

 العنوان-أ                             التربٌة البدنٌة   -1
 

2738  

796 
 424و 
 

 
 وداد ٌوسؾ دمحم 

تنظٌمٌة ../ وداد اعادة هندسة العملٌات االدارٌة والثمافة ال
كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.ٌوسؾ دمحم 

 . 2016وعلوم الرٌاضة للبنات ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  182

 اطروحة الدكتوراه  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ                            التربٌة البدنٌة  -1
 

2739  

796,01 
 924س 

 

 
 سهاد حمٌد جاسم 

تؤثٌر تمرٌنات تروٌحٌة فً بعض المتؽٌرات الوظٌفٌة 
../ سهاد حمٌد والحركٌة لتخفٌؾ االكتئاب النفسً لكبار السن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -جاسم.
 . 2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  120

2740  



 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-أ     ٌاضً                    علم النفس الر-1
 

796,01 
 249غ 
 

 
 ؼادة عبد الجبار حمودي 

مج التدخل باالنشطة النفسٌة االٌجابٌة على جودة فاعلٌة برنا
الحٌاة النفسٌة لالجئٌن اثناء فترة ../ ؼادة عبد الجبار حمودي 

كلٌة التربٌة البدنٌة والعلوم  –الموصل : جامعة الموصل  -.
 . 2016الرٌاضٌة ، 

 سم  28ص ؛  246
 اطروحة دكتوراه  فً التربٌة البدنٌة

 العنوان-أ    اضً                     علم النفس الرٌ-1
 

2741  

796,04 
 898د 

 
 الدلٌمً ، دعاء عوض عطوان

تؤثٌر العالج بالمجال المؽناطٌسً والتمرٌنات التاهٌلٌة للفمرات 
/ دعاء عوض  العنمٌة فً بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. عطوان الدلٌمً
 . 2016وم الرٌاضة للبنات ، وعل

 سم  28ص ؛  128
 رسالة ماجستٌر  فً المتؽٌرات الباٌرمٌكانٌكٌة 

 العنوان-أ                     التربٌة الرٌاضٌة         -1
 

2742  

796,04 
 249ؾ 
 

 
 فادٌة عبد الحسٌن كاظم 

أثر االلعاب الصؽٌرة فً خفض اضطراب ضعؾ االنتباه 
المصحوب بالنشاط الحركً المفرط واالندفاعٌة للتالمٌذذذ 

 بطٌئً التعلٌم / فادٌة عبد الحسٌن كاظم 
 سم  28ص ؛  128 

 رسالة ماجستٌر  فً المتؽٌرات الباٌرمٌكانٌكٌة 
 نالعنوا-أ  ة                            التربٌة الرٌاضٌ-1
 

2743  

796,07 
 982ش 

 

 
 شٌماء علً ناصر

تؤثٌر تمرٌنات االروبكس باستخدام جهاز الحبال المطاطٌة 
الحركٌة ../ شٌماء علً  –وتاثٌرها فً بعض المدرات البدنٌة 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -ناصر .
 . 2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  177
 اطروحة الدكتوراه  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ       ٌة                        التربٌة البدن -1
 

2744  

796,07  2745  



 824ع 
 

 عماد سلمان صباح خلؾ 
المٌادة التحوٌلٌة وعاللتها بكفاءة االداء للمشرفٌن الفنٌٌن 

 خلؾ على االنشطة الرٌاضٌة فً بؽداد / عماد سلمان صباح 
كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.

2016 . 
 سم  28ص ؛  175

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-أ                               التربٌة البدنٌة -1
 

796,087 
 582أ 
 

 
 اسماء جبار شكر 

تؤهٌل تؤثٌر تمرٌنات مصاحبة لالمواج فوق الصوتٌة فً 
بؽداد :  -مرضى خشونة الرضفة باعمار / اسماء جبار شكر.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ،  –جامعة بؽداد 
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  149

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 وانالعن-التربٌة البدنٌة                                     أ -1
 

2746  

796,3 
 824ع 
 

 
 عمار شحل مهلهل حسن

تاثٌر استخدام تمرٌنات مشروطة باالسلوب المتدرج وفك تمٌٌم 
 -. تتبعً للمهارات المركبة ../ عمار شحل مهلهل حسن

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –مٌسان : جامعة مٌسان 
 ،2016 . 

 سم  28ص : اٌض ؛  141
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ   كرة الصاالت          –التربٌة البدنٌة  -1
 

2747  

796,3 
228 

 

 
 الوائلً ، االء دمحم جبار 

تاثٌر تمرٌنات بوسائل مساعدة فً الذاكرة السمعٌة والمساندة 
جبار  ../ االء دمحماالجتماعٌة ودلة مهارتً التمرٌر والتصوٌب 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. الوائلً
 . 2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  177
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ    كرة الهدؾ            –التربٌة البدنٌة  -1
 

2748  

796,303 
 225ع 
 

 
 عباس احمد رحٌم 

تاثٌر تمرٌنات متناظرة وموجهة للدماغ فً تطوٌر المدرات 
 الحركٌة الخاصة وتعلم بعض المهارات / عباس احمد رحٌم 

2749  



كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -.
 ،2016 . 

 سم  28ص : اٌض ؛  152
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ  كرة المدم                 –البدنٌة  التربٌة -1
 

796,31 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، سمٌر صبري حسن 

حركً فً االزمات النفسٌة وتطوٌر  –تاثٌر برنامج نفسً 
للشباب / سمٌر مهارتً المناولة والتصوٌب لالعبً كرة الٌد 

كلٌة التربٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -. صبري حسن التمٌمً
  2016االساسٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  179
 اطروحة دكتوراه  فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ                               كرة الٌد    -1
 

2750  

796,312 
 225أ  
 

 
 ابتسام سلٌم سالم 

اثر استراتٌجٌة التلمذة المصرفٌة فً التحصٌل المعرفً وتعلم 
للطالبات / مهارتً الخداع والتصوٌب من السموط بكرة الٌد 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. ابتسام سلٌم سالم
 . 2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  190
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ  كرة الٌد            –التربٌة الرٌاضٌة  -1
    

2751  

796,312 
 384أ 
 

 
 احمد شاكر كاظم 

اثر تمرٌنات خاصة واالستشماء بالتبرٌد فً تطور تحمل االداء 
 وبعض المتؽٌرات الوظٌفٌة لالعبً كرة الٌد / احمد شاكر كاظم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –عة بابل بابل : جام -.
2016  
 سم  28ص ؛  190

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-أ   كرة الٌد            –اضٌة التربٌة الرٌ -1
 

2752  

796,312 
 899أ 

 
 أمٌن صالح عطٌة

تؤثٌر جمل حركٌة على وفك معلومات حول النتٌجة فً تعلم 
بابل :  -بعض المهارات بكرة الٌد للطالب / أمٌن صالح عطٌة .

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة،  –جامعة بابل
 سم  28ص ؛  92

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

2753  



 العنوان-أ  كرة الٌد            –ضٌة التربٌة الرٌا -1
 

796,312 
 294ج 

 
 الجبوري ، نسرٌن حسن ناجً

تؤثٌر منهج معرفً سلوكً بوسائط فائمة التداخل فً تخفٌؾ 
 اهم هوٌات االداء الحركً ../ نسرٌن حسن ناجً الجبوري

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة،  –بابل : جامعة بابل -.
2016  
 سم  28ص ؛  162

 أطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ              كرة الٌد  –التربٌة البدنٌة  -1
 

2754  

796,312 
 294ز 
 

 
 زاهد محسن كرٌم 

مٌدان تعلٌمً لتطوٌر االدران الحس حركً والتوافك وفك 
 نسب المساهمة واثره فً اداء التصوٌب ./ زاهد محسن كرٌم

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة، كلٌة  –بابل : جامعة بابل -.
2016  
 سم  28ص ؛  135

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ  الٌد          كرة  –التربٌة الرٌاضٌة  -1
 

2755  

796,312 
 994ز 
 

 
 الزٌوري ، ؼادة عبود

أثر استراتٌجٌة ) فكر . زواج . شارن ( فً السلون االجتماعً 
وتعلم بعض المهارات../ ؼادة عبود والتحصٌل المعرفً 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الزٌوري.
 . 2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  193
 أطروحة الدكتوراه  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ                             كرة الٌد      -1
 

2756  

796,312 
 32ض 

 

 
 ضحى سالم جاسم 

المٌمة التنبإٌة للذكاءالوجدانً بداللة الؽضب والسلون العدوان 
بابل :  -. لدى العبً كرة الٌد المتمدمٌن /  ضحى سالم جاسم

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة،  –جامعة بابل
 سم  28ص ؛  130

 رسالة ماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ    كرة الٌد         –ٌاضٌة الر التربٌة -1
 

2757  

796,312 
 689ؾ 

 
 الفضلً , مروة علً ناصر 

2758  



االنماط الجسمٌة واثرها فً بعض المتؽٌرات الفسلجٌة  
 والمدرات البدنٌة والحركٌة والمهارات االساسٌة لالعبات كرة

كلٌة  –بابل : جامعة بابل -. الٌد / مروة علً ناصر الفضلً
  2016بدنٌة وعلوم الرٌاضة، التربٌة ال

 سم  28ص ؛  82
 رسالة ماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ  كرة الٌد               –نٌة التربٌة البد -1
                                                                                                                                                                                                               

796,312 
 49ق 
 

 
 المرة لوسً ، مهدي محسن الٌاس

ٌرتمرٌنات خاصة وفما لالنتباه االنتمائً فً تعلم بعض تاث
المهارات االساسٌة الستبعاد الشرود الذهنً بكرة الٌد العمار 

بؽداد  -. لوسً  ( سنة / مهدي محسن الٌاس  المرة10-11)
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –: الجامعة المستنصرٌة

  2016للبنات ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  96
 لة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة رسا

 العنوان-أ     كرة الٌد               –التربٌة البدنٌة -1
 

2759  

796,312 
 288م 
 

 
 المالكً ، رٌم عباس

تؤثٌر سلسلة تدرٌبات مركبة فً بعض المدرات البدنٌة 
والحركٌة لسرعة ودلة االداء الهجومً المركب ../ رٌم عباس 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -المالكً .
 . 2016الرٌاضة للبنات  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  157
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ  لٌد                 كرة ا -التربٌة البدنٌة  -1
 

2760  

796,312 
 384م 
 
 

 
 دمحم كاظم صالح

المهاري وعاللته بعدد االهداؾ لالعبٌن تحلٌل مستوى االداء 
 المحترفٌن فً الدوري الممتاز بكرة الٌد / دمحم كاظم صالح

 . 2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى  -.
 سم  28ص : اٌض ؛  96

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان -أ                       كرة الٌد            -1
 

2761  

796,312 
 29هـ 
 

 
 هبة صالح عبدالمهدي جودة

تحلٌل التماٌز لبعض المتؽٌرات المهارٌة ولبدنٌة 
والفسٌولوجٌة كمإشر لالنتماء والتنبإ../ هبة صالح 

كلٌة التربٌة  –مٌسان : جامعة مٌسان  -عبدالمهدي جودة.

2762  



 . 2016البدنٌة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  121

 الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةرسالة 
 العنوان -أ كرة الٌد            -نٌة التربٌة البد-1

 

796,323 
 384أ 
 

 
 احمد شهاب عبدالحسٌن

اثر تمرٌنات خاصة لتطوٌر بعض المدرات الحركٌة وحركات 
 الرجلٌن الهجومٌة ودلة المتابعة ../ احمد شهاب عبدالحسٌن

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة،  –بابلبابل : جامعة  -.
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  159

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ     كرة السلة            –التربٌة البدنٌة  -1

                                                                                                                                                                                                               

2763  

796,323 
 899أ 

 
 أمٌن حسن حمود

جع الهم المٌاسات المورفولوجٌة مستوٌات ممكٌة المر
والمهارٌة والمدرات البدنٌة والحركٌة والنشاط البدنً ../ أمٌن 

كلٌة التربٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -حسن حمود.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  133
 رسالة ماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ     ة السلة         كر –نٌة التربٌة البد -1
                                                                                                                                                                                                               

2764  

796,323 
 982ت 
 
 

 
 أٌمان فإاد هاشم 

تحمٌك الذات والشعور بالجودة وعاللتها بالسلون لدى مدرسً 
كلٌة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. لسلة / أٌمان فإاد هاشمكرة ا

  2016التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة، 
 سم  28ص : اٌض ؛  108

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ   كرة السلة             –ة البدنٌالتربٌة  -1

                                                                                                                                                                                                               

2765  

796,323 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، علً ٌاسٌن علوان اسماعٌل 

التمٌٌم والتنبإ بالمٌادة فً ادارة فرق كرة السلة بداللة االلتزام 
التنظٌمً والسلون التربوي ../ علً ٌاسٌن علوان اسماعٌل 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل : جامعة بابل -التمٌمً .
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص ؛  256
 أطروحة دكتوراه فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ  كرة السلة            – التربٌة البدنٌة -1

2766  



                                                                                                                                                                                                                 

796,323 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، نصٌر خضٌر عباس 

حركً  –تحدٌد مستوٌات معمارٌة الختٌار الذكاء الجسمً 
 وبعض المدرات البدنٌة والحركٌة ../ نصٌر خضٌر عباس

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
  2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص ؛  188
 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ   كرة السلة           –ٌة التربٌة الرٌاض-1
 

2767  

 796,323 
 622د 
  

 
 دعاء محب الدٌن احمد امٌن

اثراستراتٌجٌة التدرٌس بالخطوات السبع فً التفكٌرالترابطً 
وتعلم مهارتً المحاورة والتصوٌب ../ دعاء محب الدٌن احمد 

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -امٌن .
 سم  28ص ؛  161

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ            رة السلة ك –التربٌة البدنٌة  -1
 

2768  

796,323 
 994ر 

 
 روٌدة ثامر نجم

أثراسلوبً التعلم الذاتً وتعلٌم االلران فً التفكٌرالتاملً 
وتطوٌرها فً الطبطبة والتصوٌب بكرة السلة / روٌدة ثامر 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -نجم .
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  121
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ   كرة السلة            –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2769  

796,323 
 24ع 
 

 
 عبدالرحمن نبهان اسماعٌل 

تؤثٌر تمرٌنات لجهاز ذي مماومات مختلفة فً تطوٌر الموة 
 الخاصة واداء بعض المهارات الدفاعٌة ../ عبدالرحمن نبهان

كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى  -. سماعٌلا
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  164

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان  -أ   كرة السلة             – التربٌة البدنٌة -1
 

2770  

796,323 
 248ع 
 

 
 العبدلً ، ثامر حسٌن كحط

تموٌم مهارات التدرٌس الجامعً من وجهة نظرتدرٌسً مادتً 

2771  



كرة )السلة , المدم( بحسب المإهل ../ ثامر حسٌن كحط 
كلٌة التربٌة البدنٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -العبدلً.

  2016وعلوم الرٌاضة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  110

 اضةاطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌ
 العنوان-أ     كرة السلة              –نٌة التربٌة البد -1
 

796,323 
 89ع 
 

 
 علً عبد هللا حمادي

اثر تمرٌنات تصحٌحٌة بوسائل مساعدة وفما" للمتؽٌرات 
الباٌومٌكانٌكٌة فً تحسٌن مهارة التصوٌب ../ علً عبد هللا 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل : جامعة بابل -حمادي.
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص ؛  159
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ               كرة السلة –بدنٌة التربٌة ال -1
 

2772  

796,323 
 268ؾ 
 

 
 فاضل كاظم حسٌن دروٌش

اسالٌب تركٌز االنتباه وعاللتها باداء بعض المهارات 
الهجومٌة والدفاعٌة لالعبٌن الشباب بكرة السلة / فاضل كاظم 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -حسٌن دروٌش.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  123
 الرٌاضة   رسالة الماجستٌر فً لسم التربٌة وعلوم

 العنوان-أ     كرة السلة            –دنٌة التربٌة الب-1
 

2773  

796,323 
 922هـ 
 

 
 هناء عباس عبد هللا

تاثٌر اسلوب التعلم التنافسً الجماعً باستخدام الجمل 
الحركٌة المنوعة لبعض المدرات البدنٌة ../ هناء عباس عبد 

  2016بؽداد : كلٌة التربٌة االساسٌة  ،  -هللا.
 سم  28ص ؛  164

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ    كرة السلة             –التربٌة البدنٌة -1
 

2774  

796,323 
 384أ 
 

 
 احمد جخٌر كاظم 

تاثٌر تمرٌنات السرعة بالتنظٌم الدائري فً تطوٌر بعض 
المدرات البدنٌة واداء المهارات الهجومٌة المركبة ../ احمد 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –مٌسان : جامعة مٌسان  -كاظم .جخٌر 
 . 2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  147

2775  



 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان -أ  كرة السلة              -ٌة التربٌة البدن

 

796,325 
 384أ 
 

 
 احمد جاسم كاووش 

الزمن وبعض المتؽٌرات  –خصائص منحنى الموة 
البٌٌومٌكانٌكٌة وعاللتها ببعض المظاهر الحركٌة ../ احمد 

كلٌة التربٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -جاسم كاووش .
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  102
 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ   كرة الطائرة              –التربٌة البدنٌة  -1
 

2776  

796,325 
 384أ 
 

 
 احمد شمس الدٌن عبد هللا

بناء ممٌاس للتخطٌط االستراتٌجً للعبة كرةالطائرة من وجهه 
نظر اعضاء االتحادات الفرعٌة فً العراق/ احمد شمس الدٌن 

التربٌة االساسٌة ، كلٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -عبد هللا.
2016 . 
 سم  28ص : اٌض ؛  153

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان  -أ      كرة الطائرة       –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2777  

796,325 
 542أ 
 

 
 اسراء عبد الرضا ٌونس

تاثٌر منهاج بانموذج باٌبً فً تعلم بعض المهارات االساسٌة 
ذي لار :  -الطائرة للطالب / اسراء عبد الرضا ٌونس. بالكرة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –جامعة ذي لار 
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  101

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   كرة الطائرة              –التربٌة البدنٌة  -1
 

2778  

796,355 
 542أ 
 

 
 اسراء عبد الزهرة ارخٌص

تاثٌر اسلوبً العصؾ الذهنً والتعلم الذاتً المبرمج فً تعلم 
مهارتً االعداد واالرسال المواجه../ اسراء عبد الزهرة 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –مٌسان : جامعة مٌسان  -ارخٌص.
 . 2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  152
 وعلوم الرٌاضة رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة

 العنوان -أ  كرة الطائرة             - التربٌة البدنٌة
 

2779  



796,325 
 898ج 

 
 جلٌلة جوٌر عبدهللا جاسم 

تاثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام مثٌرات بصرٌة فً تطوٌر لوة 
 -التركٌز ودلة بعض المهارات ../ جلٌلة جوٌر عبدهللا جاسم.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 
2016  
 سم  28ص ؛  188

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   كرة الطائرة              – التربٌة البدنٌة -1
 

2780  

796,325 
 942ج 
 

 
 الجورانً ، نبراس منٌر خمٌس احمد

تاثٌراسلوب التدرٌس المصؽر المبكر فً تحسٌن الجوانب 
المعرفٌة ومستوى اللعب بالكرة الطائرة/نبراس منٌر خمٌس 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -احمد الجورانً.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  137
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ    كرة الطائرة             –التربٌة البدنٌة  -1
  

2781  

796,325 
 894ح 
 

 
 حمٌدة عبٌد عبد االمٌر 

تدرٌبً مركب فً تطوٌر اهم  –تاثٌر تمرٌنات بجهاز تعلٌمً 
 حركٌة( ../ حمٌدة عبٌد عبد االمٌر-المدرات الخاصة )بدنٌة

وم الرٌاضة كلٌة التربٌة البدنٌة وعل –دٌالى : جامعة دٌالى  -.
 ،2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  182
 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ     كرة الطائرة           – التربٌة البدنٌة -1
   

2782  

796,325 
 999ح 
 

   
 حنٌن دمحم حسٌن 

السلبً فً التنظٌم  –اثر برنامج ارشادي للتفكٌر االٌجابً 
الذاتً ودرجة التحكٌم للطالبات فً الكرة الطائرة / حنٌن دمحم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حسٌن.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  140
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ   كرة الطائرة              –دنٌة التربٌة الب -1
 

2783  

796,325 
 992د 
 

 
 دنٌا علً علكة 

تاثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام بعض الوسائل التدرٌبٌة 

2784  



المساعدة لتطوٌر دلة مهارة االعداد لالعبً كرة ../ دنٌا علً 
كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -علكة.

  2016وعلوم الرٌاضة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  123

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 
 العنوان-أ    كرة الطائرة             –لبدنٌة التربٌة ا -1
 

796,325 
 929د 

 
 دٌانا حسٌن عبد الكرٌم 

تاثٌر التدرٌب المتباٌن على بعض المدرات البدنٌة والمهارات 
الدفاعٌة لالعب الحر بالكرة الطائرة .../ دٌانا حسٌن عبد 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الكرٌم .
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  128
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ   كرة الطائرة              –التربٌة البدنٌة  -1
 

2785  

796,325 
 949ز 
 

 
 الزٌدي ، كرٌمان حسٌن عجٌل 

الزمن وعاللتها بالمتؽٌرات الباٌوكٌنما –خصائص منحنى الموة
بؽداد : جامعة  -تٌكٌة لمهارة ../ كرٌمان حسٌن عجٌل الزٌدي.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بؽداد 
 سم  28اٌض ؛ ص :  81

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ     كرة الطائرة             – التربٌة البدنٌة -1
 

2786  

796,325 
 424س 

 

 
 سداد حسن حمادي 

تاثر استراتٌجٌة البٌت الدائري فً التتبع والذاكرة البصرٌة 
لتعلم مهارتً الضرب الساحك وحائط السد ../ سداد حسن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -حمادي.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  193
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ      كرة الطائرة           –ة بٌة البدنٌالتر -1
 

2787  

796,325 
 32ض 

 

 
 ضحى سعد عزٌز 

الحركً  –نسبة مساهمة السمات الشخصٌة والذكاء الجسمً 
 بدلة المهارات الهجومٌة بالكرة الطائرة ../ ضحى سعد عزٌز

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –دٌالى : جامعة دٌالى  -.
 ،2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  127

2788  



 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   كرة الطائرة               –التربٌة البدنٌة  -1
 

796,325 
 225ع 
 

 
 عباس عكله بادي

تاثٌر برنامج تعلٌمً لتطوٌر دلة اداء بعض المهارات 
الهجومٌة والدفاعٌة بالكرة الطائرة للناشئٌن / عباس عكله 

كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –ذي لار : جامعة ذي لار  -بادي.
2016  
 سم  28ص ؛  143

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ                       كرة الطائرة                -1
 

2789  

796,325 
 89ع 

 
 علً شمخً جبار 

تاثٌر منهج تعلٌمً وفك منحنٌات مسار االداء الحركً فً 
 تطوٌر مهارتً االرسال والضرب الساحك../ علً شمخً جبار 

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –ذي لار : جامعة ذي لار  -.
 سم  28ص ؛  137

 فً التربٌة البدنٌة رسالة ماجستٌر  
 العنوان-كرة السلة                        أ -التربٌة البدنٌة  -1
 

2790  

796,325 
 494غ 
 

 
 الؽدٌري ، حنان طاهر حسن 

تاثٌر اسلوب التنافسً الممارن وفما" السالٌب التنشئة االسرٌة 
فً خفض العجز المتعلم مهارة التمرٌر ../ حنان طاهر حسن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الؽدٌري.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  182
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ  كرة الطائرة               –لتربٌة البدنٌة ا -1
 

2791  

796,325 
 959ق 
 

 
 المٌسً ، مٌادة تحسٌن عبد الكرٌم 

تاثٌر التدرٌب العملً بتولٌتات مختلفة المصاحب للمنهج 
التدرٌبً فً الصالبة العملٌة وبعض ../ مٌادة تحسٌن عبد 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -الكرٌم المٌسً.
  2016االساسٌة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  176
  اطروحة دكتوراه  فً فلسفة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ      كرة الطائرة           –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2792  

  2793 دمحم عباس سعٌد 796,325



تاثٌرتدرٌبات توعٌة العادة التعلم فً تطوٌرالتفكٌراالٌجابً  384م 
وبعض المدرات الحركٌة والمهارات االساسٌة ../ دمحم عباس 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل: جامعة بابل -سعٌد.
  2016لرٌاضة ، ا

 سم  28ص ؛  135
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-أ  كرة الطائرة           –التربٌة البدنٌة  -1
  

796,325 
 698ن 
 

 
 النعٌمً ، صداح ابراهٌم سٌدولً 

تاثٌر تمرٌنات بجهازي حامل الكرات ولاذفها فً تطوٌر بعض 
 -المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة ../ صداح ابراهٌم سٌدولً النعٌمً.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى 
 سم  28ص : اٌض ؛  211

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التربٌة البدنٌة 
 العنوان-أ                     كرة الطائرة               -1
   

2794  

796,325 
 254ي 
 

 
 ٌاسر سعد جواد كاظم 

المدرات الحركٌة واالمٌاسات الجسمٌة االكثر اهمٌة وعاللتهما 
../ ٌاسر بدلة االرسال المتموج )الفلوتر( والضرب الساحك

كلٌة التربٌة البدنٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى -.سعد جواد كاظم 
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  155
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ  كرة الطائرة              –التربٌة البدنٌة  -1
 

2795  

796,332 
 594م 
 

 
 المسعودي ، انور فاضل دمحم ٌاسٌن 

التنبإ باالتجاه نمو مهنة التدرٌس بداللة الكفاءة الذاتٌة 
المدركة والمناخ النفسً االجتماعً ../ انور فاضل دمحم ٌاسٌن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل : جامعة بابل -المسعودي.
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  238
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ    تعلٌم                  –ة بدنٌالتربٌة ال -1
 

2796  

796,334 
 384أ 
 

 
 احمد لاسم خلؾ 

تاثٌر اسلوب توجٌه االلتران بانماط مختلفة فً تعلٌم بعض 
المهارات االساسٌة التحصٌل المعرفً بكرة  ../ احمد لاسم 

كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –ذي لار : جامعة ذي لار  -خلؾ .
2016  

2797  



 سم  28ص ؛  154
 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ   كرة المدم              –التربٌة البدنٌة  -1
 

796,334 
 449ب 
 

 
 البدري ، فواز ضعٌؾ مشكور

تاثٌر تمرٌنات خاصة ووسائل مساعدة فً تطوٌر بعض 
المدرات البدنٌة والحركٌة وسرعة االداء../ فواز ضعٌؾ 

كلٌة التربٌة  –ذي لار : جامعة ذي لار  -مشكور البدري.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 رسالة ماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   م                  كرة المد –التربٌة البدنٌة  -1
 

2798  

796,334 
 294ج 
 

 
 الجبوري ، فلٌح جبر كرٌم

التفضٌل المعرفً بداللة كفاءة التمثٌل المعرفً وفما" لمولع 
الضبط فً مادة كرة المدم لطالب كلٌةالتربٌة  ../ فلٌح جبر 

كلٌة التربٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -كرٌم الجبوري.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  146
 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ   ة المدم                  كر –التربٌة البدنٌة  -1
 

2799  

796,334 
 258ح 
 

 
 حازم نوري كاطع حٌدر

تاثٌر منهاج تعلٌمً باسلوب المبادرة الذاتٌة فً تحسٌن 
المعرفة الخططٌة وبعض المهارات بكرة المدم / حازم نوري 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –مٌسان : جامعة مٌسان  -كاطع حٌدر.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  139
 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ                               رة المدم     ك -1
    

2800  

796,334 
 599ح 
 

 
 الحسٌنً ، ٌاسر جعفر عبدهللا 

تاثٌر تمرٌنات مركبة وخططٌة فً تطوٌر سرعة االدران 
وبعض المتؽٌرات البدنٌة والمبارات ../ ٌاسر جعفر عبدهللا 

بدنٌة وعلوم كلٌة التربٌة ال –دٌالى : جامعة دٌالى -. الحسٌنً
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  177
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ  كرة المدم               –ٌة التربٌة البدن -1
 

2801  



796,334 
 543خ 
 

 
 الخزرجً ، نجالء علً حسٌن 

بداللة بعض متؽٌرات الملب  MCT1اثر الجهد البدنً وجٌن
الوظٌفٌة والحد االلصى الستطالع ../نجالء علً حسٌن 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -الخزرجً.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  99
 العنوان-أ  كرة المدم                –التربٌة البدنٌة  -1
 

2802  

796,334 
 822ر 
 

 
 الركابً ، لٌث صاحب صالح 

تاثٌر تمرٌنات خططٌة فً اداء التصرؾ الخططً لدى العبً 
الدرجة االولى بكرة المدم للصاالت ../ لٌث صاحب صالح 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -. الركابً
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  97
 بدنٌة  رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة ال

 العنوان-كرة المدم )محافظة الدٌونٌة(                       أ -1
 

2803  

796,334 
 926ر 
 

 
 رٌاض مزهر خرٌبط 

مهارٌة( بكرة المدم -تصمٌم وتمنٌن اختبارات مركبة )بدنٌة
دٌالى : جامعة  -. لالعبً الدرجة االولى / رٌاض مزهر خرٌبط

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  144

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-كرة المدم                    أ –التربٌة البدنٌة  -1
 

2804  

796,334 
 929ز 
 

 
 الزنبور ، حسام كاظم جواد

تاثٌر اللعاب استكشافٌة فً تطوٌر التفكٌر االبداعً وتعلم 
بكرة المدم ../ حسام كاظم جواد  بعض المهارات االساسٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل :جامعة بابل -الزنبور.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  146
 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة   

 العنوان-أ   دم                 كرة الم -التربٌة البدنٌة  -1
 

2805  

796,334 
 264س 

 

 
 عمٌل عبادي دمحمالساعدي ، 

اٌجاد درجات معٌارٌة لالختبارات البدنٌة والحركٌة لالعبً 
مدرسة التخصص فً كرة المدم باعمار ../ عمٌل عبادي دمحم 

كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -الساعدي.

2806  



  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  167

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة رسالة الماجستٌر فً التربٌة 
 العنوان-أ   كرة المدم              –التربٌة البدنٌة  -1
 

796,334 
 428ص 

 

 
 صدام دمحم احمد

تاثٌر تمرٌنات باالجهزة المساعدة فً تطوٌر سرعة االستجابة 
دٌالى :  -الحركٌة وبعض المدرات البدنٌة ../ صدام دمحم احمد.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  161

 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ     ة المدم           كر –بدنٌة التربٌة ال -1
 

2807  

796,334 
 274ظ 

         

 
 ظافر جاسم حسٌن 

تاثٌر استراتٌجً دوائر التعلٌم والمجامٌع المرنة فً تعلٌم 
بعض المهارات االساسٌة والتحصٌل المعرفً / ظافر جاسم 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –ذي لار : جامعة ذي لار -. حسٌن
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  102
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ        كرة المدم          –دنٌة التربٌة الب -1
 

2808  

796,334 
 529ع 
 

 
 العزاوي ، كرٌم هادي محمود

تاثٌر تمرٌنات اللعب بمساحات مختلفة فً سرعة االستجابة 
 كرٌم هادي محمود العزاويالحركٌة وتعلم بعض المهارات./ 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –دٌالى : جامعة دٌالى -.
 ،2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  171
 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ      كرة المدم           –ٌة التربٌة البدن -1
 

2809  

796,334 
 89ع 
 

 
 علً كاظم خنجر

تاثٌر تمرٌنات خاصة لتطوٌر بعض مظاهر االنتباه ودلة الركلة 
 -الحرة المباشرة لالعبً كرة المدم الشباب / علً كاظم خنجر.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  
  2016الرٌاضة  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  96
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ      كرة المدم         –ٌة البدنالتربٌة  -1

2810  



 

796,334 
 89ع 

 
 علً كاظم هادي

منهج تدرٌبً للموة المصوى واالطالة واثره فً التوازن 
الفصلً للعضالت العاملة على مفصل الركبة ../ علً كاظم 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -هادي.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  143
 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ     كرة المدم                 –ة الرٌاض -1
 

2811  

796,334 
 89ع 

 
 علً هادي ابراهٌم 

تاثٌر تمرٌنات االسترخاء العملً والتدلٌن الٌدوي فً بعض 
المإشرات الوظٌفٌة لالستشفاء لدى العبً ../ علً هادي 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل: جامعة بابل -م.ابراهٌ
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  101
 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة

 العنوان-أ      التربٌة البدنٌة         -2كرة المدم  -1
 

2812  

796,334 
 824ع 
 

 
 عمار خالد حٌاوي

تاثٌر الوسائط المتعددة باسلوب الواجبات الحركٌةفً تعلم 
واحتفاظ بعض المهارات االساسٌة فً كرة المدم ../عمار خالد 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -حٌاوي.
  2016وعلوم الرٌاضة  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  163
 رٌاضة رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم ال

 العنوان-أ    كرة المدم             – التربٌة البدنٌة -1
 

2813  

796,334 
 384م 
 

 
 دمحم موسى دمحم

تاثٌر استراتٌجٌة االشكال التوضٌحٌة فً التحصٌل المعرفً 
وتعلم بعض المهارات االساسٌة بكرة المدم الصاالت/دمحم 

 موسى دمحم
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بابل: جامعة بابل -.

2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  173

 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة الرٌاضٌة 
كرة المدم )الصاالت للطالبات(                     -التربٌة البدنٌة  -1
 العنوان-أ
  

2814  



796,334 
 389م 
 

 
 دمحم فرحان حسن 

بناء ممٌاسً ادارة الحكمة والمعرفة الخططٌة للمدربٌن 
وعاللتها بنتائج فرق الدوري للدرجتٌن الممتازة.. / دمحم 

كلٌة التربٌة االساسٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى -فرحان حسن .
 ،2016  

 سم  28ص ؛  126
 اطروحة دكتوراه فلسفة  فً العلوم التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ  رة المدم            ك –التربٌة البدنٌة  -1
 

2815  

796,334 
 567م 
 

 
 مصطفى مهدي عٌدان 

تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر االدران لبعض المتؽٌرات البٌو 
 كٌمٌائٌة وعاللتها بصد ركلة الجزاء ../ مصطفى مهدي عٌدان

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –دٌالى : جامعة دٌالى -.
 ،2016  

 سم  28اٌض ؛ ص :  176
 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ    كرة المدم             –ٌة التربٌة البدن-1
 

2816  

796,334 
 689م 
 

 
 المعموري ، صدام فخري برتو

مهارٌة( فً تطور بعض المدرات -أثر تمرٌنات مركبة )بدنٌة
 برتو المعموريالخاصة والمهارات التحكٌمٌة ../ صدام فخري 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بابل: جامعة بابل -.
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  124

 رسالة ماجستٌر  فً  التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-ابابل(     كرة المدم )محافظة  -التربٌة البدنٌة  -1
 

2817  

796,334 
 94ن 
 

 
 نور صباح لواس

اٌجاد المٌم التنبإٌة والمدرات التوافمٌة وعاللتها ببعض 
المهارات االساسٌة لدى العبات كرة المدم ../ نور صباح 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -لواس.
  2016وعلوم الرٌاضة  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  175
  رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ كرة المدم              –التربٌة البدنٌة  -1
  

2818  

796,334 
 254ي 
 

 
 الٌاسري ، خالد دمحم رضا 

اثر تمرٌنات اسلوب التدرٌب الطولً الممترن بالالكتٌن 

2819  



الدٌنامٌكً فً بعض المدرات البدنٌة والمإشرات../ خالد دمحم 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل: جامعة بابل -رضا الٌاسري.

  2016الرٌاضة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  193

 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة الرٌاضٌة 
 العنوان-أ       كرة المدم            -ة دنٌالتربٌة الب -1
 

796,334 
 284خ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خالد عودة كشٌش
( على الحدااللصى الستهالن S.S.Gتاثٌرتدرٌبات الـ)

االوكسجٌن والعتبة الفارلة الالهوائٌة وبعض المهارات../ 
كلٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -خالد عودة كشٌش.

  2016التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  142

 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-ألمثنى(     كرة المدم )محافظة ا -ة التربٌة البدنٌ-1

2820  

796,335 
 384م 
 

 
 دمحم حسٌب زامل 

تصنٌع جهاز لاذؾ كرات لتطوٌر دلة وسرعة االستجابة 
الحركٌة لمهارتً استمبال االرسال والدفاع عن ../ دمحم حسٌب 

البدنٌة كلٌة التربٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -زامل.
  2016وعلوم الرٌاضة  ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  175
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ       كرة الطائرة         –التربٌة البدنٌة  -1
 

2821  

796,342 
 649س 

 

 
 السعدي ، وفاء فائك حمودي 

 تاثٌر تمرٌنات لذوي الذكاء المكانً والجسمً فً االدران
الحس حركً والبصري وتعلم بعض ../ وفاء فائك حمودي 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -السعدي.
  2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  142
 اطروحة دكتوراه  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أركً(   التدرٌب )الح –التربٌة البدنٌة -2التنس -1
 

2822  

796,342 
 828س 

 

 
 سالم مإٌد عٌسى

منهج تعلٌمًٌ للمدرات الحركٌة لالسوٌاء وجماعة الصم 
والبكم واثره فً دلة اداء بعض المهارات االساسٌة ../ سالم 

كلٌة التربٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -مإٌد عٌسى.

2823  



  2016البدنٌة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  130

 فً  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة اطروحة دكتوراه  
 العنوان-أ     التنس                   –ة التربٌة البدنٌ -1
 

796,342 
 994س 

 

 
 السوٌدي ، مهند نزار كزار

أثر افضلٌة البدء بجدولة تداخل التمرٌنات فً تعلم بعض 
مهارات التنس لطالب المرحلة الثالثة / مهند نزار 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل :جامعة بابل -كزارالسوٌدي.
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  140
 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ     نس                  الت –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2824  

796,342 
 89ع 
 

 
 علً فٌصل علوان 

اثر منهج باٌماعات موسٌمٌة مختلفة فً سرعة تعلم الضربتٌن 
بؽداد :  -االرضٌتٌن االمامٌة والخلفٌة ../ علً فٌصل علوان.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة   –الجامعة المستنصرٌة  
 ،2016  

 سم  28ص ؛  147
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ  التنس                    –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2825  

796,342 
 384م 
 

 
 دمحم رافد مهدي

 ZEPPتاثٌر التؽذٌة الراجعة الخارجٌة باستخدام جهاز )
Tennis رافد ( فً دلة ولوة ضربات بعض المهارات ../ دمحم

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل :جامعة بابل -.مهدي
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  122
 رسالة الماجستٌر  فً  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 العنوان-أ  التنس                   –ٌة التربٌة البدن -1
 

2826  

796,345 
 84ع 
 

 
 عمر حسام الدٌن صالل 

صة باستعمال جهاز مساعد وفما للمتؽٌرات تاثٌر تمرٌنات خا
البٌو مٌكانٌكٌة لتطوٌر المدرة االنفجارٌة ../ عمر حسام الدٌن 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل :جامعة بابل -صالل.
  2016الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  113
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة 

2827  



 العنوان-أ    رٌشة(         ) تنس ال التربٌة البدنٌة -1
 

796,346 
 599ح 
 

 
 حسٌن امجد حمٌد

بناء ممٌاس معولات االداء وعاللتها بالوالء التنظٌمً لدى 
بؽداد :  -العبً كرة الطاولة فً العراق / حسٌن امجد حمٌد.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة   –الجامعة المستنصرٌة  
 ،2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  154
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 العنوان-أ  تنس الطاولة              – التربٌة البدنٌة -1
 

2828  

796,346 
 862س 

 

 
 السلطان ، دمحم شبر علوان 

اثر تمرٌنات باستخدام وسائل ممترحة فً تطوٌر بعض 
دمحم شبر المدرات البدنٌة والحركٌة واالداء للضربتٌن ../ 

كلٌة التربٌة  –ذي لار :جامعة ذي لار -. علوان السلطان
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة، 

 سم  28ص : اٌض ؛  143
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة 

 العنوان-أ  تنس الطاولة(                 الرٌاضة )  -1
 

2829  

796,349 
 849ش 

 

 
 الشمري ، صبا لٌث اسماعٌل 

المٌمة التنبإٌة لالداء المهاري بداللة بعض المدرات البدنٌة 
ذي لار  -والحركة والمٌاسات ../ صبا لٌث اسماعٌل الشمري.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة ،  –:جامعة ذي لار
 سم  28ص ؛  124

 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة البدنٌة 
 العنوان-أ     ) تنس الطاولة(         -التربٌة البدنٌة  -1
 

2830  

796,4 
 924أ 
 

 
 اٌاد دمحم عبدهللا جاسم 

تاشٌر مصادر متنوعة للتصور العملً فً تعلم فعالٌة ركض 
م حواجز وبعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة ../ اٌاد دمحم 100

كلٌة التربٌة البدنٌة  –دٌالى : جامعة دٌالى -عبدهللا جاسم.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  118
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ   بدنٌة                     التربٌة ال -1
 

2831  

796,4 
 894خ 

 
 خلود عبد الوهاب احمد

2832  



تاثٌر تمرٌنات باستعمال اوساط بٌئٌة متباٌنة فً تطوٌر بعض  
 احمدالمدرات البدنٌة والحركٌة وانجازه ../ خلود عبد الوهاب 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
  2016للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  140
 اطروحة دكتوراه  فً علوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 العنوان-أ  السباحة              -2التربٌة البدنٌة   -1
 

796,4 
 952خ 
 

 
 خنساء صبري دمحم علً 

التلوث الثمافً والتعصب وعاللتهما باالمن النفسً للطلبة 
الممارسٌن وؼٌرالممارسٌن لالنشطة ../ خنساء صبري دمحم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -علً.
  2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  226
علوم اطروحة دكتوراه فلسفة علم النفس  فٌالتربٌة البدنٌة و

 الرٌاضة 
 العنوان-أ       علم النفس الرٌاضً -2التربٌة البدنٌة  -1
  

2833  

796,4 
 689م 

 
 المعموري ، عبٌر علً حسٌن

تاثٌر منهج تعلٌمً ممترح وفك نظرٌة )فلدر وسٌلفرمان( فً 
 تعلم بعض المهارات االساسٌة ../ عبٌر علً حسٌن المعموري

بدنٌة وعلوم الرٌاضة، كلٌة التربٌة ال –بابل :جامعة بابل -.
2016  
 سم  28ص ؛  126

 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ      الجمناستن            –ة التربٌة البدنٌ -1
 

2834  

796,4 
 249ن 
 

 
 نادٌة مهدي دمحم

تاثٌر تمرٌنات مركبة وفك االسلوب الموزع فً تطوٌر التصور 
 -الحركً وسرعة االستجابة الحركٌة../ نادٌة مهدي دمحم.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –مٌسان : جامعة مٌسان 
 ،2016  

 سم  28ص ؛  139
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ                       دنٌة التربٌة الب -1
 

2835  

796,4 
 94ن 
 

 
 نور عبدالمادر عبدالستار 

تاثٌر منهج توجٌهً لمهارات المٌادة فً السلون المٌادي 
دٌالى :  -وعاللته بادارة الدرس .../ نور عبدالمادر عبدالستار.

2836  



  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  118

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ  المٌادة                  -2التربٌة البدنٌة   -1
 

796,407 
 93ل 
 

 
 لٌث عامر عبد الجبار 

تاثٌر تمرٌنات خاصة بجهاز ممترح فً تعلم دلة اداء مهارتً 
 الضربة الساحمة واالبعاد الهجومٌة ../ لٌث عامر عبد الجبار 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –دٌالى : جامعة دٌالى -. 
 ،2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  171
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ  دراسات                   -ةلتربٌة البدنٌا -1
  

2837  

796,42 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، علٌاء عبد الخضر سفاح 

تاثٌر تمرٌنات فوسفاتٌة فً تركٌز هرمونً ../ علٌاء عبد 
كلٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -الخضر سفاح التمٌمً  .

  2016التربٌة ، 
 سم  28ص : اٌض ؛  112

 اطروحة دكتوراه  فً  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 العنوان-أ  الجري                   –التربٌة البدنٌة  -1
 

2838  

796,42 
 288م 
 

 
 المالكً ، شذى علً مطشر

تاثٌر تمرٌنات بدنٌة لتصحٌح االداء بداللة الزواٌا المطلمة فً 
 ًبعض اجزاء الجسم والمدرات ../ شذى علً مطشر المالك

كلٌة التربٌة البدنٌة و الرٌاضة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد  -.
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  174

 اطروحة دكتوراه فً علوم التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 
 العنوان-أ      الركض        –ة البدنٌة التربٌ -1

 

2839  

796,435 
 823ؾ 
 

 
 فالح حسن حمش

تاثٌر تمرٌنات توافمٌة فً بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 
لخطوتً التماطع ولرمً وانجاز رمً الرمح للناشئٌٌن / فالح 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بابل : جامعة بابل -حسن حمش.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  133
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-أ   ً الرمح             رم -التربٌة البدنٌة -1

2840  



 

796,432 
 94ز 
 

 
 زٌد علً هادي 

تمرٌنات الحواجز بصٌؽة العاب صؽٌرة واثرها فً تطوٌر 
بابل :  -بعض المدرات البدنٌة والحركٌة .../ زٌد علً هادي.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –جامعة بابل
 سم  28ص ؛  145
 فً التربٌة الرٌاضً  ة الماجستٌررسال

 العنوان-أ     الوثب الطوٌل          -التربٌة البدنٌة -1
 

2841  

796,432 
 493ؾ 
 

 
 الفرٌجً ، هند سعدون لفته 

اثر برنامج تعلٌمً باستخدام وسائط فائمة التداخل ../ هند 
كلٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة -سعدون لفته الفرٌجً.

  2016التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 
 سم  28ص ؛  112

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   الوثبة               -بدنٌةالتربٌة ال -1
 

2842  

796,434 
 54أ 
 

 
 اسد خضٌر عباس محسن

تاثٌر منهج تعلٌمً ممترح وفك مستوى كفاءة االداء فً تعلم 
دٌالى :  -مهارة المفزة العربٌة ../ اسد خضٌر عباس محسن.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  93

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةرسالة الماجستٌر  فً 
 العنوان-أ   المفز )الجمناستن(    -2 التربٌة البدنٌة  -1
 

2843  

796,434 
 828أ 
 

 
 امال ماجد سلمان 

تاثٌر التمرٌنات البالٌستٌة وفما لبعض المتؽٌرات الباٌوكٌمٌاتٌة 
 -لمرحلة النهوض فً الموة الخاصة ../ امال ماجد سلمان.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد
2016  
 سم  28ص ؛  130

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ     المفز               -ٌة التربٌة البدن -1
 

2844  

796,434 
 524ب 

 
 بشار حمٌد عبدالمجٌد

مهارات تحلٌل المسار للمدرات التوافمٌة باالداء االولً لبعض 
المادسٌة : جامعة  -. الجمناستن ../ بشار حمٌد عبدالمجٌد

  2016كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة ،  –المادسٌة 

2845  



 سم  28ص : اٌض ؛  136
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ   ضٌة )الجمناستن(         التربٌة الرٌا -1
 

796,435 
 495ق 
 

 
 المرٌشً ، كرٌم عبٌس دمحم

تاثٌر تمرٌنات الموة االرتدادٌة لالطراؾ العلٌا بمصاحبة جهاز 
بؽداد  -مساعد لبعض المتؽٌرات ../ كرٌم عبٌس دمحم المرٌشً.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –: الجامعة المستنصرٌة  
 سم  28ص : اٌض ؛  165

 ة اطروحة الدكتوراه فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌ
 العنوان-أ      لذؾ الثمل            –ٌة التربٌة البدن -1
 

2846  

796,44 
 952خ 
 

 
 خنساء خطاب عبد االمٌر

تاثٌر االعلم المتمازج فً تطوٌر بعض المدرات الحركٌة 
واكتساب االداء الفتً لمهارات الحبل ../ خنساء خطاب عبد 

لوم كلٌة التربٌة البدنٌة وع –بابل : جامعة بابل -االمٌر.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  150
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-أ   الجمناستن               -التربٌة البدنٌة -1
 

2847  

796,44 
 229ط 
 

 
 الطائً ، دعاء عبد المجٌد دمحم

( فً ماوراء 5ESاثر استراتٌجٌة دورة التعلم الخماسٌة )
الذاكرة واداء التشكٌلة الحركٌة ../ دعاء عبد المجٌد دمحم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد -الطائً.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  117
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 نوانالع-أ    الجمناستن              -التربٌة البدنٌة  -1
 

2848  

796,44 
 43ؾ 

 
 فرح خضٌر ٌاس

تاثٌر تمرٌنات مهارٌة على وفك العادات العملٌة فً تعلم بعض 
 -الحركات االرضٌة بالجمناستن للسٌدات / فرح خضٌر ٌاس.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  151

 الرٌاضة رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم
 العنوان-أ  التعلم الحركً              -2الجمباز   -1
 

2849  

796,44  2850  



 نبراس عبد الستار حسوب 242ن 
انتمال اثر التعلم العمودي والمعكوس فً االداء الفنً لوثبتً 

الؽزال والسمكة للجمناستن االٌماعً / نبراس عبد الستار 
كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى -حسوب.
2016  

 سم  28ص : اٌض ؛  95
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

 العنوان-أ                                 الجمباز       -1
 

796,586 
 43ؾ 
 

 
 فرح خالد عبد هللا

تاثٌر تمرٌنات باستعمال مبارز ألً مبتكر فً بعض المدركات 
 -حركٌة وسرعة االستجابة ../ فرح خالد عبد هللا. –الحس 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  159
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ   المبارزة                – التربٌة البدنٌة -1
 

2851  

796,6 
 742ع 
 

 
 فوزي رشٌد دمحم

تمٌٌم الحمل التدرٌبً لمرحلة ما لبل المنافسة على وفك بعض 
 الخاص ../ فوزي رشٌد دمحمالمتؽٌرات الوظٌفٌة والتحمل 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –بؽداد : جامعة بؽداد -.
  2016للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  98
 رسالة الماجستٌر  فً علوم الرٌاضة

 العنوان-أ    الدراجات               -التربٌة البدنٌة  -1
 

2852  

796,8 
 689م 
 

 
 المعموري ، زهراء فخري عبٌد

تاثٌر اسلوب التنافس الممارن فً تطوٌر اهم المدرات الحركٌة 
 وتعلم اداء بعض المهارات ../ زهراء فخري عبٌد المعموري

  2016كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،  –بابل : جامعة بابل -.
 سم  28ص ؛  102

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-أ    سالح الشٌش              -نٌةالتربٌة البد -1
 

2853  

796,812 
 384أ 
 

 
 احمد شمس الدٌن مولود 

منهج تدرٌبً على وفك الصفات البدنٌة للمصارعٌن العالمٌٌن 
 -النخبة واثره فً االداء الفنً .../ احمد شمس الدٌن مولود.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –بؽداد : جامعة بؽداد

2854  



2016  
 سم  28ص ؛  97

 اطروحة دكتوراه  فً فلسفة التربٌة البدنٌة 
 العنوان-أ    المصارعة             -دنٌة التربٌة الب -1
 

796,812 
 567م 
 

 
 مصطفى عمٌل عبد الحسٌن سبع 

تاثٌر تمرٌنات خاصة وفك وسٌلة مساعدة لتطوٌر بعض 
المدرات البدنٌة والمسكات الفنٌة ../ مصطفى عمٌل عبد 

كلٌة التربٌة  –داد : الجامعة المستنصرٌة  بؽ -الحسٌن سبع.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  206
 رسالة الماجستٌر  فً علوم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ  المصارعة               –التربٌة البدنٌة  -1
 

2855  

796,812 
 862س 
    

 
 السلطانً ، كرار عبد الكاظم حاٌؾ 

تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر التوافك النفسً والحركً 
وتعلم بعض مسكات المصارعة ../ كرار عبد الكاظم حاٌؾ 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -. السلطانً
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  205
 رسالة الماجستٌر فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-أ  المصارعة الرومانٌة     –ة نٌالتربٌة البد -1
 

2856  

796,815 
 542ي 
 

 
 ٌزدان نجم عبد جعفر

حركً  –تاثٌر وسائل مساعدة فً تطوٌر االدران الحس 
دٌالى  -وسرعة ودلة مهارة الرفسة ../ ٌزدان نجم عبد جعفر.

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –: جامعة دٌالى 
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  153

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-أ    الكاراتٌة                 – التربٌة البدنٌة -1
 

2857  

796,83 
 834أ 
 

 
 أمجد دمحم وهاب

تاثٌر منهج تدرٌبً بادوات مساعدة ممترحة فً تطوٌر بعض 
دٌالى  -المإشرات الفسٌولوجٌة والمهارٌة../ أمجد دمحم وهاب.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –: جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  184

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ                  المالكمة    -التربٌة البدنٌة  -1

2858  



 

796,83 
 694س 

 

 
 السعٌدي ، دمحم عبد الخمرة عبد الصاحب

اثر تمرٌنات ممترحة على تطوٌر لوة اللكمات وفاعلٌة االداء 
 المهاري للشباب ../ دمحم عبد الخمرة عبد الصاحب السعٌدي

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -.
  2016ضة ، الرٌا

 سم  28ص : اٌض ؛  110
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ   المالكمة              – التربٌة البدنٌة -1
 

2859  

796,83 
 592غ 
 

 
 ؼزوان انهٌر المً 

بناء وتطبٌك ممٌاس الشبكة النفسٌة للمالكمٌن الناشئٌن الندٌة 
المادسٌة : جامعة  -الفرات االوسط / ؼزوان انهٌر المً.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –المادسٌة 
 سم  28ص : اٌض ؛  102

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ     المالكمة             –ٌة التربٌة البدن -1
 

2860  

796,86 
 898ت 
 

 
 التمٌمً ، ؼزوان صادق بنٌان لاسم 

دراسة تحلٌلٌة الهم المدرات العملٌة والحركٌة والمهارٌة 
لالعبً سٌؾ المبارزة والسٌؾ ../ ؼزوان صادق بنٌان لاسم 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -التمٌمً.
  2016وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  148
 ةرسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض

 العنوان-أ    المبارزة           –نٌة التربٌة البد -1
 

2861  

796,86 
 424ح 
 

 
 الحداد ، نور حاتم

التنبإ بنتائج المنافسات فً سٌؾ المبارزة بداللة االداء 
المهاري على وفك تصنٌؾ بعض المٌاسات ../ نور حاتم 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : جامعة بؽداد  -الحداد.
  2016الرٌاضة للبنات ، 

 سم  28ص : اٌض ؛  136
 اطروحة دكتوراه  فً علوم التربٌة الرٌاضٌة

 العنوان-أ      المبارزة         –البدنٌة  التربٌة -1
 

2862  

796,86 
 942ح 
 

 
 حواء ستار جبار 

المهارات النفسٌة والتفكٌر االستراتٌجً وعاللتهما بمستوى 

2863  



 اداء بعض المهارات الهجومٌة بالمبارزة / حواء ستار جبار
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –مٌسان : جامعة مٌسان  -.

  2016الرٌاضة ، 
 سم  28ص ؛  169

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ   المبارزة             –التربٌة البدنٌة  -1
 

796,86 
 52ر 
 

 
 رشا سالم بالسم 

تاثٌر تمرٌنات لمكونات الرشالة على بعض المدرات التوافمٌة 
بؽداد :  -واالدراكٌة ودلة اداء الهجوم  .../ رشا سالم بالسم .

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات  ،  –جامعة بؽداد 
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  161

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ     المبارزة            –نٌة تربٌة البدال -1
 

2864  

796,86 
 859ش 

 

 
 الشمسً ، ٌشار دمحم جلٌل مالن

اثر تدرٌبات )البالٌومترن( باختالؾ الشدد فً تطوٌر سرعة 
بابل :  -دلة الهجوم البسٌط ../ ٌشار دمحم جلٌل مالن الشمسً.

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ،  –جامعة بابل 
 سم  28ص : اٌض ؛  133

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة
 العنوان-أسالح الشٌش      المبارزة ب –التربٌة البدنٌة -1

 

2865  

796,86 
 249ؾ 
 

 
 فاروق جبار شنٌشل

بناء وتمنٌن ممٌاس تنظٌم الذات وعاللته باالنجاز الرٌاضً 
مٌسان : جامعة  -. لالعبً المبارزة / فاروق جبار شنٌشل

  2016كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –مٌسان 
 سم  28ص ؛  166

 علوم الرٌاضةرسالة الماجستٌر فً 
 العنوان-المبارزة                                           أ -1
 

2866  

796,86 
 424ن 
 

 
 كرار مصطفى لطٌؾ 

اهم المحددات االساسٌة النتماء العبً المبارزة الناشئٌٌن فً 
 -المنطمتٌن الوسطى والجنوبٌة / كرار مصطفى لطٌؾ .

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  –مٌسان : جامعة مٌسان 
 ،2016  

 سم  28ص ؛  115
 رسالة ماجستٌر فً التربٌة البدنٌة 

2867  



 العنوان-أ        المبارزة         -الرٌاضٌة التربٌة  -1
 

796,86 
 499م 
 

 
 مروة محمود علً 

تاثٌر تمرٌنات ممترحة فً بعض المدرات الوظٌفٌة والحركٌة 
وهجمة االٌماؾ بالؽطس لالعبً سالح الشٌش / مروة محمود 

كلٌة التربٌة البدنٌة  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة   -علً.
  2016، وعلوم الرٌاضة 

 سم  28ص : اٌض ؛  162
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ المبارزة                –التربٌة البدنٌة  -1
 

2868  

797,2 
 384أ 
 

 
 احمد دمحم فرحان 

تاثٌرتمرٌنات خاصة فً تطوٌربعض المتؽٌرات البدنٌة 
للشباب / احمد متر حرة 200والوظٌفٌة  واالنجاز لسباحً 

كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى -. دمحم فرحان
2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  157

اطروحة دكتوراه فلسفة ومبادئ التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة

 العنوان-أ                           السباحة     -1
 

2869  

797,21 
 994م 
 

 
 مهند كامل شاكر
بجهاز متمرح ذي مماومات مختلفة فً تطوٌر تاثٌر تمرٌنات 

بعض الصفات البدنٌة الخاصة وعاللتها بانجاز ../ مهند كامل 
كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى -. شاكر

2016  
 سم  28ص : اٌض ؛  173

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ    ة              السباح -ة التربٌة البدنٌ -1
 

2870  

797,21 
 42ن 
 

 
 ندى لٌس علً

تاثٌر برنامج تعلٌمً ممترح باستخدام تمنٌة الحرٌة النفسٌة 
EFT  للحد من الخوؾ فً تعلم السباحة الحرة / ندى لٌس
 علً

 سم  28ص : اٌض ؛  199
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العنوان-أ      السباحة             –نٌة التربٌة البد -1
 

2871  

797,25  2872  



 828ن 
 

 كمال مظفر مصطفى
تمرٌنات خاصة ممترحة )بالمماومات( فً تطوٌر بعض اشكال 

بؽداد :  -الموة ودلة التصوٌب الشؽال ../ كمال مظفر مصطفى.
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،  –الجامعة المستنصرٌة 

2016  
 سم  28ٌض ؛ ص : ا 152

 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 العنوان-أ                          كرة الماء      -1
 

797,54 
 232ج 
 

 
 الجاجانً ، مروة عبد الكرٌم عبد الرحمن 

تاثٌر تمرٌنات االٌروبن فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة 
 -والحركٌة للطالبات / مروة عبد الكرٌم عبد الرحمن الجاجانً.

  2016كلٌة التربٌة االساسٌة ،  –دٌالى : جامعة دٌالى
 سم  28ص : اٌض ؛  121

 رسالة ماجستٌر فً علوم التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة
 العنوان-أ   حة               السبا - التربٌة البدنٌة -1
 

2873  

799,21 
 594ق 
 

 
 المٌصر ، وسام ٌاسٌن برهان 

تاثٌر جهاوز ممترح وتمارٌن التوازن العضلً فً عمك 
الموس الخطافً لطرفً الثمل واالنجاز .../ وسام ٌاسٌن 

كلٌة التربٌة  –المادسٌة : جامعة المادسٌة  -برهان المٌصر.
  2016البدنٌة وعلوم الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  161
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة 

 العنوان-أ    الموس                -البدنٌة التربٌة  -1
 

2874  

799,2 
 ح 

 
 حسام عباس ٌاس

االداء المهاري تصمٌم وتصنٌع جهاز ممترح فً تطوٌر سرعة 
 ودلة التصوٌب بسالح الشٌش للناشئٌن / حسام عباس ٌاس

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  –بؽداد : الجامعة المستنصرٌة  -.
  2016الرٌاضة ، 

 سم  28ص ؛  130
 رسالة الماجستٌر  فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 عنوانال-أ    الرماٌة                -التربٌة البدنٌة  -1
 

2875  

           

           

           

           

           



           

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االدب والبالؼة

 

 

 

 
 

8,10952 

 564ا

 
 أسعد خضٌر اسكندر

مماربات النمد االسطوري فً النص المسرحً العرالً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,المعاصر/ أسعد خضٌر أسكندر

 2,16الفنون الجمٌلة، 

 سم28ص: اٌض؛ 178

رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة )االدب والنمد 
 المسرحً(

 العنوان -النمد   أ -ـ االدب المسرح1ً

 

2876  

8,10952 

 497ش

 
 الشرٌفً، حمٌد لطٌؾ مرٌوش

االٌماع فً شعرٌة النص المسرحً العرالً المعاصر/ حمٌد 
كلٌة الفنون  -ة بؽدادبؽداد: جامع -,لطٌؾ مرٌوش الشرٌفً

 2,16الجمٌلة، 

 سم28ص؛ 177

 أطروحة دكتوراه فلسفة/ الفنون المسرحٌة/ ادب ونمد
 العنوان -ـ النمد المسرحً   أ1

2877  



 

8,10952 

 742غ

 
 ؼفران كرٌم مشفً ٌاسٌن

انساق االنثروبولوجٌا فً النص المسرحً العرالً المعاصر/ 
 2,16الجمٌلة، كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 192

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة/ ادب ونمد مسرحً
 العنوان -ـ النمد المسرحً   أ1

 

2878  

8,10952 

 698ن

 
 النعٌمً، رافد محمود ماشً

تمثالت فوبٌا الدٌن فً الخطاب المسرحً المعاصر/ رافد 
كلٌة الفنون  -بؽداد: جامعة بؽداد -,محمود ماشً النعٌمً

 2,16الجمٌلة، 

 سم28ص؛ 168

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً االدب والنمد المسرحً

 العنوان -ـ النمد المسرحً   أ1

 

2879  

8,10952 

 42هـ

 
 هدى محمود عبد هللا

الٌات التناص ومماربانها فً العرض المسرحً/ هدى محمود 
 2,16كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد هللا

 سم28ص: اٌض؛ 142

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة/ االدب والنمد المسرحً
 العنوان -مسرحٌة   أ -ـ نمد االدب العرب1ً

 

288,  

8,10953 

 858ب

 
 بلسم خٌر هللا سباهً

 -,الدراسات السردٌة فً مجلة فصول/ بلسم خٌر هللا سباهً
 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 172

 فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر 
 العنوان -النمد   أ -ـ االدب العرب1ً

 

2881  

8,8 

 496ن

 
 الكرٌطً، دمحم حاكم حبٌب

ردود التستري على أبن أبً الحدٌد فً شرح نهج البالؼة/ دمحم 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,حاكم حبٌب الكرٌطً

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 172

 العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة 
التستري، سهل بن عبد هللا بن ٌونس )عالم  -2ـ البالؼة   1

2882  



 العنوان -باللؽة العربٌة(   أ
 

8,80,681 

 622د

 
 دعاء ثامر حمٌد

دراسة موضوعٌة  2,15 -3,,2شعر الطفولة فً العراق 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,فنٌة/ دعاء ثامر حمٌد

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ 272

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ شعر االطفال1

 

2883  

8,80,683 

 242أ

 
 ابراهٌم عبد الرضا رشم

 -,197مالمح الخٌال فً لصص االطفال فً العراق من )

بؽداد: الجامعة  -,/ ابراهٌم عبد الرضا رشم,,,(3,,2

 2,16االساسٌة، كلٌة التربٌة  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ ,27

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -(   أ3,,2 -,197العراق ) -ـ لصص االطفال1

 

2884  

8,8081 

 542ي

 
 ٌسرى سالم مزهر

الدرس الداللً فً شروح دٌوان الحماسة البً تمام/ ٌسرى 
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,سالم مزهر

2,16 

 سم28ص؛ 228

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
شعر الحماسة ولصائد )ابً  -2دواوٌن    -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -تمام(   ا
 

2885  

8,80825 

 24ع

 
 عبد المنتظر هادي كاظم عباس

التمثالت الدرامٌة والجمالٌة لمستوٌات االشهار فً الدراما 

بؽداد: جامعة  -,عباس التلفزٌونٌة/ عبد المنتظر هادي كاظم

 2,16كلٌةالفنون الجمٌلة،  -بؽداد

 سم28ص: اٌض؛ ,15

الفنون  -رسالة ماجستٌر فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة
 التلفزٌونٌة

 العنوان -ـ المسرحٌات التلفزٌونٌة   أ1

 

2886  

8,8083  
 حسٌن حمٌد مجٌد

2887  



 -,النبؤ السردي فً رواٌات ربٌع جابر/ حسٌن حمٌد مجٌد 599ح
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 161

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان -أبن جابر )لاص عرالً(   أ -2ـ المصص   1

 

8,8086 

 723خ

 
 الخفاجً، مثنى حسنعبود

هـ(/ مثنى حسن 255االنساق الثمافٌة فً رسائل الجاحظ )ت

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابلبابل: جامعة  -,عبود الخفاجً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 227

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة/ االدب
 العنوان -الجاحظ )شاعر(   أ -2ـ الرسائل االدبٌة  1

 

2888  

8,9 

 89ع

 
 علً حسن هذٌلً

/ علً حسن ,,,التفكٌن والتلمً بٌن النظرٌة والممارسة 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,هذٌلً

 سم28ص؛ 186

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -نمد   ا -ـ االدب1

 

2889  

8,901 

 298ب

 
 بتول عبد الزهرة ؼالم نعٌم

بؽداد:  -,شعر الشرسؾ العمٌلً/ بتول عبد الزهرة ؼالم نعٌم

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 392

 اللؽة العربٌةرسالة ماجستٌر اداب فً 
 ـ الشرٌؾ العملً )شاعر(1

289,  

8,902 

 948ش

 
 الشندل، أحمد ناصر حسٌن

توظٌؾ الرمز فً المسرح التركً المعاصر/ أحمد ناصر حسٌن 
كلٌة الفنون الجمٌلة،  -البصرة: جامعة البصرة -,الشندل

2,16 

 سم28ص؛ 2,9

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االدب والنمد المسرحً
 العنوان -المسرح التركً   أ -2ـ نمد المسرح   1

 

2891  

8,902 

 524م

 
 مسلر عربً جاسم

2892  



المراءة االركٌولوجٌة للنص المسرحً العربً المعاصر/ مسار 
كلٌة الفنون الجمٌلة،  -البصرة: جامعة البصرة -,عربً جاسم

2,16 

 سم28ص؛ 268

 رسالة دكتوراه فلسفة فً االدب
 العنوان -نمد   أ -ـ المسرحٌة العربٌة1

 

81, 

 88ا

 
 أمل سلمان حسٌن

مماربة من منظور  –االسالٌب البدٌعٌة فً ادب ابن الممنع 

 -بؽداد: جامعة بؽداد -,اللسانٌات النصٌة/ امل سلمان حسان

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,31

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة/ ادب
ابو دمحم عبد هللا )مفكر ابن الممفع،  -2ـ االدب العربً   1

 العنوان -فارسً(   ا
 

2893  

81, 

 89ع

 
 علً سلمان علً صالح

/ ,,,ثنائٌة المرٌة والمدنٌة فً شعر نازن المالئكة والسٌاب

كلٌة  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -,علً سلمان علً صالح

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 152

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة تخصص ادب
 العنوان -العربً   أـ االدب 1

 

2894  

81, 

 294ع

 
 العبٌدي، ضرؼام دمحم رضا علً

الموت والحٌاة فً المرن الثانً الى المرن الثامن للهجرة/ 

كلٌة  -واسط: جامعة واسط -,ضرؼام دمحم رضا علً العبٌدي

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 253

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ االدب العربً   ا1

 

2895  

81, 

 99ؾ

 
 فنن نجم عبد االله

المجاز فً الرإٌة النمدٌة العربٌة المعاصرة/ فنن نجم عبد 
 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى: جامعة دٌالى -,االله

 سم28ص؛ 169

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها تخصص )ادب(

2896  



 العنوان -ـ االدب العربً   أ1

 

81,07 

 894ع

 
 العكٌدي، عبد شاحوذ احمد سعٌد

المفضلٌات فً الدراسات العربٌة لدٌما وحدٌثا/ عبد شاحوذ 
كلٌة التربٌة  -االنبار: جامعة االنبار -,أحمد سعٌد العكٌدي

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 198

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -المفضلٌات   أ -2دراسات    -ـ االدب العرب1ً

 

2897  

81,08,23 

 294ز

 
 الزبٌدي، جنان دمحم فرحان

البنٌة السردٌة فً رواٌات فاضل العزاوي/ جنان دمحم فرحان 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الزبٌدي

 سم28ص؛ 253

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 )راوي عرالً(فاضل العزاوي  -2اللؽة العربٌة    -ـ السرد1

 أـ العنوان
 

2898  

81,08,928
7 

 954أ

 
 أٌسر ثامر محٌسن

أشعار النساء فً اختبارات أبً عبٌد هللا دمحم بن عمران 
 -واسط: جامعة واسط -,/ أٌسر ثامر محٌسن,,,المرزبانً

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛ 2,4

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ اللؽة
ابً عبد هللا دمحم بن عمران  -2   ـ المرأة فً االدب العرب1ً

 العنوان -المرزبانً )عالم لؽوي(   ا
 

2899  

81,08,928
7 

 982أ

 
 اٌمان عبد الحسٌن علً

/ ,,,الخطاب النمدي فً المنجز النسائً المصري المعاصر

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,أٌمان عبد الحسٌن علً

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 2,4

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها/ االدبأطروحة 
 -سٌزا للسم ونبٌلة ابراهٌم -2ـ المرأة فً االدب العربً   1

 العنوان -نالدات مصرٌات   أ
 

29,,  

81,08,928 
 الخفاجً، دمحم مهدي ٌاسٌن

29,1  



7 

 723خ

/ دمحممهدي ,,,تكمالت المراة فً الرواٌة العرالٌة واالٌرانٌة

كلٌة االداب،  -جامعة ذي لار ذي لار: -,ٌاسٌن الخفاجً

2,16 

 سم28ص؛ 199

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المرأة فً االدب العربً    أ1

 

81,08,928
7 

 92ر

 
 رنا رٌاض فٌاض

بؽداد:  -,السٌرة الذاتٌة النسوٌة فً العراق/ رنا رٌاض فٌاض

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 163

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العراق -االدب العربً -2ـ المرأة فً االدب العربً   1

 أـ العنوان
 

29,2  

81,08,928
7 

 992ر

 
 رٌهام جالل ستار

تجلٌات العنؾ النسوي فً سردٌات نوال السعدوي/ رٌهام 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,جالل ستار

 2,16االساسٌة، 

 سم28ص؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -نوال السعداوي   ا -2ـ المرأة فً االدب العربً   1

 

29,3  
 

81,08,928
7 

 224ص

 
 صابرٌن سمٌر عبد الخالك

المرأة العرالٌة فً سردٌات اسجون والمعتمالت/ صابرٌن 
كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد-,سمٌر عبد الخالك

2,16 

 سم28ص؛ 148

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المرأة فً االدب العربً   ا1

 

29,4  

81,08,928
7 

 247ص

 
 صادق شمخً جبر

/ صادق شمخً ,,,صورة المرأة فً كتب تراثٌة مختارة 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,جبر

 سم28ص؛ 236

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ المرأة فً االدب العربً   أ1

29,5  



 

81,08,928
7 

 958م

 
 مٌسم صباح خضٌر

 -,/ مٌسم صباح خضٌر,,,خطب النساء فً العصر االسالمً
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 147

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المرأة فً االدب العربً   أ1

 

29,6  

81,08,928
7 

 342و

 
 وجدان ٌعكوب محمود

/ 2,13 -3,,2الفضاء الروائً فً الرواٌة السنوٌة العرالٌة 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,وجدان ٌعكوب محمود

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ 298

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -أة فً االدب العربً   أـ المر1

 

29,7  

81,09 

 723خ

 
 الخفاجً، علً لٌس حمزة

ممبولة االنسجام فً النمد االدبً العربً حتى نهاٌة المرن 
بابلن جامعة  -,الخامس الهجري/ علً لٌس حمزة الخفاجً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 217

 العربٌة/ االدبرسالة ماجستٌر فً اللؽة 
 العنوان -نمد   أ -ـ االدب العرب1ً

 

29,8  

81,09 

 798ط

 
 الطفٌلً، حٌدر علً عبود

خطاب النمد االدبً عند ادوارد سعٌد/ حٌدر علً عبود 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل -,الطفٌلً

2,16 

 سم28ص؛ ,19

 أطروحة دكتوراه فلسفة لببؽة العربٌة وادابها
 ادوارد سعٌد )نالد فلسطٌنً( -2نمد    -االدب العربً ـ1

 أـ العنوان
 

29,9  

81,09 

 288ظ

 
 الظالمً، نضال حسٌب فلفل عبد

موجعات المصطلح النمد العربً المدٌم حتى نهاٌة المرن الرابع 

المادسٌة: جامعة  -,نضال حسٌب فلفل عبٌد الظالمً /الهجري

291,  



 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 252

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة
 العنوان -فمه   أ -ـ االدب العرب1ً

 

81,09 

 89ع

 
 علً كرٌم خضٌر

بؽداد:  -,الخطاب النمدي فً مجلة الكلمة/ علً كرٌم خضٌر 

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 292

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -مجلة الكلمة   ا -2نمد    -العربًـ االدب 1

 

2911  

81,096 

 323ح

 
 الحجاج، نوران جمعة ابراهٌم

االدب االندلسً بٌن محاوالت الممع وهاجس االبداع فً عهد 
البصرة: جامعة  -,/ نوران جمعة ابراهٌم الحجاج,,,االمارة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 2,9

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
 العنوان -العصر االندلسً   أ -ـ االدب العربً االندلس1ً

 

2912  

81,096 

 294ر

 
 رائد ٌونس لفته

السردٌة فً اخبار نفع الطٌب من ؼصن االندلس الرطٌب/ رائد 
كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,ٌونس لفته

2,16 

 سم28ص؛ 186

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة 
 العنوان -السردٌة   أ -2العصر االندلسً    -ـ االدب العرب1ً

 

2913  

81,096 

 322ر

 
 رحاب ماجد جودة لعٌبً

صورة االخر فً ادب الرحالت االندلسٌة ابن صباح 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -,/ رحاب ماجد جودة لعٌبً,,,نموذجا

 2,16كلٌة العلوم االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 132

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ االدب العربً االندلسً   ا1

 

2914  

81,099567  2915  



 سجا مجٌد حمٌد 32س
/ سجا ,,,الطفولة فً شعر رواد لصٌدة التفعلٌة فً العراق

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,مجٌد حمٌد

 سم28ص؛ 142

اللؽة العربٌة وادابها تخصص )ادب رسالة ماجستٌر فً 
 حدٌث(

 العنوان -العراق   أ -ـ االدب العربً الحدٌث1

 

811 

 54ا

 
 اسد حسٌن هادي

بابلن جامعة  -,/ اسد حسٌن هادي,,,شعر السٌد مسلم الحلً

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل

 سم28ص؛ 585

 رسالة ماجستٌر فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -مسلم الحلً )شلعر عرالً(   أ -2ـ الشعر العربً  1

 

2916  

811 

 242أ

 
 أبراهٌم عبد الرحمن دمحم

شروح أبٌات كتاب سٌبوٌه دراسة تحلٌلٌة/ ابراهٌم عبد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,الرحمن دمحم

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 257

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 أبن بشٌر سٌبوٌه )امام النجاة( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

2917  

811 

 242أ

 
 أبراهٌم خزعل خلٌفة حسٌن

التشكٌل االستعاري فً شعر أدٌب كمال الدٌن/ أبراهٌم خزعل 
كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,خلٌفة حسٌن

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 322

 فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر 
 العنوان -ادٌب كمال الدٌن )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2918  

811 

 944ج

 
 الجوذري، سامر عبد الكاظم جالب

الصورة عند الجٌلٌن الشعرٌٌن الستٌنً والسبعٌنً فً 
بابل: جامعة  -,/ سامر عبد الكاظم جالب الجوذري,,,العراق

 2,16االنسانٌة، كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل

 سم28ص؛ 237

2919  



 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ الشعر العربً   أ1

 

811 

 982خ

 
 الخوالنً، لاسم كرٌم أحمد حمد

صورة الذات فً شعر الشرٌؾ الرضً/ للسم كرٌم أحمد حمد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -دٌالى: جامعة دٌالى -,الخوالنً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,27

 رسالة ماجستٌر فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -الشرٌؾ الرضً )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

292,  

811 

 622د

 
 دعاء كاظم علً

المتحمك والضمنً فً شعر أبن عربً دراسة تفكٌكٌة/ دعاء 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,كاظم علً

 سم28ص ؛ ,13

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة 
 العنوان -أبن عربً )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2921  

811 

 89ز

 
 زمن دمحم مخٌسر ناصر

ثمافة النص فً شعر أبن حمد بن الصملً/ زمن دمحم مخٌسر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -ذي لار: جامعة ذي لار -,ناصر

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 213

 فً اللؽة العربٌة رسالة ماجستٌر
 العنوان -أبن حمد بن الصملً   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2922  

811 

 288س

 
 سالم دمحم ناصر

شعر أبن حماد العدوي: دراسة فً الموضوع والفن/ سالم دمحم 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء -,ناصر

2,16 

 سم28ص؛ 218

 بٌة وادابها/ ادبرسالة ماجستٌر فً اللؽة العر
 العنوان -ابن حماد العدوي )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2923  

811 

 429س

 
 السراي، عمر عجٌل جاسم

الهوٌة والشعر دراسة فً التجربة الفرٌد سمعان/ عمر عجٌل 

كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,جاسم السراي

2924  



2,16 

 سم28ص؛ 2,9

 العربٌة وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة
 العنوان -الفرٌد سمعان )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

811 

 949ش

 
 شٌرٌن كاظم ؼٌاض

بنٌة المصٌدة فً شعر دمحم سعٌد الحبوبً/ شٌرٌن كاظم 
 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,ؼٌاض

 سم28ص؛ 163

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 دمحم سعٌد الحبوبً )شاعر( -2 ـ الشعر العربً  1

 أـ العنوان
 

2925  

811 

 293ص

 
 الصبٌحاوي، مهدي مخٌلؾ كاعد

الثنائٌات الضربة فً شعر المتنبً )دراسة فً الموضوع 
البصرة:  -,والفن(/ مهدي مخٌلؾ كاؼد الصبٌحاوي

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -جامعةالبصرة

 سم28ص؛ 147

 العربٌة وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة
 العنوان -المتنبً )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2926  

811 

 823ص

 
 صالح راهً ابراهٌم

عالمات النص الشعري عند ٌحٌى السماوي/ صالح راهً 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ابراهٌم

 سم28ص؛ 228

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ٌحٌى السماوي )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً  1

 

2927  

811 

 922ض

 
 ضٌاء نوري أحمد جاسم

 -,الرحلة الخٌالٌة فً شعر المهجر/ ضٌاء نوري احمد جاسم
 2,16كلٌة ابن رشد،  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 194

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ الشعر العربً )شعر المهجر(   أ1

 

2928  

811 

 898ع

 
 العكٌلً، أسراء جاسم حسٌن

الطبٌعة مشلها به فً شعر المتنبً/ أسراء جاسم حسٌن 

2929  



 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,العكٌلً

 سم28ص؛ 111

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -المتنبً )شاعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

811 

 898ع

 
 العكٌلً، ختام سالم علً

جمالٌات البناء اللؽوي فً الخطاب الشعري عند لمٌعة عباس 
 -ذي لار: جامعة ذي لار -,عمارة/ ختام سالم علً العكٌلً

 2,16كلٌة االداب، 

 سم24ص؛ 341

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 لمٌعة عباس عمارة )شاعرة عرالٌة( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

293,  

811 

 629ن

 
 الكعبً، لاسم خرٌبط طاهر

بؽداد:  -,الزمن فً شعر الجواهري/ لاسم خرٌبط طاهر الكعبً

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 267

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الجواهري )شاعر عرالً(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2931  

811 

 384م

 
 هرٌس جواد دمحم ابراهٌم

شعر المتنبً فً ضوء نظرٌة افعال الكالم/ دمحم ابراهٌم هرٌس 

 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار -,جواد

 سم28ص؛ 235

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ لؽة

 العنوان -المتنبً )شعر(   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2932  

811 

 492م

 
 مروان جمعة عزوز

 -,/ مروان جمعة عزوز,,,لمحسن الصوريشعر عبد ا
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 276

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ لؽة
 عبد المحسن الصوري )شاعر عرالً( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

2933  

811  
 المظفر، زهراء عبد الكاظم دمحم

2934  



شعر أحمد المظفر/ زهراء عبد الكاظم دمحم البنٌة االٌماعٌة فً  674م
 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,المظفر

 سم28ص؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أحمد المظفر )شاعر(   ا -2ـ الشعر العربً   1

 

811 

 952م

 
 مٌساء دمحم كرٌم

 -,مٌساء دمحم كرٌمأداب أبن العمٌد بٌن دراسٌة لدٌما وحدبثا/ 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 231

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ابن العمٌد )ادٌب(   أ -2ـ االدب العربً   1

 

2935  

811 

 959م

 
 الموسوي، حوراء ابراهٌم جاسم

ضوء معاٌٌره التجربة الشعرٌة عند أبن رشٌك المٌروانً فً 
بؽداد:  -,البالؼٌة والنمدٌة/ حوراء ابراهٌم جاسم الموسوي

 2,16كلٌة ابتربٌة االسالمٌة،  -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ ,,4

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 ألبن رشٌك المٌروانً )شاعر( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

2936  

811 

 42ن

 
 ندى عماد عبد االمٌر

المكان فً شعر رعد عبد المادر/ ندى عماد عبد شعرٌة 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,المادر

 سم28ص؛ 137

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 رعد عبد المادر )شاعر عرالً( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

2937  

811 

 542ن

 
 النصراوي، زٌنب حمٌد عبد االمٌر عبود

لؽة الشعر فً دٌوان حروب الردة/ زٌنب حمٌد عبد االمٌر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,عبود النصراوي

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 274

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ ادب
 العنوان -دواوٌن ولصائد   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2938  



811 

 949ن

 
 نورة دمحم عباس

 -,هـ/ نورة دمحم عباس656حجاج عند الشعراء السود حتى ال
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بابل: جامعة بابل

 سم28ص؛ 246

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ ادب
 العنوان -شعراء السود   أ -2ـ الشعر العربً   1

 

2939  

811 

 952و

 
 الوٌساوي، عباد حمزة شهٌد

الثمافٌة فً شعر لمٌعة عباس عمارة/ عباد تجلٌات االنساق 
كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,حمزة شهٌد الوٌساوي

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 213

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 لمٌعة عباس عمارة )شاعرة عرالٌة( -2ـ الشعر العربً   1

 أـ العنوان
 

294,  

8110,,8 

 229ؾ

 
 بدفاتن لاسم ع

/ فاتن لاسم ,,,حجازٌات الشرٌؾ الرضً ونجدٌات الطؽرائً

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,عبد

 سم28ص؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
الطؽرائً  -3الشرٌؾ الرضً )شاعر(  -2ـ الشعر العربً   1

 العنوان -)شاعر(   أ
 

2941  

8110,,8 

 498م

 
 صادقمرٌم جعفر 

البناء السردي فً شعر الحروب فً المرن الرابع الهجري 

 -,)المتنبً وأبو فراس الحمدانً اختٌارا(/ مرٌم جعفر صادق
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 155

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
فراس المتنبً وأبو  -2ـ الشعر العربً )شعر الحروب(   1

 العنوان -الحمدانً )شعراء(   أ
 

2942  

8110,,9 

 999ر

 
 رنٌن ناظم ٌوسؾ

حداثة أبً تمام فً ضوء النمد العربً المدٌم حتى نهاٌة المرن 
 -البصرة: جامعة البصرة -,الرابع الهجري/ رنٌن ناظم ٌوسؾ

 2,16كلٌة االداب، 

2943  



 سم28ص؛ 197

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 ابو تمام حبٌب بن أوس )شاعر( -2نمد    -العربًـ الشعر 1

 أـ العنوان
 

8110,,9 

 828ي

 
 ٌمامة عزٌز حمزة عزٌز

بؽداد:  -,شعر الصاحب بن عباد/ ٌمامة عزٌز حمزة عزٌز

 2,16كلٌة التربٌة،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 195

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
أبو الماسم أسماعٌل بن أبً الحسن  -2نمد    -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -عباد بن العباس   أ
 

2944  

8110,1,9 

 284ع

 
 العامري، ساهرة علٌوي حسٌن

/ ساهرة ,,,الزمان والمكان فً دٌوان الموشحات االندلسٌة

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,علٌوي حسٌن العامري

 2,16للعلوم الصرفة، 

 سم28ص؛188

 فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها أطروحة دكتوراه
 العنوان -ـ الموشحات االندلسٌة   أ1

 

2945  

8110,22 

 944ح

 
 حٌدر جلٌل جبر

مدح الرسول االعظم )صلى هللا علٌه واله وسلم( فً شعر 

/ حٌدر جلٌل ,,,الشعراء المسٌحٌٌن العرب فً العصر الحدٌث

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,جبر

 سم28ص؛ 181

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -ـ شعر الفخر والمدٌح   أ1

 

2946  

8110,3 

 849ش

 
 الشمري، سلوى خلٌل علً سالم

/ سلوى خلٌل ,,,بنٌة النص التراثً طبمة شعراء المراتً

كلٌة التربٌة  -االنبار: جامعة االنبار -,علً سالم الشمري

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ ,14

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أبن سالم   أ -2الرثاء    -ـ الشعر العرب1ً

 

2947  



8110,3 

 849ش

 
 الشامً، عبد الرحمن علوان حسن

(/ عبد ,2,1 -,195لؽة الشعر الحسٌنً الحدٌث فً العراق )

 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,الرحمن علوان حسن الشامً

 2,16كلٌة التربٌة، 

 سم28ص؛243

 رسالة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الرثاء )اهل البٌت(   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2948  

8110,3 

 224ص

 
 صابرٌن ؼالب كاظم

رثاء االباء البنائهم وشكواهم فً الشعر الهذلً/ صابرٌن 
 2,16بؽداد: الجامعة االداب،  -,ؼالب كاظم

 سم28ص؛ 126

 اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -رثاء )الشعر الهذلً(   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2949  

8110,64 

 972أ

 
 أنفال عبد االمٌر كرٌم عبود

التحوالت االجتماعٌة واثرها فً موسٌمى الشعر العربً حتى 
بؽداد:  -,اواخر العصر العباسً/ انفال عبد االمٌر كرٌم عبود

 22,16نات، كلٌة التربٌة للب -جامعة بؽداد

 سم28ص؛ 185

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر العباسً   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

295,  

8112,7 

 924ب

 
 البهادلً، ماجد هاشم نعمه

 -,الفاظ الطبٌعة فً شعر الحوصً/ ماجد هاشم نعمة البهادلً
 2,16كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 351

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -دراسات   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2951  

8110,8,2 

 949م

 
 مودة عبد الرحٌم سعٌد

بؽداد: جامعة  -,/ مودة عبد الرحٌم سعٌد,,,شعر أبن الخٌمً

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ ,12

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -أبن الخٌمً )شاعر(   أ -2الشعر العربً   ـ 1

2952  



 

8110,82 

 89ع

 
 علً جواد عبادة

االسالٌب الحجاجٌة فً الخطاب السٌاسً عند الشاعرٌن 
المادسٌة: جامعة  -,)الزهاوي والرصافً(/ علً جواد عبادة

 2,16كلٌة االداب،  -المادسٌة

 سم28ص؛ 168

 بهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادا
 العنوان -ـ الزهاوي والرصافً )شعراء(   أ1

 

2953  

8110,94 

 549ب

 
 البصري، ٌاس عوض رشٌد

المرجعٌات الثمافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن/ ٌاس عوض 

 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,رشٌد البصري

 سم28ص؛ 181

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 ادٌب كمال الدٌن )شاعر( -2الشعر    -ـ االدب العرب1ً

 أـ العنوان
 

2954  

8110,94 

 959م

 
 الموسوي، بتول نعمة علً

مفهوم الشعر فً الموروث االدبً المدٌم/ بتول نعمة علً 
كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -,الموسوي

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 2,2

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -االدب   أ -2العربً   ـ الشعر 1

 

2955  

8110,9567 

 384أ

 
 أحمد سعٌد دمحم

/ احمد سعٌد ,,,هـ(547 -هـ447االخرٌن فً الشعر العرالً )

كلٌة التربٌة االساسٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,دمحم

2,16 

 سم28ص؛ ,22

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -دراسات   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2956  

81101 

 384أ

 
 احمد جلٌل وٌس

 -,المصٌدة المصٌرة فً الشعر الجاهلً/ أحمد جلٌل وٌس
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

2957  



 سم28ص؛ 291

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر الجاهلً   ا -ـ الشعر العرب1ً

 

81101 

 922أ

 
 آٌات ضٌاء مهدي

العصر الجاهلً/ آٌات  -البنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌن
كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,ضٌاء مهدي

2,16 

 سم28ص؛ 225

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 شعر الصعالٌن -2العصر الجاهلً    -ـ الشعر العرب1ً

 أـ العنوان
 

2958  

81101 

 924ج

 
 ماهودالجواري، جنان خالد 

الحجاج فً شعر الصعالٌن فً العصرٌن الجاهلً واالموي/ 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جنان خالد ماهود الجواري

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ ,,2

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر الجاهلً   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2959  

81101 

 289د

 
 دالٌا أحمد عكاب

افعال الكالم فً الشعر الجاهلً دراسة فً النصوص الحوادث/ 
 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,دالٌا أحمد عكاب

 سم 28ص؛ 172

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -الشعر الجاهلً   أ -ـ اللؽة العربٌة1

 

296,  

81101 

 879د

 
 الدلفً، جلٌل داود عبد هللا

 -,الشعر الجاهلً/ جلٌل داود عبد هللا الدلفًالنرجسٌة فً 
 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم28ص؛ 2,1

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر الجاهلً   ا -ـ الشعر العرب1ً

 

2961  

81101 

 938هـ

 
 هٌثم عبد الحسٌن مرٌوش فرمان

)امرإ المٌس انموذجا(/ الشفرات النصٌة فً المصٌدة الجاهلٌة 

2962  



كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,هٌثم عبد الحسٌن مرٌوش فرمان

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 154

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ ادب

 امرإ المٌس )شاعر جاهلً( -2ـ الشعر الجاهلً   1

 أـ العنوان
 

81101,7 

 942ب

 
 بٌداء حسن سلمان

شعر الفرسان فً الجاهلٌة/ بٌداء حسن البنٌة االٌماعٌة فً 

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سلمان

 سم28ص؛ 183

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العصر الجاهلً -ـ الشعر العرب1ً

 

2963  

81101,7 

 822ن

 
 الكالبً، لصً اسماعٌل جبار حمود

الملصمات العشر/ لصً اسماعٌل جبار  التصوٌر الحركً فً
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -,حمود الكالبً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 242

 رسالة ماجستٌر فً فلسفة اللؽة العربٌة

 العنوان -دراسات   أ -العصر الجاهلً -ـ الشعر العرب1ً

 

2964  

81103 

 224ج

 
 جابر خمٌس عباس
شعر الفرسان حتى نهاٌة العصر االموي/ البنٌة السردٌة فً 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -,جابر خمٌس عباس

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 261

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة/ االدب
 العنوان -ـ الشعر العربً االموي   أ1

 

2965  

81103 

 87خ

 
 الخلك، كرٌم حمٌد منشد 

/ كرٌم ,,,وموالٌهم فً شعر العصر االمويتورات العلوٌٌن 

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,حمٌد منشد الخلك

2,16 

 سم28ص؛ 3,6

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر االموي   أ -ـ الشعر العرب1ً

2966  



 

81103 

 268ؾ

 
 فاطمة سعدون حافظ

/ ,,,التوابع فً شعر شعراء الؽزل العذري فً العصر االموي

كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,فاطمة سعدون حافظ

2,16 

 سم28ص؛ 129

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -العصر االموي   ا -ـ الشعر العرب1ً

 

2967  

81103 

 698ن

 
 النعٌمً، سرى احمد صالح حمود

االموي فً الرسائل واالطارٌح الجامعٌة فً كلٌة نمد الشعر 
م/ سرى احمد صالح ,,,2االداب/ جامعة بؽداد الى سنة 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,حمود النعٌمً

 سم28ص؛ 476

 اطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الشعر العربً االموي   ا1

 

2968  

81103,7 

 592أ

 
 جواد كاظم آشوات

مظاهر الترؾ وأثره فً الشعر االموي بٌئتا مكة والمدٌنة 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -,اختٌارا/ اشواق جواد كاظم

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 235

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العصر االموي -ـ الشعر العرب1ً

 

2969  

81104 

 989ط

 
 عباس عبد عساؾ الطوكً، أحمد

فاعلٌة الشعر العباسً فً سلطتً الحاكم والنالد حتى منتصؾ 
 -,المرن الرابع الهجري/ أحمد عباتس عبد عساؾ الطوكً

 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط

 سم28ص؛ 241

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر العباسً   ا -ـ الشعر1

 

297,  

81104 

 894ع

 
 العمٌري، زٌنب رضا كرٌم دمحم

اللؽة الشعرٌة فً شعر شهاب الدٌن احمد العزازي/ زٌنب رضا 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,كرٌم دمحم العمٌري

2971  



 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,29

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
شهاب الدٌن أحمد  -2العصر العباسً    -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -العزازي )شاعر عباسً(   أ
 

81105 

 944ح

 
 حٌدر دمحم كاظم

صورة االخر فً شعر الشعراء السود من العصر االسالمً الى 

بؽداد: الجامعة  -,نهاٌة العصر العباسً الثانً/ حٌدر دمحم كاظم

 2,16كلٌة التربٌة،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 176

 اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجستٌر فً 
 العنوان -العصر العباسً الثانً   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2972  

81105 

 492ع

 
 عروبة كاظم شعبان

هـ دعبل 284هـ/ 246مظاهر السلطة فً الشعر العباسً 

بؽداد: الجامعة  -,الخزاعً والبحتري/ عروبة كاظم شعبان

 2,16المستنصرٌة، كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ ,13

 تٌر فً اللؽة العربٌة وادابهارسالة ماجس
 العنوان -العصر العباسً الثانً   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2973  

81105,7 

 642ق

 
 المطرانً، سعد عزٌز شنو

/ سعد عزٌز شنو ,,,الفصول والؽاٌات البً العالء المعري

 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,المطرانً

 سم28ص؛ 176

 اللؽة العربٌة وادابهاأطروحة دكتوراه فً 

 دراسات -العصر العباسً -ـ الشعر العرب1ً

 العنوان -ـ ابو العالء المعري، أحمد بن عبد هللا )شاعر(   أ2

 

2974  

8110567 

 296ر

 
 الربٌعً، مرتضى سعدي جبار

االنشاء السٌنوؼرافً وخطاب الصورة فً العرض المسرحً 
 -جامعة بؽدادبؽداد:  -,العرالً/ مرتضى سعدي جبار الربٌعً

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص: اٌض؛ 142

 رسالة ماجستٌر فً الفنون الجمٌلة/ تمنٌات
 العنوان -ـ المسرحٌات العرالٌة   أ1

2975  



 

81106 

 384ا

 
 احمد حسون حربً

الوالء االجتماعً وأثره فً الشعر االندلسً فً عصر 
بؽداد: الجامعة  -,/ أحمد حسون حربً,,,الطوائؾ 

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 359

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -هـ(   أ898 -,,4ـ الشعر العربً االندلسً )1

 

2976  

81106 

 949ز

 
 الزٌدي، أٌمان حمٌد هدرس

الفضاء الشعري فً الؽزل االندلسً من الفتح حتى نهاٌة 

الجامعة بؽداد:  -,عصر الطوائؾ/ أٌمان حمٌد هدرس الزٌدي

 2,16كلٌة االداب،  -المستنصرٌة

 سم28ص؛ 197

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الشعر العربً االندلسً   أ1

 

2977  

81106 

 384م

 
 الدمحماوي، حسن جاسب فاتح

هـ(/ حسن 362الحمول الداللٌة فً شعر أبن هانئ االندلسً )

كلٌة االداب،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,جاسب فاتح الدمحماوي

2,16 

 سم28ص؛ 316

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 أبن هانئ االندلسً )شاعر( -2االندلسً    -ـ الشعر العرب1ً

 أـ العنوان
 

2978  

81106,7 

 58ر

 
 رسل لاسم مهدي عبد

/ رسل ,,,انماط الصورة الشعرٌة عند شعراء مملكة بنً عباد

 2,16كلٌة االداب،  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,لاسم مهدي عبد

 سم28ص؛ 231

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -دراسات   أ -العصر االندلسً -ـ الشعر العرب1ً

 

2979  

81106,7 

 74ر

 
 رؼد فاضل علً

بؽداد: جامعة -,/ رؼد فاضل علً,,,تضمٌن مشاهد المصة 

 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد

298,  



 سم28ص؛ 232

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌةرسالة 
 العنوان -دراسات  أ -العصر االندلسً -ـ الشعر العرب1ً

  

81106,7 

 42س

 
 سرى ظافر سلمان

 -,/ سرى ظافر سلمان,,,شعر الفصح فً عصر بنً االحمر
 2,16كلٌة االداب،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 163

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 -العصر االندلسً )عصر بنً االحمر( -العربًـ الشعر 1

 العنوان -دراسات    أ
 

2981  

81109 

 649س

 
 السعدي، أحمد حسٌن حسن

/ ,,,الظواهر الشفاهٌة بالكتابة فً المصٌدة العرالٌة الحدٌثة 

كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,أحمد حسٌن حسن السعدي

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 366

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌةاطروحة 
 العنوان -الشعر الحر   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2982  

811091 

 42هـ

 
 هدى بازول فرهود

ذي  -,الفكر الشعري فً العصر الجاهلً/ هدى بازول فرهود

 2,16كلٌة االداب،  -لار: جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 254

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العصر الجاهلً   أ -العربًـ الشعر 1

 

2983  

811092 

 944ح

 
 حٌدر حمٌد شراد

االؼتراب فً الشعر االسالمً واالموي ممارنة سٌمٌائٌة/ حٌدر 
كلٌة التربٌة للعلوم  -ذي لار: جامعة ذي لار -,حمٌد شراد

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 153

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 الشعر فً العصر االموي -2صر االسالمً   الع -ـ الشعر1

 العنوان -ـ االؼتراب   أ3

 

2984  

811092  2985  



 الشبلً، ٌاسر عمار مهدي 298ش
/ ,,,الطبٌعة رمزا فً الشعر العرالً الحدٌث )مابعد الرواد(

كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,ٌاسر عمار مهدي الشبلً

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 227

 دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة أطروحة
 العنوان -ـ الشعر العرالً   أ1

 

811092 

 923ؾ

 
 فإاد سالم رشٌد أحمد

االؼتراب السٌاسً فً شعر صدر االسالم/ فإاد سالم رشٌد 
كلٌة التربٌة للعلوم  -الموصل: جامعة الموصل -,أحمد

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ ,41

 وادابها رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -عصر صدر االسالم   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2986  

811092,7 

 972أ

 
 أنؽام ناصر عبٌد كسار

الرجعٌات الثمافٌة فً لصٌدة الرواد العمودٌة/ أنؽام ناصر عبٌد 
 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,كسار

 سم28ص؛ 218

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العراق -العربً ـ الشعر1

 

2987  

812092,7 

 526خ

 
 الخزاعً، فٌصل ؼازي شاكر

المتؽٌرات االجتماعٌة وانعكاساتها فً نصوص )عبد علً 
البصرة:  -,حسن( المسرحٌة/ فٌصل ؼازي شاكر الخزاعً

 2,16كلٌة الفنون الجمٌلة،  -جامعة البصرة

 سم28ص؛ 2,9

 المسرحٌة )ادب ونمد(رسالة ماجستٌر فً الفنون 

 دراسات -العراق –ـ المسرحٌة العربٌة 1

 العنوان -ـ عبد علً حسن )مسرحً(   أ2

 

2988  

811092,7 

 264س

 
 الساعدي، وسام عبد الحسن عبد الكاظم

الصورة الفنٌة فً شعر حمٌد لاسم/ وسام عبد الحسن عبد 
كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الكاظم الساعدي

2,16 

 سم28ص؛ 181

2989  



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 حمٌد لاسم )شاعر( -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 أـ العنوان
 

811092,7 

 94ش

 
 شهد سالم عبد حسون

/ شهد ,,,المركز والهامش فً المصٌدة النسوٌة العرالٌة

للعلوم كلٌة التربٌة  -بابل: جامعة بابل -,سالم عبدحسون

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 237

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/ ادب
 المراة فً االدب -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 أـ العنوان
 

299,  

811092,7 

 823ص

 
 صالح نجم الدٌن أمٌن بابان

الرإى الفلسفٌة فً شعر ممطعات صدر االسالم/ صالح نجم 
كلٌة التربٌة  -جامعة كركونكركون:  -,الدٌن أمٌن بابان

 2,16للعلوم االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 145

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -الفلسفة   أ -2ـ الشعر )صدر االسالم(   1

 

2991  

811092,7 

 524م

 
 مسار حمٌد عبد

ذي  -,تحوالت الخطاب فً شعر عمٌل علً/ مسار حمبد علً

 2,16داب، كلٌة اال -لار: جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 268

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 عمٌل علً )شاعر( -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 أـ العنوان
 

2992  

8110972,7 

 924م

 
 المٌادة عبد المادر عمران

الشعر فً عصر الفاطمٌة فً المرن الرابع والخامس 
بؽداد: جامعة  -,/ مٌادة عبد المادر عمران,,,الهجرٌٌن

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 275

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العصر الفاطمً -ـ الشعر العرب1ً

 

2993  



811092,7 

 959م

 
 الموسوي، زٌنب عزٌز هادي

/ ,,,2 -,195صورة المرىة فً الشعر العربً فً كربالء 

 -,زٌنب عزٌز هادي الموسوي -,عزٌز هادي الموسويزٌنب 
 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -كربالء: جامعة كربالء

 سم28ص؛ 232

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -المرأة    أ -2دراسات    -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

2994  

811092,7 

 254ي

 
 الٌاسري، سندس حبٌب رحمة

ر دمحم علً كاظم كاظم حٌدر/ سندس حبٌب رحمة شع
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,الٌاسري

 سم28ص؛ ,37

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -دراسات   أ -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

2995  

81109567 

 898ت

 
 التمٌمً، صباح حسن عبٌد

/ صباح حسن ,,,المعاصرالنص الموازي فً الشعر العرالً 

كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالءن جامعة كربالء-,عبٌد التمٌمً

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 363

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها/ االدب
 العنوان -ـ الشعر العرالً   أ1

 

2996  

81109567 

 495ح

 
 الحرٌشاوي، سلٌم لاسم زعٌج

فً الدراسات االكادٌمٌة لجامعة نمد الشعر العرالً الحدٌث 

بؽداد: جامعة  -,/ سلٌم لاسم زعٌج الحرٌشاوي,,,بؽداد

 2,16كلٌةالتربٌة،  -بؽداد

 سم28ص؛ 3,5

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -العراق الحدٌث   أ -ـ الشعر العرب1ً

 

2997  

81109567 

 529ع

 
 العزاوي، سجى عبد الرضا هاشم

/ ,2,1الومضة فً الشعر العرالً المعاصر حتى المصٌدة 

كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -,سجى عبد الرضا هاشم العزاوي

 2,16التربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 141

2998  



 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الشعر العرالً   أ1

 

8110992 

 992س

 
 سٌناء ماجد محمود

/ سٌناء ماجد ,,,الشعر العرالً الحدٌثالرباعٌات فً 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,محمود

 سم28ص؛ 215

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   ا -العراق -ـ الشعر العرب1ً

 

2999  

812 

 89ع

 
 علً سمٌر عوض

العربً/ علً الفكر التنوٌري وتمثالته فً الخطاب المسرحً 
كلٌة الفنون الجمٌلة،  -بابل: جامعة بابل -,سمٌر عوض

2,16 

 سم28ص؛ 164

 رسالة ماجستٌر فً الفنون المسرحٌة
 العنوان -ـ المسرحٌة العربٌة   أ1

 

3,,,  

813 

 224ج

 
 جبار سلطان حسن

/ جبار 2,15 -,,,2تمنٌات السٌنما فً الرواٌة العربٌة 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سلطان حسن

 سم28ص؛ ,41

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان ,ـ المصة العربٌة   أ1

 

3,,1  

813 

 29هـ

 
 هبة دمحم رحٌم حسن

رواٌة عزرائٌل لٌوسؾ زٌدان دراسة تؤوٌلٌة/ هبة دمحم رحٌم 
 2,16كلٌة التربٌة،  -بابل: جامعة بابل -,حسن

 سم28ص؛ 158

 ماجستٌر فً اللؽة العربٌةرسالة 
 العنوان -ٌوسؾ زٌدان )روائً(   أ -2ـ المصة العربٌة   1

 

3,,2  

8130,,7 

 824ع

 
 عمار ابراهٌم عزت دمحم

 -,/ عمار ابراهٌم عزت دمحم,,,رواٌة فرانكشتاٌن فً بؽداد 
 2,16كلٌة االداب،  -ذي لار: جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 184

3,,3  
 



 ادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة و
 العنوان -دراسات   أ -ـ الرواٌات العربٌة1

 

8130,,8 

 42س

 
 سرى حسٌن كاظم

بنٌة االلفال والنهاٌة فً لصص دمحم خضٌر/ سرى حسٌن 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,كاظم

2,16 

 سم28ص؛ 167

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 دمحم خضٌر )لاص عرالً( -2ـ المصص العربٌة   1

 أـ العنوان
 

3,,4  

8130,1 

 97س

 
 سٌؾ عبد مجباس

/ سٌؾ 2,14 -3,,2لؽة المصة العرالٌة المصٌرة من عام 

 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد مجباس

 سم28ص؛ 235

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -ـ المصة العربٌة )العرالٌة(   أ1

 

3,,5  

8130,1 

 492م

 
 مروة ٌاس شمال

تمنٌاتالسرد المصصً فً لصص اٌناس البدران المصٌرة/ 
 2,16كلٌة التربٌة،  -واسط: جامعة واسط -,مروة ٌاس شمال

 سم28ص؛ 158

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 أٌناس البدران )لاصة عرالٌة( -2ـ المصص المصٌرة   1

 أـ العنوان
 

3,,6  

8130,2 

 582م

 
 المشلب، فارس ناٌؾ فاٌز

/ فارس ناٌؾ فاٌز 2,13 -3,,2الموت فً الرواٌة العرالٌة 

كلٌة  -جامعة المادسٌة -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,المشلب

 2,16التربٌة، 

 سم28ص؛ 233

 أطروحة فلسفة  فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المصة العربٌة)العرالٌة(   أ1

 

3,,7  

8130,3 

 229أ

 
 ال نوري أحمدأبته

 -,الشخصٌة فً رواٌات مٌسلون هادي/ أبتهال نوري أحمد

3,,8  



 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص؛ 97

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -مٌسلون هادي   أ -2ـ الرواٌات   1

 

8130,3 

 528ب

 
 البصام، أحمد مجٌد شاكر

(/ أحمد 2,15 -,2,1) شعرٌة السرد فً الرواٌة العرالٌة

كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,مجٌد شاكر البصام

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 383

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المصة العربٌة )العرالٌة(   أ1

 

3,,9  

8130,3 

 59ح

 
 حسن مجاد عبد الكرٌم

 -,/ حسن مجاد عبد الكرٌم,,,العربًرواٌة االجٌال فً االدب 
 2,16كلٌة التربٌة،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 334

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الرواٌات   أ1

 

3,1,  

8130,3 

 994ز

 
 زهٌر هداد سلمان

 -,المؽٌب فً رواٌات مهدي عٌسى / زهٌر هداد سلمان
 2,16كلٌة التربٌة،  -ةالمادسٌة: جامعة المادسٌ

 سم28ص؛ 139

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 مهدي عٌسى )لاص عرالً( -2أدب عربً    -ـ الرواٌات1

 أـ العنوان
 

3,11  

8130,3 

 982ش

 
 شٌماء دمحم عبد الحمٌد

البناء اللؽوي فً رواٌات عبد الرحمن مجٌد الربٌعً/ شٌماء 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,دمحم عبد الحمٌد

 سم28ص؛ 234

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 عبد الرحمن مجٌد الربٌعً )روائً عرالً( -2ـ المصص   1

 أـ العنوان
 

3,12  

8130,3  3,13  



 عماد جاسم سلمان 824ع
/ عماد جاسم ,,,تمثل الهوٌات الفرعٌة فً الرواٌة العرالٌة 

 2,16كلٌة االداب،  -العرالٌةبؽداد: الجامعة  -,سلمان

 سم28ص؛ 212

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها/ تخصص ادب حدٌث
 (2,14 -3,,2الرواٌة العرالٌة ) -ـ االدب العرب1ً

 أـ العنوان
 

8130,3 

 493م

 
 مروج حسٌن دمحم عبد هللا

الفضاء الروائً فً رواٌات برهان الخطٌب/ مروج حسٌن دمحم 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,عبد هللا

 سم28ص؛ 149

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -برهان الخطٌب )لاص عرالً(   أ -2ـ المصص   1

 

3,14  

8130,3 

 29هـ

 
 هبة سعد أحمد

البناء الفنً للشخصٌة فً الفرواٌات الفائزة بجائزة البوكر 
كلٌة التربٌة  -جامعة بؽدادبؽداد:  -,العربٌة/ هبة سعد أحمد

 2,16للعلوم االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 224

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ادب عربً   أ -ـ الرواٌات1

 

3,15  

8130,3 

 59و

 
 وسن عبد السادة جودة دمحم

االحتفالٌة فً الرواٌات ابراهٌم الكونً/ وسن عبد السادة 
 2,16كلٌة التربٌة للبنات،  -بؽدادبؽداد: جامعة  -,جودة دمحم

 سم28ص؛ 258

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ابراهٌم الكونً )روائً(   ا -2ـ المصص   1

 

3,16  

8130567 

 294ر

 
 رائد جمٌل عكلو

/ رائد ,,,الشخصٌة المستلبة فً الرواٌة العرالٌة المعاصرة

كلٌة التربٌة للعلوم  -لارذي لار: جامعة ذي  -,جمٌل عكلو

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 254

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ المصة العرالٌة   أ1

3,17  



 

81309 

 959أ

 
 االوسً، راما عبد الجلٌل راضً

/ راما عبد الجلٌل ,,,المفارلة فً الرواٌة العرالٌة المعاصرة

كلٌة التربٌة،  -المادسٌةالمادسٌة: جامعة  -,راضً االوسً

2,16 

 سم28ص؛ 128

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -(   ا2,13 -3,,2تارٌخ ) -ـ المصة العرالٌة1

 

3,18  

813092,7 

 834أ

 
 أمجد دمحم رضا عودة

التمثٌل السردي فً رواٌات عالٌة ممدوح/ أمجد دمحم رضا 
 2,16داب، كلٌة اال -البصرة: جامعة البصرة -,عودة

 سم28ص؛ 148

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
عالٌة ممدوح  -2دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة1

 العنوان -)روائٌة(   أ
 

3,19  

813092,7 

 542ب

 
 بشرى أبراهٌم عبد االمٌر حسن

/ بشرى ,,,المصة العرالٌة المصٌرة فً مجلة الؾ باء

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -,أبراهٌم عبد االمٌر حسن

 2,16للبنات، 

 سم28ص؛ 166

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 مجلة الؾ باء -2دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة1

 أـ العنوان
 

3,2,  

813092,7 

 384م

 
 علً حاجمدمحم 

/ دمحم ,,,2,14حتى  ,197المنجز الروائً فً ذي لار من 

كلٌة التربٌة للعلوم  -ذي لار: جامعة ذي لار -,علً حاجم

 2,16االنسانٌة، 

 سم28ص؛ 236

 رسالة ماجستٌر فً فلسفة اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -العراق )ذي لار( -ـ المصص العربٌة1

 

3,21  

813092,7 

 259ن

 
 الناشً، أسامة عبد الصاحب محسن

/ أسامة عبد ,,,تمثل االحتالل االمرٌكً فً الرواٌة العرالٌة

3,22  



كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الصاحب محسن الناشئ

 2,16االداب، 

 سم28ص؛ 195

 أطروحة دكتوراه فً فلسفة اللؽة العربٌة

ٌكً االحتالل االمر -2دراسات    -العراق -ـ المصص العربٌة1

 العنوان -فً العراق   أ
 

81309567 

 289ل

 
 الالمً، حٌدر عبد االمٌر صابط

بناء الشخصٌة فً لصص حنون مجٌد/ حٌدر عبد االمٌر صابط 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الالمً

 سم28ص؛ 327

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 حنون مجٌد )لاص عرالً( -2ـ المصص العرالٌة   1

 أـ العنوان
 

3,23  

8140,2 

 822آ

 
 آالء موفك علٌوي

البنٌة السردٌة فً الممامات الزٌنٌة البً الندى معد بن نصر 
بؽداد:  -,/ االء موفك علٌوي,,,هللا بن رجب البؽدادي

 2,16كلٌة االداب،  -الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 194

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
أبً الندى، معد بن نصر هللا الجزري )عالم  -2ـ الممامات   1

 العنوان -باللؽة العربٌة(   أ
 

3,24  

815 

 384م

 
 الدمحماوي، نازن كاظم محسن

أثر التعبٌر المرآنً فً خطب العصرٌن العباسٌٌن )االول 
بؽداد: جامعة  -,/ نازن كاظم محسن الدمحماوي,,,والثانً(

 2,16االسالمٌة،  كلٌة العلوم -بؽداد

 سم28ص؛ 221

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الخطابة العربٌة )العصر العباسً(   أ1

 

3,25  

816 

 723ب

 
 البعاج، ضحى مجٌد بدر

رسائل أبن حزم االندلسً فً ضوء نظرٌة التوصل/ ضحى 

كلٌة االداب،  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -,مجٌد بدر البعاج

2,16 

 سم28ص؛ 197

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

3,26  



أبن حزم االندلسً، علً بن أحمد  -2ـ الرسائل العربٌة   1

 العنوان -)ادٌب(   أ
 

816 

 89ز

 
 زكً عباس راضً

هـ( دراسة 449رسالة الصاهل والشاحج البً العالء المعري )

المادسٌة:  -,فً ضوء علم اجتماع االدب/ زكً عباس راضً

 2,16كلٌة التربٌة،  -جامعة المادسٌة

 سم28ص؛ 198

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

 أبو العالء المعري )شاعر( -2ـ الرسائل االدبٌة العربٌة   1

 أـ العنوان
 

3,27  

816 

 629ن

 
 الكعبً، خالدة علً فلٌح حسن

رسائل االمام علً )علٌه السالم( فً نهج البالؼة جمالٌات 

ذي -,االتصال وتحوالت المراءة/ خالدة علً فلٌح حسن الكعبً

 2,16كلٌة االداب،  -لار: جامعة ذي لار

 سم28ص؛ 193

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
نهج  -3علً بن ابً طالب )امام(    -2ـ الرسائل العربٌة   1

 العنوان -البالؼة   أ
 

3,28  

816 

 574م

 
 أحمدالمسفر، أٌمان ناصر حسن 

هـ/ ,54البناء الفنً فً رسائل أبن ابً الخصال االندلسً ـ 

 2,16كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص؛ 2,5

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة

أبً الخصال، عبد هللا دمحم بن مسعود  -2ـ الرسائل العربٌة   1

 العنوان -)ادٌب(   أ
 

3,29  

8180,2 

 389آل 

 
 علً عبد الحسن جاسمآل جلٌهم، 

/ علً عبد الحسن ,,,الحكم العطائٌة آلبن عطاء السكندري

كلٌة االداب،  -البصرة: جامعة البصرة -,جاسم آل جلٌهم

2,16 

 سم28ص؛ 196

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

أحمد بن دمحم بن عبد  -2دراسات    -ـ الحكم والمؤثورات1

 وعالم باللؽة العربٌة( الكرٌم السكندري )فمٌه صوفً

3,3,  



 أـ العنوان
 

8180,2 

 89ع

 
 علً مهنا مزعل

 -,/ علً مهنا مزعل,,,حكاٌات بؽدادٌة )النص المفصح(
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص؛ 363

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -ـ الحكاٌات البؽدادٌة   أ1

 

3,31  

8160,7 

 723خ

 
 الخفاجً، شٌماء ستار جبار

/ شٌماء ستار جبار ,,,الرسائل فً فضائل أهل االندلس

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -دٌالى: جامعة دٌالى -,الخفاجً

2,16 

 سم28ص؛ ,25

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ الرسائل االدبٌة العربٌة1

 

3,32  

819 

 296ر

 
 الربٌعً، علً عباس فاضل دمحم

/ علً ,,,االستلزام الحواري فً خطب نهج البالؼة الطوال

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -,عباس فاضل دمحم الربٌعً

 2,16التربٌة للعلوم االسالمٌة، 

 سم28ص؛ 842

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ البالؼة   أ1

 

3,33  

819 

 992ز

 
 مٌثم علً زٌنب

نمد البالؼة دراسة فً المشروع البالؼً للدكتور دمحم 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,زٌنب مٌثم علً -,العمري

 2,16كلٌة االداب، 

 سم28ص؛ 214

 أطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة وادابهام ادب
 ـ البالؼة1

 

3,34  

819 

 649س

 
 السعدي، ٌسرى خلؾ سمٌر دٌوان

اولٌة فً نهج البالؼة/ ٌسرى خلؾ سمٌر دٌوان االبعاد التد
 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,السعدي

3,35  



 سم28ص؛ 224

 رسالة دكتوراه فاسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ البالؼة العربٌة )نهج البالؼة(   أ1

 

819 

 989ط

 
 الطوكً، أحمد سمٌسم عالوي

االمام الحسٌن/ أحمد سمٌسم عالوي أسلوبٌة الحجاج فً نشر 
 2,16كلٌة االداب،  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -,الطوكً

 سم28ص؛ 185

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 االمام الحسٌن )ثالث أئمة أهل البٌت( -2ـ النشر العربً   1

 أـ العنوان
 

3,36  

819092 

 224ع

 
 عائدة حسٌن سرحان

/ عائدة حسٌن ,,,صدر االسالمالدعاء فً نشر عصر 

 2,16كلٌة التربٌة،  -بؽداد: جامعة بؽداد -,سرحان

 سم28ص؛ 136

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان -عصر صدر االسالم    أ -ـ النشر االدب1ً

 

3,37  

81909567 

 938هـ

 
 هٌثم كاظم صالح

امعة البصرة: ج -,/ هٌثم كاظم صالح,,,لصٌدة النثر العرالٌة

 2,16كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة،  -البصرة

 سم28ص؛ 158

 أطروحة دكتوراه فً اللؽة العربٌة
 العنوان -ـ النثر العرالً   أ1

 

3,38  

 

 

 

   



 

 

 

 

 التارٌخ والجؽرافٌة

 

 

 
 

3039   
 الجنابً, عبدالباسط عباس دمحم

اثر استراتٌجً باٌرو جٌكسو المطورة فً اكتساب 
بؽداد: جامعة  -عبدالباسط عباس دمحم الجنابً.المفاهٌم...../ 

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 305

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان-طرق التدرٌس          ا-التارٌخ-1
 

900,712 
 922ج

3040   900,712 



 عبٌر عبدالهادي حٌدر
تحضٌل طالبات  الصؾ  اثر استراتٌجٌة مثلث االستماع فً
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -الثانً..../ عبٌر عبدالهادي حٌدر.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 200

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة)طرائك تدرٌس التارٌخ(
 العنوان-التعلٌم الثانوي       ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

 294ع

3041   
 جاسم دمحماالسدي, دمحم 

لراءة الخطاب االستشرافً فً الثمافة العرالٌة المعاصرة مجلة 
البصرة: جامعة  -االستشراق..../ دمحم جاسم دمحم االسدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة
 سم28ص, 350

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 االستشراق والمستشرلون-1
 العنوان-ا  العراق          -2
 

901,953 
 549ا

3042   
 امنة عمٌل احمد

اثر استراتٌجٌة معالجة المعلومات فً تحصٌل طالب الصؾ 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -الخامس االدبً...../ امنة عمٌل احمد.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 145

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة )طرائك تدرٌس التارٌخ(
 العنوان-التعلٌم االعدادي     ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 899ا

3043   
 البدٌري, لصً هادي ذرب

تموٌم محتوى كتب التارٌخ للمرحلة االعدادٌة فً ضوء 
المادسٌة:  -االهداؾ التربوٌة/ لصً هادي ذرب البدٌري.

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة المادسٌة
 سم28ص, 146

 التربٌة/طرق تدرٌس التارٌخرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان-التعلٌم االعدادي     ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 494ب

3044   
 البهادلً, منتهى عبدالكرٌم دمحم

اثر استراتٌجٌة االبعاد السداسٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ...../ 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -منتهى عبدالكرٌم دمحم البهادلً.

 2016 كلٌة التربٌة,
 سم28ص, 188

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس االجتماعٌات

907,12 
 924ب



التعلٌم االعدادي)الرابع االدبً(          -طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 العنوان-ا

 

3045   
 التمٌمً, ولٌد حامد طه الطوٌل

اثر استراتٌجٌة بدٌودي فً تصحٌح المفاهٌم المحظورة 
دٌالى: جامعة  -الطوٌل التمٌمً.واستٌمائها...../ ولٌد حامد طه 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 221

 رسالة ماجستٌر )طرائك تدرٌس التارٌخ(
 العنوان-التعلٌم االعدادي         ا-التارٌخ طرق تدرٌس-1
 

907,12 
 898ت

3046   
 الجبوري, سارة دمحم عبدالرضا

الصؾ الرابع اثر انموذج شمٌن فً تحصٌل طالبات 
 -بابل: جامعة بابل -االدبً...../ سارة دمحم عبدالرضا الجبوري.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس االجتماعٌات
 العنوان-التعلٌم االعدادي      ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 294ج

3047   
 الجٌزانً, فراس زبون شلش

وزاهورٌن فً اكتساب المفاهٌم اثر انموذجً دبوت 
بؽداد: جامعة  -التارٌخٌة..../ فراس زبون شلش الجٌزانً.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 216

اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس)طرائك 
 تدرٌس(

 العنوان-التعلٌم المتوسط       ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 952ج

3048   
 الحدٌدي, مجٌد حمٌد ابراهٌم

اثر استراتٌجً الصؾ الثانً والجدول الذاتً فً تحصٌل مادة 
بؽداد: جامعة  -التارٌخ..../  مجٌد حمٌد ابراهٌم الحدٌدي.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد,  -بؽداد
 سم28ص, 289

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان-المرحلة االعدادٌة      ا-تدرٌسطرق -التارٌخ-1
 

907,12 
 494ح

3049   
 الخٌكانً, زٌد علوان عباس

اثر استراتٌجٌة التعلم الفعال فً التحصٌل والتفكٌر النالد لدى 

907,12 
 982خ



المادسٌة:  -طالب الصؾ الثانً.../ زٌد علوان عباس الخٌكانً.
 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة المادسٌة

 سم28ص, 126
 فً التربٌة)طرائك تدرٌس التارٌخ( رسالة ماجستٌر

 العنوان-التعلٌم المتوسط       ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

3050   
 مصطفى فاضل عباس

فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة االبداع الجاد فً تنمٌة 
دٌالى: جامعة  -التفكٌر ..../ مصطفى فاضل عباس الدفاعً.

 2016االنسانٌة, كلٌة التربٌة للعلوم -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 224

 رسالة الماجستٌر فً التربٌة)طرائك تدرٌس لتارٌخ(
 العنوان-التعلٌم االعدادي    ا-طرق تدرٌس -التارٌخ-1
 

907,12 
 726د

3051   
 الزبٌدي,لاسم ارزولً لاسم حسن

اثر انموذج اٌاس فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالب الصؾ 
بؽداد:  -لاسم حسن الزبٌدي. الثانً متوسط..../ لاسم ارزولً

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 207

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 طرق تدرٌس التعلٌم المتوسط)ثانً متوسط(-التارٌخ-1
 العنوان-ا

 

907,12 
 294ز

3052   
 زٌنب حسن مهدي

اثر استراتٌجٌة بولٌا فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالب 
 -بابل: جامعة بابل -الرابع االدبً/ زٌنب حسن مهدي.الصؾ 

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 168

 رسالة ماجستٌر فً طرائك التدرٌس
 العنوان-التعلٌم االعدادي       ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 992ز

3053   
 سكٌنة صبحً حمزة

ت اثر الخرٌطة الداللٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالبا
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -االول متوسط/ سكٌنة صبحً حمزة.

 2016التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 179

 رسالة ماجستٌر تربٌة طرائك تدرٌس
 العنوان-المرحلة المتوسطة       ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 899س



3054   
 العانً, فاتن ؼالب طالب

وتكامل اثر استعمال انوذجً فرق التحصٌل الطالبٌة 
بؽداد:  جامعة   -المعلومات..../ فاتن ؼالب طالب العانً.

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 104

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس التارٌخ
 العنوان-التعلٌم االعدادي      ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 299ع

3055   
 العبٌدي, رسمٌة سحاب سرحان

اٌدٌال فً تنمٌة التفكٌر التحلٌلً لدى طالبات اثر النموذج 
 -الصؾ الخامس االدبً..../ رسمٌة سحاب سرحان العبٌدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى: جامعة دٌالى
 سم28ص, 121

 رسالة ماجستٌر فً طرائك  تدرٌس التارٌخ
 العنوان-التعلٌم االعدادي      ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 294ع

3056   
 العبٌدي, مٌادة سلمان عبٌد

اثر استراتٌجٌة المنحى المبرمج لحل المشكالت فً تحصٌل 
بؽداد: جامعة  -مادة التارٌخ...../ مٌادة سلمان عبٌد العبٌدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة )ابن رشد(,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 185

ائك تدرٌس رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس)طر
 التارٌخ(

 العنوان-التعلٌم االعدادي       ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 294ع

3057   
 السلمانً, فرح عبد حسٌن عبدهللا

تمٌٌم برامج اعداد مدرس التارٌخ ومخرجاته على وفك معاٌٌر 
بؽداد: جامعة  -الجودة...../ فرح عبد حسٌن عبدهللا السلمانً.

 2016كلٌة التربٌة,  -العرالٌة
 سم28ص, 321

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة)مناهج وطرائك تدرٌس عامة(
 العنوان-طرائك تدرٌس          ا-تارٌخ-1
 
 

907,12 
 882س

3058   
 سمٌة محمود شمس

اثر استراتٌجٌة التفكٌر بالمملوب فً تنمٌة التفكٌر عالً 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -الرتبة..../ سمٌة محمود شمس.

 2016للعلوم االنسانٌة, التربٌة 

907,12 
 899س



 سم28ص: اٌض, 219
 رسالة  الماجستٌر فً التربٌة)طرائك تدرٌس التارٌخ(

 العنوان-التعلٌم االعدادي       ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

3059   
 الشٌباوي, امال هاشم جٌاد

فاعلٌة انموذج تسرٌع التفكٌر فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة 
المادسٌة:  -لدى..../ امال هاشم جٌاد الشٌباوي.واستبمائها 

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة المادسٌة
 سم28ص, 155

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة)طرائك تدرٌس التارٌخ(
 العنوان-التعلٌم المتوسط    ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 922ش

3060   
 العزاوي, عبٌر طه علً

تحصٌل طالبات الصؾ الثانً اثر استراتٌجٌة عمود التعلم فً 
 -بؽداد:  جامعة بؽداد  -المتوسط...../ عبٌر طه علً العزاوي.
 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 126
 رسالة الماجستٌر فً التربٌة وعلم )طرائك تدرٌس التارٌخ(

 العنوان-التعلٌم المتوسط          ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 529ع

3061   
 العزاوي, مروة عبود  احمد

اثر حدائك االفكار فً تنمٌة تفكٌر ما وراء المعرفة لدى طالبات 
دٌالى:  -الصؾ الرابع االدبً..../ مروة عبود احمد العزاوي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة دٌالى
 سم28ص: اٌض, 187

 التارٌخ(رسالة ماجستٌر فً التربٌة )طرائك تدرٌس 
 العنوان-التعلٌم االعدادي       ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 529ع

3062   
 عالء فلٌح حسن

اثر استراتٌجٌة االثارة العشوائٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ 
بؽداد:  -لطالب الصؾ الثانً المتوسط/ عالء فلٌح حسن.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 144

 جستٌر فً التربٌة رسالة ما
 العنوان-التعلٌم المتوسط         ا-طرق التدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 822ع

3063   
 النائلً, عالء حمٌد محسن

فاعلٌة التدرٌس بانموذج ابعاد التعلم لمارزانو فً تنمٌة التفكٌر 

907,12 
 289ن



المادسٌة: جامعة  -االستداللً.../ عالء حمٌد محسن النائلً.
 2016 كلٌة التربٌة,  -المادسٌة

 سم28ص: اٌض, 132
 رسالة ماجستٌر فً التربٌة)طرائك تدرٌس التارٌخ(

 العنوان-التعلٌم االعدادي      ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

3064   
 نجوى جمال ابراهٌم

اثر استراتٌجٌة معالجة المعلومات فً اكتساب المفاهٌم 
كلٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -التارٌخٌة...../ نجوى جمال ابراهٌم.

 2016التربٌة للبنات, 
 سم28ص, 155

 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس التارٌخ
 العنوان-التعلٌم المتوسط        ا-طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 392ن

3065   
 هبة مصلح عبد عون مصلح

فاعلٌة انموذج التحري الجماعً فً تنمٌة التفكٌر االبداعً 
فً مادة التارٌخ/ هبة عند طالبات الصؾ الثانً المتوسط 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد  -مصلح عبد عون مصلح.
 2016للبنات, 

 سم28ص: اٌض, 155
 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس االجتماعٌات

 العنوان-التعلٌم المتوسط      ا -طرق تدرٌس-التارٌخ-1
 

907,12 
 29ه

3066   
 ابتسام خضٌر دمحم

محافظة واسط/ ابتسام خضٌر  التوزٌع الجؽرافً لالرامل فً
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -دمحم.

 سم28ص,  173
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان-محافظة واسط         ا-الجؽرافٌة-1
 

910 
 225ا

3067   
 االبراهٌمً,  رهام عزٌز عبدالرزاق

استعماالت االرض الحضرٌة فً مدٌنة الرفاعً..../ رهام 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -عبدالرزاق االبراهخٌمً.عزٌز 

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 257

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-جؽرافٌة المدن       ا-العراق)مدٌنة الرفاعً(-1
 

910 
 242ا

3068   910 



 ابوالعٌنٌن, اسمهان دمحم فخري سعٌد
تملح تربة لضاء الخضر وتاثٌرها عللى االنتاج الزراعً/ 

 -ذي لار: جامعة ذي لار -اسمهان دمحم فخري سعٌد ابوالعٌنٌن.
 2016كلٌة االداب, 

 سم28ص, 208
 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 العنوان-الجؽرافٌا          ا-1
 

 699ا

3069   
 اٌمان ولٌد خالد  دخٌل

خصائص التربة واثرها فً االنتاج  الزراعً فً لضاء ابً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -د دخٌل.ؼرٌب/ اٌمان ولٌد خال

 2016االداب, 
 سم28ص: اٌض, 161

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌا-1
 العنوان-االنتاج الزراعً                  ا-2
 

910 
 982ا

3070   
 ال بوعلً, علً مجٌد ٌاسٌن

هٌدرومورفولوجٌة حوض وادي السدٌر فً هضبة العراق 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -ٌاسٌن ال بوعلً.الجنوبٌة/ علً مجٌد 

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 341

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 العراق-الجؽرافٌة)هضبة العراق الجنوبٌة(         ا-1
 

910 
 296ا

3071   
 التمٌمً, حٌدر باسم فرحان البندر

تاثٌرات سد العظٌم على العملٌات الجٌومورفولوجٌة بنهر 
بؽداد: الجامعة  -حٌدر باسم فرحان البندر التمٌمً.دجلة/ 

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 179

 رسالة ماجستٌر التربٌة فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة            ا-1
 

910 
 898ت

3072   
 الجورانً,التفات عبدالكاظم شنداخ

اظم شنداخ ممومات السٌاحة فً محافظة واسط/ التفات عبدالك
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -الجورانً.

 سم28ص: اٌض, 195
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا

 العراق)محافظة واسط(        -الجؽرافٌا-1

910 
 942ج



 العنوان-السٌاحة           ا-2
 

3073   
 الحجامً, سناء عودة عبدهللا

مدٌنة التحلٌل المكانً الستعماالت النمل الحضري فً 
واسط: جامعة  -الكوت..../ سناء عودة عبدهللا الحجامً.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص: اٌض, 251

 رسالة الماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة)مدٌنة الكوت(               ا-1
 

910 
 328ح

3074   
 الحسناوي, امٌر هادي جدوع

هر دور العملٌات الجٌومورفولوجٌة فً تشكٌل المظ
بؽداد: الجامعة  -االرضً...../ امٌر هادي جدوع الحسناوي.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 177

 رسالة الماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا             ا-1
 

910 
 592ح

3075   
 الحمٌداوي, هدٌل عبداالمٌر رحٌم علً

الكهربائٌة فً مدٌنة الصدر/ التحلٌل المكانً لمولدات الطالة 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -هدٌل عبداالمٌر الحمٌداوي.

2016 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا        ا-1
 

910 
         894ح

                  
   

3076   
 حٌدر اسعد عبداالمٌر

فً االنتاجٌة فً  خصائص الترب لمشروع لصب السكر واثرها
 -بؽداد: جامعة بؽداد -محافظة مٌسان/ حٌدر اسعد عبداالمٌر.

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 158

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 محافظة مٌسان-الجؽرافٌة-1
 العنوان-نبات         ا-لصب السكر-2
 

910 
 944ح

3077   
 الخفاجً, االء حسٌن دمحم كرٌم

ة)التملٌدٌة( فً مدٌنة كربالء والع الصناعات الحرفٌ
كربالء: جامعة  -الممدسة..../ االء حسٌن دمحم كرٌم الخفاجً.

910 
 723خ



 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -كربالء
 سم28ص: اٌض, 249

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة التطبٌمٌة
 العنوان-الجؽرافٌة            ا-1
 

3078   
 الدوري, شذى ٌحٌى عبدالستار

التحلٌل الجؽرافً للتداعً السكنً فً مركز الكرخ المدٌم/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -شذى ٌحٌى عبدالستار الدوري.

 2016االداب, 
 سم28ص: اٌض, 189

 رسالة  ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-العراق)مركز الكرخ المدٌم(      ا-الجؽرافٌة-1
 

910 
 949د

3079   
 رسل دمحم ؼفوري

الجٌوبولتٌكٌة فً شطري السودان/ رسل دمحم المشكالت 
كلٌة التربٌة االساسٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -ؼفوري.
2016 
 سم28ص, 206

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا)السودان(            ا-1
 

910 
 59ر

3080   
 رلٌة محمود سعٌد

الرصافة(/  تباٌن اسعار االرض السكنٌة فً مدٌنة بؽداد)جانب
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -رلٌة محمود سعٌد.

2016 
 سم28ص: اٌض, 203

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌا
 العنوان-جانب الرصافة(     ا -الجؽرافٌا)مدٌنة بؽداد-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

910 
 799ر

3081   
 الزٌادي, عذراء حسن ثامر

االزدحام المروري واثره فً التلوث البٌئً فً مدٌنة السماوة/ 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -عذراء حسن ثامر الزٌادي.

 2016االداب, 
 سم28ص, 168

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌا-1
 العنوان-العراق)السماوة(            ا-المرور-2
 

910 
 924ز

3082   910 



 الزٌادي, احمد عبدالحسن منهات 
تموٌم كفاءة الخدمات التعلٌمٌة فً لضاء الرمٌثة..../ احمد 

كلٌة  -المادسٌةالمادسٌة: جامعة  -عبدالحسن منهات الزٌادي.
 2016االداب, 

 سم28ص, 208
 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 2014-1997الجؽرافٌة)لضاء الرمٌثة(-1
 العنوان-ا

 

 924ز

3083   
 زٌنب ضمد حسن

جٌومورفولوجٌة نبات السهل الرسوبً فً العراق..../ زٌنب 
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -ضمد حسن.

 سم28 ص,282
 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة

 العنوان-العراق(         ا-الجؽرافٌا)السهل الرسوبً-1
 

910 
 992ز

3084   
 السلطانً, رحٌم حاٌؾ كاظم

احواض ودٌان الجزء الشرلً لبحٌرة العظٌم)دراسة 
بؽداد:  -هٌدروجٌوهورفولوجٌة(/ رحٌم حاٌؾ كاظم السلطانً.

 2016 كلٌة التربٌة, -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 151

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌا
 العنوان-الجؽرافٌا العراق)بحٌرة العظٌم(       ا-1
 

910 
 862س

3085   
 سها فاضل عباس

التلوث البصري وابعاده المكانٌة فً مدٌنة بؽداد الرصافة/ سها 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -فاضل عباس.

 2016االساسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 228

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 جؽرافٌا-مدٌنة بؽداد-1
 العنوان-تلوث البٌئة             ا-2
 
 

910 
 92س

3086   
 السوٌعدي, شهد فاضل صالح

التركٌب الزواجً فً محافظة دٌالى وتباٌنه المكانً/ شهد 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -فاضل صالح السوٌعدي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 351

910 
 996س



 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا                ا-1
 

3087   
 الشوٌلً, رشا دمحم حسن كاطع

خدمات البنى التحتٌة فً وحدة  بلدٌة الؽدٌر/ رشا دمحم حسن 
كلٌة التربٌة للبنات/لسم  -بؽداد: جامعة بؽداد -كاطع الشوٌلً.

 2016الجؽرافٌة, 
 سم28ص, 160

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة            ا-1
 

910 
 998ش

3088   
 العصامً, زٌنب عبدالزهرة جعفر

التحلٌل المكانً لصناعة منتجات طواحٌن الحبوب فً محافظة 
بؽداد:  -/ زٌنب عبدالزهرة جعفر العصامً.2013بؽدادلعام 

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 132

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة               ا-1
 

910 
 528ع

3089   
 العطبً, مروة فرٌد عودة

الخصائص النوعٌة لمٌاه شط العرب وكلرمة علً لرب محطات 
البصرة:  -تولٌد الطالة الحرارٌة/ مروة فرٌد عودة العطبً.

 2016للعلوم االنسانٌة, كلٌة التربٌة  -جامعة البصرة
 سم28ص: اٌض, 103

 رسالة ماجستٌر فً جؽرافٌة الموارد المائٌة
 العنوان-شط العرب وكرمة علً        ا-الجؽرافٌا-1
 

910 
 629ع

3090   
 علً صالح نصٌؾ جاسم

/ 2016التحلٌل المكانً لفمر االطفال فً لضاء الرصافة لعام 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -علً صالح نصٌؾ جاسم.

2016 
 سم28ص: اٌض, 245

 رسالة ماجستٌر فً اداب الجؽرافٌا
 الجؽرافٌا-1
 الفمر-2
 العنوان-لضاء الرصافة(     ا-العراق )بؽداد-االطفال-3
 

910 
 89ع

3091   
 فاتن عباس مهدي

910 
 229ق



التباٌن المكانً لمرضى الفشل الكلوي فً محافظة بؽداد 
 -الجامعة المستنصرٌةبؽداد:  -للمدة..../ فاتن عباس مهدي.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 201

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة)محافظة بؽداد(          ا-1
 

3092   
 الفرطوسً, اٌات جاسم دمحم

جٌومورفولوجٌة منطمة الزبٌدات شرق محافظة مٌسان/ اٌات 
كلٌة التربٌة,  -واسطواسط: جامعة  -جاسم دمحم الفرطوسً.

2016 
 سم28ص, 219

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا)محافظة مٌسان(         ا-1
 

910 
 469ق

3093   
 المالكً, علً ؼانم ٌاسٌن

تمٌٌم كفاءة الخدمات المجتمعٌة )التعلٌمٌة والصحٌة 
 -والترفٌهٌة( فً مدٌنة المرنة/ علً ؼانم ٌاسٌن المالكً.

كلٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة البصرةالبصرة: 
2016 
 سم28ص: اٌض, 135

 رسالة ماجستٌر فً جؽرافٌة المدن
 العنوان-جؽرافٌا         ا-العراق)مدٌنة المرنة(-1
 

910 
 288م

3094   
 مروة علً حسون طلٌع

تمٌٌم الموارد الطبٌعٌة لحوض وادي ابو ؼوٌر وامكانٌة 
بؽداد:  -استثماراته االلتصادٌة/ مروة علً حسون طلٌع.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 202

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا)وادي ابوؼوٌر(           ا-1
 

910 
 499م

3095   
 الموسوي, كرٌم خلؾ محل

مصادر االمالح الذائبة فً مٌاه نهر الفرات ضمن محافظة 
 -البصرة: جامعة البصرة -المثنى/ كرٌم خلؾ محل الموسوي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 142

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا
 العنوان-الجؽرافٌة)محافظة المثنى(         ا-1

910 
 959م



 

3096   
 مٌادة كاظم عبد لمبر

امكانات التنمٌة االللٌمٌة فً محافظة مٌسان/ مٌادة كاظم عبد 
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -لمبر.
 سم28ص, 221

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 العنوان-محافظة مٌسان          ا-الجؽرافٌة-1
 

910 
 924م

3097   
 المٌالً, حنٌن حمٌد عبد

الرٌفً فً ناحٌة....../ حنٌن حمٌد عبد والع االستٌطان  
 2016كلٌة االداب,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -المٌالً.

 سم28ص, 202
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 العنوان-الجؽرافٌا            ا-
 

910 
 928م

3098   
 الهدابً, شهاب كاظم عبٌد

التحلٌل المكانً للموى العاملة فً لضاء الشامٌة للمدة 
المادسٌة: جامعة  -/ شهاب كاظم عبٌد الهدابً.1997-2015

 2016كلٌة االداب,  -المادسٌة
 سم28ص, 222

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-ا      2015-1997الجؽرافٌة)لضاء الشامٌة(-1
 

910 
 422ه

3099   
 هند طارق مجٌد حمٌد

الخصائص الجٌومورفولوجٌة  لمنطمة جالة شمالً شرق 
واسط: جامعة   -محافظة مٌسان/  هند طارق مجٌد حمٌد.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 197

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا)محافظة مٌسان(          ا-1
 

910 
 94ه

3100   
 هٌام نعمان فلٌح دمحم حسن

هٌدروجٌومورفولوجٌه الهضاب ؼرب بحٌرة الرزازة وامكانٌة 
 -بؽداد:  جامعة بؽداد -استثمارها/  هٌام نعمان فلٌح دمحم حسن.

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 269

 اطروحة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌا)بحٌرة الرزازة(            ا-1

910 
 928ه



 

3101   
 الٌاسري, اٌة عدنان حسن

هٌدرولوجٌة هور الحمار باستخدام االستشعار عن بعد ونظم 
ذي لار:  -المعلومات الجؽرافٌة/ اٌة عدنان حسن الٌاسري.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة ذي لار
 سم28ص, 257

 رسالة  ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-هور الحمار         ا-الجؽرافٌة-1
 

910 
 254ي

3102   
 نعٌماالسدي, دعاء موسى 

 -هٌدرولوجٌة شط الدؼارة/ دعاء موسى نعٌم االسدي.
 2016كلٌة االداب,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص: اٌض, 200
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 العنوان-العراق        ا-محافظة المادسٌة-شط الدؼارة-2
 

910,02 
 549ا

3103   
 االسدي, والء كامل صبري حسٌن

فً تشكٌل مظاهر سطح االرض والبٌئة النباتٌة..../ اثر المناخ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -والء كامل صبري حسٌن االسدي.

 2016االداب, 
 سم28ص: اٌض, 308

 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة
 بادٌة المثنى(-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)العراق-1
 العنوان-المناخ           ا-2
 

910,02 
 549ا

3104   
 عبدالكرٌم حاتماشواق 

الخصائص الجٌومورفولوجٌة لمجرى نهري الكحالء والمشرح 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -واثرهما..../ اشواق عبدالكرٌم حاتم.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 342

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌا الطبٌعٌة
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1
 العنوان-حالء والمشرح          انهري الك-2
 

910,02 
 592ا

3105   
 انتصار مزهر عوٌد

النمذجة المكانٌة لحوض وادي بارٌاولة فً لضاء كالر 
 -باستخدام تمنٌات االستثمار عن بعد..../ انتصار مزهر عوٌد.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى: جامعة دٌالى

910,02 
 925ا



 سم28ص: اٌض, 183
 اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة رسالة ماجستٌر

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-وادي بارٌاولة        ا-لضاء كالر-2
 

3106   
 اٌمان شهاب حسون

هاٌدرو جٌومورفولوجٌا حوض وادي ابو مرٌس فً محافظة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المثنى...../ اٌمان شهاب حسون.

 2016االداب, 
 سم28ص, 285

 رسالة الدكتوراه فً فلسفة الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة              ا-1
 

910,02 
 982ا

3107   
 البركات, مروة محسن دمحم

التباٌن المكانً لخصائص الترب فً لضاء الوركاء/ مروة 
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -محسن دمحم البركات.

2016 
 سم28ص: اٌض, 167

 ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌةرسالة 
 لضاء الوركاء-العراق-الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-االنتاج الزراعً          ا-2
 

910,02 
 482ب

3108   
 الجبوري, حٌدر هاتؾ احمد

دور المناخ فً تباٌن االستهالن المائً لمحصول المطن فً 
بؽداد:  -وسط وجنوب العراق/ حٌدر هاتؾ احمد الجبوري.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ابن رشد,  -بؽداد جامعة
 سم28ص: اٌض, 165

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌا الطبٌعٌة
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1
 العنوان-محصول المطن فً وسط وجنوب العراق     ا-2
 

910,02 
 294ج

3109   
 الجنابً, سمٌة علً عبدالحسٌن

سلة كارة/ سمٌة علً التمٌٌم الجٌومورفولوجً لمنحدرات سل
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالحسٌن الجنابً.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 334

 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 الجٌومورفولوجٌن-2

910,02 
 922ج



 العنوان-سلسلة كارة                     ا-3
 

3110   
 فالح شمخً نصٌؾ جاسمالحسناوي, 

جٌومورفولوجٌة حوض وادي الحوٌمً/ فالح شمخً نصٌؾ 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -جاسم الحسناوي.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 216

 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1
 العنوان-)وادي الحوٌمً(             ا-2
 

910,02 
 592ح

3111   
 الحفاظً, موفك حامد خضٌر حسٌن

ظاهرة الجزٌرة  الحرارٌة فً مدٌنة الناصرٌة/ موفك حامد  
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي للر -خضٌر حسٌن الحفاظً.

2016 
 سم28ص, 255

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)الناصرٌة(        ا-1
 

910,02 
 726ح

3112   
 الخالدي, سماح هاشم رجب دروٌش

اثر الرٌاح فً تباٌن نسب تلوث الهواء فً مدٌنة بلدروز/ 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -سماح هاشم رجب دروٌش الخالدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 167

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الطبٌعٌة             االجؽرافٌة -1
 

910,02 
 284خ

3113   
 الدلو, مها عٌسى توفٌك

االتجاه الهام للؽطاء الفٌمً واثره على التسالط فً العراق..../ 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مها عٌسى توفٌك الدلو.

 2016للبنات, 
 سم28ص, 287

 رسالة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 لطبٌعٌةالجؽرافٌة ا-1
 العنوان-المناخ          ا-2
 

910,02 
 89د
 

3114   
 الركابً, مجٌد حسٌن خضٌر

اثر تؽٌر المناخ فً تؽٌر مساحات االهوار جنوب 

910,02 
 822ر



العمارة(/ مجٌد حسٌن خضٌر  -البصرة -العراق)الناصرٌة
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -الركابً,

 2016االنسانٌة)ابن رشد(, 
 سم28ص: اٌض, 285

 اطروحة الدكتوراه اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة)جنوب العراق(  -1
 العنوان-االهوار              ا-2
 

3115   
 الزبٌدي, رٌم عبدالرزاق حوبً

المناخ واثره فً زراعة وانتاجٌة محاصٌل الممح والشعر 
بؽداد:  -الزبٌدي.والذرة الصفراء..../ رٌم عبدالرزاق حوبً 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 183

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة          ا-1
 

910,02 
 294ز

3116   
 الزهٌري, نجاح صالح هادي

كفاءة مجرى نهر دجلة فً التصرٌؾ االستثنائً بٌن لرٌتً 
دٌالى:  -لسندٌة...../ نجاح صالح هادي الزهٌري.الدوجمة وا

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة دٌالى
 سم28ص: اٌض, 158

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 لضاء الخالص-محافظة دٌالى-الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-ا

 
 

910,02 
 994ز

3117   
 سحر فرحان علً مشكور

الجوفٌة فً منطمة النهروان وسبل استثمارها/  خصائص المٌاه
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -سحر فرحان علً مشكور.
 2016ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص: اٌض, 130
 رسالة الماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-المٌاه الجوفٌة )النهروان(            ا-2
 

910,02 
 34س

3118   
 السعداوي, اٌناس عامر سعدون

نمل الؽاز الطبٌعً فً محافظة البصرة وافالة المستمبلٌة/ 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة-اٌناس عامر سعدون السعداوي.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 

910,02 
 642س



 سم28ص, 259
 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-الطبٌعً)محافظة البصرة(         االؽاز -2
 

3119   
 الشٌخلً, االء حسٌن علً حسن

الجؽرافٌة الطبٌعٌة فً فكر الدكتور وفٌك حسٌن الخشاب/ االء 
كلٌة  -تكرٌت: جامعة تكرٌت -حسٌن علً حسن الشٌخلً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 179

 ؽرافٌةرسالة ماجستٌر اداب فً الج
 الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 العنوان-الخشاب,وفٌك حسٌن           ا-2
  

910,02 
 948س

3120   
 شٌماء مهدي شرٌؾ اخشٌن

المٌاه الجوفٌة فً محافظة واسط وسبل استثمارها/ شٌماء 
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -مهدي شرٌؾ اخشٌن.

2016 
 سم28ص: اٌض, 174

 الجؽرافٌة الطبٌعٌةرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة         ا-1
 

910,02 
 982ش

3121   
 الطائً, مرٌم عبداالمٌر مطرود

جٌومورفٌة الكثبان الرملٌة فً لضاء الرفاعً/ مرٌم عبداالمٌر 
 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -مطرود الطائً.

 سم28ص: اٌض, 260
 الجؽرافٌة الطبٌعٌةرسالة ماجستٌر فً 

 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة        ا-1
 

910,02 
 299ط

3122   
 طٌبةجمعة مجٌد ٌاس

التحلٌل المكانً للمٌاه الجوفٌة فً لضاء بلدروز فً محافظة 
دٌالى: جامعة  -دٌالى باستخدام...../ طٌبة جمعة مجٌد ٌاس.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى
 سم28ص, 165

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 جؽرافٌة طبٌعٌة-لضاء بلدروز(–العراق)محافظة دٌالى -1
 العنوان-المٌاه الجوفٌة           ا-2
 

910,02 
 929ط

3123   910,02 



 العسكري, حٌدر عبدالمحسن كاظم
مظاهر التصحر وتاثٌرها على الوالع الزراعً فً محافظة ذي 

ص: اٌض, 261 -العسكري.لار/ حٌدر عبدالمحسن كاظم 
 سم28

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)محافظة ذي لار(                ا-1
 

 584ع

3124   
 العمٌلً, صفا ؼنً عبدالواحد

جٌومورفولوجٌة مناطك الكثبان الرملٌة ؼرب محافظة 
جامعة  واسط: -واسط..../ صفا ؼنً عبدالواحد العمٌلً.

 2016كلٌة التربٌة, -واسط
 سم28ص: اٌض, 262

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-العراق)واسط(      ا-الجؽرافٌة الطبٌعٌة-1
 

910,02 
 798ع

3125   
 عماد راتب كتاب

اثر المناخ فً كفاءة ري مشروع الجربوعٌة فً محافظة بابل/ 
كلٌة االداب,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -عماد راتب كتاب.

2016 
 سم28ص: اٌض, 200

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافً الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)محافظة بابل(       ا-1
 

910,02 
 824ع

3126   
 الفضلً, باسم عبدالجلٌل جراد

اتربة الرٌحٌة على حمل الناصرٌة النفطً وتاثٌراتها البٌئٌة/ 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -باسم عبدالجلٌل  جراد الفضلً.

 2016االداب, 
 سم28ص: اٌض, 250

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-جؽرافٌة طبٌعٌة(   ا-العراق)محافظة  الناصرٌة-1
 

910,02 
 689ؾ

3127   
 المرٌشً, بهاءالدٌن عبدالحسٌن عوٌد

التحلٌل المكانً للمخاطر الطبٌعٌة واثرها على االشكال 
 -..../ بهاءالدٌن عبدالحسٌن عوٌد المرٌشً.االرضٌة فً 

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط
 سم28ص: اٌض, 182

 رسالة ماجستٌر فً الجعرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌا الطبٌعٌة      ا-1
 

910,02 
 495ق



3128   
 الكنزاوي, بشرى عبداالمٌر مرداس

واستثماراته هٌدرولوجٌة المٌاه السطحٌة لحوض تالل بدرة 
ذي لار:  -فً العراق..../ بشرى عبداالمٌر مرداس الكنزاوي.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة ذي لار
 سم28ص: اٌض, 179

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة       ا-1
 

910,02 
 952ن

3129   
 المفرجً, شهد علً جعفر

بٌة فً العراق وامكانٌة التنبإ خصائص االمطار للهضبة الؽر
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -بها/ شهد علً جعفر المفرجً.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص: اٌض, 160

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌا الطبٌعٌة
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1
 العنوان-العراق          ا-االمطار-2
 

910,02 
 743م

3130   
 الموسوي, امل حسٌن علً

تصحر الموالع االثرٌة فً محافظة ذي لار واثاره  مظاهر
ذي لار: جامعة ذي  -البٌئٌة..../ امل حسٌن علً الموسوي.

 2016كلٌة االداب,  -لار
 سم28ص, 241

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)محافظة ذي لار(       ا-1
 

910,02 
 959م

3131   
 علً راضًالموسوي, هاجر 

دور المنظمات الضؽطٌة السطحٌة فً تباٌن المى الحراري 
بؽداد:  -الٌومً فً العراق/ هاجر علً راضً الموسوي.

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص: اٌض, 258ع, -ا

 اطروحة دكتوراه فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 العنوان-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)العراق(          ا-1
 

910,02 
 959م

3132   
 النجار, بدور دمحم داود

الظواهر الجوٌة المصاحبة للرٌاح الجنوبٌة الجنوبٌة الؽربٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -فً العراق/ بدور دمحم داود النجار.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 269

910,02 
 324ن



 رسالة ماجستٌر فً االداب)الجؽرافٌة(
 الجؽرافٌة الطبٌعة-1
 العنوان                                                   -العراق                ا-الرٌاح-2

3133   
 نهرٌن حسن عبود

هٌدروجٌومورفولوجٌة حوض وادي ساورا فً محافظة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -السلٌمانٌة/ نهرٌن حسن عبود.

  2016التربٌة للبنات, 
 سم28ص: اٌض, 187

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌا الطبٌعٌة
 حوض وادي ساورا)السلٌمانٌة  -الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1
 العنوان-ا

 

910,02 
 949ن

3134   
 هند صباح عبد الجبار

اثر العملٌات الجٌومورفولوجٌة على مشروعً )الحسٌنٌة بشً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽدااد -حسن/ هند صٌاح عبدالجبار.

 2016للعلوم االنسانٌة,  التربٌة
 سم28ص, 169

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة الطبٌعٌة
-العرالمحافظة كربالء الممدسة(     ا -الجؽرافٌا الطبٌعٌة-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            العنوان                                                                                                                    

910,02 
 94ه

3135   
 هالء سعدون شكر

استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فً التنبإ بمحصول الحنطة 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -هالء سعدون شكر. فً جنوب العراق/

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم282ص: اٌض, 82

 شهادة الدبلوم العالً فً االحصاء التطبٌمً
 الجؽرافً احصاءلت )العراق-1
 االحصاء التطبٌمً-2
 العنوان-محاصٌل       ا-الحنطة-3
 

910,021 
 822ه

3136   
 

 رخاه مهنى دمحم
الري على كفاٌة المشارٌع االروائٌة...../ اثر المناخ وعملٌات 

كلٌة االداب لسم  -بؽداد: جامعة بؽداد -رخاه مهنى دمحم.
 2016الجؽرافٌة, 

 سم28ص, 277
 دكتوراه اداب فً الجؽرافٌة

 العراق-الجؽرافٌة الطبٌعة-1
 العنوان-الري             ا-2

910,02567 
 729ر



 

3137   
 الكنانً, ثرٌا جلوب جبر

المكانً الستعمالت االرض التعلٌمٌة فً بلدٌتً التحلٌل 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الشعلة...../ ثرٌا جلوب جبر الكنانً.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 254

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة
 العنوان-دراسات         ا-الجؽرافٌا-1
 

910,07 
 929ن

3138   
 شٌماء حسٌن صالح العبٌدي,

التحلٌل المكانً لصناعة المشروبات الؽازٌة فً محافظة بؽداد/ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -شٌماء حسٌن صالح العبٌدي.

 2016التربٌة/ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 180

 رسالة دكتوراه فلسفة لبً الجؽرافٌة
 الجؽرافٌة)بؽداد(-1
 العنوان-ا  المٌاه الؽازٌة           -2
 

910,1 
 294ع

3139   
 البدٌري, دٌانة علً شمسً

الذكاء االستراتٌجً واثره فً تعزٌز الثمة التنظٌمٌة السٌاحٌة/ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -دٌانة علً شمسً البدٌري.

 2016العلوم السٌاحٌة, 
 سم28ص, 177

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-االسٌاحة         -1
 

910,4 
 494ب

3140   
 البرزنجً, امال كمال حسن

ادارة سلون المجامٌع والتنوع الثمافً واثرهما فً تمو 
بؽداد:  -المنظمة السٌاحٌة...../ امال كمال حسن البرزنجً.

 كلٌة االدارة وااللتصاد -الجامعة المستنصرٌة
 ,2016 

 سم28ص, 195
 رسالة دكتوراه فلسفة فً علةم الحٌاة

 العنوان-السٌاحة)بؽداد( فنادق بؽداد           ا-1
 

910,4 
 459ب

3141   
 حوراء عبدالرزاق عبدالوهاب

االستثمار السٌاحً وانعكاساته على التنمٌة مع اشارة حاصة 
بؽداد: الجامعة  -العراق..../ حوراء  عبدالرزاق عبدالوهاب.

910,4 
 942ح



 2016كلٌة الؽلعلوم السٌاسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 183
 لة ماجستٌر فً علم السٌاحةرسا

 العنوان-السٌاحة          ا-1
 

3142   
 الساعدي, احمد فالح ؼانم

ادوات لٌاس االداء المالً واالداري واثرها فً المرارات 
بؽداد: جامعة  -االداٌة..../ احمد فالح ؼانم الساعدي.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 132

 ماجستٌر فً العلوم السٌاحةرسالة 
 العنوان-الفنادق العرالٌة(        ا-السٌاحة)العراق-1
 

910,4 
 264س

3143   
 السودانً, حازم حسن ٌاسٌن

تاثٌر االعالم السٌاحً فً تنمٌة ممومات الجذب السٌاحً 
بؽداد: الجامعة   -الٌنً..../ حازم حسن ٌاسٌن السودانً.

 2014 كلٌة العلوم السٌاحٌة, -المستنصرٌة
 سم28ص,182

 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة
 العنوان-مدٌنة النجؾ االشرؾ          ا-السٌاحة-1
 

910,4 
 942س

3144   
 عادي عبدالرحمن مزعل

تموٌم تجربة  المطاع السٌاحً المختلط  واثره  فً والػ 
بؽداد:  -ومستمبل السٌاحة فً العراق/ عادل عبدالرحمن مزعل.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 154

 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة
 العنوان-العراق          ا-السٌاحة-1
 

910,4 
 248ع

3145   
 العزاوي, رٌام عبدالوهاب احمد

تاثٌر مهارات  الذكاء التنافسً واالبداع المعرفً فً تحمٌك 
الجامعة بؽداد:  -جودة..../ رٌام عبدالوهاب احمد العزاوي.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 218

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان-السٌاحة          ا-1
 

910,4 
 529ع

3146   
 العكٌلً, خلود ولٌد جاسم

910,4 
 898ع



المٌم الجمالٌة وادارة المشاعر للمرتد السٌاحً واثرهما...../ 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -جاسم العكٌلً.خلود ولٌد 

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 218

 رسالة دكتوراه فلسفة فً السٌاحة
 العنوان-السٌاحة)بؽداد(, المنظمات السٌاحٌة         ا-1
 

3147   
 علً عمٌل صفر

تاثٌر عوامل  تنمٌة االبداع االداري فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة 
بؽداد: الجامعة  -المستدامة...../ علً عمٌل صفر.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 203

 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة
 العنوان-السٌاحة)مدٌنة بؽداد(            ا-1
 

910,4 
 89ع

3148   
 عمار ٌاسر كطان

االستراتٌجٌة..../ االبداع الرٌادي واثره فً اتخاذ المرارات 
كلٌة العلوم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -عمار ٌاسر كطان.

 2016السٌاحٌة, 
 سم28ص: اٌض, 154

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-السٌاحة         ا-1
 

910,4 
 824ع

3149   
 فاتن شاكر علً

الموارد الطبٌعٌة السٌاحٌة والتطور التكنولوجً واثرهما فً 
بؽداد: الجامعة  -السٌاحة/ فاتن شاكر علً. مستمب

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 238

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان-السٌاحة           ا-1
 

910,4 
 229ؾ

3150   
 الفرطوسً, وسام لاسم لفته

السٌاحة بالشركات االلتصاد الرلمً واثره فً تطوٌر صناعة 
بؽداد:  -المتوسطة والصؽٌرة/ وسام لاسم لفتة الفرطوسً.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 185

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-السٌاحة)مدٌنة بؽداد(           ا-1
 

910,4 
 469ؾ



3151   
 ماجد حمٌد ناصر

بناء الحساب الفرعً للسٌاحة  فً نظام الحسابات امكانٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -المومٌة..../ ماجد حمٌد ناصر.

 2016االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 182

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان-السٌاحة         ا-1
 

910,4 
 234م

3152   
 مجدي رشٌد خضٌر

طٌسً وتاثٌره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة التسوٌك المؽنا
بؽداد: الجامعة  -للمنظمات السٌاحٌة..../ مجدي رشٌد خضٌر.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص: اٌض, 176

 رسالة الماجستٌر فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-السٌاحة         ا-1
 

910,4 
 349م

3153   
 دمحم سلمان داود

كاٌزن وجودة تكنلوجٌا المعلومات واثرهما فً استراتٌجٌة 
بؽداد: الجامعة  -تحسٌن الخدمات..../ دمحم سلمان داود.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 208

 رسالة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-مدٌنة بابل االثرٌة          ا-السٌاحة-1
 

910,4 
 384م

3154   
 ثائرة تحسٌن عبدالحمٌدالهنداوي, 

سمات المٌادة التسوٌمٌة واثرها فً استخالص الخصائص 
الجمالٌة للخدمة السٌاحٌة..../ ثائرة تحسٌن عبدالحمٌد 

كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الهنداوي.
2016 
 سم28ص, 162

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاحٌة
 العنوان-االسٌاحة          -1
 

910,4 
 942ه

3155   
 الوكٌل, حٌدر علً عبود

مكونات التوازن العرفً التسوٌمً واثرها فً ادارة الولت 
بؽداد: جامعة  -السٌاحً..../ حٌدر علً عبود الوكٌل.

 2016كلٌة العلوم السٌاحٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 167

910,4 
 898و



 رسالة ماجستٌر فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان-ا      السٌاحة   -1
 

3156   
 ٌعموب صفر علً

استراتٌجٌات التؽٌٌر واللؽة التنظٌمٌة وتاثٌرهما فً اتجاهات 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -السائح..../ ٌعموب صفر علً.

 2016كلٌة االدارة وااللتصاد, 
 سم28ص, 203

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً علوم السٌاحة وادارة الفنادق
 العنوان-السٌاحة           ا-1
 

910,4 
 679ي

3157   
 ابودكة, دمحم صادج دمحم

اثر استراتٌجٌتً المجموعات المرنة وفرق الخبراء فً تحصٌل 
بؽداد: جامعة  -مادة الجؽرافٌة..../ دمحم صادج دمحم ابودكة.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 316

 فلسفة فً التربٌةرسالة دكتوراه 
 العنوان-التعلٌم المتوسط      ا-طرق التدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 482ا

3158   
 اكرام جالل جواد

تموٌم اداء مدرسً الجؽرافٌة للمرحلة المتوسطة على وفك 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -كتابات المدرس..../ اكرام جالل جواد.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 152

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان-المرحلة المتوسطة      ا-طرق التدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,762 
 842ا

3159   
 اٌمان نعمة جاسم

فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة معالجة المعلومات فً 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -تحصٌل..../ اٌمان نعمة جاسم.

 2016ابن رشد/ للعلوم االنسانٌة,  -التربٌة
 سم28ص: اٌض, 267

اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس)طرائك 
 تدرٌس الجؽرافٌة

التعلٌم االعدادي)الخامس االدبً(            -طرق تدرٌس-الجؽرافٌا-1
 العنوان-ا

 

910,712 
 982ا

3160   
 البٌضانً, زٌنب عٌد بدن

910,712 
 962ب



ً  على وفك نظرٌة الند فً تحصٌل..../ فاعلٌة برنامج تعلٌم
كلٌة التربٌة   -بؽداد: جامعة  بؽداد  -زٌنب عٌد بدن البٌضانً.

 2016للعلوم االنسانٌة)ابن رشد(, 
 سم28ص, 322

اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفس)طرائك 
 تدرٌس الجؽرافٌة(

-التعلٌم االعدادي       ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌا-1
 ٌنالعنوانالحس

 

3161   
 التمٌمً, مرٌم اٌاد دروٌش

اثر استراتٌجٌة التفكٌر بالمملوب فً تحصٌل مادة 
 -بابل: جامعة بابل -الجؽرافٌة..../ مرٌم اٌاد دروٌش التمٌمً.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 192

 رسالة ماجستٌر فً طرائك تدرٌس االجتماعٌات
 العنوان-التعلٌم االعدادي    ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 898ت

3162   
 الحسٌن, حٌدر حمٌد كاظم

اثر استراتٌجٌة المظلة العنمودٌة فً تحصٌل مادة 
بؽداد: الجامعة  -الجؽرافٌة...../ حٌدر حمٌد كاظم الحسٌن.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 187

 التربٌةرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان-المرحلة المتوسطة   ا-طرق التدرٌس-الجؽرافٌة-1
 
 

910,712 
 599ح

3163   
 الربٌعً, رإى رٌاض سلمان

فاعلٌة وحدات تعلٌمٌة على وفك انموذج كبٌر فً تحصٌل مادة 
بؽداد: جامعة  -المناهج..../ رإى رٌاض سلمان الربٌعً.

 2016ابن رشد, -كلٌة التربٌة -بؽداد
 سم28ص, 163

 روحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة وعلم النفساط
 العنوان-طرق تدرٌس             ا-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 296ر

3164   
 الربٌعً, زهراء مجٌد شاه

تموٌم محتوى كتاب جؽرافٌة الوطن العربً للصؾ الثانً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المتوسط...../ زهراء مجٌد شاه الربٌعً.

 2016كلٌة التربٌة للبنات, 
 سم28ص, 185

910,712 
 296ر



 رسالة ماجستٌر فً طرق تدرٌس الجؽرافٌة
 العنوان-التعلٌم المتوسط    ا-طرق تدرٌس -الجؽرافٌة-1
   

3165   
 الربٌعً, عذراء باسم عبٌس

تمدٌم محتوى كتاب مبادىء الجؽرافٌة العامة للصؾ االول 
 -بابلبابل: جامعة  -المتوسط..../ عذراء باسم عبٌس الربٌعً.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 121

 رسالة الماجستٌر فً طرائك تدرٌس االجتماعٌات
 العنوان-التعلبم المتوسط         ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 296ر

3166   
 رحٌم كاظم بٌدي

اثر استراتٌجٌتً المدرب واوجد الخطا فً اكتساب المفاهٌم 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -كاظم بٌدي.والتفكٌر....../ رحٌم 

 2016التربٌة للعلوم االنساتٌة, 
 سم28ص, 234

 العنوان-اطروحة دكتوراه فلسفة فً التربٌة       ا
 

910,712 
 398ر

3167   
 سارة سامً لطٌؾ

اثر استراتٌجٌة المنظمات التخطٌطٌة فً تحصٌل مادة 
كلٌة  -بؽدادبؽداد: جامعة  -الجؽرافٌة...../ سارة سامً لطٌؾ.

 2016التربٌة للبنات, 
 سم28ص, 124

رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة والنفسٌة)طرائك تدرٌس 
 الجؽرافٌة(

التعلٌم المتوسط)االول متوسط(        -طرق تدرٌس-الجؽرافٌا-1
 العنوان-ا

 

910,712 
 249س

3168   
 السعدون, اسراء سٌؾ عطاهللا

اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة فعالٌة انموذج التعلم البنائً فً 
لدى طالبات الصؾ االول المتوسط/ اسراء سٌؾ عطاهلل 

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -السعدون.
 سم28ص, 157

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان-التعلٌم المتوسط     ا-طرائك تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 649س

3169   
 جاسم شهد باسم

اثر استراتٌجٌة المتشابهات فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة لدى 

910,712 
 94ش



بؽداد:  -طالبات الصؾ االول المتوسط/ شهد باسم جاسم.
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض, 138
 رسالة ماجستٌر فً العلوم التربوٌة)طرائك تدرٌس الجؽرافٌة(

 العنوان-المتوسط   االتعلٌم -طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

3170   
 

 الطٌار, سارة دمحم عبدهللا
اثر انموذجا بٌركنز وبالٌث فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة عند 

 -طالبات الصؾ االول المتوسط/ سارة دمحم عبدهللا الطٌار.
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض, 137
التربٌة وعلم النفس)طرائك تدرٌس رسالة ماجستٌر فً 

 الجؽرافٌة(
 العنوان-التعلٌم المتوسط     ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 924ط

3171   
 العبودي, وسن لاسم شرٌؾ

المشكالت البٌئٌة المتضمنة فً كتاب الجؽرافٌة للصؾ الخامس 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -االدبً...../ وسن لاسم شرٌؾ العبودي.

 2016بٌة للعلوم االنسانٌة, كلٌة التر
 سم28ص, 159

 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 العنوان-التعلٌم االعدادي        ا-2
 

910,712 
 294ع

3172   
 المٌسً, رشا علً فهد

اثر برنامج تدرٌس ممترح فً تحصٌل مادة نظم المعلومات 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الجؽرافٌة...../ رشا علً فهد المٌسً.

 2016كلٌة التربٌة للبنات, 
 سم28ص: اٌض, 314

رسالة ماجستٌر فلسفة فً التربٌة وعلم النفس)طرائك تدرٌس 
 الجؽرافٌة(

 العنوان-التعلٌم المتوسط    ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

910,712 
 959ق

3173   
 مٌسون دمحمعلً

لم وعملٌاته تحلٌل كتاب الجؽرافٌة على وفك مفاهٌم طبٌعٌة الع
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد  -االساسٌة....../  مٌسون دمحم علً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 248

910,712 
 959م



 رسالة ماجستٌر فً التربٌة وعلم النفس
 العنوان-التعلٌم االعدادي    ا-طرق تدرٌس-الجؽرافٌة-1
 

3174   
 الجبوري, باسم محمود علً

االللٌمٌة للوطن العربً فً كتاب تموٌم البلدان..../ الجؽرافٌة 
كلٌة  -تكرٌت: جامعة تكرٌت -باسم محمود علً الجبوري.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 213

 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة
 العنوان-الجؽرافٌة االللٌمٌة                  ا-1
 

910,9 
 294ج

3175   
 حمد الصوالغ, احمد شهاب

اسهامات االستشراق االسبانً فً نشر التراث االندلسً 
 -جامعة الدول العربٌة -خالل...../ احمد شهاب حمد الصوالغ.
 2016معهد التارٌخ الصربً والتراثالعلمً, 

 سم28ص, 293
 رسالة دكتوراه فً التراث الفكري والعلمً العربً

 االستشراق والمستشرلٌن-1
 االستشراق االسبانً-2
 العنوان-لتراث           اا-3
 

910,953 
 982ص

3176   
 اسماء دهش دمحم

التباٌن المكانً للحوادث  المرورٌة فً لضاء الكرخ/ اسماء 
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -دهش دمحم.

 سم28ص, 192
 رسالة فً الجؽرافٌة

 العنوان-جؽرافٌة        ا-العراق)الكرخ(-1
 

910,9567 
 582ا

3177   
 الخفاجً, عماد زٌدان حمد

لضاء سوق  الشٌوخ )دراسة فً الجؽرافٌة االللٌمٌة( 
باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة.../ عماد زٌدان حمد 

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -الخفاجً.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص: اٌض, 272
 رسالة ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌة

 فٌاجؽرا-العراق-1
 العنوان-الجؽرافٌة االللٌمٌة        ا-2
 

910,9567 
 723ح

3178   910,9567 



 المكصوص, اثٌر لاسم خنجر
حوض نهر الزعفران فً محافظتً واسط ومٌسان دراسة فً 

 -علم اشكال سطح االرض/ اثٌر لاسم خنجر المكصوص.
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط

 سم28ص, 194
 العامةرسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة 

 جؽرافٌة المدن-العراق-1
 العنوان-دراسة       ا-محافظتً واسط ومٌسان-2
 

 859م

3179   
 النوري, علً نالد علً

التوزٌع المكانً للتعلٌم الثانوي فً مدٌنة العمارة دراسة فً 
واسط: جامعة   -جؽرافٌة المدن/ علً نالد علً النوري.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 186

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-جؽرافٌة مدن        ا-العراق)العمارة(-1
 

910,9567 
 859م

3180   
 والء سٌؾ بدن

التحلٌل المكانً الستعماالت االرض الصحٌة فً مدٌنة 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الكوت...../ والء سٌؾ بدن.

 2016التربٌة, 
 سم28ص: اٌض, 129

 الجؽرافٌة رسالة ماجستٌر اداب فً
 العنوان-جؽرافٌا المدن          ا-العراق-1
 

910,9567 
 822و

3181   
 الهاشمً, دمحم صالح سعٌد

معارؾ الجؽرافٌة التارٌخٌة فً المروٌات المنسوبة لالمام 
واسط: جامعة  -جعفر الصادق)ع(/ دمحم صالح سعٌد الهاشمً.

 2016كلٌة التربٌة/لسم التارٌخ,  -واسط
 سم28ص, 244

 الماجستٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة 
 الجؽرافٌة التارٌخٌة-1
االمام جعفر بن دمحم الصادق )ع(االمام السادس للشٌعة -2

 العنوان-االمامٌة         ا
 

911 
 258ه

3182   
 روى وسام ماجد علوان

مصادر المٌاه فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل االسالم ..../  روى 
كلٌة التربٌة للعلوم   -دٌالىدٌالى: جامعة   -وسام ماجد علوان.

 2016االنسانٌة, 

911,53 
 92ر



 سم28ص: اٌض, 199
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 الجؽرافٌة التارٌخٌة-شبه الجزٌرة العربٌة-1
 العنوان-المٌاه        ا-2
 

3183   
 الجٌاشً, ثرٌا علً جبار شامً

محافظة ذي التمثٌل الخرائطً الستعماالت االرض الزراعٌة فً 
ذي لار: جامعة ذي  -لار..../ ثرٌا علً جبار شامً الجٌاشً.

 2016كلٌة االداب,  -لار
 سم28ص, 240

 رسالة ماجستٌر فً اداب الجؽرافٌا
 خرائط-العراق محافظة ذي لار-1
 العنوان-الجؽرافٌا الزراعٌة        ا-2
 

912 
 925ج

3184   
 الجٌاشً, ثرٌا علً جبار شامً

/ ثرٌا علً 2015محافظة ذي لار لعام  االطلس الزراعً فً
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار  -جبار شامً الجٌاشً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 85

 رسالة ماجستٌر فً اداب الجؽرافٌا
 االطلس-العراق)محافظة ذي لار(-1
 العنوان-الجؽرافٌا           ا-2
 

912 
 925ج

3185   
 عاتكة فائك رضا
واللٌمها فً مدٌنة الشامٌة/ عاتكة فائك الوظٌفة الصحٌة 

 2016كلٌة االداب,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -رضا.
 سم28ص: اٌض, 155

 رسالة ماجستٌر فً الجؽرافٌة
 العنوان-مدٌنة الشامٌة(     ا-الجؽرافٌة الطبٌعٌة)العراق-1
 

914,42 
 228ع

3186   
 المٌالً, رجوان فٌصل ؼازي
العراق وجنوبه تخطٌطها العمائر العسكرٌة فً وسط 

بؽداد: جامعة  -وعمارتها...../ رجوان فٌصل ؼازي المٌالً.
 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 407

 رسالة دكتوراه فً االثار االسالمٌة
 االثار االسالمٌة-1
-1914ه/1378-1333العمارة العسكرٌة فً العراق)-2

 العنوان-(        ا1958

915,3 
 928م



 

3187   
 عبدالحسٌن راهًنبٌل 

االدٌرة والكنائس المسٌحٌة فً مملكة الحٌرة فً ضوء 
بؽداد: جامعة  -المصادر التارٌخٌة..../ نبٌل عبدالحسٌن راهً.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 333

 رسالة دكتوراه اداب فً فلسفة االثار
 االثار االسالمٌة -1
نً للهجلرة الى االدٌرة والكنائس)مملكة كسرة فً المرن الثا-2

 العنوان-الثامن المٌالدي(          ا
 

915,3 
 298ن

3188   
 العماري, عباس عبداالمٌر طه

تحلٌل جؽرافً للموالع االثارٌة والتراثٌة فً محافظة كربالء 
المادسٌة: جامعة   -الممدسة..../ عباس عبداالمٌر طه العماري.

 2016كلٌة االداب,  -المادسٌة
 سم28ص, 185

 ماجستٌر اداب فً الجؽرافٌةرسالة 
 كربالء-العراق-السٌاحة-1
 العنوان-االثار             ا-العراق)كربالء(-2
 

915,56726 
 824ع

3189   
 الفتالوي, مصطفى مكً جواد

التاثٌرات البٌئٌة للسٌاحة الدٌنٌة مدٌنة كربالء انموذجا/ 
مركز  -بؽداد: جامعة بؽداد -مصطفى مكً جواد الفتالوي.

 2016الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, التخطٌط 
 سم28ص: اٌض, 107

 رسالة ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً
 العراق-العراق)كربالء(        ا-السٌاحة-1
 

915,6726 
 482ؾ

3190   
 حسام كاظم حافظ

التحلٌل المكانً الستعماالت االرض الدٌنٌة فً مدن محافظة 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌسان/ حسام كاظم حافظ.

2016 
 سم28ص: اٌض, 225

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً الجؽرافٌة 
 جؽرافٌا-العراق)مٌسان(-1
 العنوان-العراق)مٌسان (          ا-االماكن الممدسة-2
 

915,6732 
 528ح

3191   
 نور ضٌاء جعفر

920,008 
 94ن



 -ال االشعت ومولفهم من اهل البٌت )ع(/ نور ضٌاء جعفر.
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -جامعة بؽدادبؽداد: 
 سم28ص, 148

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 ترامٌم-ال االشعت-1
 العنوان-ال البٌت)ع(          ا-2
 

3192   
 جمٌل ناٌؾ سرهد حسن

الجواهري صحفٌا دراسة تحلٌلٌة التجاهات مماالته الصحفٌة 
بؽداد: جامعة  -سرهد حسن.فً جرائد الفرات..../ جمٌل ناٌؾ 

 2016كلٌة االعالم,  -بؽداد
 سم28ص: اٌض, 258

 رسالة ماجستٌر فً الصحافة
 الجواهري, دمحم مهدي)صحفً وشاعر عرالً(-1
 العراق -الصحافة         ا-2
 

920,5 
 898ج

3193   
 عبدهللا شجاع ٌاس

 -المنجز الفلسفً عند عرفان عبدالحمٌد/ عبدهللا شجاع ٌاس.
 2016كلٌة االداب,  -الجامعة المستنصرٌةبؽداد: 
 سم28ص, 225

 رسالة ماجستٌر اداب فً الفلسفة
 العنوان-عرفان عبدالحمٌد)فٌلسوؾ اسالمً(      ا-1
 

921,1 
 24ع

3194   
 مروة عامر عبدالجبار

جدلٌة الدٌن والدولة فً الفكر العربً المعاصر برهان ؼلٌون 
كلٌة   -امعة بؽدادبؽداد: ج -انموذجا/ مروة عامر عبدالجبار.

 2016االداب, 
 سم28ص, 151

 رسالة  ماجستٌر فً الفلسفة
 العنوان-برهان ؼلٌون الفٌلسوؾ وعالم اجتماع سوري     ا-1
 

921,1 
 492م

3195   
 ضحى صدام بالسم

بؽداد:  -الدٌممراطٌة عند جون دٌوي/ ضحى صدام بالسم.
 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽداد

 سم28ص, 201
 ماجستٌر اداب فً الفلسفةرسالة 

 العنوان-جون دٌوي)فٌلسوؾ ؼربً(         ا-1
 

921,8 
 32ض

3196   922 



 سٌؾ علً عبد المجٌد
االطروحات السٌاسٌة عند عبدالوهاب المٌسري/ سٌؾ علً 

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدالمجٌد.
 سم28ص, 151

 رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العنوان-عبدالوهاب المٌسري)مفكر مصري(              ا-1
 

 97س

3197   
 ال طه, بكر رٌاض احمد

دمحم لطب وجهودة الدعوٌة دراسة دعوٌة تحلٌلٌة/ بكر رٌاض 
كلٌة االمام االعظم,  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -احمد ال طه.

2016 
 سم28ص, 258

 رسالة ماجستٌر فً الدعوة والخطابة
 لطب )داعٌة اسالمً(دمحم -1
 العنوان-الدعوة والخطابة           ا-2
 

922,1 
 69ال

3198   
 بالل اكرم هاشم

 -الفكر التربوي عند الشٌخ ابراهٌم المدرس/ بالل اكرم هاشم.
كلٌة االمام االعظم)رحمه هللا(  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً

 الجامعة
 سم28ص: اٌض, 165

 االسالمٌة تخصص)فكر اسالمً(رسالة ماجستٌر فً العلوم 
 ابراهٌم المدرس)مفكر اسالمً(-1
 العنوان-الفكر االسالمً             ا-2
 

922,1 
 828ب
 

3199                                                                                                                                                                                                
 االزٌرجاوي, هناء دمحم كرٌم

ارٌخٌة(/ هناء دمحم كمٌل زٌاد النخمً)رضً هللا عنه( )دراسة ت
 كلٌة االداب -ذي لال: جامعة ذي لار -كرٌم االزٌرجاوي.

2016 
 سم28ص, 195

 رسالة ماجستٌر فً  التارٌخ االسالمً
كمٌل بن زباد  ال )رضً هللا عنه()من رجال الدٌن االسالمً -1

 ومن حوازي امٌر المإمنٌن علً)ع(
 وان    العن-دٌانة تارٌخٌة       ا–التارٌخ االسالمً -2

                                                                                                                                                           

922,1 
 943ز

3200   
 الساعدي, هٌفاء علٌوي محٌسن 
معاوٌة بن صدٌج الكندي)دراسة تارٌخٌة(/ هٌفاء علٌوي  

كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -محٌسن الساعدي.
 2016للبنات/لسم التارٌخ, 

922,1 
 264س



 سم28ص, 141
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 العنوان-معاوٌة بن صدٌج الكندي)لائد العصر الراشدي(    ا-1
 

3201   
 عبدالمادر عباس ٌحٌى

(/ 1307-1239ادوارد االول  واثره السٌاسً فً انكلترا )
كلٌة التربٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -عباس ٌحٌى عبدالمادر.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 300

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث
 ملن انكلترا -ادوارد االول-1
 العنوان-ا    (   1307-1239تارٌخ حدٌث)-انكلترا-2
 

922,1 
 225ع

3202   
 العبودي, شروق نجاح مشكور حسٌن
ه( ومنهجه فً 1028دمحم بن علً بن ابراهٌم االسترابادي )

 -تفسٌره الٌات االحكام/ شروق نجاح مشكور حسٌن العبودي.
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 307
 علوم المراناطروحة دكتوراه فلسفة 

(           1028دمحم بن علً بن ابراهٌم االسترابادي)مفسر()ت-1
 العنوان-ا

 

922,1 
 294ع

3203   
 العبٌدي, لٌث عصام مجٌد

الفكر السٌاسً للسٌد دمحم بحر العلوم/ لٌث عصام مجٌد 
لسم  -النجؾ: مجلس معهد المعلمٌن للدراسات العلٌا -العبٌدي.

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 231

السٌد دمحم بحر -1رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة
 العلوم)مفكر اسالمً وسٌاسً(

 العنوان-الفكر السٌاسً         ا-2
 

922,1 
 294ع

3204   
 العكٌلً, عامر صالح علً سعد

الشٌخ دمحم مهدي االصفً ودوره العسكري والسٌاسً فً 
 -ؽدادبؽداد: جامعة ب -العراق/ عامر صالح علً سعد العكٌلً.

 2016كلٌة التربٌة)ابن رشد( للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 309

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمدٌم
 دمحم مهدي االصفً, مهدي بن علً دمحم حازم -1
 العنوان-تارٌخ حدٌث          ا-العراق-2

922,1 
 898ع



 

3205   
 الحدٌثً, دمحم مداح عبدالكرٌم

ومنهجه فً الدعوة الى هللا/  الداعٌة عبدالحمٌد طهماز فكره
كلٌة  -بؽداد: دٌوان الولؾ السنً -دمحم مداح عبدالكرٌم طهماز.

 2016االمام االعظم, 
 سم28ص, 261

رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة/لسم الدعوة والخطابة 
 والفكر

 عبدالحمٌد طهماز)داعٌة(-1
 العنوان                                            -الدعوة االسالمٌة       ا-2

922,113 
 493ح

3206   
 

 ماجد حمٌد رشٌد
الداعً االسماعٌلً ناصر خسرو وعاللته بالخالفة الفاطمٌة/ 

كلٌة التربٌة ابن رشد  -بؽداد: جامعة بؽداد -ماجد حمٌد رشٌد.
 2016للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 249
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً

 ناصر خسرو)داعً اسماعٌلً(-1
 العنوان-التارٌخ االسالمً)الخالفة الفاطمٌة          ا-2
 

922,113 
 234م

3207   
 باسم دمحم مهنا

/ 1964احمد دمحم ٌحٌى ودوره العسكري والسٌاسً حتى العام 
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -باسم دمحم مهنا.

2016 
 سم28ص, 176

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
احمد دمحم ٌحٌى)سٌاسً عرالً(, وزٌر الداخلٌة العرالً فً -1

 العهد الجمهوري االول
 العنوان-ا        1964تارٌخ حدٌث حتى عام -العراق-2
 

922,2 
 258ب

3208   
 البدري, بتول سعدون كاظم عزٌز

البحرانً حٌاته واراإه الكالمٌة.../ بتول  كمال الدٌن مٌثم
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -سعدون كاظم عزٌز البدري.

2016 
 سم28ص, 265

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً الفلسفة
 العنوان-كمال الدٌن مٌثم البحرانً)عالم بالكالم(           ا-1
 

922,48 
 449ب

3209   922,48 



 فائك دمحم حسٌن
والنصرة لسٌد العترة فً حرب البصرة للشٌخ كتاب الجمل 

كلٌة التربٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -المفٌد..../ فائك دمحم حسٌن.
2016 
 سم28ص, 216

 رسالة الماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً
الشٌخ المفٌد)اعلم العلماء وافمه الفمهاء -1

 ه(413والمتكلمٌن()ت
 العنوان-تارٌخ اسالمً            ا-2
 

 227ؾ

3210   
 الدوسري, مٌسرة عباس عبدالجبار

م 2014-1435االستاذ الدكتور عبدالكرٌم زٌدان المتوفى 
 -وترجٌحاته االصولٌة/ مٌسرة عباس عبدالجبار الدوسري.

 2016كلٌة العلوم االسالمٌة,  -االنبار: جامعة االنبار
 سم28ص, 278

 رسالة ماجستٌر فً اصول الفمه
 العنوان-ن)فمٌه(           اعبدالكرٌم زٌدا-1
 

922,58 
 954د

3211   
 السود, دمحم بالر عودة

موارد الماضً النعمان ومنهجه فً كتابة المنالب والمثائب/ 
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -دمحم بالر عودة السود.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 155

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 النعمان)فمٌه(الماضً -1
 العنوان-تارٌخ اسالمً         ا–الدولة الفاطمٌة -2
 

922,58 
 594س

3212   
 السلطان, عمٌل ٌوسؾ سعود

ه( دراسة تارٌخٌة/ عمٌل 34-57م/654-م550كعب االحبار)
كلٌة االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -ٌوسؾ سعود السلطان.

2016 
 سم28ص, 280

 االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ 
 م654كعب االحبار)ترالٌم الٌهود(ت-1
 العنوان-تارٌخ اسالمً        ا-2
 

922,96 
 862س

3213   
 البدرانً, شٌماء فخري جاسم

ولٌم هوارد تافت وسٌاسته الداخلٌة فً الوالٌات المتحدة 
بؽداد: جامعة  -االمرٌكٌة..../ شٌماء فخري جاسم البدرانً.

923,1 
 442ب



 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 240

 اطروحة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
 تافت, ولٌم هوارد)رئٌس امرٌكا(-1
             1913-1909تارٌخ حدٌث -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة-2
 العنوان-ا

 

3214   
 الخزرجً, فارس حاتم عداي

م( دراسة فً الجوانب 1760-1782لٌم ملن ماري)-زمري
بؽداد:  -والحضارٌة/ فارس حاتم عداي الخزرجً.السٌاسٌة 

 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 270

 رسالة ماجستٌر اداب فلسفة فً التارٌخ المدٌم
 لٌم )ملن ماري(-زمري-1
 العنوان-(        ا1760-1782تارٌخ لدٌم)-ماري-2
 

923,1 
 543خ

3215   
 الخفاجً, نرجس كرٌم خضٌر

( سٌاسته الداخلٌة والخارجٌة/ 1850-1773لوٌس فٌلٌب )
 2016ذي لار: كلٌة االداب,  -نرجس كرٌم خضٌر الخفاجً.

 سم28ص, 257
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ الحدٌث

 لوٌس فٌلٌب)ملن فرنسا(-1
 العنوان-(       ا1850-1773تارٌخ حدٌث)-فرنسا-2
 

923,1 
 723ح

3216   
 رٌم صالح عبدالزهرة

االمبراطور اوكثافٌوس اؼسطس ودوره فً تاسٌس 
بؽداد:  -االمبراطورٌة الرومانٌة...../ رٌم صالح عبدالزهرة.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 198 

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
 اوكثافٌوس اؼسطس)امبراطور رومانً(-1
 العنوان-م(       ا14-ق.م63تارٌخ لدٌم)-رومانٌا-2
 

923,1 
 98ر

3217   
 سعدون جلوب حسٌن

العاللات االمرٌكٌة الفلبٌنٌة فً عهد الرئٌس فردناند 
 -ماركوس...../ سعدون جلوب حسٌن.

 سم28ص, 197
 اطروحة دكتوالاه فً التارٌخ المعاصر

تارٌخ -الفلبٌن-2ماركوس فردناند)رئٌس الفلبٌن-1

923,1 
 649س



 (1986-1965حدٌث)
 العنوان-ا  الفلبٌن      -عاللات خارجٌة-امرٌكا-3
 

3218   
 ضمٌر عبدالرزاق محمود 

الدبلوماسٌة الشعبٌة الجدٌدة الدارة اوباما والدولة العربٌة/ 
كلٌة العلوم  -بؽداد: جامعة النهرٌن -ضمٌر عبدالرزاق محمود.

 2016السٌاسٌة, 
 سم28ص: اٌض, 258

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم السٌاسٌة سٌاسة الدولة
 رئٌس امرٌكا-اوباما-1
 العنوان-سٌاسة دولٌة            ا-امرٌكا-2
 

923,1 
 894ض

3219   
 كاظم عبدالرضا سعٌد

ه دراسة سٌاسٌة/ 386-365الخلٌفة العزٌز باهلل الفاطمً 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -كاظم عبدالرضا سعٌد.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 254

 المًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ االس
 العزٌز باهلل الفاطمً )خلٌفة وسٌاسً(-1
 العنوان-ه(     ا386-365تارٌخ اسالمً)-الدولة الفاطمٌة-2
 

923,1 
 268ن

3220   
 كرٌم حسٌن رٌكان

ٌوان شٌكاي ودوره السٌاسً والعسكري فً الصٌن حتى عام 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/ كرٌم حسٌن رٌكان.1916

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 234

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 كاي,ٌوان )رئٌس الصٌن-1
 العنوان-ا      1916الصٌن تارٌخ حدٌث حتى عام -2
 

923,1 
 498ن

3221   
 دمحم حلٌم سالم

جون االول ودوره فً العاللات االنكلٌزٌة الفرنسٌة حتى عام 
كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -/ دمحم حلٌم سالم.1216
2016 
 سم28ص: اٌض, 162

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 جون االول)ملن انكلٌزي(-1
 العنوان-ا        1216تارٌخ حدٌث حتى عام -فرنسا-2
 

923,1 
 384م



3222   
 دمحم سمٌر خزعل

كونراد ادٌناور ودوره فً السٌاسة الخارجٌة اللمانٌا 
كلٌة  -اد: جامعة بؽدادبؽد -االتحادٌة..../ دمحم سمٌر خزعل.

 2016االداب, 
 سم28ص,279

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 كونراد)رئٌس المانٌا االتحادٌة(-ادٌناور-1
 العنوان-ا          1963-1949تارٌخ حدٌث -المانٌا-2
 

923,1 
 384م

3223   
 مصطفى نوري وهٌب

-1822)سعٌد باشا واثره االداري والسٌاسً فً مصر 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -(/ مصطفى نوري وهٌب.1863

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 151

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 سعٌد باشا)والً مصر(-1
 العنوان-(        ا1863-1822تارٌخ حدٌث)-مصر-2
 

923,1 
 567م

3224   
 الموسوي, علً سالم ساجت

/ علً 1936السٌاسً فً مصر حتى العام فإاد االول ودوره 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -سالم ساجت الموسوي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 354

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 1936فإاد االول)ملن مصر(-1
 العنوان-التارٌخ الحدٌث          ا-مصر-2
 

923,1 
 959م

3225   
 النصراوي, هاجر خضر دمحم

المذافً ودوره فً سٌاسة لٌبٌا الداخلٌة حتى عام معمر 
 -كربالء: جامعة كربالء -/ هاجر خضر دمحم النصراوي.1979

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 160

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 المذافً , معمر)رئٌس لٌبٌا(-1
 العنوان-ا           1979تارٌخ حدٌث حتى عام  -لٌبٌا-2
 

923,1 
 542ن

3226   
 

 الٌاسري, حٌدر ناظم موحان

923,1 
 254ي



محمود سامً البارودي سٌرته ودوره فً تارٌخ مصر حتى 
المادسٌة: جامعة    -/ حٌدر ناظم موحان الٌاسري.1904عام 

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة
 سم28ص, 202

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 البارودي, محمود سامً-1
 العنوان-(           ا1904تارٌخ )-مصر-2
 

3227   
 احالم نعٌم  خضٌر

صالح خلؾ سٌرته ودوره فً النضال الوطنً الفلسطٌنً 
 -ذي لار: جامعة ذي لار -/ احالم نعٌم خضٌر.1933-1973

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 268

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 صالح خلؾ )سٌاسً(-1
 العنوان-(       ا1973-1933تارٌخ)-فلسطٌن-2
 

923,2 
 382ا

3228   
 االسدي, جعفر رمضان عبد صخً

جواد هاشم دراسة فً اثره االلتصادي والسٌاسً فً العراق 
كربالء:  -/ جعفر رمضان عبد صخً االسدي.1982حتى عام 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة كربالء
 سم28ص, 226

 ماجستٌر فً التارٌخ المعاصررسالة 
 جواد هاشم)وزٌر التخطٌط العرالً سابك(-1
 العنوان-ا            1982-تارٌخ حدٌث-العراق-2
 

923,2 
 549ا

3229   
 االء جابر طاهر مٌس النصرهللا

دمحم محمود باشا ودوره السٌاسً فً مصر..../ االء جابر طاهر 
 2016االداب, كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -مٌس النصرهللا.

 سم28ص, 215
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 دمحم محمود باشا)سٌاسً مصري(-1
 العنوان-ا         1941-1878تارٌخ حدٌث  -مصر-2
 

923,2 
 822ا

3230   
 التمٌمً, ازهار حبٌب مهدي

جورج حبش ودوره فً النضال الوطنً الفلسطٌنً حتى عام 
ذي لار: جامعة ذي  -التمٌمً.م/ ازهار حبٌب مهدي 1973

 2016كلٌة االداب,  -لار
 سم28ص, 158

923,2 
 898ت



 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 جورج حبش )سٌاسً فلسطٌنً(-1
 العنوان-ا       1973تارٌخ حدٌث حتى عام -فلسطٌن-2
 

3231   
 الحموزي, رحمن تبرٌع زكً

/ 1937عام  حسن مدرس ودوره السٌاسً فً اٌران  حتى 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -رحمن تبرٌع زكً الحموزي.

 2016االداب, 
 سم28ص, 151

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 حسن مدرس)سٌاسً اٌرانً(-1
 العنوان-ا           1937تارٌخ حدٌث -اٌران-2
 

923,2 
 895ح

3232   
 خالد احمد حسن صادق

ٌه االستراتٌجٌة الخارجٌة دور زٌؽٌنو برجنسكً فً توج
بؽداد:  -للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة/ خالد احمد حسن صادق.

 2016كلٌة العلوم السٌاسٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة العاللات الدولٌة 

 والسٌاسٌة الخارجٌة
 زٌؽٌنو برجنسكً )سٌاسً(-1
 العنوان-خارجٌة   ا سٌاسة-الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة-2
 

923,2 
 284خ

3233   
 الخزاعً, هدٌل عبٌد حسن

توفٌك روشتوا راس حٌاته ودوره فً السٌاسة الخارجٌة 
 -/ هدٌل عبٌد حسن الخزاعً.1940التركٌة حتى عام 

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص, 161

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 روشتو)سٌاسً(راس, توفٌك -1
 العنوان-تارٌخ             ا-تركٌا-2
 

923,2 
 526خ

3234   
 الخفاجً, حنان جاسم حمزة

احمد لطفً السٌد نشاطه الفكري ودوره السٌاسً فً مصر 
المادسٌة: جامعة  -/ حنان جاسم حمزة الخفاجً.1872-1963

 2016كلٌة التربٌة ,  -المادسٌة
 سم28ص, 198

 الحدٌث والمعاصررسالة ماجستٌر فً التارٌخ 
 احمد لطفً السٌد)سٌاسً ومفكر مصري(-1
 العنوان-ا        1963-1872تارٌخ حدٌث -مصر-2

923,2 
 723خ



 

3235   
 دعاء صادق خزعل

الشٌخ دمحم جواد الجزائري نشاطه السٌاسً ومنهجه 
 -واسط: جامعة واسط -الفكري..../ دعاء صادق عبد خزعل.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 195

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 دمحم جواد الجزائري )من علماء النجؾ االشرؾ وسٌاسً(-1
 العنوان-(      ا1959-1881تارٌخ حدٌث )-العراق-2
 

923,2 
 622د

3236   
 سندس عبدهللا عٌسى

انطون سعادة واثره فً الحٌاة السٌاسٌة والثمافٌة فً سورٌا 
بؽداد:  -عٌسى.(/ سندس عبدهللا 1949-1904ولبنان )

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 241

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 انطوان سعادة )سٌاسً ومإسس الحزب السوري المومً(-1
 العنوان-(       ا1949-1904تارٌخ حدٌث )-سورٌا-2
 

923,2 
 945س

3237   
 شهد حازم لوٌس منصور

والسٌاسً فً مصر حتى  كمال الدٌن حسٌن ودوره العسكري
بؽداد: الجامعة  -م/ شهد حازم لوٌس منصور.1965العام 

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصلرٌة
 سم28ص, 274

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ
 كمال الدٌن حسٌن )سٌاسً(-1
 العنوان-ا        1965حتى -مصر تارٌخ-2
 

923,2 
 94ش

3238   
 الطائً, اروى ٌحٌى ذنون ٌحٌى

واثره فً سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة...../ جون جً  
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -اروى ٌحٌى ذنون ٌحٌى الطائً.

 2016االداب, 
 سم28ص, 269

 اطروحة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 جون جً)سٌاسً امرٌكً(-1
           1829-1745تارٌخ حدٌث -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة-2
 لعنوانا-ا

 

923,2 
 229ط

3239   923,2 



 الطائً, ساهرة سلمان حمادي
زكرٌا محً الدٌن ودوره العسكري والسٌاسً فً مصر حتى 

بؽداد: جامعة  -/ ساهرة سلمان حمادي الطائً.1968عام 
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 280

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ المعاصر
 ن)سٌاسً مصري(زكرٌا محً الدٌ-1
 العنوان-ا       1968تارٌخ حدٌث حتى عام -مصر-2
 

 299ط

3240   
 الطائً, نبراس بالسم كاظم

اندٌرا ؼاندي ودورها فً الحٌاة االلتصادٌة والسٌاسٌة فً 
بؽداد: الجامعة  -الهند/ نبراس بالسم كاظم الطائً.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص,435

 دكتوراه اداب فً التارٌخاطروحة 
 اندٌرا ؼاندي )رئٌسة وزراء الهند( -1
 العنوان-تارٌخ لدٌم           ا-الهند-2
 

923,2 
 299ط

3241   
 عبدالخالك دمحم عبٌد

دمحم الجسر ودوره السٌاسً واالداري فً لبنان حتى عام 
كلٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -/ عبدالخالك دمحم عبد.1934

 2016االنسانٌة, التربٌة للعلوم 
 سم28ص, 231

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 دمحم الجسر )سٌاسً لبنانً(-1
 العنوان-ا           1934تارٌخ حدٌث –لبنان -2
 

923,2 
 24ع

3242   
 

 العكٌلً, احمد عادل عبدالرضا علً
 1971انور شاإول ودوره الفكري فً العراق حتى عام 

بؽداد:  -ادل عبدالرضا علً العكٌلً.دراسة تارٌخٌة/ احمد ع
 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽداد

 سم28ص, 205
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 انور شاإول )سٌاسً(عرالً ٌهودي-1
 العنوان-(     ا1971تارٌخ حدٌث )حتى عام -العراق-2
 

923,2 
 898ع

3243   
 العلكاوي, فإاد هادي مهدي

واثره السٌاسً وااللتصادي فً العراق حتى عبدالهادي الظاهر 

923,2 
 889ع



دٌالى: جامعة  -/ فإاد هادي مهدي العلكاوي.1978عام 
 2016كلٌة العلوم االنسانٌة,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 207

 رسالة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 عبدالهادي الظاهر)سٌاسً عرالً(-1
 العنوان-ا       1978تارٌخ حدٌث حتى عام –العراق -2
 

3244   
 الؽالبً, ضمٌاء رشن جبار

/ 1981 -1907حمٌد فرنجٌة ودوره السٌاسً فً لبنان 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -ضمٌاء رشن جبار الؽالبً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 181

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 حمٌد فرنجٌة )سٌاسً لبنانً(-1
 العنوان-(          ا1981-1907تارٌخ حدٌث) -لبنان-2
 

923,2 
 282غ
 
 

3245   
 الؽزالً, منعم عبدالواحد علً

حسٌن الشافعً ودوره السٌاسً والعسكري فً مصر حتى عام 
كلٌة  -جامعة بابل -م/ منعم عبدالواحد علً الؽزالً.1975

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 197

 ماجستٌر فً التارٌخ /التارٌخ المعاصررسالة 
 حسٌن الشافعً)سٌاسً مصري(-1
 العنوان-م      ا1975تارٌخ حدٌث حتى عام -مصر-2
 

923,2 
 528ع

3246   
 فٌنن فاروق مصطفى خوشناو

/ فٌنن 1975دمحم البصري ودوره الوطنً فً المؽرب حتى عام 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -فاروق مصطفى خوشناو.

 2016لتربٌة, ا
 سم28ص, 208

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 دمحم البصري )سٌاسً وطنً مؽربً(-1
 العنوان-(          ا1975تارٌخ حدٌث )-المؽرب-2
 

923,2 
 998ؾ

3247   
 المجتومً, احمد هادي سلمان

احمد لوام السلطنة ودوره السٌاسً فً اٌران حتى عام 
 -بابل: جامعة بابل -المجتومً.م/ احمد هادي سلمان 1952

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 271

923,2 
 329م



 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 احمد لوام السلطنة)سٌاسً اٌرانً(-1
 العنوان-م      ا1952تارٌخ حدٌث حتى عام  -اٌران-2
 

3248   
 المعموري, مروة ابراهٌم مصطفى حسٌن

البؽدادي ودوره السٌاسً فً مصر حتى عام عبداللطٌؾ 
بؽداد:  -/ مروة ابراهٌم مصطفى حسٌن المعموري.1964

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 142

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمدٌم
 عبداللطٌؾ البؽدادي)سٌاسً مصري(-1
 نوانالع-ا           1964تارٌخ حدٌث -مصر-2
 

923,2 
 689م

3249   
 المعموري, نوفل شامل فٌاض

/ نوفل 1932دور نوري السعٌد فً الحٌاة الحزبٌة حتى العام 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -شامل فٌاض المعموري.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 171

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث
 نوري السعٌد)سٌاسً عرالً( -1
 العنوان-ا         1932تارٌخ حدٌث العراق -2
 

923,2 
 689م

3250   
 المٌالً, كاظم عبدالزهرة ابوعٌون

احمد دمحم الخطٌب واثره فً المعارضة النٌابٌة فً الكوٌت حتى 
واسط:  -/ كاظم عبدالزهرة ابو عٌون المٌالً.1996عام 

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة واسط
 سم28ص, 200

 الحدٌث والمعاصررسالة ماجستٌر فً التارٌخ 
 سٌاسً معارض كوٌتً-احمد دمحم الخطٌب-1
 العنوان-ا       1996تارٌخ حدٌث حتى عام -الكوٌت-1
 

923,2 
 928م

3251   
 نسرٌن فٌصل داود

-903ذ1صبري العسلً ودوره السٌاسً فً سورٌة )
كلٌة  -بؽداد: جامعة  بؽداد -(/ نسرٌن فٌصل داود.1958

 2016رشد, التربٌة للعلوم االنسانٌة/ابن 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث
 صبري العسلً)نائب رئٌس سورٌا(-1
 العنوان-(       ا1908-1903تارٌخ حدٌث )-سورٌا-2

923,2 
 549ن



 

3252   
 النعٌمً, رنده زٌدان حلٌؾ رشٌد

/ 1974مصالى الحجاج ودوره السٌاسً فً الجزائر حتى عام 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -النعٌمً.رنده زٌدان حلٌؾ رشٌد 

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 200

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 جزائري(-مصالى الحاج)سٌاسً-1
 العنوان-م         ا1974الجزائري تارٌخ حدٌث -2
 

923,2 
 698ن

3253   
 ٌاسمٌن محمود عبد جاسم

محمود فوزي ودوره الدبلوماسً والسٌاسً فً مصر حتى 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -/ ٌاسمٌن محمود عبد جاسم.1974عام 

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 203

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والماصر
 محمود  فوزي )سٌاسً مصري (-1
 العنوان-ا         1974تارٌخ حدٌث حتى عام  -مصر-2
 

923,2 
 259ي

3254   
 العبٌدي, لمى محمود رشٌد

االلتصادي والدبلوماسً/ لمى محمود عبدالحسن زلزلة ودوره 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -رشٌد العبٌدي.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 172

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-عبدالحسن زلزلة )التصادي عرالً(       ا-1
 

923,3 
 294ع

3255   
 المكصوصً, بشرى حسٌن عبود

العسكري والسٌاسً فً الوالٌات اندرو جاكسون ودوره 
(/ بشرى حسٌن عبود 1837-1767المتحدة االمرٌكٌة )

كلٌة التربٌة ابن رشد,  -بؽداد: جامعة بؽداد -المكصوصً.
2016 
 سم28ص, 151

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 جاكسون, اندرو )عسكري(-1
 العنوان-ا        1837-1767امرٌكا تارٌخ -2
 

923,5 
 859م
 

3256   
 الخزرجً, عدنان ٌاسٌن حسٌن

923,7 
 543خ



-1912عبدالحمٌد كاظم واثره الثمافً والسٌاسً فً العراق 
دٌالى: جامعة   -م/ عدنان ٌاسٌن حسٌن الخزرجً.1958

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى
 سم28ص: اٌض, 150

 رسالة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 بوي(عبدالحمٌد كاظم حمٌد )تر-1
 العنوان-(           ا1958-1912تارٌخ )-العراق-2
 

3257   
 بسمة عبدهللا فاضل

الرحلة واثرها فً تنمٌة المعجم العربً تهذٌب اللؽة لالزهري 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -انموذجا/ بسمة عبدهللا فاضل.

 2016التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 257

 ماجستٌر فً اللؽه العربٌة ةادابهالؽهرسالة 
 العنوان-تراجم          ا-المعجمٌون-1
 

924 
 589ب

3258   
 جالل جابر ثامر

واسط:  -عبدالهادي الفضلً وجهوده اللؽوٌة/ جالل جابر ثامر.
 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة واسط

 سم28ص, 189
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-الفضلً)لؽوي(           اعبدالهادي -1
 

924 
 828ج

3259   
 حسٌن عامر جرمط

االتساع اللؽوي فً منهج الدكتور مصطفى جواد/ حسٌن عامر 
كلٌة التربٌة االساسٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -جرمط.
2016 
 سم28ص, 146

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 مصطفى جواد )لؽوي(-1
 العنوان-النحو          ا -اللؽة العربٌة-2
 

924 
 599ح

3260   
 الساعدي, سحر سلٌم كحٌط

دمحم حسن عبدالعزٌز وجهوده فً الفصٌح والنحو/ سحر سلٌم 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -كحٌط الساعدي.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 167

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-)نحوي(        ادمحم حسن عبدالعزٌز -1

924 
 264س



 

3261   
 الساعدي, شٌماء عباس حسن

الدكتور فاخر هاشم الٌاسري وجهوده اللؽوٌة/ شٌماء عباس 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -حسن الساعدي.

 سم28ص, 239
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-افاخر هاشم الٌاسري )لؽوي عرالً(      -1
 

924 
 264س

3262   
 سجا كرٌم  مشهدي

الجهود اللؽوٌة عند الدكتور زهٌر ؼازي زاهد )دراسة وصفٌة 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط  -تحلٌلٌة(/ سجا  كرٌم مشهدي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 152

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة/لؽة
 زهٌر ؼازي زاهد )دكتور فً اللؽة العربٌة(-1
 العنوان-دراسة وصفٌة تحلٌلٌة       ا-العربٌةاللؽة -2
 

924 
 32س

3263   
 لٌث زهٌر خلٌبص

معجم )ما ٌمول علٌه فً المضاؾ والمضاؾ الٌه(...../ لٌث 
كلٌة العلوم االسالمٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -زهٌر خلٌبص.

2016 
 سم28ص, 252

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
ه          1111هللا )معجمً( تالمجً, دمحم االمٌن بن فضل -1
 العنوان-ا

 

924 
 93ل

3264   
 النداوي, فاتن فالح سلٌمان

البحث اللؽوي عند الدكتور اسماعٌل احمد عماٌرة/ فاتن فالح 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -سلٌمان النداوي.

 سم28ص, 534
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان-فلسطٌنً(       ا اسماعٌل احمد عماٌرة )لؽوي-1
 

924 
 429ن

3265   
 خالد عبدهللا حسٌن

 -دمحم ضاري حمادي وجهوده اللؽوٌة/ خالد عبدهللا حسٌن.
 2016كلٌة االداب, -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 230
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

925 
 284خ



 العنوان-دمحم ضاري حمادي )عالم لؽوي معاصر عرالً( ا-1
 

3266   
 بشرى رٌاض جوٌر

 -الشخصٌة فً الرواٌات احمد سعداوي/ بشرى رٌاض جوٌر.
 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة

 سم28ص, 141
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-احمد سعداوي )راوي عرالً(        ا-1
 

928 
 542ب

3267   
 البصبصً, عادل ناجح عباس

الروائً فً تجربة الروائً طه حامد الشبٌب اختٌارا/ الخطاب 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -عادل ناحج عباس البصبصً.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 212

 رسالة دكتوراه فلسفة فً اللؽة العربٌة
 العنوان-طه حامد الشبٌب )روائً عرالً(        ا-1
 

928 
 595ب

3268   
 الجاؾ, دلٌر صالح عبدالرحمن

م( سٌرته 760ه/143االمام حمٌد بن ابً حمٌد الطوٌل )ت
االنبار:  -ومروٌاته التارٌخٌة/ دلٌر صالح عبدالرحمن الجاؾ.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة االنبار
 سم28ص, 196

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
-ه         ا143حمٌد بن ابً حمٌد الطوٌل )مإرخ( ت-1

 العنوان
 

928 
 27ج

3269   
 الجبوري, نعمة شكر محمود علً

م( ومنهجه فً كتابه 1479ه/884موارد سبط بن العجمً )ت
 -بؽداد -كنوز الذهب ...../ نعمة شكر محمود علً الجبوري.

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 290

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 ًه تارٌخ اسالم884سبط بن العجمً )مإرخ( ت-1
 العنوان-حلب          ا-2
 

928 
 294ج

3270   
 الحمٌداوي, نور احمد سلطان

الثناص فً شعر رعد عبدالمادر/ نور احمد سلطان 
 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الحمٌداوي.

928 
 894ح



 سم28ص, 145
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها 
 \العنوان-ارعد عبدالمادر )شاعر عرالً(          -1
 

3271   
 الزوبعً, حمٌد صبار عواد

م( ومروٌاته التارٌخٌة/ 733ه/115عطاء بن امً رباح )ت
كلٌة  -االنبار: جامعة االنبار -حمٌد صبار عواد الزوبعً.

 2016االداب, 
 سم28ص, 243

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 م733ه/115عطاء بن ابً رباح )مإرخ اسالمً(ت-1
 العنوان-ا

 

928 
 926ز

3272   
 صفاء شارد ناصر

النمد التارٌخً عند مإرخً التراجم الشامٌٌن فً المرن الثامن 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الهجري/ صفاء شارد ناصر.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 247

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ اسالمً       ا -التراجم-1
 

928 
 722ص

3273   
 الوائلً, علً عباس نسٌم

المنهج  التارٌخً عند مصنفً الفهارس الرجالٌة..../ علً 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة  -عباس نسٌم الوائلً.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 376

 اطروحة دكتوراه تارٌخ
 العنوان-منجب الري الرازي)فجر التارٌخ(         ا-1
 

928 
 291و

3274   
 عبدهللا عبد علً سلماناحمد 

م(/ احمد عبدهللا 1935-1871شعر عبد المحسن الكاظمً )
كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -عبد علً سلمان.

 2016االساسٌة, 
 سم28ص, 95

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 عبدالمحسن الكاظمً)شاعر عرالً(-1
 العنوان-شعر            ا-االدب العربً-2
 

928,1 
 384ا

3275   928,1 



 ازهار جاسم مهنا
كتاب المعجب فً تلخٌص اخبار المؽرب لعبد الواحد 

بؽداد: الجامعة   -المراكشً..../ ازهار جاسم مهنا.
 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة

 سم28ص, 228
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة /ادب

وادٌب  محً الدٌن عبد الواحد بن علً المراكشً )مإلرخ-1
 ه(647مؽربً( )ت

 العنوان-اللؽة العربٌة/دراسات          ا-2
 

 592ا

3276   
 االء عالوي حسٌن

الجهود اللؽوٌة عند هادي عطٌة مطر الهاللً/ االء عالوي 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -ذي لار: جامعة ذي لار -حسٌن.
2016 
 سم28ص, 253

 ادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة و
 العنوان-هادي عطٌة مطر الهاللً )عالم باللؽة العربٌة(     ا-1
 

928,1 
 822ا

3277   
 رنده صالح كامل

ه/ 1088تنازع االمكنة فً شعر علً بن خلؾ الحوٌزي ت
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -رنده صالح كامل.

2016 
 سم28ص, 251

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 العنوان-ه       ا1088بن خلؾ الحوٌزي )شاعر(تعلً -1
 

928,1 
 949ر

3278   
 شٌماء حدٌد دانة

لصص فإاد التكرلً )دراسة فً ضوء النمد الثمافً(/ شٌماء 
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -حدٌد دانة.

 سم28ص, 148
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها ادب

 العنوان-)لاص عرالً(          افإاد التكرلً -1
 

928,1 
 982ش

3279   
 عالء عباس امٌن نصر هللا
م صحٌاتهه وشعره 1754-ه1168السٌد نصر هللا الحائري ت

كلٌة  -كربالء: جامعة كربالء -/ عالء عباس امٌن نصر هللا.
 2016التربٌة , 

 سم28’ ص191
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

928,1 
 822ع



 ي )شاعر عرالً(السٌد نصر هللا )الجابر-1
 العنوان-اللؽة العربٌة           ا-2
 

3280   
 العلكم, امنة ٌادع كرٌم

سعٌد جاسم الزبٌدي وجهوده فً اللؽة والنحو/ امنة ٌادع كرٌم 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -ذي لار: جامعة ذي لار -العلكم.
2016 
 سم28ص, 276

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة
 ادٌب عرالً )شاعر(-سعٌد جاسم الزبٌدي-1
 العنان-النحو           ا-اللؽة العربٌة-2
 
 

928,1 
 888ع

3281   
 علٌاء دمحم توفٌك

بؽداد: الجامعة  -محسن الهبمش نالد/ علٌاء دمحم توفٌك.
 2016كلٌة االداب,  -المستنصرٌة

 سم28ص, 198
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 العنوان-الهٌبمش  )نالد عرالً(        امحسن -1
 

928,1 
 892ع

3282   
 علً هادي عطا هللا

بؽداد:  -شعر دمحم جواد عواد البؽدادي/ علً هادي عطا هللا.
 2016كلٌة التربٌة ,  -الجامعة المستنصرٌة

 س28ص, 333
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان-ادمحم جواد عواد البؽدادي)شاعر عرالً(          -1
 

928,1 
 89ع

3283   
 فاهم  طعمة احمد سبتً

ادب فإاد التكرلً  السردي فً الخطاب النمدي العرالً 
كاٌة  -دٌالى: جامعة دٌالى -الحدٌث/ فاهم طعمة احمد سبتً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 299

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً اللؽةا  العربٌة وادابها
 ادٌب عرالًفإاد التركلً -1
 العنوان-النمد االدبً                    ا-2

        

928,1 
8298 

3284   
 المطرانً, سهام جواد كاظم

شعر رعد مطشر مسلم دراسة فً البٌئة والتشكٌل/ سهام جواد 

928,1 
 642ق



 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -كاظم المطرانً.
 سم28ص, 227

 وادابهارسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة 
 العنوان-رعد مطشر مسلم )شاعر عرالً(           ا-1
 

3285   
 

 دمحم لطؾ هللا عٌسى
عبدالعزٌز سلٌمان نوار ومنهجه فً كتابة التارٌخ الحدٌث 

كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -والمعاصر/ دمحم لطؾ هللا عٌسى.
 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد, 

 سم28ص, 182
 ماجستٌر اداب فً التارٌخ رسالة

التارٌخ الحدٌث           -2عبد العزٌز سلٌمان نوار)مإرخ عرالً(-1
 العنوان-ا

 

928,1 
 384م

3286   
 منى دمحم حاتم

بؽداد:  -الحجاج فً ادب ابن شهٌد االندلس/ منى دمحم هاشم.
 2016كلٌة التربٌة ابن الرشد للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بؽداد

 سم28ص, 149
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان-ابن الشهٌد )االندلسً(          ا-1
 

928,1 
 92م

3287   
 نضال عبدالرحٌم سلمان

بؽداد: جامعة  -حسب هللا ٌحٌى لاضا/ نضال عبدالرحٌم سلمان.
 2016كلٌة التربٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 188

 رسالة ماجستٌر اداب
 العنوان-ا حسب هللا ٌحٌى)لاض(عرالً          -1
 

928,1 
 628ن

3288   
 هدى جعفر كاظم دمحم

م(/ هدى 1992-1921التجدٌد فً شعر صفاء الحٌدري )
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -جعفر كاظم دمحم.

 سم28ص, 257
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها

 صفاء الحٌدري )شاعر عرالً(-1
 نالعنوا-الشعر العربً           ا-2
 

928,1 
 42ه

3289   
 وسام بنٌان ادم

928,1 
 528و



ابراهٌم انٌس بٌن نالدٌه فً الصوت والداللة/ وسام جابر 
 خلٌفة جابر
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -بنٌان ادم.

2016 
 سم28ص, 146

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 ابراهٌم انٌس )نالد ادبً ولؽوي(-1
 العنوان-ا            الصوت   -2
 

3290   
 جابر خلٌفة جابر

-528بنو مردنٌش ودورهم السٌاسً والعسكري فً االندلس )
البصرة: جامعة  -م(/ جابر خلٌفة جابر.1238-1134ه/636

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة
 سم28ص, 166

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً
 تراجم–مردنٌش بنو -1
 العنوان-ه(        ا636-528تارٌخ اسالمً)-االندلس-2
 

928,2 
 224ج

3291   
 الساعدي, احمد حسن محمود

اثر نمباء الطالبٌن فً االسر الموسوٌة بالحٌاة العامة فً 
بؽداد: جامعة  -العراق...../ احمد حسن محمود الساعدي.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 231

 ٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة ماجست
 تراجم–نمباء االندلس -1
 ه656-279تارٌخ االسالمً العصر العباسً -العراق-2
 العنوان-ا

 

929,1 
 264س

3292   
 الطائً, امٌر دمحم حٌدر

دور االسرة البوٌونٌة فً تارٌخ مملكة بٌت الممدس 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -الصلٌبٌة...../ امٌر دمحم حٌدر الطائً.

 2016االداب, كلٌة 
 سم28ص, 375

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 علم االنسان-االسرة البوٌونٌة-1
 العنوان-ه(     ا525-ه492تارٌخ اسالمً )-بٌت الممدس-2
 

929,2 
 299ط

3293   
 المالكً, سهٌل صالح جالً

اسرة ال اعٌن واثرهم فً االسالم/ سهٌل صالح جالً 

929,2 
 288م



 2016كلٌة التربٌة,  -ستنصرٌةبؽداد: الجامعة الم -المالكً.
 سم28ص, 229

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-اسرة ال اعٌن )من االسر االسالمٌة(      ا-1
 

3294   
 العبٌدي, تحسٌن احمد سعٌد خلٌؾ

لبٌلة بلً ودورها  السٌاسً والحضاري من عصر الرسالة 
تحسٌن احمد سعٌد خلٌؾ حتى نهاٌة العصر العباسً االول..../ 

 2016كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار -العبٌدي.
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 لبٌلة بلً-1
 العنوان-تارٌخ اسالمً       ا-العصر العباسً االول-2
  

929,42 
 294ع

3295   
 عالء حامد احمد محمود

والعلمً فً مصر ال حمودٌة الجوٌنً ودورهم السٌاسً 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -والشام...../ عالء حامد احمد محمود.

 2016ابن رشد للعلوم االنسانٌة,  -كلٌة التربٌة
 سم28ص, 315

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 )ال حمودٌة الجوٌنً(-1
 العنوان-تارٌخ اسالمً         ا -مصر والشام-2
 

929,7 
 822ع

3296   
 لكعبً, زمن لاسم حبٌبا

م( 1171-1160ه/567-555العاضد لدٌن هللا الفاطمً )
بؽداد: الجامعة  -دراسة تارٌخٌة/ زمن لاسم حبٌب الكعبً.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 269

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العاضد لدٌن هللا الفاطمً )احد ملون الدولة الفاطمٌة(-1
 العنوان-ه(   ا567-555الدولة الفاطمٌة تارٌخ اسالمً )-2
 

929,7 
 629ن

3297   
 الحسونً, سرى حسٌن علً

االلهة الشابة المذكرة بٌن الموت واالنبعاث فً الشرق االدنى 
 -بؽداد: جامعة بؽداد -المدٌم..../ سرى حسٌن علً الحسونً.

 2016كلٌة التربٌة , 
 سم28ص, 256

 رٌخ المدٌمرسالة ماجستٌر فً التا
 العنوان-التارٌخ المدٌم           ا-1

930 
 599ح



 

3298   
 رافد كاظم كربدي

التنبإات والرإى فً استعباد االنبٌاء فً التوراة/ رافد كاظم 
 2016كلٌة التربٌة, -واسط: جامعة واسط -كرٌدي.

 سم28ص, 369
 اطروحة دكتوراه اداب / تارٌخ

 التارٌخ المدٌم-1
 العنوان-االتوراة          -2
 

930 
 274ر

3299   
 الطائً, علً جبار عزٌز

اثر االلهه االناث فً معتمدات الحٌاة والموت بالد الرافدٌن 
واسط: جامعة  -انموذجا/ علً جبار عزٌز الطائً. -وبالد النٌل

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 259

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-)بالد الرافدٌن وبالد النٌل(    ا تارٌخ -العالم المدٌم-1
 

930 
 229ط

3300   
 تحرٌر داخل هٌل

نصوص التصادٌة مصادرة من المتحؾ العرالً من العصر 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -البابلً المدٌم/ تحرٌر داخل هٌل.

 2016االداب , 
 سم28ص: اٌض, 231

 المسمارٌة(رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة )الدراسات 
 العنوان-االثار المدٌمة         ا-1
 

930,1 
 349ت

3301   
 الحمٌري, حسٌن دمحم رضا

مدٌنة  –نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة العصر البابلً المدٌم 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -سبار..../ حسٌن دمحم رضا الحمٌري.

 2016االداب , 
 سم28ص: اٌض, 26

 )الدراسات المسمارٌة( رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة
 العنوان-مدٌنة سبار   ا –العصر البابلً  –االثار المدٌمة -1
 

930,1 
 894ح

3302   
 الحٌالً, فٌحاء مولود علً

االساطٌر والمالحم المنفذة فً فنون بالد الرافدٌن )دراسة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -ممارنة(/ فٌحاء مولود علً الحٌالً.

 2016االداب, 
 سم28ص, 284

930,1 
 928ح



 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً االثار المدٌمة
 االثار, علم-1
 العنوان-بالد الرافدٌن )حضارة(             ا-2
 

3303   
 العبادي, علً حسن خضٌر

نصوص التصادٌة ؼٌر منشورة من تل ابوحبة )سبار ٌاخر 
 -ورم( نهاٌة العصر البابلً المدٌم/ علً حسن خضٌر العبادي.

 2016كلٌة االداب,  -جامعة بؽدادبؽداد: 
 سم28ص, 234

 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة )الدراسات المسمارٌة(
 االثار المدٌمة -1
 العنوان-العصر البابلً المدٌم )تل ابو حبة(         ا-2
 

930,1 
 223ع

3304   
 الفراجً, سلٌمان حسٌن محمود

ثمانً/ تخطٌط وعمارة المشهد الكاظمً حتى نهاٌة العصر الع
كلٌة  -ٌؽداد: جامعة بؽداد -سلٌمان حسٌن محمود الفراجً.

 2016االداب, 
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً االثلر

 االثار,علم-1
-1337العصر العثمانً -العراق )الكاظمٌة تارٌخ لدٌم-2

 العنوان-ا           1918
 
 

930,1 
 423ؾ

3305   
 نشاتع  علً عمران

نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العص االكدي/ نشات علً 
 2016كلٌة االثار,  -بؽداد: جامعة بؽداد -عمران.

 سم28ص, 336
 اطروحة دكتوراه فً االثار المدٌمة

 االثاإ المدٌمة -1
 العنوان-المسمارٌة             ا-2
 

930,1 
 522ن

3306   
 اٌمان فرحان كاظم

حتى نهاٌة المرن الصٌن فً كتابات الرحالة المسلمٌن 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الثامن...../ اٌمان فرحان كاظم.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 180

 رسالة ماجستٌإ فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-الصٌن تارٌخ لدٌم             ا-1
 

931 
 982ا



3307   
 سارة جبار ارشد

نظم ادارة الدولة فً مصر المدٌمة منذ نشاتها حتى عام 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -/ سارة جبار ارشد.ق.م525

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 186

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-ق.م    ا525تارٌخ لدٌم حتى عام -مصر-1
 

932,015 
 249س

3308   
 احمد بشار جمعة

صٌانة وترمٌم المظاهر العمارٌة فً العراق المدٌم فً ضوء 
  -واسط: جامعة واسط-احمد بشار جمعة.المعطٌات التارٌخٌة/ 

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 189

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-تارٌخ لدٌم          ا -العراق-1
 

935 
 384ا

3309   
 باسم دمحم حبٌب

الفكر االلتصادي العرالً المدٌم فً ضوء بعض النصوص 
كلٌة التربٌة,  -جامعة واسطواسط:  -االدبٌة/ باسم دمحم جبٌب.

2016 
 سم28ص, 218

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم
 ق.م(539-3000تارٌخ ) -العراق المدٌم-1
 العنوان-العراق        ا –الفكر االلتصادي -2
 

935 
 258ب

3310   
 الجبوري, علً احمد عبدالكرٌم

فلسفة نظام الحكم فً العراق المدٌم بٌن نظام الالمركزي 
بؽداد:  -النظام المركزي/ علً احمد عبد الكرٌم الجبوري.و

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 192

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-تارٌخ لدٌم          ا -العراق-1
 

935 
 294ج

3311   
 حمٌد صبحً عبد دمحم

 اثر االرامٌٌن السرٌان فً العراق وبالد الشام لبل االسالم/
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -حمٌد صبحً عبد دمحم.

2016 
 سم28ص, 174

935 
 894ح



 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ لدٌم       ا –العراق وبالد الشلم -1
  

3312   
 الربٌعً, انعام صافً عبد جاسم

مدٌنة جوٌن دراسة فً  احوالها العامة من المرن االول 
بؽداد: جامعة  -الهجري...../ انعام صافً عبد جاسم الربٌعً.

 2016كلٌى التربٌة/ ابن رشد,  -بؽداد
 سم28ص, 495

 اطروحة دكتوراه فً التارٌح
 نوانعال-ا               المرن االول–لدٌم  تارٌخ -جوٌن -ا

 

935 
 296ر

3313   
 صفا ممداد  عبد الجلٌل

والمالحم العرالٌة المدٌمة/صفا الدالالت السٌاسٌة فً االساطٌر 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -ممداد عبد الجلٌل.

 28ص 198
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 العنوان-تارٌخ لدٌم         ا-العراق-1
  

935 
 72س

3314   
 العمٌلً, مهدي ناهً مطٌر

المدٌم..../ مظاهر الحزن فً الشخصٌة من خالل االدب العرالً 
كلٌة التربٌة  -بؽداد:جامعة بؽداد -مهدي ناهً مطٌر العمٌلً.
 2016ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 239
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 العنوان-تارٌخ لدٌم           ا -العراق-1
 

935 
 798ع

3315   
 

 العنزي, ماجد سعد حوران
فجر السالالت الى امالن المعبد فً سومر واكد )منذ عصر 

 -نهاٌة عصر ساللة اور الثالثة(/ ماجد سعد حوران العنزي.
 2016كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار

 سم28ص, 181
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

 تارٌخ -العراق المدٌم-1
 العنوان-الحضارة السومرٌة          ا-2
 

935 
 959ع

3316   
 المصٌر, احمد لفتة رهمة

واسط:  -منٌة فً العراق المدٌم/ احمد لفتة رهمة المصٌر.الت

935 
 594ق



 2016كلٌة التربٌة,   -جامعة واسط
 سم28ص, 544

 رسالة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-تارٌخ لدٌم          ا -العراق-1
 

3317   
 التمٌمً, عبد اللطٌؾ عائد عباس صوٌلح

شعوب سورٌا المدٌمة..../ اثر حضارة بالد وادي الرافدٌن فً 
بؽداد: جامعة  -عبد اللطٌؾ عائد عباس صوٌلح التمٌمً.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 351

 رسالة   ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
 الحضارة العرالٌة المدٌمة )بالد الرافدٌن(-1
 العنوان-ق.م(        ا539-2800تارٌخ  لدٌم ) -سورٌا-2
 

935,1 
 898ت

3318   
 التمٌمً, علً احمد عبد اللطٌؾ

مولع تل الذهب فً ضوء التمنٌات  االثرٌة/ علً احمد عبد 
 2016كلٌة االداب, -بؽداد: جامعة بؽداد -اللطٌؾ التمٌمً.

a-e ,314 سم28ص : اٌض؛ 
 رسالة ماجستٌر فً االثار المدٌمة

 العنوان-المدٌمة ) تل الذهب(      ا الحضارة العرالٌة-1
 

935,01 
 898ت

3319   
 الفهداوي, فارس دمحم شالل

النظام االداري فً العهد السومري )عصر فجر السالالت الى 
 -نهاٌة عصر ساللة اور الثالثة(/ فارس دمحم شالل الفهداوي.

 2016كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار
 سم28ص, 217

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-ا تارٌخ لدٌم         –السومرٌون -1
 

935,01 
 942ؾ

3320   
 البٌاتً, امنة فاضل جعفر

نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المتاخر/ 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -امنة فاضل جعفر البٌاتً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 298

اطروحة دكتوراه فلسفة  فً االثار المدٌمة )الدراسات 
 المسمارٌة(

 العصر البابلً -لدٌم تارٌخ -العراق-1
 العنوان-الحضارة العرالٌة المدٌمة         ا-2
 

935,02 
 922ب



3321   
 السامرائً, احمد ناجً سبع

نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المدٌم ...../ 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -احمد ناجً سبع السامرائً.

2016 
 سم28ص, 360

 الدراسات المسمارٌةاطروحة دكتوراه فً 
 العنوان-العصر البابلً       ا -الحضارة العرالٌة المدٌمة-1
 

935,02 
 284س

3322   
 وسن جاسم دمحم علً

سٌاسة الدولة البابلٌة الحدٌثة فً ادارة المماطعات.../ وسن 
 2016كلٌة االداب,   -بؽداد: جامعة بؽداد -جاسم دمحم علً.

 سم28ص, 270
 التارٌخ المدٌم رسالة دكتوراه فً فلسفة

 التارٌخ المدٌم-1
 ق.م(539-612=عصر االمبراطورٌة البابلٌة )-2
 العنوان-ا

 

935,02 
 59و

3323   
 الخٌاط, راكان فرج عارز مٌخا 

التارٌخ والنظم االروائٌة فً بالد اشور ابان العصر االشوري 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -الحدٌث..../ راكان فرج عارز مٌخا.

  2016االداب, 
 سم28ص, 329

 رسالة ماجستٌر )اداب فً التارٌخ المدٌم
 العنوان-ق.م(        ا 612-911تارٌخ لدٌم ) -االشورٌون-1

              

935,03 
 926ج

3324   
 السراجً, فاتن حمٌد لاسم دمحم

المراسالت االدارٌة لالمبراطورٌة االشورٌة الحدٌثة..../ فاتن 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -حمٌد لاسم دمحم السراجً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 212

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم
ق.م(       612-911)تارٌخ لدٌم  –االمبراطورٌة االشورٌة -1
 العنوان-ا

 

935,03 
 423س

3325   
 سوالؾ عبد المطلب لدوري حسن

االحوال االجتماعٌة وااللتصادٌة فً عهد الملن االخمٌنً دارا 
بؽداد: جامعة  -االول..../ سوالؾ عبد المطلب لدوري حسن.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد

935,05 
 982س



 سم28ص, 243
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ المدٌم

 ق.م( 486-521تارٌخ لدٌم ) –االمبراطورٌة االخمٌنٌة -1
 العنوان-الملن االخمٌنً دارا االول         ا-2
 

3326   
 اثار علً كلٌكل جالس

-ق.م347الطرق التجارٌة فً العراق المدٌم ابان العهد الفرثً)
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -م(/ اثار علً كلٌكل جالس.226

 2016االداب, 
 سم28ص, 145

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
 م(226-ق.م247تارٌخ لدٌم )-العراق-1
 العنوان-الطرق          ا-2
 

935,07 
 324ا

3327   
 اسماء جمٌل راضً

ق.م(/ 331-550التنظٌمات االدارٌة فً العهد االخمٌنً )
كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -اسماء جمٌل راضً.
 2016االنسانٌة ابن رشد, 

 سم28ص, 258
 رسالة ماجستٌر فً اداب التارٌخ المدٌم

-ق.م(     ا331-550اٌران )العهد االخمٌنً( تارٌخ لدٌم)-1
 العنوان

 

935,5 
 582ا

3328   
 الحسناوي, خلود حبٌب كرٌم

ق.م(/ خلود حبٌب 404-1100تارٌخ اسبارطة السٌاسً )
 2016كلٌة التربٌة ,  -واسط: جامعة واسط -كرٌم الحسناوي.

 سم28ص, 240
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المدٌم

 العنوان-ق.م         ا404-1100تارٌخ لدٌم  -الٌونان-1
 

938 
 592ح

3329   
 الشمري, احمد مجٌد راضً

-1200تملبات السٌاسة فً الشرق االدنى المدٌم للفترة 
 -واسطواسط: جامعة  -ق.م/ احمد مجٌد راضً الشمري.911

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 204

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم
-ق.م(       ا911-1200الشرق االوسط تارٌخ لدٌم )-1

 العنوان
 

939,4 
 849ش



3330   
 لصً جبار شناوه

واسط:  -فكرة الشر فً العراق المدٌم/ لصً جبار شناوه.
 2016كلٌة التربٌة.  -جامعة واسط

 سم28ص, 219
 ماجستٌر فً التارٌخ المدٌمرسالة 

 العنوان-تارٌخ لدٌم         ا-العراق-1
 

939,4 
 59ق

3331   
 الجبوري, هاشم نواؾ نائل

بالد الشام فً العصر المملوكً االول من خالل كتاب 
بؽداد: الجامعة  -المختصر..../ هاشم نواؾ نائل الجبوري.

 2016كلٌة االداب,  -العرالٌة
 سم28ص, 310

 فً التارٌخ االسالمًرسالة ماجستٌر 
ابً -2العصر المملوكً االول –تارٌخ اسالمً  –بالد الشام -1

ه(         732الفداء , اسماعٌل بن محمود بن تمً الدٌن )مإرخ( )ت
 العنوان-ا

 

939,43 
 294ج

3332   
 

 الدلٌمً, احمد عبدهللا فاضل
الممالن السورٌة فً المرن الرابع عشر لبل المٌالد فً ضوء 

االنبار:  -العمارنة/ احمد عبدهللا فاضل الدلٌمً.نصوص تل 
 2016كلٌة االداب,  -جامعة االنبار

 سم28ص, 216
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم

الممالن السورٌة فً المرن الرابع عشر          -التارٌخ المدٌم-1
 العنوان-ا

 

939,43 
 898د

3333   
 الطائً, دعاء وهاب عبد الحمزة

واثرها الفكري فً المرنٌن الرابع والخامس  الدٌارات الشامٌة
بابل: جامعة  -الهجرٌٌن/  دعاء وهاب عبد الحمزة الطائً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل
 سم28ص, 172

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه      ا5,4المرن –تارٌخ اسالمً  –بالد الشام -1
 

939,3 
 299ط

3334   
 المٌاحً, عبٌر عباس فاضل

ال العواصؾ واالمطار فً معتمدات سكان سورٌا المدٌمة..../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبٌر عباس فاضل المٌاحً.

939,43 
 923م



 201االداب,
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المدٌم 

 ق.م(500-2500سورٌة المدٌمة ) –التارٌخ المدٌم -1
 العنوان-ا

 

3335   
 نا هوٌدي ناصرالموسوي, ر

-364ه/786-13التشٌٌع فً جبل عامل للمدة مابٌن )
ذي لار: جامعة ذي  -م(/ رنا هوٌدي ناصر الموسوي.1384

 2016كلٌة االداب,  -لار
 سم28ص, 276

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه(     ا786-13تارٌخ لدٌم ) -لبنان )جبل عامل(-1
 

939,44 
 959م

3336   
 سعٌد راشداحمد 

احوال العرب العامة لبل االسالم فً ضوء كتاب العمد الفرٌد 
بابل: جامعة  -البن عبدهللا االندلسً..../ احمد سعٌد راشد.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل
 سم28ص, 271

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً  –العرب -1
 العنوان-ه( )مإرخ(        ا328عبدربه االندلسً ت )-2
 

939,49 
 384ا

3337   
 الجمٌلً, اكرم ابراهٌم عبدهللا

الٌمن فً ظل الصراع االجنبً االلؾ االول لبل المٌالد الى 
االنبار:   -االحتالل الجٌش الثانً/ اكرم ابراهٌم عبدهللا الجمٌلً.

 2016كلٌة االداب ,  -جامعة االنبار
 سم28ص, 286

 التارٌخ المدٌمرسالة ماجستٌر فً 
 العنوان-تارٌخ لدٌم          ا -الٌمن-1
 

939,49 
 898ج

3338   
 الخوالنً, دمحم احمد موسى

-362نظم الحكم واالدارة فً افرٌمٌة خالل العهد الصنهاجً 
بؽداد:  -م/ دمحم احمد موسى الخوالنً.1148-972ه/ 543

 2016كلٌة االداب,  -الجامعة العرالٌة
 سم28ص, 274

 تٌر فً التارٌخ االسالمًرسالة ماجس
-ه     ا543-362العهد الصنهاجً  -تارٌخ لدٌم -افرٌمٌا-1

 العنوان
 

939,7 
 982خ



3339   
 السامرائً, هند فاضل جمعة

اثر علماء المؽرب فً الحٌاة العلمٌة ببالد االندلس فً عهد 
 -المرابطٌن والموحدٌن...../ هند فاضل جمعة السامرائً.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 240

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه      ا668-484تارٌخ لدٌم  -المؽرب-1
 

939,71 
 284س

3340   
 السلطانً, احمد جاسم مجٌد

لبٌلة زنانة واثرها فً االحداث السٌاسٌة فً بالد المؽرب .../ 
التربٌة  كلٌة -بابل: جامعة بابل -احمد جاسم مجٌد السلطانً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 155

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً حتى  لٌام دولة  المرابطٌن –المؽرب العربً -1
 العنوان-لبٌلة زنانه            ا-2
 

939,71 
 862س

3341   
 العوادي, علً عبد الحسبن تالً مهدي

ه/ علً 668-ه184االحوال العمة فً مدٌنة سوسة المؽربٌة 
بؽداد: الجامعة  -عبد الحسٌن تالً مهدي العوادي.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 297

 اطروحة دكتوراه فلسفة االداب فً التارٌخ االسالمً
مدٌنة سوسة -2\ه668-ه184المؽرب تارٌح اسالمً -1

 العنوان-المؽربٌة          ا
 

939,71 
 924ع

3342   
 حمزة عباسالمالكً, زٌنب 

اثر العوامل الجؽرافٌة فً الفتوحات االسالمٌة لبالد المؽرب 
البصرة: جامعة  -واالندلس...../ زٌنب حمزة عباس المالكً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة
 سم28ص: اٌض, 209

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 م(740-641/ 123-ه21تارٌخ لدٌم ) -المؽرب-1
 العنوان-ا

 

939,71 
 288م

3343   
 هدى ٌاسر سعدون رسن

االمامان الحسن والحسٌن )علٌهما السالم( فً مصنفات 
م(/ هدى ٌاسر 14-9ه(/8-3المؽرب العربً فً المرن )

939,71 
 42ه



كلٌة التربٌة ابن رشد  -بؽداد: جامعة بؽداد -سعدون رسن.
 2016للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 277
 االسالمًاطروحة دكتوراه فً التارٌخ 

 م(149-9ه/8-3المؽرب العربً تارٌخ لدٌم )-1
 الحسن والحسٌن )امامان( من ائمة اهل البٌت )ع(-2
 العنوان-ا

 

3344   
 سارة لدوري لطٌؾ

النشاط التجاري والسٌاسً لشركة لٌفانت االنكلٌزٌة فً 
دٌالى: جامعة  -المشرق العربً..../ سارة لدوري لطٌؾ.

 2016ٌة للعلوم االنسانٌة, كلٌة الترب -دٌالى
 سم28ص, 224

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1821-1581تارٌخ حدٌث ) -اوربا-1
 العنوان-التجارة             ا-2
 

940 
 249س

3345   
 الصالحً, رعد طالب كاظم

فاعلٌة التعلٌم المتماٌز فً تنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً..../ 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -الصالحً.رعد طالب كاظم 

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 129

 رسالة ماجستٌر فً تدرٌس التارٌخ
 العنوان-التعلٌم الثانوي    ا-طرق التدرٌس -التارٌخ االوربً-1
 

940,712 
 283ص

3346   
 الفتالوي, ارشد حمزة حسن عبدهللا

االوضاع الداخلٌة لبرٌطانٌا خالل عهد مارؼرٌت تاتشر 
 -/ ارشد حمزة حسن عبدهللا الفتالوي.1979-1990

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص, 350

 اطروحة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1990-1979تارٌخ حدٌث )-برٌطانٌا-1
 العنوان-مارؼرٌت تاتشر )رئٌسة وزراء برٌطانٌا(      ا-2
 

941,085 
 282ؾ

3347   
 عباس حسن عبٌس الوسمً,

 -انكلترا فً عهد هنري السابع/ عباس حسن عبٌس الوسمً.
 2016لسم التارٌخ,  -كلٌة التربٌة -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص, 288
 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ 

942,42 
 589و



 تارٌخ حدٌث-انكلترا-1
 العنوان-هنري السابع )ملن انكلترا(           ا-2
 

3348   
 سالم نهلة شاكر

بؽداد: الجامعة  -/ نهلة شاكر سالم.1936ازمة الداٌن 
 2016كلٌة التربٌة ,  -المستنصرٌة

 سم28ص, 249
 رسالة ماجستٌر  فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-ا          1936-تارٌخ حدٌث-الداٌن-1
 

943,06 
 989ن

3349   
 البدٌري, احمد محسن عبد سعود

-1740خالل فلم مارٌا تٌرٌزا )السٌاسة الخارجٌة للنمسا 
المادسٌة: جامعة  -(/ احمد محسن عبد سعود البدٌري.1780

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة
 سم28ص, 238

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث
 1780-1740تارٌخ حدٌث -النمسا-1
 العنوان-مارٌا تٌرٌزا )ملكة النمسا(         ا-2
 

943,6 
 494ب

3350   
 جٌلً, لفته هامل علوانالع

التنظٌم المانونً لعمد المؽارسة )دراسة فً ضوء احكام 
بؽداد: معهد  -المانون المدنً...../ لفته هامل علوان العجٌلً.

 2016المعلمٌن للدراسات العلٌا, 
 سم28ص, 150

 رسالة ماجستٌر فً المانون الخاص
 دراسات–المانون الخاص -1
 العمود-2
 العنوان-الزراعً )العراق(         الانون االصالح -3
 

946,7 
 398ع

3351   
 الوائلً, علً مدلول راضً

االصالحات الداخلٌة فً االمبراطورٌة البٌزنطٌة فً عهد 
بؽداد: جامعة  -االمبراطور...../ علً مدلول راضً الوائلً.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 346

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث
 (565-527تارٌخ حدٌث ) -االمبراطورٌة البٌزنطٌة-1
 العنوان-ا

 

949,5013 
 298و

3352   947,5 



 الكرعاوي, نضال ابو جواد امانة
-م1501المولاز دراسة فً الصراع الروسً االٌرانً 

المادسٌة: جامعة  -م/ نضال  ابو جواد امانة الكرعاوي.1828
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة

 سم28ص, 330
 دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصراطروحة 

 (1828-1501تارٌخ )-المولاز-1
 اٌران –تارٌخ حدٌث -روسٌا-2
 العنوان-روسٌا          ا-تارٌخ حدٌث-اٌران-3
 

 462ن

3353   
 منتصر حسن دهٌرب

-1949لضٌة التبت وموالؾ الدول الكبرى واالللٌمٌة منها )
كلٌة  -البصرة البصرة: جامعة -(/ منتصر حسن دهٌرب.1959

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 296

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر
 العنوان-(        ا1959-1949تارٌخ حدٌث )-التبت-1
 

951,5 
 925م

3354   
 مثنى عبدالجبار عبود

 -(/ مثنى عبدالجبار عبود.1912-1868التعلٌم فً الٌابان )
 2016ابن رشد, -كلٌة التربٌة -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 431
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث

 1912-1868تارٌخ حدٌث -الٌابان-1
 العنوان-الٌابان             ا-التعلٌم-2
 

952 
 392م

3355   
 النجار, سحر عباس عبدالحسن

/ سحر عباس 1989-1972االوضاع العامة فً الٌابان 
كلٌة التربٌة  -البصرة: جامعة البصرة -عبدالحسن النجار.
 2016للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص, 489
 رسالة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ

 العنوان-(     ا1989-1972تارٌخ حدٌث )–الٌابان -1
 

952,04 
 324ن

3356   
 االسدي, حٌدر شمخً جابر

ه/ حٌدر 132تارٌخ المثلة فً الدولة االسالمٌة حتى عام 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -شمخً جابر االسدي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 304

953 
 549ا



 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-التارٌخ االسالمً        ا-1
 

3357   
 الحجامً, وسن عبداالمٌر حمود

ادارة الدولة االسالمٌة فً خالفة االمام الحسن بن علً )علٌه 
ذي لار: جامعة ذي  -الحجامً.السالم(/ وسن عبداالمٌر حمود 

 2016كلٌة االداب,  -لار
 سم28ص, 262

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 التارٌخ االسالمً-1
 العنوان-ثانً ائمة اهل البٌت )ع(     ا-االمام الحسن )ع(-2
 

953 
 328ح

3358   
 حسام داخل علً

 الرواٌة التارٌخٌة فً كتاب )ؼرر الفوائد ودرر المائد( للشرٌؾ
 -م(/ حسام داخل علً.1044ه/436المرتضى المتوفى )
كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االسالمٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد

2016 
 سم28ص, 286

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث
 التارٌخ االسالمً-1
علً بن الحسٌن بن موسى بن دمحم )الشرٌؾ المرتضى( سٌد -2

االسالمٌة وزعٌم الشٌعة االمامٌة علوي وعلم من اعالم االمة 
 العنوان-م(     ا1044-ه436)
 

953 
 528ح

3359   
 الحسٌنً, لاسم جاسم لاسم

سبً ال البٌت )علٌهم السالم( من الطؾ الى بالد الشام سنة 
 -م )دراسة تارٌخٌة(/ لاسم جاسم لاسم الحسٌنً.680ه/61

 2016كلٌة االداب,  -البصرة: جامعة البصرة
 سم28ص, 439
 لة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمًرسا

 التارٌخ االسالمً-1
 العنوان-م(        ا680-ه61تارٌخ )-معركة الالطؾ-2
 

953 
 599ح

3360   
 الخفاجً, احالم لواق صكبان

م( 1172ه/568الخطٌب الخوارزمً الموفك بن احمد  )ت
موارده ومنهجه فً كتاب المنالب/ احالم لواق صكبان 

 2016كلٌة االداب,  -بؽدادبؽداد: جامعة  -الخفاجً.
 سم28ص, 273

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

953 
 723خ



 التارٌخ االسالمً-1
الموفك بن احمد بن دمحم المكً ابً المإٌد الخطٌب -2

 العنوان-ه(     ا568الخوارزمً )مإرخ( )ت
 

3361   
 الساعدي, رسول دفار عبدالرضا
فً كتاب  (1372ه/774الشٌعة فً رواٌات ابن كثٌر )ت

البصرة:  -البداٌة والنهاٌة/ رسول دفار عبدالرضا الساعدي.
 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة البصرة

 سم28ص, 133
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 التارٌخ االسالمً-1
 الشٌعة-2
 ه774ابن كثٌر,عماد الدٌن بن اسماعٌل )مإرخ( ت-3
 العنوان-ا

 

953 
 264س

3362   
 راشدعلً عبد المحسن 

 945ه/617-334مدٌنة ؼزنة دراسة جؽرافٌة تارٌخٌة )
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -م(/ علً عبد المحسن راشد.1220
 2016االداب, 

 سم28ص, 213
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

-ه(       ا617-334مدٌنة ؼزنة )-التارٌخ االسالمً-1
 العنوان

 

953 
 89ع

3363   
 عطٌةالعتابً, اسعد رشٌد 

الممابر وحٌاة ما بعد الموت فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل 
 -ذي لار: جامعة ذي لار -االسالم/ اسعد رشٌد عطٌة العتابً.

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 170

 رسالة الماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-التارٌخ االسالمً     ا -شبه الجزٌرة العربٌة-1
 

953 
 222ع

3364   
 محٌسن حرٌجةعباس 

منهج الكتابة التارٌخٌة لكتب الممتل الحسٌنً حتى اواخر المرن 
السابع الهجري الثالث عشر المٌالدي/ عباس محٌسن 

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -حرٌجة.
 سم28ص, 345

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ اسالمً         ا-1

953 
 225ع



              

3365   
 العمابً, عدنان عطٌة عبد الرضا

السٌرة النبوٌة فً كتاب تارٌخ الرسل والملون البن جرٌر 
بؽداد: الجامعة  -الطبري ..../ عدنان عطٌة عبد الرضا العمابً.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 478

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة التارٌخ
 تارٌخ اسالمً -1
 العنوان-م(      ا922ه/31الطبري )مإرخ()ت ابن جرٌر-2
 

953 
 722ع

3366   
 
 

 ماجدة علً احمد
الطرق التجارٌة من االسكندرٌة الى مكة لبل االسالم / ماجدة 

عمادة معهد التارٌخ  -بؽداد: جامعة الدول العربٌة -علً احمد.
 2016العربً والتراث العلمً للدراسات العلٌا, 

 سم28ص, 292
 فً التارٌخ والحضارة االسالمٌةرسالة دكتوراه 

 التارٌخ االسالمً -1
 العنوان-الطرق التجارٌة االسكندرٌة         ا-2
 

 
953 

 234م

3367   
 المعموري, سرمد عبدهللا عبد فزع

مدٌنة بلنسٌة دراسة تارٌخٌة فً اوضاعها السٌاسٌة والفكرٌة 
خالل عصري المرابطٌن والموحدٌن/ سرمد عبدهللا عبد فزع 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل: جامعة بابل -المعموري.
2016 
 سم28ص, 189

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 التارٌخ االسالمً-1
 العنوان-خ         اتارٌ-مدٌنة بلنسٌة-2
 

953 
 689م

3368   
 نعٌمة حسن فلٌح

المروٌات التارٌخٌة عن مصر وبالد الشام فً كتاب الممتفً 
بؽداد:  -على كتاب الدوخستٌن لعلم...../ نعٌمة حسن فلٌح.

 2016كلٌة االداب,  -الجامعة العرالٌة
 سم28ص, 256

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 التارٌخ االسالمً-1
 العنوان-الماسم بن دمحم بن ٌوسؾ البرزالً )مإرخ(     ا-2

953 
 698ن



 

3369   
 

 ٌاسٌن كاظم خلؾ
الحٌاة االجتماعٌة فً كتاب النجوم الزاهرة فً ملون مصر 

بؽداد:  الجامعة  -والماهرة...../ ٌاسٌن كاظم خلؾ.
 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة

 سم28ص, 309
 االسالمًرسالة دكتوراه فً التارٌخ 

 التارٌخ االسالمً-1
ٌوسؾ بن ثؽري بردي بن عبدهللا الظاهري ابو المحاسن -2

 العنوان-ه(      ا874الماهري )مإرخ( )ت
 

953 
 259ي

3370   
 العبدلً, هند عبد المهدي كرٌم

الثروات الشخصٌة لملون وشخصٌات شبه الجزٌرة العربٌة لبل 
كربالء: جامعة  -االسالم/ هند عبد المهدي كرٌم العبدلً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -كربالء
 سم28ص, 232

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
-تارٌخ اسالمً  ا-العصر الجاهلً-شبه الجزٌرة العربٌة-1

 العنوان
 

953,01 
 248ع 

3371   
 محمود حمزة رزولً

الشعر الجاهلً وثٌمة تارٌخٌة لدراسة معارؾ االنوار عند 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -محمود حمزة رزولً. العرب/

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 315

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً -العصر الجاهلً-1
 العنوان-الشعر الجاهلً          ا-2
 

953,01 
 389م

3372   
 تسالً عطٌة عذٌر

كتاب الفتوحات االسالمٌة المبكرة للمستشرق االمرٌكً 
 2016كلٌة االداب,  -دونز..../ بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص: اٌض, 239
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 الفتوحات االسالمٌة-1
 االستشراق -2
 العنوان-ماكجرو الفرد دونر )مستشرق امرٌكً(     ا-3 

 

953,02 
 528ت



3373   
 الشمري, سمٌة حمً رشٌد

والعسكرٌة فً اسالم اثر العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة 
بؽداد: الجامعة  -البربر...../ سمٌة حمً رشٌد الشمري.

 2016كلٌة االداب,  -العرالٌة
 سم28ص, 245

 رسالة ماجستٌر )اداب تارٌخ اسالمً(
 تارٌخ اسالمً-1
 العنوان-البربر          ا-2
 

953,02 
 849س

3374   
 الطائً, دمحم عبٌس حمٌد

حتى نهاٌة السٌطرة خطط اصبهان فً العصر االسالمً 
 -البصرة: جامعة البصرة -السلجولٌة/ دمحم عبٌس حمٌد الطائً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 168

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 العصر االسالمً-التارٌخ االسالمً-1
 العنوان-السالجمة              ا-2
 

953,02 
 299ط

3375   
 الفتالوي, حسن دمحم هادي

االنفاق العسكري فً صدر االسالم واثره فً التنمٌة االلتصادٌة 
كربالء: جامعة  -ه/ حسن دمحم هادي الفتالوي.41حتى عام 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -كربالء
 سم28ص, 197

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه     ا41حتى صدر االسالم  -التارٌخ االسالمً-1
 

953,02 
 282ؾ

3376   
 البٌضانً, علً زناد كلش

 -المنهج النبوي فً معالجة الفتن/ علً زناد كلش البٌضانً.
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص, 320
 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً

 العنوان-النبوة          اعصر -التارٌخ االسالمً-1
 

953,021 
 962ب

3377   
 الزبٌدي, حسن خصاؾ عودة

الفكر السٌاسً للرسول دمحم )ص(/ حسن خصاؾ عودة 
 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -الزبٌدي.

 سم28ص, 280
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

953,021 
 294ز



 تارٌخ اسالمً-عصر النبوة-1
 العنوان-ا     الرسول دمحم )ص(       -2
 

3378   
 الصافً, علً محسن ثجٌل

ه(/ علً محسن ثجٌل 11-ه1االذان والمإذن فً االسالم )
 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -الصافً.

 سم28ص, 269
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 ه(11-ه1دراسات )–التارٌخ االسالمً -1
 العنوان-ااالذان         -2
 

953,021 
 279ص

3379   
 الدمحمي, نشات حمٌد جاسم عرٌمط

ه( منهجه ومواده فً كتاب السٌرة 354ابن حٌان البستً )ت
 -النبوٌة واخبار الخلفاء/ نشات حمٌد جاسم عرٌمط الدمحمي.

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد
 سم28ص, 165

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 السٌرة النبوٌة-االسالمً التارٌخ-1
 (354دمحم بن حٌان بن احمد بن حٌان )مإرخ( ت )-2
 العنوان-1
 

953,021 
 384م

3380   
 النمراوي, علً عبدهللا عبد الحمٌد

تلخٌص اوصاؾ المصطفى وذكر من بعده من الخلؾ للشٌخ 
 -مرعً بن ٌوسؾ...../ علً عبدهللا عبد الحمٌد النمراوي.

جامعة الدول العربٌة: معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً, 
2016 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر فً لسم التراث الفكري والعلمً العربً
 عصر النبوة-التارٌخ االسالمً-1
مرعً بن ٌوسؾ بن ابً بكر بن احمد المصري االزهري -2

 العنوان-)مفتً ومدرس ومحمك ومصنؾ(       ا
 

953,021 
 842ن

3381   
 المالكً, علً محمود حاجم

الموالؾ السٌاسٌة للبدرٌٌن بعد وفاة رسول هللا )صلى هللا علٌه 
واله وسلم( الى نهاٌة العصر الراشدي/ علً محمود حاجم 

 2016كلٌة التربٌة,  -الجامعة المستنصرٌة بؽداد: -المالكً.
 سم28ص, 581

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-العصر الراشدي      ا-التارٌخ االسالمً-1

953,022 
 288م



 

3382   
 السنافً, سارة احمد عبد الرزاق

االمام علً )علٌه السالم( فً تفسٌر المرطبً )دراسة 
البصرة: جامعة  -د عبد الرزاق السنافً.تارٌخٌة(/ سارة احم

 2016كلٌة االداب,  -البصرة
 سم28ص, 556

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 اول ائمة اهل البٌت )ع( –علً بن ابً طالب )ع( -1
 دراسات  –تارٌخ اسالمً -2
 العنوان-المرطبً )مفسر(              ا-3
 

953,025 
 927س

3383   
 ضحى جواد كامل جبار

االمام علً )علٌه السالم( فً تفسٌري الطبرسً وابن كثٌر 
واسط: جامعة  -)دراسة ممارنة(/ ضحى جواد كامل جبار.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 285

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 االمام علً بن ابً طالب )ع( اول ائمة اهل البٌت )ع(-1
 التارٌخ االسالمً-2
 العنوان-دراسة ممارنة    ا –سً وابن كثٌر تفسٌر الطبر-3
 
 

953,025 
 32ص

3384   
 العكٌلً, دمحم سعدون عبٌد

اخبار االمام علً بن ابً طالب )ع( فً كتاب المصنؾ البن 
بؽداد:  -ه/ دمحم سعدون عبٌد العكٌلً.235ابً شٌبة الكوفً ت

 2016كلٌة التربٌة,  -الجامعة المستنصرٌة
 سم28ص, 451

 اداب فً فلسفة التارٌخ االسالمً اطروحة دكتوراه
امٌر المإمنٌن واول االئمة االثنً  –علً بن ابً طالب )ع( -1

 عشرٌة
 ه235عبدهللا بن دمحم الكوفً ابً شٌبة )مإرخ( , ت-2
 العنوان-ا

 

953,025 
 898ع

3385   
 الزٌدي, مروان عطٌة ماٌع

اثر فمهاء الحجاز بالحٌاة العامة فً العصر االموي/ مروان  
 2016كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -مانع الزٌدي.عطٌة 
 سم28ص, 337

 اطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-العصر االموي    ا –تارٌخ اسالمً  –الحجاز -1

953,03 
 949ز



 

3386   
 الكنانً, ٌاس خضٌر عباس

نظام الحكم االموي من خالل مإلفات الجاحظ/ ٌاس خضٌر 
 2016كلٌة التربٌة,   -بؽداد: جامعة بؽداد -انً.عباس الكن

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 الحكم االموي –التارٌخ االسالمً -1
 العنوان-الجاحظ )شاعر(             ا-2
 

953,03 
 929ن

3387   
 الحسٌنً, نجوان عبد الكاظم جبار

العباسً الصراع الفكري بٌن العباسٌٌن والعلوٌٌن فً العصر 
م(/ نجوان عبد الكاظم جبار 861-749ه( 247-132االول )

 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -الحسٌنً.
 سم28ص, 308

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-العصر العباسً االول   ا –التارٌخ االسالمً -1
 

953,04 
 599ح

3388   
 عدي سهر عباس

بابل:  -عند الخلفاء/ عدي سهرعباس.مظاهر البذخ والترؾ 
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بابل

 سم28ص, 210
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان-ه    ا334-132التارٌخ االسالمً)العباسٌٌن( -1
 

953,04 
 49ع

3389   
 عبد المادر علً حسٌن

هاٌة العصر دراسة فً االحوال العامة حتى ن –دٌر العالول 
 -دٌالى: جامعة دٌالى -ه/ عبد المادر علً حسٌن.656العباسً 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 339

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ اسالمً     ا –العصر العباسً -1
  

953,04 
 724ع

3390   
 المشرفاوي, مروة ٌاسر صٌوان جابر

العصر العباسً حتى اواخر المرن السادس خطط سمرلند فً 
البصرة:  -الهجري/ مروة ٌاسر صٌوان جابر المشرفاوي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة البصرة
 سم28ص, 158

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ اسالمً  ا –العصر العباسً  –سمرلند -1

953,04 
 547م



 

3391   
 عزٌز ندى دمحم

االدباء ودورهم االجتماعً فً العصر العباسً فً المرنٌن 
بؽداد: جامعة  -الرابع والخامس الهجرٌٌن/ ندى دمحم عزٌز.

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد
 سم28ص, 230

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
المرن الرابع  –التارٌخ االسالمً  –العصر العباسً -1

 العنوان-اوالخامس      
 

953,04 
 42ن

3392   
 زٌاد صبري زٌدان

-750 –ه 247-132سٌاسة االستمدام عند الخلفاء العباسٌٌن 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -م/ زٌاد صبري زٌدان.861

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 225

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-العصر العباسً      ا –التارٌخ االسالمً -1
 

953,04 
 924ز

3393   
 السراج, شروق مجٌد محٌبس

ابرز احداث الحروب الصلٌبٌة بٌن مإرخٌها والمعاصرٌن 
بؽداد:  -العرب والالتٌن...../ شروق مجٌد محٌبس السراج.

 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -جامعة بؽداد
 سم28ص, 308

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ادراسات        –تارٌخ اسالمً -1
 

953,07 
 423س

3394   
 احمد عبد الكاظم لجالج

االلصاء الفكري والمذهبً فً االندلس من الفتح االسالمً 
م(/ احمد  عبد 1491-710ه/ 897-92حتى سموط ؼرناطة )

كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -الكاظم لجالج.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص, 279
 فً التارٌخ االسالمًاطروحة الدكتوراه فلسفة 

 العنوان-ه(    ا897-920تارٌخ اسالمً) –االندلس -1
 

953,071 
 382ا

3395   
 ال محبوبة, ولٌد نعمة حسٌن

الفونسو السادس ودوره السٌاسً والعسكري ازاء الممالن 
واسط:  -االسالمٌة فً االندلس/ ولٌد نعمة حسٌن ال محبوبة.

953,071 
 832ال



 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة واسط
 سم28ص, 186

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً –االندلس -1
 العنوان-الفونسو السادس )ملن اسبانً(          ا-2
 

3396   
 انتصار جبر عنبر

المبائل العربٌة الواحدة الى االندلس فً كتب االسبان خالل 
بؽداد: الجامعة  -عصري الفتح والوالة/ انتصار جبر عنبر.

 2016كلٌة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 160

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-تارٌخ اسالمً       ا –االندلس -1
 

953,071 
 925ا

3397   
 الجبوري, انعام علً حسانً عباس

الرحلة العلمٌة فً االندلس الى بلدان المشرق االسالمً من 
حسانً عباس  خالل كتاب معجم البلدان..../ انعام علً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بابل: جامعة بابل -الجبوري.
2016 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر تارٌخ , تارٌخ اسالمً
 تارٌخ اسالمً  –االندلس -1
 العنوان-ٌالوت الحموي )مإرخ(           ا-2
 

953,071 
 294ج

3398   
 االركوازي, زٌنب ٌوسؾ ؼالم

واثرها فً الحٌاة االلتصادٌة/ زٌنب تطور النمود االندلسٌة 
كلٌة االداب,  -بؽداد: جامعة بؽداد -ٌوسؾ ؼالم االركوازي.

2016 
 سم28ص, 284

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 م(1492-897ه/711-92تارٌخ اسالمً ) –االندلس -1
 العنوان-النمود         ا-2
 

953,071 
 489ن

3399   
 الموسوي, فرح مصطفى لاسم

الدعاٌة المذهبٌة والسٌاسٌة فً بالد المؽرب خالل المرنٌن 
 -الثانً والثالث الهجرٌٌن/ فرح مصطفى لاسم الموسوي.

 كلٌة التربٌة/ لسم التارٌخ –بؽداد: الجامعة المستنصرٌة 
 سم28ص , 165

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسبلمب

953,072 
 959م



 العنوان-المؽرب           ا –التارٌخ االسالمً -1
 

3400   
 العبدلً, كاظم ابراهٌم كرٌم دمحم

النزاعات الداخلٌة فً االندلس فً عصر المرابطٌن 
االنبار: جامعة  -والموحدٌن..../ ناظم ابراهٌم كرٌم دمحم العبدلً.

 2016كلٌة االداب,  -االنبار
 سم28ص, 247

 اطروحة الدكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً
م(           1244-1091ه/642-484المً )تارٌخ اس –االندلس -1
                                                                                           العنوان                                                                                                                      -ا

953,071 
 248ع

3401   
 العبودي, فاطمة علً حسٌن عجٌل

-710ه/403-92االموال السٌاسٌة والعلمٌة فً مدٌنة البٌرة 
  -ذي لار: جامعة ذي لار -م/ فاطمة علً حسٌن عجٌل.1021

 2016كلٌة االداب, 
 سم28ص, 150

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 ه(403-92تارٌخ حٌث ) –االندلس )مدٌنة البٌرة( -1
 العنوان-ا

 

953,071 
 294ع

3402   
 العٌدانً, ابتهال احمد ٌاسٌن

المائدة فً االندلس من الفتح االسالمً حتى سموط مملكة 
البصرة: جامعة  -ؼرناطة...../ ابتهال احمد ٌاسٌن العٌدانً.

 2016كلٌة االداب,  -البصرة
 سم28ص, 250

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه(      ا897-92تارٌخ اسالمً) –االندلس -1
 

953,071 
 942ع
 
 
 
 
 
 

3403   
 الخشالً, فرحة هادي عطٌوي

ه دراسة تارٌخٌة/ فرحة هادي 20مدٌنة االسكندرٌة حتى سنة 
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -عطٌوي الخشالً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 364

 االسالمًاطروحة الدكتوراه فلسفة فً التارٌخ 
 العنوان-ه      ا20تارٌخ اسالمً حتى سنة  –مصر -1
 

953,073 
 528خ

3404   
 البهادلً, خلود عبد ؼركان

-968ه/567-358التسامح فً ظل الحكم الفاطمً فً مصر )
البصرة: جامعة  -م(/ خلود عبد ؼركان البهادلً.1171

953,0738 
 924ب



 2016كلٌة االداب,  -البصرة
 سم28ص, 294

 خ االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌ
-358الدولة الفاطمٌة ) –تارٌخ اسالمً  –مصر -1

 العنوان-م(           ا1771-968ه/567
 

3405   
 التمٌمً, علً نصٌؾ جاسم علو

-969ه/567-358النشاط الصناعً فً مصر الفاطمٌة )
بؽداد: الجامعة  -م(/ علً نصٌؾ جاسم علو التمٌمً.1171

 2016التربٌة, كلٌة  -المستنصرٌة
 سم28ص, 449

 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 ه567-351تارٌخ اسالمً  –العصر  الفاطً مصر -1
 العنوان-ا

 

953,0738 
 898ت

3406   
 الجبوري, مصطفى ٌاسٌن ثامر

الصٌرفة والصٌارفة فً الماهرة فً العصر الفاطمً/مصطفى 
تربٌة للعلوم كلٌة ال -بابل: جامعة بابل -ٌاسٌن ثامر الجبوري.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 175

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 ه567-358تارٌخ اسالمً  –العصر الفاطمً -1
 العنوان-ا

 

953,0738 
 294ج

3407   
 الشبالوي, دمحم شابً مكسور

الوزراء االمامٌة االثنا عشرٌة واثرهم فً الحٌاة العامة ابان 
 -دمحم شابً مكسور الشبالوي.الحكم الفاطمً فً مصر..../ 

 2016كلٌة التربٌة,  -كربالء: جامعة كربالء
 سم28ص, 251

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
-358العهد الفاطمً ) –تارٌخ اسالمً  –مصر -1

 العنوان-م(          ا1171-968ه/567
 

953,0738 
 282ش

3408   
 الطائً, صفا مهدي طالب

الدولة الفاطمٌة ...../ صفا مهدي طالب الوزراء العرالٌون فً 
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة  كربالء -الطائً.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 189

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

953,0738 
 299ط



 ه(567-297العصر الفاطمً ) –التارٌخ االسالمً -1
 العنوان-الوزراء          ا-2
 

3409   
 كاظم لعٌبً الكعبً, زهراء

ه(/ 567-358الهبات والهداٌا عند الخلفاء والفاطمٌٌن )
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -زهراء كاظم لعٌبً الكعبً.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 253

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه     ا567-358 –تارٌخ اسالمً  –الفاطمٌون -1
 

953,0738 
 629ن

3410   
 العٌساوي, عبدهللا عبد الحسٌن دمحم

الفن والعمارة فً دوٌالت الٌمن لبل االسالم/ عبدهللا عبد 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الحسٌن دمحم العٌساوي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 434

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً –الٌمن -1
 عنوانال-العمارة          ا-2
 

953,074 
 952ع

3411   
 الؽرٌباوي, عبد الخالك كرٌم صكر

م/ عبد 1960-1957اٌران فً عهد حكومة منوجهر والبال 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -الخالك كرٌم صكر الؽرٌباوي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 199

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 ه1960-1957اٌران تارٌخ حدٌث -1
 العنوان-منوجهر البال رئٌس وزراء اٌران      ا-2
 

953,0766 
 492غ

3412   
 الدلفً, سجى جاسب خضٌر

ثورة االمام الحسٌن )ع( فً المصنفات الشامٌة والمصرٌة 
 -خالل العصر المملوكً..../ سجى جاسب خضٌر الدلفً.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط
 سم28ص, 179

 رٌخ االسالمًرسالة ماجستٌر فً التا
-125ه/923-648عصر الممالٌن ) –التارٌخ االسالمً -1

 م(1517
 العنوان-االمام الحسٌن )ع(            ا-2
 

953,08 
 879د



3413   
 عبد الحكٌم صالح عبد المادر

مصر وبالد الشام فً عصر دولة الممالٌن البحرٌة من خالل 
 -المادر.كتب الرحالة والبلدانٌٌن...../ عبد الحكٌم صالح عبد 

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -دٌالى: جامعة دٌالى
 سم28ص, 296

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العصر المملوكً –مصر  –التارٌخ االسالمً -1
 العنوان-الرحالة            ا-2
 

953,08 
 24ع

3414   
 العٌساوي, حاتم احمد حسٌن سالم

وااللتصادي فً دولة االمارات اثر النمط فً التطور السٌاسً 
 -العربٌة المتحدة...../ حاتم احمد حسٌن سالم العٌساوي.

 2016كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار
 سم28ص, 225

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 1991-1981تارٌخ حدٌث  –االمارات العربٌة المتحدة -1
 العنوان-البترول             ا-2
 

953,5 
 952ع

3415   
 الحمٌري, كرار طالب جواد

/ كرار طالب 1991-1971المعارضة الوطنٌة فً البحرٌن 
كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -جواد الحمٌري.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 221

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-(        ا1991-1971تارٌخ حدٌث ) –البحرٌن -1
 

953,7 
 894ح

3416   
 الكعبً, رإى عصام عبد الواحد حمزة

الجوانب الفكرٌة عند االمام علً بن دمحم الهادي )علٌه السالم( 
ه(دراسة تارٌخٌة/ رإى عصام عبد الواحد حمزة 254-ه212)

كلٌة التربٌة/لسم  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -الكعبً.
 2016التارٌخ, 

 سم28ص, 133
 االسالمًرسالة ماجستٌر فً التارٌخ 

 دراسات –ه( 254-212التارٌخ االسالمً )-1
االمام علً بن دمحم الهادي )ع( العاشر من ائمة اهل البٌت -2

 العنوان-)ع(        ا
 

953,7 
 629ن

3417   
 حسٌن فالح جٌاد

953,807 
 599ح



)دراسة  1991-1961الوجود الفلسطٌنً فً الكوٌت 
كلٌة  -ذي لار: جامعة ذي لار -تارٌخٌة(/ حسٌن فالح جٌاد.

 2016داب, اال
 سم28ص, 218

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 (1991-1961تارٌخ حدٌث ) –الكوٌت -1
 العنوان-دراسة تارٌخٌة          ا –فلسطٌن -2
 

3418   
 نسرٌن فالح حسن

اٌلول  11مكانة اٌران االللٌمٌة فً ظل التؽٌرات الجدٌدة بع 
كلٌة  -جامعة النهرٌن بؽداد: -...../ نسرٌن فالح حسن.2011

 2016العلوم السٌاسٌة, 
 سم28ص, 272

 اطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة عاللات التصادٌة دولٌة
 العنوان-ا         2001 –تارٌخ حدٌث  –اٌران -1
 

955 
 549ن

3419   
 الزٌدي, عواد سلمان ساجت

-656وزراء مؽول فارس واثرهم فً الحٌاة العامة )
واسط:  -عواد سلمان ساجت الزٌدي.(/ 1336-1258ه/736

 2016كلٌة التربٌة,  -جامعة واسط
 سم28ص, 388

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 (1336-1258تارٌخ حدٌث ) -اٌران-1
 العنوان-المؽول          ا-2
 

955,02 
 949ز

3420   
 كاظم دوٌخ صبٌح

(/ كاظم دوٌخ 1979-1905التٌارات الفكرٌة فً ابران )
 2016كلٌة االداب,  -لار: جامعة ذي لار ذي -صبٌح.
 سم28ص, 364

 اطروحة دكتوراه فً تارٌخ الحدٌث والمعاصر
 العنوان-(        ا1979-1905تارٌخ ) –اٌران -1
 

955,04 
 268ن

3421   
 ال ابطً, نهلة نعٌم عبد العالً

(/ نهلة 1722-1694اٌران فً عهد الشاه سلطان حسٌن )
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -نعٌم عبد العالً ال ابطً.

 2016للبنات, 
 سم28ص, 352

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1722-1694تارٌخ حدٌث  –اٌران -1

955,05 
 69ب



 العنوان-عهد الشاه سلطان حسٌن        ا-2
 

3422   
 الجٌالوي, اناس حمزة مهدي

اٌران خالل عهد دمحم مستشارو الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً 
 -(/ اناس حمزة مهدي الجٌالوي.1979-1941رضا شاه )

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص, 225

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر
 العنوان-ا       1979-1941تارٌخ معاصر –اٌران -1
 

955,052 
 982ج

3423   
 حسن تركً ٌوسن
دورها السٌاسً فً تارٌخ اٌران المعاصر جمعٌة فدائٌات و

 -واسط: جامعة واسط -/ حسن تركً ٌونس.1945-1956
 2016كلٌة التربٌة, 

 سم28ص, 240
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 (1956-1945تارٌخ ) –اٌران -1
 العنوان-الجمعٌات )فدائٌات السالم(         ا-2
 

955,053 
 59ح

3424   
 زٌنب صبري مهدي

-/ زٌنب صبري مهدي.1981-1979الرهائن فً اٌران ازمة 
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, -البصرة: جامعة البصرة

 سم28ص, 192
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ

 (1981-1979تارٌخ حدٌث ) –اٌران -1
 العنوان      ا-الرهائن         ا-2
 

955,054 
 992ز

3425   
 النعٌمً, ندى كامل تاٌه

االوضاع االجتماعٌة فً مدٌنة استنابول واثر اتجاهات التؽرٌب 
بؽداد: الجامعة  -فٌها..../ ندى كامل تاٌه النعٌمً.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة,  -المستنصرٌة
 سم28ص, 282

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1908-1876تارٌخ الحدٌث ) –تركٌا )استنابول( -1
        العنوان           -ا

 

956,015 
 698ن

3426   
 رٌزان جالل احمد

م(/ رٌزان 1990-1961هجرة االتران الى المانٌا االتحادٌة )

956,103 
 952ر



كلٌة التربٌة للعلوم  -بؽداد: جامعة بؽداد -جالل احمد.
 2016االنسانٌة/ابن رشد, 

 سم28ص, 262
 اطروحة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث

 م1990-1961تارٌخ حدٌث ) –تركٌا -1
 العنوان-البصرة         ا-2
 

3427   
 الراوي, بارق عباس ؼبٌد عباس

م( / 1964-1920الحٌاة االجتماعٌة و الثمافٌة فً سورٌة )
كلٌة  -االنبار: جامعة االنبار -بارق عبلس عبٌد عباس الراوي.

 2016االداب, 
 سم28ص, 194

 رسالة ماجستٌإ فً التارٌخ الحدٌث والمعاصإ
 العنوان-(     ا1946-1920تارٌخ حدٌث )سورٌا -1
 

956,502 
 299ر

3428   
 الصاللً,. البال عبد ابراهٌم عباس

دٌر الزور فً العهد  العثمانً/ البال عبد ابراهٌم عباس 
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -الصاللً.

 سم28ص, 313
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 تارٌخ حدٌث –الزور( سورٌا )دبر -1
 العنوان                                         -االمبراطورٌة العثمانٌة           ا-2

956,513 
 828ص

3429   
 الحسٌنً, حنان نعٌم عبٌد

اثر النجؾ االشرؾ الفكري على جبل عامل...../ جنان نعٌم 
كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -عبٌد الحسٌنً.

2016 
 سم28ص, 221

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ والمعاصر
 1966-1885تارٌخ حدٌث  –لبنان )جبل عامل( -1
 العنوان-النجؾ االشرؾ         ا-2
 

956,6 
 599ح

3430   
 الزهٌري, حسٌن عبد الحسٌن عباس
/ حسٌن 1958- 1920الشٌعة ودورهم السٌاسً فً لبنان 

كلٌة  -واسطواسط: جامعة  -عبد الحسٌن عباس الزهٌري.
 2016التربٌة, 

 سم28ص, 351
 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 1958-1920تارٌخ حدٌث  –لبنان -1
 العنوان-الشٌعة           ا-2

956,6 
 994ز



 

3431   
 الجبوري, جاسم دمحم عبٌد

الثروة الحٌوانٌة واثرها فً االلتصاد العثمانً..../ جاسم دمحم 
كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -عبٌد الجبوري.

2016 
 سم28ص, 176

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 م(1914-1887تارٌخ حدٌث) –لبنان -1
 االمبراطورٌة العثمانٌة-2
 العنوان-االلتصاد          ا-3
 

956,601 
 294ج

3432   
 بشار نعٌم علً

ة فً جرٌدة الزمان ومولفها من التطورات السٌاسٌة الداخلٌ
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد-العراق...../ بشار نعٌم علً.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 201

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 1958-1945 –تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العنوان-الصحافة            ا-2
 

956,7 
 524ب

3433   
 الحجٌمً, ؼازي عٌدان راضً حمٌدي

(/ 1953-1950الصحافة العرالٌة من الحرب الكورٌة ) مولؾ
ذي لار: جامعة ذي  -ؼازي عٌدان راضً حمٌدي الحجٌمً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -لار
 سم28ص, 182

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1953-1950تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 حرب كورٌا-2
 العنوان-ا          الصحافة العرالٌة  -3
 

956,7 
 398ح

3434   
 الدرٌساوي, سوسن فاضل كاظم

ه/ 334-1اسهامات ضرٌري العراق واثرهم فً الحٌاة العلمٌة 
كلٌة  -واسط: جامعة واسط -سوسن فاضل كاظم الدرٌباوي.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 240

 اطروحة الدكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه(        ا334-1)تارٌخ اسالمً  –العراق -1
 

956,7 
 495د

3435   956,7 



 دعاء دمحم لاسم
)دراسة تارٌخٌة(/ دعاء  1968الكهرباء فً العراق حتى العام 

كلٌة التربٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -دمحم لاسم.
 2016االساسٌة, 

 سم28ص, 258
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-ا      1968عام  تارٌخ حدٌث حتى –العراق -1
 

 622د

3436   
 سارة عبد الكاظم ثجٌل

(/ سارة عبد الكاظم 1968-1958تارٌخ امانة العاصمة بؽداد )
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -ثجٌل.
 سم28ص, 192

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1968-1958تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 العنوان-بؽداد)امانة العاصمة(         ا-2
 

956,7 
 249س

3437   
 الطائً, دعاء جواد ناصر مهدي

( )دراسة تارٌخٌة(/ 1963-1958وزارة االرشاد العرالٌة )
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -دعاء جواد ناصر مهدي الطائً.

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 177

 المعاصررسالة ماجستٌر فً التارٌخ 
 (1963-1958تارٌخ معاصر ) –العراق -1
 العنوان-وزارة االرشاد العرالٌة      ا-2
 

956,7 
 229ط

3438   
 عمر عناد حمود

مولؾ االمم المتحدة من العراق خالل حربً الخلٌج االولى 
االنبار: جامعة  -م/ عمر عناد حمود.1993-1980والثانٌة 

 2016كلٌة االداب,  -االنبار
 سم28ص, 227

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 العنوان-ا     1993-1980تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

956,7 
 84ع

3439   
 العامري, رضا كرٌم دمحم عبد الحسٌن
(/ رضا كرٌم 1958-1921الحٌاة الفكرٌة فً مدٌنة الكاظمٌة )

كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -دمحم عبد الحسٌن العامري.
 2016االساسٌة, التربٌة 

 سم28ص, 347
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

956,7 
 284ع



 العنوان-تارٌخ حدٌث )مدٌنة الكاظمٌة(     ا –العراق -1
 

3440   
 عبد الناصر ناصر حمٌدي

وزارة الشإون االجتماعٌة العرالٌة/ عبد الناصر ناصر 
 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -حمٌدي.

 سم28ص: اٌض, 200
 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (1968-1958تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 العنوان-وزارة الشإون االجتماعٌة العرالٌة       ا-2
 

956,7 
 925ع

3441   
 فالح حسن كزار عباس

)دراسة تارٌخٌة(/  1958-1920وزارة المعارؾ العرالٌة 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -فالح حسن كزار عباس.

 2016)ابن رشد( للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص: اٌض, 351

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث
 1958-1920تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العنوان-ا       1958-1920وزارة المعارؾ العرالٌة -2
 

956,7 
 823ؾ

3442   
 الكرعاوي, حٌدر عبٌد عناد

الفكري للعرالٌٌن فً مصر وبالد الشام خالل االثر 
واسط: جامعة  -المرنٌٌن..../ حٌدر عبٌد عناد الكرعاوي.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 297

 رسالة ماجستٌر فً اداب التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه     ا9و8العراق تارٌخ اسالمً خالل المرنٌن -1
 

956,7 
 462ن

3443   
 بارةالمالكً, عالء علً ج

م/ عالء علً جبارة 1958-1939النظام االداري فً العراق 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -المالكً.

 سم28ص, 353
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-م       ا1958-1939تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

956,7 
 288م

3444   
 الدمحمي, امال عمر خمٌس عبٌد

-1831المالحً البرٌطانً فً انهار العراق )النشاط 
االنبار: جامعة  -م(/ امال عمر خمٌس عبٌد الدمحمي.1914
 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -االنبار

956,7 
 384م



 سم28ص: اٌض, 206
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 (1914-1831تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 العنوان-مالحة      ا –برٌطانٌا -2
 

3445   
 الهاللً, سلمان رشٌد دمحم

/ سلمان رشٌد دمحم 1968-1908التٌارات الفكرٌة فً العراق 
 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -الهاللً.

 سم28ص, 449
 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-ا      1968-1908تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

956,7 
 828ه

3446   
 الوائلً, علً حلو حسن

 -تارٌخ كسكر حتى بناء مدٌنة واسط/ علً حلو حسن الوائلً.
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط

 سم28ص, 176
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 تارٌخ اسالمً  –العراق -1
 العنوان-واسط )مدٌنة كسكر(              ا-2
 

956,7 
 298و

3447   
 الرزاق حسونسعد عبد 

(/ سعد عبد 1914-1839التنظٌمات العثمانٌة فً العراق )
بؽداد: مجلس االكادٌمٌة العلٌا للدراسات  -الرزاق حسون.

 2016العلمٌة واالنسانٌة, 
 سم28ص, 187ح, -ا

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1914-1839الحكم العثمانً ) –تارٌخ  –العراق -1
 العنوان-ا

 

956,701 
 64س

3448   
 دعاء ثامر حسن

/ دعاء ثامر 1958-1915مشكلة االراضً فً لواء المنتفك 
 2016كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -حسن.
 سم28ص, 238

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 1958-1915تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العنوان-االراضً        ا-2
 

956,702 
 622د

3449   
 طوبانحٌدر علً 

956,703 
 944ح



( حٌدر 1958-1921الحركة الشٌوعٌة فً الصحافة العرالٌة )
كلٌة التربٌة,  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -علً طوبان.

2016 
 سم28ص, 535

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-ا        1958-1921تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

3450   
 دعاء صباح بدر

/ 1958-1946المنتفن فً مجلس النواب العرالً دور نواب 
كلٌة االداب,  -ذي لار: جامعة ذي لار -دعاء صباح بدر.

2016 
 سم28ص, 250

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 1958-1946تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العرالً-مجلس النواب العرالً           ا-2
 

956,703 
 622د

3451   
 دالل منال نوري

االجانب الممٌمون فً العراق ووضعهم المانونً ونشاطهم فً 
 -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -العهد الملكً/ دالل منال نوري.

 2016كلٌة التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 272

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-العهد الملكً      ا –تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

956,703 
 828د

3452   
 ٌشً, انتظار نجم كوت سالمالمر

/ انتظار 1946-1944مجلة الرابطة دراسة فكرٌة سٌاسٌة 
كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -نجم كوت سالم المرٌشً.

2016 
 سم28ص, 235

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 1946-1944تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العنوان-مجلة الرابطة          ا-2
 

956,703 
 495ق

3453   
 المخاضري, صالح هادي تومان

م دراسة تارٌخٌة/ صالح 1958-1921عفن فً العهد الملكً 
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -هادي تومان المخاضري.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 182

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

956,703 
 326م



-1921الملكً تارٌخ حدٌث العهد  –العراق )لضاء عفن( -1
 العنوان-ا        1958

 

3454   
 الموسوي, حسٌن زعٌل حالوب

/ حسٌن زعٌل حالوب 1964-1947البنن المركزي العرالً 
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -الموسوي.

2016 
 سم28ص, 245

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 العنوان-ا        1964-1947تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 

956,703 
 959م

3455   
 الموسوي, زهراء صالح هاري

مولؾ جرٌدة العالم العربً من التطورات السٌاسٌة فً العراق 
م(/ زهراء صالح هادي 1945-1936خالل الفترة )

كلٌة التربٌة / لسم التارٌخ,  -واسط: جامعة واسط -الموسوي.
2016 
 سم28ص, 149

 ماجستٌر فً التارٌخ المعاصررسالة 
 العنوان-(       ا1945-1936تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 

956,703 
 959م

3456   
 نبٌل عامر فلٌح

-1920سٌاسة الحكومات العرالٌة تجاه عشائر الفرات االدنى 
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -/ نبٌل عامر فلٌح.1958

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 242

 دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصراطروحة 
 (1958-1920تارٌخ حدٌث ) –العراق -1
 العنوان-عشائر الفرات االدنى        ا-2
 

956,703 
 298ن

3457   
 الجشعً, ضٌاء علً عبدالحسٌن

دراسة تارٌخٌة/ ضٌاء  1968-1958التعلٌم فً لواء العمارة 
التربٌة, كلٌة  -واسط: جامعة واسط -علً عبدالحسٌن الجشعً.

2016 
 سم28ص, 258

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 1968-1958تارٌخ حدٌث  –العراق -1
                                                                                                                                                                                                                                                    العنوان                                                                                                                      -التعلٌم  = العراق        ا-2

956,705 
 568ج

3458   
 علً عبد حمادي الكشاوي,

956,705 
 529ن



/ علً عبد حمادي 1968-1958التعلٌم المهنً فً العراق 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -الكشاوي.

 سم28ص, 253
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 1968-1958تارٌخ حدٌث  –العراق -1
 العنوان-التعلٌم          ا-2
 

3459   
 هدٌل حسام الدٌن احمد

-2000صورة الكورد فً الرواٌة العربٌة فً العراق من )
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -(/ هدٌل حسام الدٌن احمد.2015

 2016التربٌة للبنات, 
 سم28ص, 195

 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة وادابها
 العنوان-(     ا2015-2000االكراد فً العراق من )-1
 

956,71 
 498ه

3460   
 حسنافراح حمٌد عبد 

م/ افراح حمٌد 1258-ه656اهل الذمة فً واسط حتى سنة 
  2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -عبد حسن.

 سم28ص, 228
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 العنوان-ه(       ا656تارٌخ اسالمً ) –واسط -1
 

956,72 
 742ا

3461   
 االبراهٌمً, سرى سالم عطٌة

اثر الموالً فً الحٌاة الفكرٌة فً بؽداد من خالل كتاب تارٌخ 
بابل:  -بؽداد للخطٌب البؽدادي/ سرى سالم عطٌة االبراهٌمً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بابل
 سم28ص, 269

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 تارٌخ اسالمً –بؽداد -1
ن علً بن ثابت بن احمد )مإرخ( الخطٌب البؽدادي , احمد ب-2

 العنوان-ه(        ا463)ت
 

956,721 
 242ا

3462   
 افراح حمٌد عبد حسن

م/ افراح حمٌد عبد 1258-ه656اهل الذمة فً واسط حتىسنة 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -حسن.
 سم28ص, 228

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العنوان-ه(       ا656)تارٌخ اسالمً  –واسط -1
 

956,72 
 742ا



3463   
 االبراهٌمً, سرى سالم عطٌة

اثر الموالً فً الحٌاة الفكرٌة فً بؽداد من خالل كتاب تارٌخ 
بابل:  -بؽداد للخطٌب البؽدادي/ سرى سالم عطٌة االبراهٌمً.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -جامعة بابل
 سم28ص, 269

 لتارٌخ االسالمًرسالة ماجستٌر فً ا
 تارٌخ اسالمً –بؽداد -1
الخطٌب البؽدادي , احمد بن علً بن ثابت بن احمد )مإرخ( -2

 العنوان-ه(            ا463)ت
 

956,721 
 242ا

3464   
 ثامر دمحم حمٌد حسٌن

/ ثامر دمحم حمٌد 1933-1921الحٌاة الثمافٌة فً بؽداد 
 2016كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار -حسٌن.
 سم28ص, 210

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1933-1921تارٌخ حدٌث ) –العراق )بؽداد( -1
 العنوان-ا

 

956,721 
 284ث

3465   
 جاسم دمحم رجب

( دراسة 1958-1921المدارس المسٌحٌة فً بؽداد )
كلٌة  -بؽداد: الجامعة المستنصرٌة -تارٌخٌة/ جاسم دمحم رجب.

 2016التربٌة االساسٌة, 
 سم28ص, 195

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1958-1921تارٌخ حدٌث ) –بؽداد -1
 العنوان-المدارس المسٌحٌة         ا-2
 

956,721 
 258ج

3466   
 العبٌدي, وجدان صالح داخل

السجون فً مدٌنة بؽداد دراسة فً خططها واسالٌب 
جامعة كربالء:  -التعذٌب..../ وجدان صالح داخل العبٌدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -كربالء
 سم28ص, 203

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 م(1055-945ه/447-334تارٌخ اسالمً ) –بؽداد -1
 العنوان-ا

 

956,721 
 294ع

3467   
 فراس فالح مهدي

اسهامات الحفاظ فً الحٌاة العلمٌة من خالل كتاب تارٌخ بؽداد 

956,721 
 425ؾ



بؽداد: الجامعة  -البؽدادي..../ فراس فالح مهدي.للخطٌب 
 2016كلٌة االداب,  -العرالٌة

 سم28ص, 196
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً

 تارٌخ اسالمً –العراق )بؽداد( -1
 العنوان-ه      ا463الخطٌب البؽدادي ت-2
 

3468   
 سجاد جمٌل موزان

والسٌاسٌة الكوت دراسة فً اوضاعها االدارٌة 
 -واسط: جامعة واسط -وااللتصادٌة..../ سجاد جمٌل موزان.

 2016كلٌة التربٌة, 
 سم28ص, 192

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 (1958-1939تارٌخ حدٌث ) –العراق )الكوت( -1
 العنوان-ا

 

956,723 
 324س

3469   
 المرٌشً, عالء الدٌن  عبد الحسٌن عوٌد

/ عالء الدٌن عبد 1958-1921الكوت تطور التعلٌم فً 
كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -الحسٌن عوٌد المرٌشً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 185

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
 1958-1921تارٌخ حدٌث  –محافظة الكوت -1
 العنوان-ا

 

956,723 
 495ق

3470   
 الركابً, لمى حسٌن علً

م/ لمى حسٌن 1968-1958كربالء تطور التعلٌم فً لواء 
كلٌة التربٌة للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -علً الركابً.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 302

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر
 العنوان-(     ا1968-1958تارٌخ معاصر ) –كربالء -1
 

956,726 
 822ر

3471   
 العكٌلً, اكرام فارس ؼانم

/ اكرام فارس ؼانم 1958-1921العمارة االلطاع فً لواء 
 2016كلٌة التربٌة,  -واسط: جامعة واسط -العكٌلً.

 سم28ص, 138
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث

 العنوان-(      ا1958-1921تارٌخ حدٌث ) –العمارة -1

956,732 
 898ع



 

3472   
 المٌاحً, اروى نوري ندٌم

الوطن العربً..../ المضٌة الفلسطٌنٌة وانعكاسها على احداث 
كلٌة  -البصرة: جامعة البصرة -اروى نوري ندٌم المٌاحً.

 2016االداب, 
 سم28ص, 152

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر
 العنوان-ا      1981-1970فلسطٌن تارٌخ حدٌث -1
 

956,9 
 923م

3473   
 هناء سلمان عباس

 -عباس./ هناء سلمان 1950اسماط الجنسٌة عن ٌهود العراق 
 2016كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد

 سم28ص, 202
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث المعاصر

 الٌهود فً العراق-1
 العنوان-ا     1950تارٌخ حدٌث  –العراق -2
 

956,90567 
 922ه

3474   
 الربٌعً, دمحم كاظم كمر

-1099-ه690-492عكا ودورها فً الحروب الصلٌبٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -دمحم كاظم كمر الربٌعً. (/1291
 2016االداب, 

 سم28ص, 340
 اطروحة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً

  690-492تارٌخ اسالمً  –فلسطٌن )عكا( -1
 العنوان-ا

 

956,93 
 296ر

3475   
 علً سرمد حسن

الخطاب الشعري عند لاسم حداد طرفة بن الورده مثاال/ علً 
 2016كلٌة التربٌة,  -بابل: جامعة بابل -سرمد حسن.

 سم28ص, 185
 رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة

 العنوان-لاسم حداد )شاعر عرالً(           ا-1
 

958,1 
 89ع

3476   
 الحجامً, احمد حاشوش علٌوي

/ احمد 1977-1954منظمة حلؾ جنوب شرق اسٌا )سباتو( 
 كلٌة -واسط: جامعة واسط -حاشوش علٌوي الحجامً.

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 423

959 
 328ح



 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر
 1977-1954تارٌخ حدٌث  –جنوب شرق اسٌا -1
 العنوان-منظمة سباتو        ا-2
 

3477   
 العٌدانً, فلاير صبري علً

/ فلاير صبري 1975-1964السٌاسة االمرٌكٌة تجاه الوس 
كلٌة التربٌة للعلوم  -البصرةالبصرة: جامعة  -علً العٌدانً.

 2016االنسانٌة, 
 سم28ص, 374

 رسالة دكتوراه فلسفة اداب فً التارٌخ
 (1975-1964تارٌخ حدٌث ) –االوس -1
 العنوان-السٌاسة االمرٌكٌة         ا-2
 

959,4 
 942ع

3478   
 الجنابً, رٌام عباس دعٌبل جٌاد
(/ رٌام عباس 1956-1939االستٌطان االوربً فً تونس )

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -دعٌبل جٌاد الجنابً.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص, 282
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 (1956-1939تارٌخ حدٌث ) –تونس -1
 العنوان-االستٌطان االوربً          ا-2
 

961,03 
 922ج

3479   
 الجنابً, رٌام عباس دعٌبل جٌاد
(/ رٌام عباس 1956-1939االستٌطان االوربً فً تونس )

كلٌة التربٌة للعلوم  -بابل: جامعة بابل -دعٌبل جٌاد الجنابً.
 2016االنسانٌة, 

 سم28ص, 290
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر

 العنوان-ا       1956-1939تارٌخ حدٌث  –تونس -1
 

961,105 
 922ج

3480   
 احمد علٌوي صاحب

النمد التارٌخً عند مإرخً التراجم المصرٌٌن فً المرن 
واسط: جامعة  -التاسع الهجري ..../ احمد علٌوي صاحب.

 2016كلٌة التربٌة,  -واسط
 سم28ص, 260

 رسالة دكتوراه فً التارٌخ االسالمً
 ه(9تارٌخ اسالمً )من المرن  –مصر -1
 العنوان-التراجم المصرٌٌن        ا-2
 

962 
 384ا



3481   
 لمعموري, مهدي هاشم دمحم عبٌدا

االوضاع الداخلٌة الوؼندا فً عهد الرئٌس عٌدي امٌن 
 -(/ مهدي هاشم دمحم عبٌد المعموري.1971-1979)

 2016كلٌة التربٌةظو  -المادسٌة: جامعة المادسٌة
 سم28ص, 306

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ المعاصر
 (1979-1971تارٌخ معاصر ) –اوؼندا -1
 العنوان-عٌدٌان امٌن )رئٌس اوؼند(         ا-2
 

967,61 
 689م

3482   
 خالد عبد   نمال حوران

)دراسة   1948-1933اتحاد جامعة الدول االمرٌكٌة 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -تارٌخٌة(/ خالد  عبد نمال حوران.

 2016االداب, 
 سم28ص, 320

 صراطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ الحدٌث والمعا
 العنوان-ا      1948-1933تارٌخ حدٌث  –امرٌكا -1
 

970,7 
 284خ

3483   
 الهاللً, حاكم فنٌخ علً

المحكمة االتحادٌة العلٌا فً الوالٌات المتحدة االمرٌكً..../ 
 2014كلٌة التربٌة,  -المادسٌة: جامعة المادسٌة

 سم28ص, 366
 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ الحدٌث

                                                                                                                                                                                                                                                                                1835-1789تارٌخ حدٌث  –الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -1
 

973,4 
 828ه

3484   
 الزٌدي, احمد  زاجً شدهان

تارٌخ الفاطمٌٌن فً مصر من خالل كتاب )عٌون االخبار 
بؽداد: الجامعة  -وفنون االثار ..../ احمد زاجً شدهان الزٌدي.

 2016كلٌىة التربٌة,  -المستنصرٌة
 سم28اٌض, ص: 253

 اطروحة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ االسالمً
 العنوان-ادرٌس عماد الدٌن )راعٌا اماما(       ا-2
 

962 
 949ز
 
 
 
 
 
 
 

3485   
 الحمزاوي, صفا سالم تاٌه بادي

الممص سرجٌوس ودوره الفكري والسٌاسً فً مصر..../ 
 -المادسٌة: جامعة المادسٌة -صفا سالم تاٌه بادي الحمزاوي.

 2016التربٌة,  كلٌة
 سم28ص: اٌض, 191

962,02 
 852ح

 



 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 م(1964-1883تارٌخ) –مصر -1
 العنوان-الممص سرجٌوس )رجل دٌن مسٌحً(      ا-2
 

3486   
 الربٌعً, مٌادة حسٌن علً

ٌهود مصر ودورهم فً الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة 
المادسٌة: جامعة  -علً الربٌعً./ مٌادة حسٌن 1798-1914

 2016كلٌة التربٌة,  -المادسٌة
 سم28ص, 168

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 1914-1798تارٌخ حدٌث  –مصر -1
 العنوان-ٌهود مصر       ا-2
 

962,02 
 296ر

3487   
 علً جلٌل جاسم منصور

-1805سٌاسة التخرٌب واثرها فً النهضة المصرٌة الحدٌثة 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -/ علً جلٌل جاسم منصور.1879

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 242

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-ا       1879-1805تارٌخ حدٌث  –مصر -1
 

962,03 
 89ع

3488   
 دعاء عبد الهادي احمد

-1805المناصل الفرنسٌٌن ودورهم السٌاسً فً مصر 
كلٌة  -بابل: جامعة بابل -/ دعاء عبد الهادي احمد.1879

 2016التربٌة للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 273

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1879-1805تارٌخ حدٌث ) –مصر -1
 العنوان-المنصل الفرنسً          ا-2
 

962,031 
 622د

3489   
 الخفاجً, هدى جابر سلمان

سٌاسً فً مصر مكرم عبٌد انموذجا االلباط ودورهم ال
بؽداد: جامعة  -(/ هدى جابر سلمان الخفاجً.1919-1952)

 2016كلٌة االداب,  -بؽداد
 سم28ص, 259

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1952-1919تارٌخ حدٌث ) –مصر -1
 االلباط-2
 العنوان-مكرم عبٌد )سٌاسً مصري(        ا-3

962,048 
 723خ



 

3490   
 الحدٌدي, حنٌن عبدهللا صالح

/ حنٌن 1970-1952الحركة النمابٌة العمالٌة فً مصر 
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -عبدهللا صالح الحدٌدي.

 2016للبنات, 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر فً اداب التارٌخ المعاصر
 1970-1952تارٌخ حدٌث  –مصر -1
 العنوان-ا     الحركة النمابٌة العمالٌة فً مصر -2
 

962,061 
 494ح

3491     
 الطائً, هشام دمحم رفٌك احمد

مولؾ االلباط فً مصر حتى الحكم االسالمً...../ هشام دمحم 
كلٌة االداب,  -بؽداد: الجامعة العرالٌة -رفٌك احمد الطائً.

2016 
 سم28ص: اٌض, 426

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ االسالمً
 العصر االمويمصر تارٌخ اسالمً حتى -1
 العنوان-االلباط            ا-2
 

962,11 
 229ط

3492   
 بان علً حمد سلمان

( دراسة تارٌخٌة/ 1969-1956الحركة النمابٌة فً السودان )
كلٌة التربٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -بان علً حمد سلمان.

 2016للبنات, 
 سم28ص, 237

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 
 العنوان-ا      1969-1956تارٌخ حدٌث  –السودان -1
 

962,4 
 29ب

3493   
 العامري, مٌرفت عبد الكاظم ٌاسٌن

( دراسة تارٌخٌة/ 1991-1950ٌهود الفالشا فً اثٌوبٌا )
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -مٌرفت عبد الكاظم ٌاسٌن العامري.
 2016التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 

 سم28ص: اٌض, 163
 تٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصررسالة ماجس

 (1991-1950تارٌخ حدٌث ) –اثٌوبٌا -1
 العنوان-الٌهود الفالشا         ا-2
 

963 
 284ع

3494   
 الحدٌثً, سندس ؼنً عرٌبً

964 
 493ح



االسر العلمٌة فً المؽرب العربً واثرها فً الحٌاة العامة..../ 
كلٌة  -بؽداد: جامعة بؽداد -سندس ؼنً عرٌبً الحدٌثً.

 2016التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 384

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
تارٌخ اسالمً من المرن الثالث حتى نهاٌة المرن  –المؽرب -1

 العنوان-الثامن           ا
 

3495   
 السعدون, همسة صالح عبد المادر

والثمافٌة لبالد المؽرب اثر علماء االندلس فً الحٌاة العلمٌة 
خالل المرنٌن الثامن والتاسع الهجرٌٌن/ همسة صالح عبد 

 2016كلٌة التربٌة,  -بؽداد: جامعة بؽداد -المادر السعدون.
 سم28ص, 306

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
المرن الثامن والتاسع الهجرٌٌن            –تارٌخ اسالمً  –المؽرب -1
 العنوان-ا

 

964 
 649س

3496   
 السوٌعدي, سعد لاسم علً

الجوانب االلتصادٌة فً المؽرب واالندلس من خالل كتاب 
بؽداد: جامعة  -مسالن االبصار..../ سعد لاسم علً السوٌعدي.

 2016كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة,  -بؽداد
 سم28ص, 458

 اطروحة دكتوراه فلسفة فً التارٌخ االسالمً
 ه746 –تارٌخ اسالمً  – المؽرب-1
 العنوان-ه       ا749ابن فضل هللا العمري )مإرخ( ت-2
 

964 
 996س

3497   
 الشمري, شٌماء عبد الوهاب عبد

حزب االتحاد االشتراكً للموات الشعبٌة ودوره السٌاسً فً 
بؽداد: جامعة  -المؽرب..../ شٌماء عبد الوهاب عبد الشمري.

 2016كلٌة التربٌة ابن رشد,  -بؽداد
 سم28ص, 240

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1996-1975تارٌخ حدٌث ) –المؽرب -1
 العنوان-المؽرب        ا –حزب االتحاد االشتراكً -2
 

964 
 849ش

3498   
 البدري, انوار هاشم سعد

مولؾ االحزاب الجزائرٌة من سٌاسة االحتالل الفرنسً..../ 
كلٌة  -جامعة ذي لارذي لار:  -انوار هاشم سعد البدري.

 2016االداب, 

965,03 
 449ب



 سم28ص, 221
 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ المعاصر

 (1954-1918تارٌخ معاصر ) –الجزائر -1
 العنوان-االحتالل          ا-2
 

3499   
 ٌاسر حمٌد ٌوسؾ

-1830مولؾ الدولة العثمانٌة من االحتالل الفرنسً للجزائر )
كلٌة  -المادسٌة: جامعة المادسٌة -(/ ٌاسر حمٌد ٌوسؾ.1847

 2016التربٌة, 
 سم28ص, 193

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 (1847-1830تارٌخ حدٌث ) –الجزائر -1
 االمبراطورٌة العثمانٌة-2
 العنوان-االحتالل الفرنسً      ا-3
 

965,03 
 254ي

3500   
 الراوي, خالد جمال كرٌم

/ 1978-1962 مولؾ الجزائر من لضاٌا المشرق العربً
كلٌة االداب,  -االنبار: جامعة االنبار -خالد جمال كرٌم الراوي.

2016 
 سم28ص, 276

 رسالة ماجستٌر اداب فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 العنوان-ا     1978-1962تارٌخ حدٌث  –الجزائر -1
 

965,6531 
 299ر

3501   
 الفتالوي, نرمٌن عباس عبد االمٌر

/ نرمٌن عباس 1960-1884االوضاع السٌاسٌة فً الكونؽو 
كلٌة التربٌة  -كربالء: جامعة كربالء -عبد االمٌر الفتالوي.

 2016للعلوم االنسانٌة, 
 سم28ص, 185

 رسالة ماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث
 العنوان-ا      1960-1884تارٌخ حدٌث  –الكونؽو -1
 

967,24 
 282ؾ

3502   
 اٌاد مشهد كاظم

سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه الصراع االثٌوبً..../ 
كلٌة التربٌة للبنات,  -بؽداد: جامعة بؽداد -اٌاد مشهد كاظم.

2016 
 سم28ص, 311

 رسالة دكتوراه فً فلسفة التارٌخ
 (1978-1960تارٌخ حدٌث ) –الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -1
 اللٌم اوؼادٌن-2

973,92 
 924ا



 العنوان-صومالً          اال –الصراع االثٌوبً -3
 

 

 


