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 545 االبانة عن احكام فروع الدٌانة لالمام ابً الماسم 

 556 االبانة عن احكام فروع الدٌانة لالمام ابً الماسم عبدالرحمن .

االبتزاز العاطفً واسالٌب التنشئة االجتماعٌة وعاللتهما بتكوٌن االنطباع 
 000لدى المتزوجٌن

6546 

 ;647 واثره فً اتخاذ المرارات االستراتٌجٌة...االبداع الرٌادي 

 >;65 ابراهٌم انٌس بٌن نالدٌه فً الصوت والداللة

 6>66 ابرز احداث الحروب الصلٌبٌة بٌن مإرخٌها والمعاصرٌن العرب والالتٌن...

 444 أبطال الشبة واالعتراضات المتعلمة بالٌوم االخر

 6649 التراثٌة فً المرن الرابع االبعاد التداولٌة فً المدونات النمدٌة

 6368 االبعاد التداولٌة فً نهج البالؼة

 6589 ابعاد التعلم  لمارزانو وعاللته بؤسالٌب ادارة االزمات لمعلمات الرٌاض

 746 /00االبعاد الجؽرافٌة والجٌوبولتكٌة لالرهاب فً العراق

 6008 (2013-1990للمدة )االٌرانٌة  –االبعاد الجٌوبولتٌكٌة للعاللات العرالٌة 

 936 االبعاد السٌاسٌة لفكر االخوان المسلمٌن

االبعاد الفكرٌة والجمالٌة للحلً الشعبٌة العرالٌة ونتاجاتها مع الحلً 
 السومرٌة 

5606 

 5358 االبالغ المالً عن راس المال الفكري وانعكاساته على لرارات االستثمار...

منهجه ومواده فً كتاب السٌرة النبوٌة واخبار ه( 354ابن حٌان البستً )ت
 الخلفاء

66:< 

 634 هـ(763ابن مفلح ومنهجه االصولً فً كتابه اصول الفمه )ت

 373 أبناء االمام موسى بن جعفر الكاظم )ع( دراسة فً دورهم فً الحٌاة العامة 

 6636 أبنٌة االسماء فً دٌوان الوأواء الدمشمً...

 6809 000ودالالتها فً تفسٌر جوامع الجامعأبنٌة االسماء 

 6846 000االبنٌة الصرفٌة ودالالتها فً الؽرٌب المصنؾ

 545االتجاه التفسري فً كتب معانً المران لـ)الكسائً والفراء والزجاج( دراسة 



 تفسٌرٌة ممارنة 

 6446 االتجاه الهام للؽطاء الفٌمً واثره على التسالط فً العراق...

 5356 نمو المحاسبة المالٌة االستراتٌجٌة ودورها فً تعزٌز... االتجاه

 886 الجؽرافٌة لصادمدات النفط العرالٌة  )دراسة فً الجٌوبولتٌن  االتجاهات

اتجاهات الدٌن الحكومً وتاثٌرها على السٌاسة النمدٌة العراق حالة 
 دراسة...

6063 

 6033 لراسمالً واالسالمًاتجاهات السٌاسة المالٌة بٌن الفكر االلتصادي ا

 5756 نماذج مختارة  –اتجاهات العرض المسرحً فً تجربة المخرج العرالً 

 65 االتجاهات الموضوعٌة لبحوث مجالت كلٌات الطب البٌطري

 959 االتحاد االوربً والعاللات الدولٌة دراسة فً الممومات والدور

 5;67 تارٌخٌة(  )دراسة 1948-1933اتحاد جامعة الدول االمرٌكٌة 

 635 أتحاؾ اهل االسالم فٌما ٌتعلع بالمصطفى )ص( واهل بٌت الكرام 

اتخاذ المرار وعاللته بالتعوٌض االداري لدى عمداء كلٌات جامعات 
 000بؽداد

6468 

 6459 اتربة الرٌحٌة على حمل الناصرٌة النفطً وتاثٌراتها البٌئٌة

 >658 جواد االتساع اللؽوي فً منهج الدكتور مصطفى

اتعجاهات االكادٌمٌٌن والصحفٌٌن الرٌاضٌٌن ازاء المإسسات الرٌاضٌة فً 
 العراق

66 

 6570 االتفالات المعدلة الجراءات التنفٌذ على المال المرهون

 650 االتمان فً السنة النبوٌة وأثره فً الدعوة الى هللا/

 6373 آثار المشارٌع المائٌة التركٌة فً العراق

 638 االثارالدعوٌة ألٌات االصالح فً المرأن الكرٌم 

 649 االثارالدعوٌة والتربوٌة فً وصاٌا النبً)ص( البً هرٌرة )رض( 

 693 اثر اختالؾ الدٌن فً احكام االسرة فً الفمه االسالمً

 6308 000اثر أختالل التوازن العمدي فً تحدٌد المانون الواجب التطبٌك

 5556 انجاز المشارٌع االنشائٌة اثر ادارة الولت فً

اثر ادارةاالرباح فً تحدٌد الحصٌلة الضرٌبٌة )بحث تطبٌمً فً عٌنة من 
 الشركات( 

6603 

 56 اثر استخدام استراتٌجٌات ستٌرنبٌرج لتدرٌس مادة مبادئ الفلسفة...

 6857 000أثر استخدام استراتٌجٌة تؤلٌؾ االشتات فً التفكٌر الهندسً

 6864 000استخدام استراتٌجٌة سوم فً التفكٌر االبداعًأثر 

فً التفكٌر االستداللً لدى طالبات لدى   (C.A.S.Eأثر استخدام انموذج  )

 000طالبات الصؾ الرابع العلمً

6865 

أثر أستخدام خطة كٌلر فً التفكٌر النالد لدى طالبات الصؾ االول المتوسط 
 فً مادة الرٌاضٌات

6866 

 ;637 استراتٌجً الصؾ الثانً والجدول الذاتً فً تحصٌل مادة التارٌخ...اثر 

 >636 اثر استراتٌجً باٌرو جٌكسو المطورة فً اكتساب المفاهٌم...

اثر استراتٌجً سكامٌر والخرائد الذهنٌة فً تحصٌل طالبات الصؾ االول 
 000المتوسط

6935 

السلون االجتماعً والتحصٌل أثر استراتٌجٌة ) فكر . زواج . شارن ( فً 
 المعرفً وتعلم بعض المهارات..

5756 



( فً تحصٌل طالبات الصؾ االول المتوسط فً S.N.I.P.Sأثر استراتٌجٌة )

 000مادة مبادئ علم االحٌاء 

5075 

فً التحصٌل والتفكٌر والتباعدي لدى طالبات الصؾ  5555أثر استراتٌجٌة 
 الرابع االدبً بمادة علم االجتماع 

767 

 735 فً تحصٌل مادة علماالجتماع .. PR4Rاثر استراتٌجٌة 

 6377 اثر استراتٌجٌة االبعاد السداسٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ...

التارٌخ لطالب الصؾ اثر استراتٌجٌة االثارة العشوائٌة فً تحصٌل مادة 
 الثانً المتوسط

6395 

 6738 أثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً االداء التعبٌري...

أثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً تحصٌل طالب االول المتوسط لمادة 

 000الفٌزٌاء

6938 

 5078 000أثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً تحصٌل مادة االحٌاء 

 5598 استراتٌجٌة التحاور فً التفكٌراالبداعً للتصمٌم المعماريأثر 

 6754 أثر استراتٌجٌة التحلٌل البنائً فً تحصٌل طالبات الخامس العلمً...

اثر استراتٌجٌة التعلم الفعال فً التحصٌل والتفكٌر النالد لدى طالب الصؾ 
 الثانً..

637< 

 6494 مادة الجؽرافٌة... اثر استراتٌجٌة التفكٌر بالمملوب فً تحصٌل

 ;638 اثر استراتٌجٌة التفكٌر بالمملوب فً تنمٌة التفكٌر عالً الرتبة...

اثر استراتٌجٌة التلمذة المصرفٌة فً التحصٌل المعرفً وتعلم مهارتً 
 الخداع والتصوٌب من السموط بكرة الٌد للطالبات 

5756 

أثر استراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكر التباعدي لدى طلبة لسم 
 التربٌة الفنٌة 

5599 

اثر استراتٌجٌة المتشابهات فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة لدى طالبات 
 الصؾ االول المتوسط

649< 

 47 اثر استراتٌجٌة المساجلة الحلفٌة فً التحصٌل ومهارات التفكٌرالفلسفً..

 6495 استراتٌجٌة المظلة العنمودٌة فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة...اثر 

 6389 اثر استراتٌجٌة المنحى المبرمج لحل المشكالت فً تحصٌل مادة التارٌخ...

 :649 اثر استراتٌجٌة المنظمات التخطٌطٌة فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة..

مادة العلوم لدى أثر استراتٌجٌة اٌشٌكاوا فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة فً 
 تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً

6595 

 6378 اثر استراتٌجٌة بدٌودي فً تصحٌح المفاهٌم المحظورة واستٌمائها...

اثر استراتٌجٌة بولٌا فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالب الصؾ الرابع 
 االدبً

6385 

الصؾ الرابع أثر استراتٌجٌة ثنائٌة التحلٌل والتركٌب فً تحصٌل طالبات 
 العلمً والتفكٌر عالً الرتبة فً مادة علم االحٌاء

5076 

اثر استراتٌجٌة حوض السمن فً تحصٌل مادة علم االجتماع والذكاء 
 االجتماعً لدى طالبات الصؾ الرابع االدبً 

736 

( فً ماوراء الذاكرة واداء 5ESاثر استراتٌجٌة دورة التعلم الخماسٌة )
 ..التشكٌلة الحركٌة 

5;7; 

أثر استراتٌجٌة دٌنز فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى تلمٌذات الصؾ الرابع 
 االبتدائً فً مادة العلوم

6600 

 6749 أثر استراتٌجٌة سلم المفهوم فً تحصٌل طالب الصؾ الخامس ادبً...



أثر استراتٌجٌة سوم فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً فً مادة 
 واتجاههن نحوهاالعلوم 

6605 

 6393 اثر استراتٌجٌة عمود التعلم فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً المتوسط...

أثر استراتٌجٌة فجوة المعلومات فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ الخامس 
 000االبتدائً

6598 

 6373 اثر استراتٌجٌة مثلث االستماع فً تحضٌل طالبات  الصؾ الثانً..

 6397 جة المعلومات فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة...اثر استراتٌجٌة معال

اثر استراتٌجٌة معالجة المعلومات فً تحصٌل طالب الصؾ الخامس 
 االدبً...

6375 

 6734 أثر استراتٌجٌة مكفر الند فً التحصٌل والتذوق االدبً ...

 6735 اثر استراتٌجٌتً التعلٌم بااللران والتعلٌم الجمعً...

استراتٌجٌتً المجموعات المرنة وفرق الخبراء فً تحصٌل مادة اثر 
 الجؽرافٌة...

648: 

 6499 اثر استراتٌجٌتً المدرب واوجد الخطا فً اكتساب المفاهٌم والتفكٌر...

أثر استراتٌجٌتً المماالت والخطوات الثمان فً تحصٌل مادة البالؼة وانتمال 
 اثر التعلم...

6733 

 6739 المماثلة والمكعب فً االداء التعبٌري...أثر استراتٌجٌتً 

 6759 أثر استراتٌجٌتً تصمٌم الحبكة والدائرة المصصٌة فً االداء التعبٌري...

أثر استراتٌجٌتً دوائر المفهوم وسلم المفهوم فً تحصٌل تلمٌذات الصؾ 
 الخامس االبتدائً بمادة العلوم

6599 

المتمركز حول المشكلة فً اكتساب المفاهٌم أثر استعمال استراتٌجٌة التعلٌم 
 000االحٌائٌة

5074 

أثر استعمال استراتٌجٌة بدٌوي فً التحصٌل والتفكٌر االبداعً لدى طالبات 
 الصؾ الثانً المتوسطفً مادة الكٌمٌاء

6996 

أثر استعمال الخرائط النخروطٌة فً تحصٌل طالبات الصؾ الرابع العلمً 
 علم االحٌاءواتجاهاتهن نحو مادة 

5660 

 6846 000أثر استعمال الصور التركٌبٌة فً اكتساب المفاهٌم النحوٌة

أثر استعمال الوسائط المتعددة فً التحصٌل العلمً لدى طالبات الصؾ االول 
 000المتوسط

6966 

اثر استعمال انموذج كولب فً التحصٌل لدى طالبات الصؾ االول 

 000المتوسط

6994 

 6387 انوذجً فرق التحصٌل الطالبٌة وتكامل المعلومات...اثر استعمال 

 6850 000أثر استعمال مهارات الوعً بالصوت فً سرعة المراءة

 6559 000أثر اسلوب )دحض االفكار( فً تنمٌة النضج االنفعالً

فً تحصٌل طالبات الصؾ االول المتوسط لمادة  Paksaاثر اسلوب 

 000الكٌمٌاء

6993 

 6565 000اعادة البناء المعرفً فً خفض الحساسٌةأثر اسلوب 

 6556 000أثر اسلوب اعادة الصٌاؼة فً خفض التوجٌه نحو الهٌمنة االجتماعٌة

 6544 000أثر اسلوب التحصٌن التدرٌجً فً خفض اضطراب الشخصٌة

 6577 أثر اسلوب الحدٌث الذاتً فً خفض المابلٌة لالستهواء لدى طالبات الجامعة

 6536 000اسلوب النمذجة فً تنمٌة سلون المساعدةأثر 



 6535 000أثر اسلوب توكٌد الذات فً خفض االذعان

 6580 أثر أسلوب دحض االفكار فً تنمٌة االتجاه نحو الزواج لدى طالب الجامعة

 6568 أثر اسلوب صرؾ التفكٌر فً تنمٌة االمل لدى طالب المرحلة المتوسطة

ة تداخل التمرٌنات فً تعلم بعض مهارات التنس أثر افضلٌة البدء بجدول
 لطالب المرحلة الثالثة 

5854 

 5057 أثر االحتباس الحراري فً تؽٌٌر حدود الالٌم العراق المناخٌة

 6067 اثر االحتٌاطً االلزامً فً النشاط االئتمانً للمصارؾ...

 6644 اثر االرامٌٌن السرٌان فً العراق وبالد الشام لبل االسالم

أثر االرشاد بالمعنى فً خفض االحتراق النفسً عند معلمات ذوي 
 االحتٌاجات الخاصة

6563 

 6445 أثر االرشاد بالوالع فً تنمٌة ضبط الذات لدى معلمً المرحلة االبتدائٌة

 5654 أثر االشكال الضخمة فً سٌالها الحضري 

 674 ممارنة .أثر االعراؾ النجسة والنفاٌات على اللحوم دراسة فمهٌة 

أثر االكتشافات النفطٌة الجدٌدة فً لارتً امرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة على 
 اسعار النفط فً االسواق العالمٌة..

6656 

أثر االلعاب الصؽٌرة فً خفض اضطراب ضعؾ االنتباه المصحوب بالنشاط 
 الحركً المفرط واالندفاعٌة للتالمٌذذذ بطٌئً التعلٌم 

5743 

 -االناث فً معتمدات الحٌاة والموت بالد الرافدٌن وبالد النٌلاثر االلهه 
 انموذجا

65<< 

اثر االنخفاض فً لٌمة الموجودات الثابتة على الخصائص النوعٌة 
 للمعلومات...

5366 

 5444 اثر االنظمة الخبٌرة تحسٌن المعلومات  الكلفوٌة

الصؾ الرابع  أثر البرنامج التعلٌمً فً تنمٌة مهارات التفكٌر لتالمذة
 االبتدائً بطٌئ التعلم

6664 

أثر التدرٌس بؤستراتٌجٌة بناء جملة رٌاضٌة فً اكتساب طالبات الصؾ 
 000الرابع العلمً

6586 

 5086 000أثر التدرٌس بالتخٌل الموجه بؤستراتٌجٌة التفكٌر التناظري

فً تحصٌل طالب الثانً المتوسط لمادة  Presslyأثر التدرٌس بالنموذج 

 000الفٌزٌاء

6933 

فً تحصٌل طالبات الصؾ الرابع العلمً  stepanzأثر التدرٌس بؤنموذج 

 000لمادة الكٌمٌاء

6996 

 5347 اثر التدلٌك االستراتٌجً فً اداء التحاسب الضرٌبً...

 5585 اثر التطبٌك المٌدانً فً اتجاهات طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً مهنة التدرٌس 

 6358 000أثر التعبٌر المرآنً فً خطب العصرٌن العباسٌٌن )االول والثانً(

اثر التفاعلٌة بٌن الصورة الصحفٌة بالموالع االلكترونٌة والصورة 
 التلفزٌونٌة...

35 

اثر التكنولوجٌا على العمارة المحلٌة )فنادق مدٌنة النجؾ االشرؾ 
 أنموذجا"( 

5658 

أثر التهرٌب الكمركً فً الحصٌلة الضرٌبٌة  بحث تطبٌمً فً الهٌئة العامة 
 للضرائب 

6606 

 6753 اثر التوازي التركٌبً فً داللة المثل مجمع االمثال للمٌدانً...



 5657 أثر التوجهات المعاصرة للتصمٌم الحضري فً صناعة المكان 

أثر التوجٌه االعرابً فً المسائل العمدٌة المختلفة فٌها فً المران الكرٌم 
 )باب االلهٌات( 

385 

بداللة بعض متؽٌرات الملب الوظٌفٌة والحد  MCT1اثر الجهد البدنً وجٌن
 االلصى الستطالع ../

5805 

 5364 الضرٌبٌة فً االداء الضرٌبً دراسة استطالعٌة...اثر الحوكمة 

 6386 اثر الخرٌطة الداللٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالبات االول متوسط

 683 أثر الدراسات الكٌمٌائٌة فً تحمٌك مناط االحكام الفمهٌة 

 6840 االثر الداللً للتوجٌه النحوي فً تفسٌر اللباب فً علوم الكتاب

 6775 الداللً للحذؾ فً المصص المرأنًاالثر 

 577 أثر الرواٌات المبهمة فً تفسٌر النص المرانً من مفسري االمامٌة 

 6445 اثر الرٌاح فً تباٌن نسب تلوث الهواء فً مدٌنة بلدروز

 667 أثر السموم المتحركة على عملٌة الطفل المسلم دراسة فكرٌة نفسٌة 

 963 1936-1881مشكلة جنوب السودان اثر السٌاسة البرٌطانٌة فً 

 6607 اثر السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة البطالة فً االلتصاد العرالً ..

 6675 أثر الظواهر اللؽوٌة فً تشكٌل المصطلحات...

 736 00اثر العلوم النفسٌة فً تطوٌر االعالم الدعوي 

 6490 االطفالاثر العمر وتعلٌمات الترمٌز على االسترجاع لدى 

 5055 أثر العملٌات الجٌومورفولوجٌة على جبل برنان جنوب ؼرب سد دربندخان

 6467 اثر العملٌات الجٌومورفولوجٌة على مشروعً )الحسٌنٌة بشً حسن

 5485 اثر العناصر التدرٌبٌة فً تعزٌز اداء العاملٌن دراسة تطبٌمٌة فً امانة بؽداد

 66:6 وااللتصادٌة والعسكرٌة فً اسالم البربر....اثر العوامل االجتماعٌة 

 6675 اثر العوامل الجؽرافٌة فً الفتوحات االسالمٌة لبالد المؽرب واالندلس....

 6775 االثر الفكري للعرالٌٌن فً مصر وبالد الشام خالل المرنٌٌن...

 6868 000اثر المرائن النحوٌة فً توجٌه المعنى فً تفسٌر البٌان للشٌخ الطوسً

 6769 أثر المرنٌة السامٌة فً تخصٌص الظواهر الداللٌة فً المران الكرٌم

 6667 اثر المصدٌة فً تركٌب المعادل الموضوعً المرانً

االثر المتبادل بٌن عجز الموازنة العامة وبند الحساب الجاري فً بلدان 
 نفطٌة مختارة 

6635 

 996 االمرٌكٌة الصٌنٌةاثر المتؽٌر االلتصادي فً العاللات 

 903 اثر المتؽٌر النفطً فً السلون السٌاسً الخارجً العرالً/

 458 اثر المذاهب العمدٌة على شرحً العمٌدة الصحاوٌة.

 5563 اثر المزٌج التسوٌمً المصرفً فً رضا الزبون دراسة تحلٌلٌة...

 6395 المحلًاثر المزٌج التسوٌمً فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة للدواء 

 5656 أثر المعلوماتٌة فً المدن الذكٌة 

 6678 هـ(...790أثر المعنى فً االحكام النحوٌة عند الشاطبً )

 6436 اثر المناخ فً تشكٌل مظاهر سطح االرض والبٌئة النباتٌة...

 5058 أثر المناخ فً خصائص التربة لمضائً بدرة والحً

 5055 الفاكهة فً لضاء الماسمأثر المناخ فً زراعة اشجار 

 6458 اثر المناخ فً كفاءة ري مشروع الجربوعٌة فً محافظة بابل

 6469 اثر المناخ وعملٌات الري على كفاٌة المشارٌع االروائٌة...



اثر الموالً فً الحٌاة الفكرٌة فً بؽداد من خالل كتاب تارٌخ بؽداد للخطٌب 
 البؽدادي

6794 

الحٌاة الفكرٌة فً بؽداد من خالل كتاب تارٌخ بؽداد للخطٌب اثر الموالً فً 
 البؽدادي

6796 

 6865 000ثر المودٌالت التعلٌمٌة فً اكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة ا

 >675 اثر النجؾ االشرؾ الفكري على جبل عامل...

 795 اثر النشاط االساسً على النمو السكانً فً منطمة النهروان 

التطور السٌاسً وااللتصادي فً دولة االمارات العربٌة اثر النمط فً 
 المتحدة...

6747 

اثر النموذج اٌدٌال فً تنمٌة التفكٌر التحلٌلً لدى طالبات الصؾ الخامس 
 االدبً...

6388 

 6799 أثر النٌة فً التوجٌه النحوي عند علماء العربٌة

 633 أثر الوالع المعاصر فً التربٌة االسرٌة )العراق أنموذجا"( 

 608 أثر الوالع فً تطبٌك النص 

 858 2003اثر الوعً السٌاسً فً تنمٌة الدٌممراطٌة فً العراق بعد عام 

 6305 000أثر اندماج الشركات على جنسٌتها

العربٌة اثر انموذج االستمصاء الدوري فً تحصٌل مادة لواعد اللؽة 
 واستبمائها...

6740 

اثر انموذج اٌاس فً تحصٌل مادة التارٌخ لدى طالب الصؾ الثانً 
 متوسط...

6384 

 6848 000أثر أنموذج جوردن فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً المتوسط

 6596 000أثر انموذج زاهورٌن فً تحصٌل مادة العلوم ومهارات ماوراء المعرفة

 6936 000فً تعدٌل الفهم الخاطئ للمفاهٌم الفٌزٌاوٌة اثر انموذج ستٌبانز 

 6379 اثر انموذج شمٌن فً تحصٌل طالبات الصؾ الرابع االدبً..

أثر انموذج كارٌن فً تحصٌل ةتنمٌة الذكاء الناجح لطالب الصؾ الرابع 
 العلمً فً مادة الفٌزٌاء

6940 

عند طالبات الصؾ اثر انموذجا بٌركنز وبالٌث فً تحصٌل مادة الجؽرافٌة 
 االول المتوسط

64:3 

تعدٌل المٌم الخاطئ للمفاهٌم  stofleh & stoddartأثر أنموذجً 

 000الكٌمٌائٌة

6995 

 6745 أثر انموذجً باٌبً وكارٌن فً الفهم المرائً والتفكٌر النالد...

 :637 اثر انموذجً دبوت وزاهورٌن فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة..

كوسكروؾ والسماالت التعلٌمٌة فً اكتساب مفاهٌم علم النفس  أثر انموذجً
 000التربوي

6458 

 6737 أثر انموذجً ٌاكر البنائً ودراٌفر فً تحصٌل تلمٌذات المرحلة االبتدائٌة...

أثر برنامج ارشادي بؤسلوب ملء الفراغ فً تخفٌض الفراغ الوجودي لدى 
 المطلمات

6575 

الشعور باالمن لدى اطفال الرٌاض المحرومٌن  أثر برنامج ارشادي فً تنمٌة
 من رعاٌة الوالدٌن

6585 

السلبً فً التنظٌم الذاتً ودرجة  –اثر برنامج ارشادي للتفكٌر االٌجابً 
 التحكٌم للطالبات فً الكرة الطائرة 

5783 



أثر برنامج ارشادي معرفً فً تنمٌة االستهواء المضاد لدى طلبة كلٌة 
 التربٌة االساسٌة

6566 

أثر برنامج ارشادي معرفً فً خفض للك الموت لدى عٌنة من المسنٌن 
 المصابٌن بتوهم المرض

6555 

أثر برنامج االثراء الوسٌلً فً تحصٌل طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة لمادة 
 000الكٌمٌاء

6997 

 6595 أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التفاعل التبادلً لدى اطفال الرٌاض

 6586 برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات الحركٌة الدلٌمة لدى اطفال الرٌاضأثر 

أثر برنامج تدرٌبً لائم على المهارات الرٌاضٌة المتضمنة فً االختبارات 
 000الدولٌة

6860 

 6435 أثر برنامج تدرٌبً لتحسٌن اداء الذاكرة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة

 6466 الثمة بالنفس لدى التالمذة المكفوفٌنأثر برنامج تدرٌبً لرفع مستوى 

 64:5 اثر برنامج تدرٌس ممترح فً تحصٌل مادة نظم المعلومات الجؽرافٌة...

تعلٌمً مستند الى نظرٌة التعلٌم االجتماعً فً تنمٌة  –اثر برنامج تعلٌمً 
 الوعً الصحً...

6485 

 5845 اثر برنامج تعلٌمً باستخدام وسائط فائمة التداخل ..

أثر برنامج تعلٌمً مستند على التعلم النشط فً تنمٌة المفاهٌم الرٌاضٌة 
 000للمعالٌن

6584 

أثر برنامجٌٌن ارشادي واٌماعً حركً فً خفض سلون العنؾ التلمائً 
 000التلفازي

6665 

 6406 000أثر تحدٌات تسوٌك التؤمٌن على تنافسٌة شركات التؤمٌن

أثر تحلٌل البٌئة الخارجٌة فً التسهٌالت المصرفٌة ) بحث تطبٌمً فً 
 مصرفً الرافدٌن والرشسداالدارة العامة ( 

6088 

أثر تحول االستعمال الزراعً الى سكنً فً المنظومة الحضرٌة منطمة 
 الدراسة : الزعفرانٌة 

6099 

 5644 أثر تحول البنٌة البلورٌة الوكسٌد الحدٌد فً زجاج عالً الحرارة 

 59 أثر تداول الجمهور لمماطع الفٌدٌو بالٌوتٌوب على االخبار...

اثر تدرٌبات )البالٌومترن( باختالؾ الشدد فً تطوٌر سرعة دلة الهجوم 
 البسٌط ..

5;98 

 6758 ودراٌفر...أثر تدرٌس النصوص االدبٌة بؤنموذجً دٌنز 

 6750 أثر تدرٌس لائم على الدفاع عن وجهات النظر فً تحلٌل النصوص االدبٌة...

 6939 000أثر تصمٌم تعلٌمً آلستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب

 -البصرة -اثر تؽٌر المناخ فً تؽٌر مساحات االهوار جنوب العراق)الناصرٌة
 العمارة(

6447 

الخام العالمٌة فً تموٌل الموازنة العامة للمدة أثر تؽٌرات اسعار النفط 
(2003 – 2014... ) 

6653 

اثر تمرٌنات اسلوب التدرٌب الطولً الممترن بالالكتٌن الدٌنامٌكً فً بعض 
 المدرات البدنٌة والمإشرات..

5869 

 5583 اثر تمرٌنات المصاحبة لالسكٌمٌا والهٌبرٌمٌا فً عالج وتاجٌل  التواء...

تمرٌنات باستخدام وسائل ممترحة فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة اثر 
 والحركٌة واالداء للضربتٌن ..

5859 

 5775اثر تمرٌنات تصحٌحٌة بوسائل مساعدة وفما" للمتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة فً 



 تحسٌن مهارة التصوٌب ..

اثر تمرٌنات خاصة لتطوٌر بعض المدرات الحركٌة وحركات الرجلٌن 
 الهجومٌة ودلة المتابعة ..

5763 

اثر تمرٌنات خاصة واالستشماء بالتبرٌد فً تطور تحمل االداء وبعض 
 المتؽٌرات الوظٌفٌة لالعبً كرة الٌد

5755 

مهارٌة( فً تطور بعض المدرات الخاصة -أثر تمرٌنات مركبة )بدنٌة
 والمهارات التحكٌمٌة ..

5867 

اللكمات وفاعلٌة االداء المهاري  اثر تمرٌنات ممترحة على تطوٌر لوة
 للشباب ..

5;8< 

 5430 اثر تنسب لرارات االستثمار والتموٌل فً بعض مإشرات االداء المالً...

 6755 أثر توظٌؾ استراتٌجٌات الذكاء اللؽوي فً تنمٌة التعبٌر الكتابً...

أثر توظٌؾ استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تحصٌل مادة المراءة لدى 
 تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً

6604 

أثر توظٌؾ استراتٌجٌة المدخل المتعدد فً حفظ النصوص الشعرٌة لدى 
 000تلمٌذات الصؾ الخامس االبتدائً

6605 

 6743 أثر توظٌؾ نظرٌة )النص( فً الفهم المرآنً واالداء التعبٌري...

 6306 000أثر جنسٌة المستثمر فً تكٌٌؾ عمد االستثمار

اثر حدائك االفكار فً تنمٌة تفكٌر ما وراء المعرفة لدى طالبات الصؾ 
 الرابع االدبً...

6394 

 :664 اثر حضارة بالد وادي الرافدٌن فً شعوب سورٌا المدٌمة...

 5595 أثر دراسة الفن فً اتساق الذات لدى طلبة جامعة بابل

 6069 اثر زٌادة راس المال على المٌمة الوفٌة السهم المصارؾ العرالٌة الخاصة 

-1995أثر سعر الصرؾ االجنبً على النمو االلتصادي فً العراق للمدة )
2015  ) 

6096 

 6746 أثر طرٌمة التصور البصري فً التحصٌل االمالئً...

لبالد المؽرب خالل المرنٌن اثر علماء االندلس فً الحٌاة العلمٌة والثمافٌة 
 الثامن والتاسع الهجرٌٌن

67<8 

اثر علماء المؽرب فً الحٌاة العلمٌة ببالد االندلس فً عهد المرابطٌن 
 والموحدٌن...

666< 

 8;66 اثر فمهاء الحجاز بالحٌاة العامة فً العصر االموي

وتنمٌة أثر مخططات التعارض المعرفً فً أكتساب المفاهٌم الكٌمٌائٌة 
 000التفكٌر االبداعً

6855 

أثر مدخل الوعً االدبً فً تدرٌس االدب والنصوص وتنمٌة الكتابة 
 االبداعٌة...

6745 

 5659 أثر مسجد الكوفة فً النمو الحضري للمدٌنة الممدسة

 6056 اثر مماصد الشرٌعة فً الهندسة المالٌة االسالمٌة

 5549 البٌئةاثر ممارسات التسوٌك االخضر فً حماٌة 

اثر منهج باٌماعات موسٌمٌة مختلفة فً سرعة تعلم الضربتٌن االرضٌتٌن 
 االمامٌة والخلفٌة ..

5855 

 4>65 اثر نمباء الطالبٌن فً االسر الموسوٌة بالحٌاة العامة فً العراق...

 6744 اثر نمطً استراتٌجٌة مرشد التولعات فً الفهم المرآنً...

 6506 أثر واجبات الموظؾ العام فً ممارسته لحرٌاته السٌاسٌة )دراسة ممارنة( 



اثراستراتٌجٌة التدرٌس بالخطوات السبع فً التفكٌرالترابطً وتعلم مهارتً 
 المحاورة والتصوٌب ..

5768 

أثراسلوبً التعلم الذاتً وتعلٌم االلران فً التفكٌرالتاملً وتطوٌرها فً 
 بكرة السلةالطبطبة والتصوٌب 

5769 

 696 أثراالستعمال اللؽوي االسلوبً االستفهامً والنفً فً الداللة المرانٌة 

 506 االثرالداللً للوجوب النحوي فً المران الكرٌم

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

630 

 655 أثرالعبادات فً وحدةالمسلمٌن ونشرالدعوةاالسالمٌة 

 606 اثرالمنظومة المعرفٌة لعلوم المرأن فً تعدد لراءات النص المرأنً 

 676 أثرنهج البالؼة فً البعدالعرفانً 

 5666 000أثٌر االصابة التجرٌبٌة بطفٌلً المموسة الكوندٌة

 6784 المانونً ونشاطهم فً العهد الملكًاالجانب الممٌمون فً العراق ووضعهم 

 584 االجتماع فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( 

 376 االجتهاد فً فروع االعتماد : دراسة عمدٌة 

 6645 االجراءات الجزائٌة فً جرائم االتجار بالبشر

 6646 االجراءات المالٌة الضامنة لحسن تنفٌذعمود المنالصات العامة 

 648 االجماع عنداالمام ابن حزم الظاهري )دراسة اصولٌة تطبٌمٌة ممارنة( 

االجماع وتطبٌماته فً كتاب االختٌار للموصلً من كتاب النكاح الى كتاب 
 السرلة 

655 

 6830 االجماع وفرله فً الدرس النحوي

احادٌث االولات واالماكن واالحوال المستجاب فٌها الدعاء فً الكتب التسعة 
 )دراسة تحلٌلٌة( 

345 

 305 االحادٌث التً أعلها االمام داود فً كتابه السنن دراسة نمدٌة لكتاب الصالة 

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

356 

 333 االحادٌث الشدٌدة الضعؾ والموضوعٌة المسٌئة للنساء نماذج منتخبة 

 335 احادٌث الضرورٌات الخمس فً الكتب التسعة )دراسة تحلٌلٌة(/

 686 االحادٌث المشتركة فً كتابً صحٌح البخاري ..

ابو منصور االزهري االحادٌث الواردة فً كتاب تهذٌب اللؽة لالمام 
 هـ( تتمة كتاب حرؾ العٌن من باب الؽٌن والالم.370)ت

335 

 305 أحادٌث ذم الؽش والخٌانة فً الكتب التسعة )دراسة تحلٌلٌة( 

 683 أحادٌث شعب االٌمان وأثرها فً بناء السلم المجتمعً ) دراسة تحلٌلٌة (

 375 أحادٌث فاطمة بنت الحسٌن)ع( فً السنة النبوٌة )دراسة تحلٌلٌة( 

 348 أحادٌث فضائل الشهور واالٌام واللٌالً فً الكتب الستة )دراسة تحلٌلٌة( 

 346 احادٌث فضل العرب فً السنة النبوٌة )دراسة تحلٌلٌة( 

اسة أحادٌث من دعاله النبً دمحم)ص( أو دعا علٌة فً الكتب التسعة در
 تحلٌلٌة 

330 

االحادٌث واالثار التً اوردها االمام ابن جزي المالكً فً كتابه الموانٌن 
 000الفمهٌة

6930 

االحادٌث واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابه مؽنً المحتاج 
 كتاب صالة الجماعة من صفات االئمة الى ..

308 



 599 االحادٌث واالثار التً اوردها الخطٌب الشربٌنً فً كتابه))مؽنً المحتاج(( 

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

366 

 6804 000االحالة فً رسالة الؽفران للمعري

 6349 الرواٌات ابراهٌم الكونًاالحتفالٌة فً 

 6795 000االحتمال الصرفً فً المصادر والمشتمات فً تفسٌر البحر المتوسط

 6560 االحداث الفارلة الزواجٌة والوجود المشبع وعاللتهما بالتولع الزواجً

 498 احسان التمرٌر فً شرح التحرٌر لالمام العالمة دمحم عبد الرإوؾ المناوي ..

 505 أحكام التهجٌر فً الفمه االسالمً 

 596 االحكام الفمهٌة المستمدة من حصص المران اولو العزم .. 

 553 االحكام الفمهٌة واستنباطها من المواعد اللؽوٌة ..

 468 أحكام الفم بٌن الفمه االسالمً والطب الحدٌث 

 685 االحكام المالٌة المتعلمة بوسائل االعالم 

 489 المتعلمة بالٌدٌن فً فمه الجناٌات والحدوداالحكام 

 595 أحلى الخبرمن كالم سٌدالبشرلالمام عبداللطٌؾ بن عبدهللا الرازي االسكداري 

 :657 م1952احمد لوام السلطنة ودوره السٌاسً فً اٌران حتى عام 

 6567 1963-1872احمد لطفً السٌد نشاطه الفكري ودوره السٌاسً فً مصر 

 6583 1996دمحم الخطٌب واثره فً المعارضة النٌابٌة فً الكوٌت حتى عام احمد 

 :653 1964احمد دمحم ٌحٌى ودوره العسكري والسٌاسً حتى العام 

 7;63 احواض ودٌان الجزء الشرلً لبحٌرة العظٌم)دراسة هٌدروجٌوهورفولوجٌة(

 6658 االول...االحوال االجتماعٌة وااللتصادٌة فً عهد الملن االخمٌنً دارا 

احوال العرب العامة لبل االسالم فً ضوء كتاب العمد الفرٌد البن عبدهللا 
 االندلسً...

6669 

 6674 ه668-ه184االحوال العمة فً مدٌنة سوسة المؽربٌة 

اخبار االمام علً بن ابً طالب )ع( فً كتاب المصنؾ البن ابً شٌبة 
 ه235الكوفً ت

66;7 

وعاللته بتنظٌم الخصوصٌة لدى مستخدمً شبكة االختراق االجتماعً 
 التواصل االجتماعً

54 

 6676 االختصار االداري فً المنازعات الجزائٌة ودراسة ممارنة 

 6845 000اختصاص البنٌة فً المران الكرٌم

 6645 االختصاص النوعً لهٌؤة النزاهة فً العراق

 6654 االختصاصات الضمنٌة للمنظمات الدولٌة 

 6674 االختصاصات ؼٌر التشرٌعٌة للبرلمان )دراسة ممارنة( 

 6555 000اختصاصات مجلس االتحاد فً العراق

 699 اختالؾ االصولٌٌن حمٌمته ضوابطه أثاره 

 5400 اختٌار المحفظة االستثمارٌة المثلى انموذج ممترح دراسة تطبٌمٌة

 6554 000المهنٌةاالختٌار المهنً وعاللته بؤنماط الشخصٌة والبٌئات 

االختٌارات االصولٌة لالمام دمحم بن ابً بكر االشخر الزبٌدي فً ضوء كتابه 
 شرح ذرٌعة الوصول الى التباس زبد االصول

635 

هـ( فً كتابة المنهاج فً االحوال الشخصٌة 677اختٌارات االمام النووي )ت
 )دراسة فمهٌة ممارنة( 

696 



 455 ت المالٌة البً بكر الدمٌاطً ..االختٌارات الفمهٌة فً المعامال

 89>5 000هـ(547 -هـ447االخرٌن فً الشعر العرالً )

 77 االخالق والدٌن فً فلسفة جان جان روسو

اخاللٌات العمل واداره المعرفة وعاللتها باالداء الوظٌفً لمشرفً اختصاص 
 التربٌة الرٌاضٌة فً المدٌرٌات العامة لتربٌات بؽداد 

5730 

 935 االخوان المسلمون والسلطة فً مصر

االداء الجسدي للمثل واستجابته لمناهج االخراج المسرحً المعاصر دراسة 
 تجرٌبٌة 

5706 

)دراسة فً المعولات  2003اداء السلطة التشرٌعٌة فً العراق بعد عام 
 والحلول(

6065 

 969 (2013-1991اداء النخبة السٌاسٌة فً اللٌم كوردستان العراق )

 6369 000أداء فرق العمل  فً اطار التفاعل بٌن المٌادة

 68>5 أداب أبن العمٌد بٌن دراسٌة لدٌما وحدبثا

 636 االداب والسلوكٌات البؽدادٌة فً المنظور االسالمً دراسة عمائدٌة 

 6405 000ادارة االزمات فً ظل تخطٌط النشاط التؤمٌنً

 656 أدارة االزمات وطرق معالجتها فً السٌرة النبوٌة 

 5468 ادارة االزمة فً محافظة صالح الدٌن من وجهة نظر استراتٌجٌة...

 5459 االدارة البٌئٌة المتكاملة للمحمٌات فً العراق وتاثٌرها على السٌاحة البٌئٌة

 5636 ادارة التخطٌط الستراتٌجً لمشارٌع االسكان الملتزم 

ادارة التنوع فً الدولة دراسة نظرٌة ممارنة مع االشارة الى التجربة 
 العرالٌة

904 

 5435 ادارة الجهل التنظٌمً وعاللتها بتعزٌز االبداع المنظمً بحث تحلٌلً...

 790 االدارة الحضرٌة لتفعٌل االستثمارات البلدٌة )بلدٌة المحمودٌة( 

الحرٌك بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن ادارة الخطر واثرها فً التامٌن من 
 الوطنٌة...

5450 

 :668 ادارة الدولة االسالمٌة فً خالفة االمام الحسن بن علً )علٌه السالم(

ادارة الذات وعاللتها بتمٌٌم االداء الوظٌفً لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة فً 
 مركز محافظة بابل 

5733 

 737 ادارة الصحافة العرالٌة لموضوعات االزمات االمنٌة المحلٌة 

 6454 000ادارة الصراع وعاللتها بالمناخ التنظٌمً لدى مدٌري المدارس الثانوٌة

االدارة المحلٌة ودورها فً تمدٌم الخدمات المجتمعٌة دراسة تطبٌمٌة فً 
 دٌوان محافظة بؽداد

5493 

 655 المدنً )دراسة دعوٌة(أدارة المشكالت فً العهد 

 898 ادارة الملفات الصلبة باستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة...

 5474 ادارة النفاٌات الصلبة ودورها فً حماٌة وتحسٌن البٌئة...

 6473 ادارة سلون المجامٌع والتنوع الثمافً واثرهما فً تمو المنظمة السٌاحٌة...

 576 االدارة فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( 

 5503 ادارة ملؾ المفمودٌن العرالٌٌن باستخدام لاعدة بٌانات الطب...

 45>5 000االدب االندلسً بٌن محاوالت الممع وهاجس االبداع فً عهد االمارة

 6;65 ادب فإاد التكرلً  السردي فً الخطاب النمدي العرالً الحدٌث

 4>66ودورهم االجتماعً فً العصر العباسً فً المرنٌن الرابع والخامس االدباء 



 الهجرٌٌن

 357 أدبٌة الحدٌث النبوي فً ضوء الشفافٌة الكتابٌة 

 307 أدران الحمٌمة فً تخرٌج احادٌث الطرٌمة علً بن حسن بن صدلة النجٌفً 

أدران الحمٌمة فً تخرٌج احادٌث الطرٌمة لالمام علً بن حسن بن صدلة 
 المصري 

300 

 676 االدلة التبعٌة فً كتاب االختٌار ) نماذج تطبٌمة ( ..

االدلة العملٌة فً المران الكرٌم دراسة عمدٌة )نماذج من االلهٌات والنبوات 
 والسمعٌات( 

386 

 6557 الوجودي لدى الراشدٌنأدمان االنترنت وعاللته باالحباط 

 6475 ادوات لٌاس االداء المالً واالداري واثرها فً المرارات االداٌة...

 6534 (1307-1239ادوارد االول  واثره السٌاسً فً انكلترا )

 :;64 االدٌرة والكنائس المسٌحٌة فً مملكة الحٌرة فً ضوء المصادر التارٌخٌة...

 ;:66 ه(11-ه1)االذان والمإذن فً االسالم 

 639 األراء االستشرالٌة للمستشرق فنسنن دراسة نمدٌة

 6057 ه(79االراء االلتصادٌة لالمام الشاطً )رحمه هللا( )ت:

 396 أراء الخلفاء الراشدٌن )رض( فً مباحث العمٌدة االسالمٌة 

 576 اراء الشٌخ دمحم سعٌد رمضان البوطً )رحمه هللا( الفمهٌة ..

االراء الفمهٌة فً بابً المضاء والشهادات عند السٌد علً الطباطباءي 
 والبلٌػ , بن عابد بن  

87 

 6755 اراء اللؽوٌٌن المحدثٌن فً توجٌهات الدكتور تمام حسان اللؽوٌة...

 50 االراضً الزراعٌة فً نصوص ؼٌر منشورة من العصر االكدي...

 5567 الطوارى... االرتماء بادارة النزوح الداخلً فً ظل

 5479 االرتماء بثمافة الطفل وفما لمدخل التؽٌٌر االستراتٌجً

 5466 االرتماء بوالع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزٌة العرالٌة...

 396 ارشاد المربد لجوهرة التوحٌد للشٌخ االمام عبدالسالم بن ابراهٌم اللماتً 

 397 عبدالسالم بن ابراهٌم اللمانً .. ارشاد المربدلجوهرة التوحٌد لالمام

 436 ارشاد المرٌد لجوهرة التوحٌد لالمام عبدالسالم بن ابراهٌم اللمانً ..

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

7 

 6639 االرهاب الدولً والسٌادة الوطنٌة العراق انموذجا" 

 6669 االرهاب الفكري دراسة فً المانون الجنائً 

االرهاب وتوظٌؾ النص الدٌنً ومولؾ المشروع العدائً فً لانون مكافحة 

 000االرهاب

6545 

 4;63 االزدحام المروري واثره فً التلوث البٌئً فً مدٌنة السماوة

 ;667 1936ازمة الداٌن 

 6757 1981-1979ازمة الرهائن فً اٌران 

 6390 000االجتماعٌة فً البحرٌن -االزمة السٌاسٌة

 965 ازمة رئاسة الجمهورٌة فً لبنان دراسة فً االسس واالبعاد المستمبلٌة

 580 االزواج فً المران الكرٌم

 6635 االساطٌر والمالحم المنفذة فً فنون بالد الرافدٌن )دراسة ممارنة(

 5466 والحد من الفساد المالً واالداري...االسالٌب االدارٌة لحماٌة المال العام 

 5554 اسالٌب االلناع الفكري فً تصامٌم االعالنات التجارٌة المطبوعة



 6>;5 مماربة من منظور اللسانٌات النصٌة –االسالٌب البدٌعٌة فً ادب ابن الممنع 

أسالٌب التذكٌر فً ضوء المرأن الكرٌم واثرها على الفرد والمجتمع ) دراسة 
 دعوٌة ( 

687 

 6464 000اسالٌب التعلم وعاللتها بالذاكرة المستمبلٌة

 6465 000أسالٌب التفكٌر والتعلم الممٌزة لدى طلبة االعدادٌات المهنٌة

 6430 الجامعة أسالٌب التفكٌر وعاللتها باالتجاهات التعصبٌة عند طلبة

االسالٌب الحجاجٌة فً الخطاب السٌاسً عند الشاعرٌن )الزهاوي 
 والرصافً(

5<86 

 6533 أسالٌب الحٌاة وعاللتها بتحمل المسإولٌة

 57 لناة روسٌا الٌوم -اسالٌب الدعاٌة الروسٌة الموجهة الى المنطمة العربٌة

اسالٌب تركٌز االنتباه وعاللتها باداء بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة 
 لالعبٌن الشباب بكرة السلة 

5773 

 5678 اسالٌب فن االبرو وتوظٌفه فً اللوحة الخطٌة 

 6555 000أسالٌب مواجهة المشكالت لدى المسترشدٌن وؼٌر المسترشدٌن

حزبٌة الكردٌة الصادرة باللؽة االسالٌب واالتجاهات الدعائٌة فً الصحافة ال
 العربٌة..

33 

 557 أسباب ورود االٌات المكٌة فً السور المدنٌة واالٌات المدنٌة فً .

م وترجٌحاته 2014-1435االستاذ الدكتور عبدالكرٌم زٌدان المتوفى 
 االصولٌة

6543 

 6864 000االستبدال النحوي فً علم اللؽة النصً

 6097 االستثمار الخاص فً التعلٌم العالً 

 6474 االستثمار السٌاحً وانعكاساته على التنمٌة مع اشارة حاصة العراق...

استجابة بعض أصناؾ البطاطا للمعاملة بالكولٌشن إلحداث التؽٌرات 

 000الوراثٌة

5668 

 5360 استجابة شتالت البرتمال ابوسرة واللٌمون الحامض المحلً للرش...

 5649 000استحثاث المماومة الجهازٌة فً نبات الطماطة ضد الفطر

 796 استخدام االنظمة الذكٌة فً تخطٌط النمل لمدٌنة بؽداد

استخدام البرمجٌات المحوسبة فً تنفٌذ لانون االمتثال الضرٌبً للحسابات 
 االجنبٌةاالمٌركً ..

6085 

استخدام التحلٌل العنمودي فً تصنٌؾ المرى المنتجة للمحاصٌل الشتوٌة فً 
  2014-2005العراق للفترة من 

808 

استخدام الخلٌط الحٌوي التازري العرالً مع مستوٌات مختلفة من مسحوق 
 السماق ...

6668 

 5055 000استخدام الطرق الجزٌئٌة فً تشخٌص بعض االنواع العائدة الى جنس

 5373 استخدام المٌمة العادلة فً تمٌٌم االصول االحٌائٌة وتاثٌرها فً..

استخدام المراة العرالٌة موالع التواصل االجتماعً واالشباعات المتحممة 
 منه

67 

 5547 استخدام بعض ادوات الجودة لتحسٌن الخدمة الصحٌة بحث ممارن...

 6855 000نموذج االنحدار الخطًاستخدام بعض الطرائك الحصٌنة لتمدٌر معلمات 

 5576 استخدام بعض المرشحات فً خفض الملوحة والبورون...

 5498استخدام تحلٌل سلسلة ماركوؾ فً توزٌع لوة العمل دراسة حالة فً وزارة 



 المالٌة

استخدام ثالث استراتٌجٌات تدرٌسٌة واثرها فً التحصٌل والتفكٌر 

 000الرٌاضً

6866 

 5606 000االبل ومستضمد اللشمانٌا كمعدل مناعًاستخدام حلٌب 

 6359 000استخدام دالة تاكوشً لتحدٌد كلؾ الجودة

 805 استخدام سالسل ماركوؾ المخفٌة فً تحلٌل البٌانات الحٌوٌة 

 MAJUSCULD CLADOPHORA FRACTAأستخدام طحلبً 
SPIROGYRA ً000المستزرعة فً مٌاه الصرؾ الصح 

5635 

اري فً تحدٌد وعاء الضرٌبة العمارٌة بحث مطرائك التمٌٌم العاستخدام 
 تطبٌمً فً الهٌئة العامة للضرائب 

6604 

استخدام محركات البحث فً الوصول الى المعلومات من الباحثٌن فً مجال 
 المعلومات والمكتبات

65 

استخدام مرالبو الحسابات الهندسٌة المالٌة االسالمٌة لتموٌم ادارة مخاطر 
 التموٌل ..

6089 

 843 استخدام مظروؾ البٌانات فً تموٌم كفاءة اداء كلٌات جامعة بؽداد..

 5544 لتحمٌك استراتٌجٌات االٌحاء الواسعpfss استخدام منهجٌة 

 5398 استخدام موازنة البرامج واالداء لتطوٌر موازنة المشارٌع االستثمارٌة...

التنبإ بمحصول الحنطة فً جنوب استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فً 
 العراق

6468 

استخدام نماذج السالسل الزمنٌة الهجٌنة وؼٌر الهجٌنة فً التنبإ باعداد 
 المسافرٌن لمطار بؽداد الدولً 

856 

 5656 000استخالص بعض المركبات الفعالة فً نبات الرازلً

 5564 استخالص مضادات االكسدة بمساعدة الموجات الدلٌمة ...

 6969 000أستخالص وتمدٌر كمٌات نزرة لبعض المبٌدات فً العٌنات البٌئٌة

 5646 000استخالص وتمنٌة وتشخٌص زٌت نبات الرازلً المستزرع

 5335 استخالص وتنمٌة  وتوصٌؾ متحلالت بروتٌنٌة من مخلفات االسمان...

 5554 استخالص وتنمٌة وتشخٌص بستدكالٌكوسٌدي من الحبار...

 5564 كاالكتوسٌدٌز...-وتنمٌة وتوصٌؾ انزٌم بٌتااستخالص 

مخلفات الروبٌان واختبار  astaxanthinاستخالص وتوصٌؾ صٌؽة 
 فعالٌتها المضادة لالكسدة...

5336 

االستدالل بالمصادر التبعٌة عن االمام دمحم بن الحسن الشٌبانً فً كتابه 
 السٌر الكبٌر

636 

 5455 على المطاع النفطً... استراتٌجٌات ادارة المخاطر واثرها

استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة بحث ممارن بٌن دٌوانً محافظة 
 الدٌوانٌة ومحافظة النجؾ...

5478 

 55 استراتٌجٌات التحكم بالتفكٌر وعاللتها بالتٌمظ الذهنً

 6458 أستراتٌجٌات التعامل مع الملل المدرسً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

 6445 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا وعاللتهما بؤسالٌب التعلم لدى طلبة الجامعة

 6489 استراتٌجٌات التؽٌٌر واللؽة التنظٌمٌة وتاثٌرهما فً اتجاهات السائح...

استراتٌجٌات تشفٌر المعلومات فً الذاكرة الفظٌة والشكلٌة لدى طلبة الصؾ 
 الخامس االعدادي...

6476 



استراتٌجٌة التخطٌط العمرانً فً الحرم الجامعً دراسة تطبٌمٌة على الوالع 
 المحلً

5605 

استراتٌجٌة التنمٌة الموجهة بالنمل العام فً مدٌنة بؽداد )دراسة تحلٌلٌة 
 لمركز بؽداد التجاري( 

779 

 939 االستراتٌجٌة الروسٌة حٌال اللٌم المولاز )جورجٌا انموذجا(

المثلى الدارة المخزون الضبابً بحث تطبٌمً فً شركة بؽداد االستراتٌجٌة 
 للمشروبات الؽازٌة

5455 

 5597 استراتٌجٌة المدن الصناعٌة الجدٌدة والتنمٌة المكانٌة فً العراق 

 906 النفط والؽاز انموذجا 2003استراتٌجٌة امن الطالة فً العراق بعد عام 

 5507 محافظة كربالء الممدسة دراسة حالةاستراتٌجٌة تسوٌك منتوج التمور فً 

استراتٌجٌة كاٌزن وجودة تكنلوجٌا المعلومات واثرهما فً تحسٌن 
 الخدمات..

6486 

 6385 000أستراتٌجٌة مكافحة االرهاب فً العراق

 785 استصالح االإاضً والتنمٌة المكانٌة المستدامة

 5596 االستعارةالمفاهٌمٌة فً صورة الرمزواللتها بالتعبٌرالفنً النظمة التكوٌن 

 6589 االستعالم المصرفً

 844 استعمال اسالٌب التنبإ االحصائٌة فً تحلٌل لٌم الصادرات النفطٌة 

 5349 استعمال اسلوب التنفٌذ المتسارع فً ادارة تكالٌؾ الصناعات االنشائٌة...

اشجار االنحدار التصنٌفٌة واالنحدار اللوجستً فً تمدٌر انموذج استعمال 
 تجمٌعً

854 

استعمال االنتروبً مع طرائك اخرى فً تمدٌر دالة بماء توزٌع كاما العالم 
 للسكان فً العراق 

835 

 5545 استعمال البرمجة الالحظٌة فً بناء نموذج رٌاضً لتخطٌط االنتاج...

فً التنبإ بكمٌة النفاٌات الصلبة لمحافظة بؽداد  استعمال السالسل الزمنٌة
 والمردود..

863 

 6456 000استعمال انموذج راش االحتمال اللوؼارٌتمً

استعمال بعض الطرائك الالمعلمٌة فً تمدٌر نموذج االنحدار الذاتً الالخطً 
 بوجود متؽٌر خارجً ..

839 

الرز فً بعض استعمال بعض نماذج السالسل الزمنٌة للتنٌإ بمحصول 
 مناطك الوسط والجنوب فً العراق

830 

 6358 000استعمال تمنٌة اثبات الخطؤ فً تحسٌن عملٌات التشؽٌل

 5445 استعمال تمنٌة التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة...

 5566 استعمال جدولة العاملٌن فً  تحسٌن اداء المالكات التمرٌضٌة...

 5539 بٌز الدٌنامٌكٌة... استعمال سالسل ماركوؾ وشبكات

استعمال طرٌمة انحدار الحرؾ والمركبات الرئٌسٌة فً تمدٌر معلمات 
 انموذجاللوجستن  فً حالة وجود مشكلة العدد الخطً مع تطبٌك عملً 

838 

أستعمال ؼبار أفران االسمنت وبعض االطٌان فً أزالة صبػ المثلٌن 
 000الزرلاء

5605 

 5437 استعمال معلومات المحاسبة االدارٌة البٌئٌة فً دعم البرامج... 

استعمال نظرٌة صفوؾ االنتظار والمحاكاة لتموٌم االداء فً مستشفى 
 الٌرمون التعلٌمً

6396 

 856استعمال نماذج بوكس وجٌنكنز للتنبإ بكمٌة االنتاج لبعض المنتجات النباتٌة 



 والحٌوانٌة فً محافظة بؽداد 

 5566 استعمال ومشروعٌة االجنة الفائضة من عملٌات الحمن...

 :639 استعماالت االرض الحضرٌة فً مدٌنة الرفاعً...

 745 استعماالت االرض الزراعٌة فً رٌؾ مركز لضاء الخالص 

 6383 000أستمرار النظام السٌاسً وأثره فً صٌاؼة االستراتٌجٌة الشاملة

 6366 000نهج البالؼة الطوالاالستلزام الحواري فً خطب 

 6699 االستلزام الحواري فً كتاب االمالً آلبً علً المالً...

 5555 استلهام الشكل البٌئً فً تصامٌم المشة مكمالت...

استمال اسلوببٌز لتمدٌر منظومة المعادالت االنٌة فً حالة المتؽٌر الداخلً 
 مصنؾ ثنائٌا ..

869 

 6030 استناط احكام المعامالت المصرفٌة المعاصرة 

 ;:67 (1956-1939االستٌطان االوربً فً تونس )

 >:67 (1956-1939االستٌطان االوربً فً تونس )

 6434 000االستٌعاب المرائً وعاللته باستراتٌجٌات التفكٌر

 6306 000االستئناؾ المتمابل فً لانون المرافعات المدنٌة العرالً

 7>67 االسر العلمٌة فً المؽرب العربً واثرها فً الحٌاة العامة...

 586 أسرار االعجاز المرانً فً سورة الحج واثرها فً العصرالحدٌث 

 6>65 اسرة ال اعٌن واثرهم فً االسالم

 5586 االسس التخطٌطة والتصمٌمٌة للسكن الجامعً المستدام

 5638 االسس التخطٌطٌة والتصمٌمٌة للمضاءات التعلٌمٌة الجامعٌة 

 6850 االسس التداولٌة للمواعد الؽوٌة

 5655 االسس التصمٌمٌة المعاصرة لمبانً المكتبات العامة 

 6058 اسس التنمٌة االلتصادٌة فً المران الكرٌم

 860 أسس السبلطة السٌاسٌة الدٌنٌة فً الفكر السٌاسً الؽربً الوسٌط 

 868 اسس الفردٌة وتطورها فً الفكر السٌاسً اللٌبرالً

 596 االسس المنهجٌة فً دراسة احادٌث االحكام كتاب الحبل المتٌن أنموذجا"

سبل النهوض بها فً  –المعولات  -أسس تكوٌن المفكر المسلم االهمٌة
 المنظور االسالمً 

669 

اسعار النفط الخام العالمٌة وانعكاساتها على االلتصاد العرالً دراسة لٌاسٌة 
  2015 – 2003للمدة 

6655 

 67:6 1950اسماط الجنسٌة عن ٌهود العراق 

 6836 000واالعراب فً سورة النملاسلوب الحذؾ والتمدٌم والتؤخٌر 

 644 االسلوب الخطابً للتعام مع االخرٌن فً ضوء السنة النبوٌة )دراسة دعوة (

 390 اسلوب المران الكرٌم فً االٌمان بالمالئكة )ع( 

 6460 000الفحص( وعاللته بما وراء الذاكرة -االسلوب المعرفً )التركٌز

الحرفً( وعاللته باالسالٌب المزاجٌة  –االسلوب المعرفً )الفراسً 
 السائدة...

6493 

العمٌك( ل )بٌجز( وعاللتهما بحب االستطالع  –اسلوبً التعلم )السطحً 
 المعرفً...

6503 

 6369 أسلوبٌة الحجاج فً نشر االمام الحسٌن

 368اسماعٌل بن عبدالرحمن السدي ومرورٌاته فً الكتب التسعة )دراسة 



 وتحلٌل( 

 64:8 اسهامات االستشراق االسبانً فً نشر التراث االندلسً خالل...

اسهامات الحفاظ فً الحٌاة العلمٌة من خالل كتاب تارٌخ بؽداد للخطٌب 
 البؽدادي...

679: 

 6767 ه334-1اسهامات ضرٌري العراق واثرهم فً الحٌاة العلمٌة 

 5693 اشتؽاالت المفاهٌم الظاهراتٌة فً الفٌلم السٌنمائً 

 6769 االشتماق بٌن المدماء والمعاصرٌن

 660 أشراط الساعة عند الٌهود والنصارى دراسة ممارنة مع االسالم 

 >>;5 000أشعار النساء فً اختبارات أبً عبٌد هللا دمحم بن عمران المرزبانً

 5575 االشكال االسطورٌة وتوظٌفاتها الرمزٌة فً تصامٌم االلمشة النسائٌة

 655 أشكالٌات نظام الحكم فً الفكراالسالمً المعاصر

 963 2003اشكالٌة التحول نحو النظام الفٌدرالً فً العراق بعد عام 

 46 اشكالٌة الخطاب العربً فً الكتاب الدونٌس

 985 اشكالٌة العاللات بٌن المواطنة والتؽٌٌر فً الدول العربٌة

 5697 اشكالٌة الوجود والعدم فً الخطاب السٌنمائً افالم ستانلً كوبرٌل انموذجا" 

 6573 أشكالٌة دعوى الحلول الشخصٌة فً المطالبة بالتعوٌض

 5665 000االصابات الطفٌلٌة فً بعض اسمان نهر دجلة منطمة الكرٌعات

 6536 000االصرار الفكري والتفاإل على الوالع 

 5495 االداري وانعكاساته على تحسٌن كفاءة اداء الموظفٌن..االصالح 

 6684 االصالحات الداخلٌة فً االمبراطورٌة البٌزنطٌة فً عهد االمبراطور....

 600 أصول االستشراق ) رٌموندلول ( أنموذجا دراسة فكرٌة 

 6838 000االضطراب النحوي عند النحوٌٌن

 6355 000الطبً فً ظل النظام المحاسبًاطار ممترح لتدلٌك برنامج االخالء 

 874 اطروحات التجدٌد فً الفكر السٌاسً االسالمً االٌرانً المعاصر

 9>64 االطروحات السٌاسٌة عند عبدالوهاب المٌسري

 867 االطروحات الفكرٌة لحزب جبهة العمل االسالمً فً االردن 

 676 أطروحة الحكم عند االمام علً )علٌه السالم(

 866 اطروحة سلطة المعرفة فً الفكر السٌاسً الؽربً المعاصر

 7;64 2015االطلس الزراعً فً محافظة ذي لار لعام 

اظهار فرائد االبحر فً شرح ملتمى االبحر )من اول المخطوط الى باب 
 شروط الصالة( 

565 

 5739 اعادة هندسة العملٌات االدارٌة والثمافة التنظٌمٌة ..

 6356 000العملٌات االذرٌة فً ضوء التوجٌه االستراتٌجً أعادة هندسة

 5533 اعادة هندسة مسار العملٌات وتاثٌر ابعادها فً تعزٌز االداء المإسسً...

 5467 اعادة هٌكلة انشطة المركز الوطنً للتطوٌر االداري وتمنٌة المعلومات...

لخاصة بمنع الفمرة ا 56اعادة هٌكلٌة االدارات المحلٌة  وفما لمانون 

 000الصالحٌات

6366 

 6309 االعتبار الشخصً فً عمد المماولة

 6646 ( فً رح الشافٌة686هـ( على ابن الحاجب )ت686اعتراضات ابن الناظم )

 6855 000اعتراضات شراح التسهٌل علً ابن مالن 

 733 االعتماد على االعالم الجدٌد ودوره فً تشكٌل الرأي العام ..



 5344 معاٌٌر الجودة الشاملة للفحص الضرٌبً وانعكاساتة...اعتماد 

 548 االعجازالعلمً فً االٌات الكونٌة بٌن السٌاق المرأنً والعلم الحدٌث 

 –اعداد المراة المسلمة بٌن ضوابط السنة النبوٌة ومفاهٌم التنمٌة البشرٌة 
 دراسة ممارنة 

355 

 747 اعداد خرائط التلوث البٌئً لمدٌنة بؽداد 

 3 اعداد دلٌل المدرس وفما النماط لبتعلم لكتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة

 6364 000اعمال االدارة فً المانون المدنً

 9;>5 االؼتراب السٌاسً فً شعر صدر االسالم

 7;>5 االؼتراب فً الشعر االسالمً واالموي ممارنة سٌمٌائٌة

 958 2003الخلٌجٌة العرالٌة ما بعد االفاق المستمبلٌة للعاللات االلتصادٌة 

 990 االفاق المستمبلٌة للعاللات اللبنانٌة/ العرالٌة

االفتاء فً الخالؾ الفمهً بٌن ضوابط االصولٌٌن وتطبٌمات الفمهاء 
 المعاصرٌن 

696 

االفصاح عن الذات وعاللته بمهارات التواصل االجتماعً لدى طلبة جامعة 
 بابل

6478 

 6765 للطبٌعة فً التعبٌر المرىنًافعال الحركة 

 93>5 افعال الكالم فً الشعر الجاهلً دراسة فً النصوص الحوادث

 6676 االفك التؤوٌلً عند الزمخشري والطبرسً والرازي...

 >;67 (1952-1919االلباط ودورهم السٌاسً فً مصر مكرم عبٌد انموذجا )

الطٌفً لبعض االٌونات التران االستخالص بنمطة المٌمة والتمدٌر 
 000الفلزٌة

5005 

االلتصاد الرلمً واثره فً تطوٌر صناعة السٌاحة بالشركات المتوسطة 
 والصؽٌرة

6483 

االلصاء الفكري والمذهبً فً االندلس من الفتح االسالمً حتى سموط 
 م(1491-710ه/ 897-92ؼرناطة )

66<7 

 67:4 1958-1921االلطاع فً لواء العمارة 

 6790 000االلناع فً كتاب البٌان والتبٌٌن

 600 أكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا ..

 557 اكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً ..

 655 اكسٌر التمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً ..

 554 هللا بن صنع هللا الحلبً اكسٌرالتمى فً شرح الملتمى لصنع

 560 اكسٌرالتمى فً شرح الملتمى لصنع هللا بن صنع هللا الحلبً

 4>64 ل االشعت ومولفهم من اهل البٌت )ع(آ

 6667 ل العواصؾ واالمطار فً معتمدات سكان سورٌا المدٌمة...آ

 8>65 ل حمودٌة الجوٌنً ودورهم السٌاسً والعلمً فً مصر والشام....آ

 5685 االالت والنماذج االٌماعٌة فً الموسٌمى العرالٌة )دراسة تحلٌلٌة( 

 5683 لة الكمان ودورها فً اداء اطوار الؽناء الرٌفً آ

 6379 000االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة الشامله فً المصارؾ

 6596 االلتزام باالفصاح فً سوق االوراق المالٌة

 6564 بؤجراءات مسجل الشركاتألطعن 

 :>65 االلهة الشابة المذكرة بٌن الموت واالنبعاث فً الشرق االدنى المدٌم...



االلهٌات فً تفسٌر السراج المنٌر فً االعانة على بعض معانً كالم ربنا 
 هـ( دراسة ممارنة 977الحكٌم الخبٌر للخطٌب الشربٌنً )ت

395 

 6760 الرافدٌنً ...االلوهٌة فً المتن السردي 

 6375 000آلٌات البنن المركزي العرالً فً الحفاظ على استمرار سعر الصرؾ

ألٌات التؤوٌل الطاهرانً فً الخطاب التشكٌلً المعاصر واشتؽاالتها فً 
 تربٌة الوعً الجمالً 

5648 

 6860 آلٌات التفسٌر فً تحدٌد معانً النحو عند سٌبوٌه

 3;;5 ومماربانها فً العرض المسرحًلٌات التناص آ

 6858 ٌات الحوار فً المرآن الكرٌمآل

 5377 لٌات بناء مإشر السوق وانعكاساتها على المخاطرة...آ

 6069 لٌات تسعٌر نوعٌات النفط العرالً وانعكاساتها على التصدٌرآ

 5369 الممتلكات والمصانع...–لٌة ممترحة لالبالغ المالً عن االصول الثابتة آ

ة ممترحة لالبالغ المالً عن تؤثٌرات الكوارث والحروب فً البٌئة آلٌ
 000العرالٌة

6466 

 386 االمام الماضً بدرالدٌن الدمامٌنً واداإه العمدٌة فً كتابه مصابٌح الجامع 

 370 االمام جعفر الصادق )ع( وأثره السلبٌة 

 363 كتاب عٌون االخبار ..االمام جعفر بن دمحم الصادق )ع( واالسماعٌلٌة فً 

م( سٌرته ومروٌاته 760ه/143االمام حمٌد بن ابً حمٌد الطوٌل )ت
 التارٌخٌة

659; 

 5;66 االمام علً )علٌه السالم( فً تفسٌر المرطبً )دراسة تارٌخٌة(

 6;66 االمام علً )علٌه السالم( فً تفسٌري الطبرسً وابن كثٌر )دراسة ممارنة(

 365 هـ(220-هـ195علً الجواد )علٌه السالم( )االمام دمحم بن 

االمامان الحسن والحسٌن )علٌهما السالم( فً مصنفات المؽرب العربً فً 
 م(14-9ه(/8-3المرن )

6676 

االمبراطور اوكثافٌوس اؼسطس ودوره فً تاسٌس االمبراطورٌة 
 الرومانٌة...

6549 

 6655 امتناع رئٌس الدولة عن التصدٌك على مشروعات الموانٌن 

 796 امكانات التعمٌد لنظام النمل الحضري فً مدٌنة بؽداد 

 9>63 امكانات التنمٌة االللٌمٌة فً محافظة مٌسان

 5379 امكانٌة استخدام استراتٌجٌات التكنولوجٌا فً تحمٌك االسبمٌات التنافسٌة...

 6094 الخٌارات المالٌة للتحوط من مخاطر المحفظة االستثمارٌة ..امكانٌة استخدام 

 5438 امكانٌة اعتماد الحلول الرادٌكالٌة فً تؽٌر والع التنظٌم المحاسبً فً العراق

 6484 امكانٌة بناء الحساب الفرعً للسٌاحة  فً نظام الحسابات المومٌة...

 5634 000أمكانٌة تحفٌز بعض الطحالب المعزولة

 5560 امكانٌة تطبٌك التحالؾ االستراتٌجً فً الشركة العامة للنمل البري

 5360 سم عن ربحٌة السهم...33امكانٌة تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً 

 5436 امكانٌة تطبٌك متطلبات نظام االدارة البٌئٌة واثرها فً اداء العملٌات

 6378 000المواد امكانٌة تطبٌك نظام التخطٌط االخضر لالحتٌاجات من

 5633 االمالء الحافظً فً الموالع التراثٌة دراسة تطبٌمٌة ..

امالن المعبد فً سومر واكد )منذ عصر فجر السالالت الى نهاٌة عصر 
 ساللة اور الثالثة(

6648 



اشكالٌة االنصاؾ واالستداحة )دراسة اجتماعٌة  –االمن البئً فً العراق 
 مٌدانٌة فً مدٌنة بؽداد 

759 

 5550 االمن الصحً فً العراق واثره فً لوة الدولة

 6367 000االمن الؽذائً فً العراق وآفاله المستمبلٌة

 99 االمن الفكري االسالمً بٌن المخاطر والمماصد والوسائل 

 6566 االمن النفسً وعاللته باالنتماء االجتماعً لدى الطلبة النازحٌن

 949 2003وتحدٌات االرهاب بعد عام االمن الوطنٌة العرالً 

 6734 م1021-710ه/403-92االموال السٌاسٌة والعلمٌة فً مدٌنة البٌرة 

أنبات بذور الكٌوي ونمو الشتالت وأللمتها فً ظروؾ الحمل وبالزراعة 
 النسجٌة

5665 

 5568 انتاج  مشتمات الكاٌتوسات الذائبة بالماء والمستخلفة من لشور الروبٌان...

 6988 000انتاج اوكسٌد الخارصٌن النمً من مخلفات 

 5653 000انتاج وتمنٌة وتوصٌؾ لبعض أنزٌمات االمٌلٌز

التاملً(  –االنتباه االنتمائً البصري وعاللته باالسلوب المعرفً )االندفاعً 
 لدى طلبة جامعة بؽداد

6506 

 6436 000االدراكٌةاالنتباه التنفٌذي وعاللته بسعة الذاكرة والسرعة 

 756 انتحار النساء دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر انموذجا" 

االنتشار النووي واثره على استراتٌجٌة الردع واالمن االللٌمً ما بعد الحرب 
 الباردة...

950 

 5669 000أنتشار أنزٌمات البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌؾ

انتمال اثر التعلم العمودي والمعكوس فً االداء الفنً لوثبتً الؽزال والسمكة 
 للجمناستن االٌماعً 

5;83 

انتمال الفكر المإسساتً من المحلٌة الى العالمٌة ودوره فً تحمٌك التنمٌة 
 سٌاسٌا والتصادٌا

955 

 5663 انتمائٌة الشكل االٌمونً فً التشكٌل العالمً المعاصر

 37 الخصوصٌة فً وسائل االعالم الجدٌد...انتهان 

انثربولوجٌا التؽرٌب فً النحت الخزفً الٌونانً المعاصر)دراسة فً 
 االسالٌب واالتجاهات( 

5664 

 663 أنجٌل ٌوحنا دراسة ممارنة مع المعطٌات االسالمٌة 

االنحراؾ عن احكام ولواعد الحرب فً الشرٌعة االسالمٌة االبادة الجماعٌة 
 أنموذجا 

665 

 6389 000االنحرافات السلوكٌة فً الوسط الجامعً

 58 االنحٌاز االخباري فً الفضائٌات الدولٌة وانعكاساته على ثمة الجمهور...

ة االمرٌكٌة اندرو جاكسون ودوره العسكري والسٌاسً فً الوالٌات المتحد
(1767-1837) 

6588 

 5355 اندماج االعمال على وفك معاٌٌر المحاسبٌة واالبالغ المالً الدولٌة...

 6556 االندماج الجامعً وعاللته بتطور الهوٌة لدى طلبة الجامعة

 6465 000االندماج المعرفً وعاللته بالسٌادة الدماؼٌة

 6573 والسٌاسٌة فً الهند اندٌرا ؼاندي ودورها فً الحٌاة االلتصادٌة

 5556 االنزٌاح البنائً فً تصمٌم المنجز الكرافٌكً المعاصر

 ;:;5 انساق االنثروبولوجٌا فً النص المسرحً العرالً المعاصر



 5677 االنساق البنائٌة فً تكوٌنات الخط العربً

 ;;;5 هـ(555االنساق الثمافٌة فً رسائل الجاحظ )ت

 6556 000ودالالتها التربوٌةأنساق النهاٌات 

 68 االنسان فً فكر أوشو.../

 8:>5 االنشاء السٌنوؼرافً وخطاب الصورة فً العرض المسرحً العرالً

انطون سعادة واثره فً الحٌاة السٌاسٌة والثمافٌة فً سورٌا ولبنان 
(1904-1949) 

6569 

 5396 انعكاس الذكاءٌن الروحً والشعوري فً المٌادة التحوٌلٌة...

العضو فً االلتزام التنظٌمً بتوسٌط العدالة  -انعكاس تبادلٌة المائد
 000التنظٌمٌة

6350 

 5465 انعكاس تمٌٌم اداء المٌادات العلٌا والوسطى على جودة العمل المإسسً...

 5406 انعكاس راس المال النفسً االٌجابً فً تطوٌر السلون...

 5380 على اداء المنظمات العامة انعكاس عملٌات التدلٌك االستراتٌجً

 5365 انعكاس لٌد التحفظ فً نظرٌة التعالدات باتجاه تعزٌز...

 854 االنعكاسات االللٌمٌة والدولٌة لحركات االسالم السٌاسً فً المنطمة العربٌة 

انعكاسات التصمٌم التنظٌمً فً اداء المنظمة طبما لتحمٌك متطلبات 

 000الموازنة

6397 

 5650 االنعكاسات الفكرٌة فً تصوٌر مشاهد السطوح فً الخزؾ العثمانً 

 6066 العراق واالمارات انموذجا... –االنفاق العام واثره فً النمو االلتصادي 

االنفاق العسكري فً صدر االسالم واثره فً التنمٌة االلتصادٌة حتى عام 
 ه41

66:8 

 6505 االنفاق المهري وعاللته بالفراغ الوجودي

االنفاق على البحث والتطوٌر مدخال" معاصرا" للتنمٌة االلتصادٌة فً 
 العراق فً ضوء تجارب مختارة

6659 

 5646 انفتاح العرض البصري فً التشكٌل النحتً المعاصر

 5658 أنفتاح بٌئة التواصل فً فنون البٌرفورمانس

 6570 االنفتاح على الخبرة وعاللته بالوعً الذاتً

 988 انفصال جنوب السودان دراسة فً العوامل والمسببات

 :667 انكلترا فً عهد هنري السابع

انماط االستشارات الفائمة وعاللتها بكفاءة التمثٌل المعرفً للمعلومات لدى 
 طلبة المتمٌزٌن...

6498 

 6438 انماط التعلك وعاللته باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة

 6539 التعلك وعاللتها بالوحدة العاطفٌة الذاتٌةانماط 

انماط التفكٌر والذاكرة االنفعالٌة وعاللتهما بسمات الشخصٌة عند طلبة 
 الجامعة

6497 

االنماط الجسمٌة واثرها فً بعض المتؽٌرات الفسلجٌة والمدرات البدنٌة 
 والحركٌة والمهارات االساسٌة لالعبات كرة الٌد 

5758 

 6049 الزراعٌة فً محافظة ذي لاراالنماط 

 >:>5 000انماط الصورة الشعرٌة عند شعراء مملكة بنً عباد

 6696 انماط الصورة الفنٌة فً شعر ادونٌس

 6456 000انموذج التطوٌر االداري فً جامعة بؽداد



أنموذج ممترح الدارة مخاطر التشؽٌل المصرفٌة فً ظل النظم الرلابٌة 
 الدولٌة 

6083 

 6535 000أنموذج ممترح لتطبٌك محاسبة النانو باستعمال الطباعة ثالثٌة االبعاد

انموذج ممترح لتموٌم اداء التدلٌك الداخلً باستعمال بطالة العالمات 
 المتوازنة...

5447 

انموذج ٌمسم اداء المٌادات االدارٌة فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 فً ضوء..

5736 

 6500 وعاللته بالتفكٌر ما وراء المعرفً لدى طلبة الجامعة االنهمان

 687 أنوار الحلن على شرح المنار البن مالن ..

 656 انواع العداوة ومولؾ االسالم منها )دراسة دعوٌة( 

 6575 دراسة تارٌخٌة 1971انور شاإول ودوره الفكري فً العراق حتى عام 

 360 هـ(1348هـ/748الذهبً ) أهل البٌت )علٌهم السالم( فً مإلفات

 366 أهل البٌت مكانتهم وفضلهم ومولفهم  ..

 6793 م1258-ه656اهل الذمة فً واسط حتى سنة 

 6795 م1258-ه656اهل الذمة فً واسط حتىسنة 

اهم المحددات االساسٌة النتماء العبً المبارزة الناشئٌٌن فً المنطمتٌن 
 الوسطى والجنوبٌة

5;9: 

 5534 الرلابة على مشروعٌة العمود الحكومٌة فً محافظة مٌساناهمٌة 

 6758 االوضاع االجتماعٌة فً مدٌنة استنابول واثر اتجاهات التؽرٌب فٌها...

 4;67 (1979-1971االوضاع الداخلٌة الوؼندا فً عهد الرئٌس عٌدي امٌن )

 6679 1990-1979االوضاع الداخلٌة لبرٌطانٌا خالل عهد مارؼرٌت تاتشر 

 6834 1960-1884االوضاع السٌاسٌة فً الكونؽو 

 6688 1989-1972االوضاع العامة فً الٌابان 

 558 أوضح رمز على نظم الكنز للعالمة علً بن دمحم بن علً ..

 594 أوضح رمز فً شرح نظم كنز الدلائك فً فروع الفمه الحنفً ..

 456 .. أوضع رمز للعالمة نورالدٌن علً بن دمحم بن علً

 965 2003اومات التنمٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

 6707 آٌات االصحاب فً المران الكرٌم

 6766 آٌات العتاب فً المرآن الكرٌم

 6767 االٌات الكونٌة فً المرآن الكرٌم مماربة سٌمٌائٌة

 556 أٌات المتاع فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( 

 565 أٌات المد واالمداد فً المران الكرٌم / دراسة تحلٌلٌة 

 585 أٌات المس فً المران الكرٌم )دراسة تحللٌة(

 563 أٌات محبة هللا للعباد ونفٌها فً المرأن الكرٌم ) دراسة موضوعٌة( 

االٌام واالماكن الممدسةفً الدٌانات الوضعٌةالهندوسٌةوالبوذٌة 
 والكنفوشوسٌة دراسة وضعٌة ممارنة 

657 

اٌجاد المٌم التنبإٌة والمدرات التوافمٌة وعاللتها ببعض المهارات االساسٌة 
 لدى العبات كرة المدم ..

5868 

درسة التخصص اٌجاد درجات معٌارٌة لالختبارات البدنٌة والحركٌة لالعبً م
 فً كرة المدم باعمار ..

5806 

-الضرائب المالٌة–اٌرادات الدولة بٌن المنظوراالسالمً والمانون الوضعً 
 نموذجا 

678 



 6754 (1722-1694اٌران فً عهد الشاه سلطان حسٌن )

 6744 م1960-1957اٌران فً عهد حكومة منوجهر والبال 

االٌضاح فً شرح المصٌاح تؤلٌؾ لاضً المضاة عبٌدهللا الفرؼانً المعروؾ 
 بـ )العبري( 

378 

 ::;5 االٌماع فً شعرٌة النص المسرحً العرالً المعاصر

 

 

 

 

 )ب(حرؾ 
 

 6544 الباعث الشرٌؾ واثره فً التجرٌم والعماب

 6679 هـ(403البحث الداللً عند البالالنً )ت

 6644 هـ(489تفسٌر السمعانً )البحث الداللً فً 

 6706 البحث الصوتً فً شروح المفصل للزمخشري

 6597 البحث اللؽوي عند الدكتور اسماعٌل احمد عماٌرة

 6683 البحث اللؽوي فً شروح شواهد سٌبوٌه الشعرٌة...

 6808 000البحث اللؽوي والنحوي فً الالمع العزٌزي البً العالء المعري

 6867 المرآنً عند العلماء المصرٌٌن المحدثٌنالبحث النحوي 

 6800 000البحث النحوي فً مختصر تذكرة أبن هشام

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

549 

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

554 

بحر الحمائك والمعانً فً تفسٌرالسبع المثانً لالمام عبدهللا بن دمحم شاهاور 
 هـ(.654نجم الدٌن الرازي )ت 

556 

بحر الحمائك والمعنً فً تفسٌر السبع المثانً لالمام عبد هللا بن دمحم 
 شاهاور نجم الدٌن الرازي 

565 

بحرالحمائك والمعانً فً تفسٌرالسبع الثمانً لالمام عبدهللا دمحم بن شاهاور 
 هـ( دراسة وتحمٌك654نجم الدٌن الرازي )ت

575 

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

564 

دراسة  -تربٌة: الجامعة المستنصرٌةالبحوث المنشورة فً مجلة كلٌة ال
 تحلٌلٌة

6 

 5085 البدانة عامل خطورة فً حدوث أمراض الملب واالوعٌة الدموٌة

 6055بدائل الطالة وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة فً دول نفطٌة مختارة 



 اشارة للعراق

بدر الواعظٌن وذخرالعابدٌن للعالمة عبداللطٌؾ بن عبدالعزٌز بن امٌن الدٌن 
 هـ( 801بن فرشتا الكرمانً المعروؾ ب)ابن مالن الحنفً( المتوفى )

645 

بذل نمد االفكار لمطالعة مطالع االنوار للشٌخ ٌوسؾ أفندي زاده المتوفً 
 ( 1167سنة )

558 

 569 نوار..بذل نمد االفكار لمطالعة مطالع اال

 6337 برامج التدرٌب لموظفً مجلس محافظة بؽداد

البرامج التدرٌبٌة ودورها فً تحمٌك متطلبات وثمٌة استراتٌجٌة االصالح 
 االداري...

5456 

برامج العاللات العامة فً المإسسات الزراعٌة وانعكاسها فً الوعً 
 الزراعً.....

5559 

 5385 حموق ملكٌة الزبون من خالل الدور..برامج عاللات الزبون وتاثٌرها فً 

 695 البركة والمباركون فً المران الكرٌم )دراسة موضوعٌة( 

 984 البرلمنات  العربٌة الملكٌة وتحمٌك االستمرار السٌاسً...

برنامج تدرٌسً لمدرسً الكٌمٌاء وفما الستراتٌجٌات جانبً الدماغ وأثره 
 000فً ممارساتهم التدرٌسٌة

6998 

 6566 برنامج تدرٌسً ممترح لتطوٌر االداء المهنً لمدبرات رٌاض االطفال

برنامج ممترح لتدلٌك االفصاح المحاسبً عن الموجودات ؼٌر 
 000المتداولة

6354 

 5337 برنامج ممترح لتدلٌك العملٌات مع االطراؾ ذات العاللة على وفك...

 5366 لمعامالت ...برنامج ممترح لتدلٌك المعالجات المحاسبة 

 5346 برنامج ممترح لتدلٌك عملٌات استكشاؾ الموارد المعدنٌة وتمٌٌمها...

 666 البرهمٌة ومعتمداتها دراسة ممارنة مع الدٌانات السماوٌة الثالثة 

 5037 عالً الحساسٌة منبئ لوفٌات مرضى الؽسٌل الدموي C–البروتٌن التفاعلً 

 6666 هـ(395)تالبعد التداولً عند أبن جنً 

 658 البعد الدٌنً للعولمة الثمافٌة فً وسائل االعالم الؽربٌة )دراسة نمدٌة( 

 5508 البعد المكانً لمشارٌع تنمٌة االلالٌم ضمن الخطة االستراتٌجٌة للتنمٌة...

 855 البعد الوطنً للسٌاسات التعلٌمٌة فً الدول المتنوعة الثمافات

بعض الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً كتاب )الحاوي الكبٌر(لالمام الماوردي 
 هــ  ) دراسة فمهٌة ممارنة (  450ت

636 

بعض الطرائك شبه العلمٌة فً تمدٌر واختٌار المتؽٌر النموذج المإشر 
 الواحد 

859 

بعض طرائك تمدٌر معلمات دالة المعولٌة لنموذج احتمالً حركً فً تطبٌك 
 ً عمل

867 

 6664 بالد الشام فً العصر المملوكً االول من خالل كتاب المختصر....

بالؼة الممموعٌن من االجراء الى التنظٌر حتى نهاٌة المرن السادس 
 الهجري

6688 

 6957 000البلمرة التكاثفٌة لمشتمات االثٌلٌن

 55 بناء اختٌار محوسب للمدرة العملٌة لدى طلبة الجامعة...

بناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرائك المعلمٌة  مع 
 تطبٌك عملً 

836 

 955بناء البالط الصلٌحً واثرهن فً الحٌاة السٌاسٌة فً الٌمن حتى عام 



 م...1137ه/532

 6839 000البناء التركٌبً البند فً المرنٌن الثانً عشر والثالث عشر

 966 م بٌن دولة المواطنة ودولة المكونات2003 بناء الدولة فً العراق بعد عام 

 6356 بناء الشخصٌة فً لصص حنون مجٌد

 >635 ه540البناء الفنً فً رسائل أبن ابً الخصال االندلسً ـ 

 6348 البناء الفنً للشخصٌة فً الفرواٌات الفائزة بجائزة البوكر العربٌة

 5370 لالجهزة العلٌا للرلابة...بناء المدرات على وفك دلٌل المنظمة الدولٌة 

 6345 البناء اللؽوي فً رواٌات عبد الرحمن مجٌد الربٌعً

بناء انموذج التمٌز االداري فً وزارة النمل على وفك انموذج التمٌز 
 االوربً...

5486 

بناء انموذج السٌطرة على الخزٌن فً ظل ضبابٌة الطلب وفترة االنتظار مع 
 تطبٌك عملً

5569 

 5540 انموذج دٌنامٌكً وانموذج هدفً فً ظل البٌئة الضبابٌة... بناء

مع  disaggregateبناء انموذج رٌاضً لتجزئة التخطٌط االجمالً 
 تطبٌك عملً

5546 

بناء انموذج رٌاضً لمشكلة النمل فً ظل لٌود دٌنامٌكٌة الطلب مع تطبٌك 
 عملً

5538 

الرٌاضٌة وأثره فً تحصٌل بناء برنامج أثرائً على وفك الترابطات 

 000الطالبات المتمٌزات

6863 

 6943 000بناء برنامج تدرٌبً لتدرٌسً مختبرات الفٌزٌاء

 6934 000بناء برنامج تدرٌبً لتعلٌم مهارات التفكٌر عند الطلبة

 5075 000بناء برنامج تدرٌبً للتربٌة من اجل التنمٌة المستدامة

 6455 000المدارس الثانوٌةبناء برنامج تدرٌبً لمدٌري 

بناء برنامج تدرٌبً لمهارات لؽة الرٌاضٌات وأثره فً معالجة المعلومات 
 الرٌاضٌة لمعلمً الرٌاضٌات وتحصٌل تالمذتهم

6665 

 Hermann 000 6936بناء برنامج تعلٌمً بؤنموذج 

 6603 000بناء برنامج ممترح لتعلٌم االمالء لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة

 5548 بناء بٌت الجودة باستعمال اسلوب التحلٌل الشبكً دراسة حالة...

بناء تصمٌم تعلٌمً وفما الستراتٌجٌات التدرٌس المتماٌز وأثره فً تحصٌل 

 000مادة االحٌاء

5077 

 6660 بناء دلٌل لتعلٌم اللؽة العربٌة للصؾ الرابع االبتدائً

 5554 النفطبناء ستراتٌجٌة لجذب الكفاءات فً وزارة 

بناء ممٌاس للتخطٌط االستراتٌجً للعبة كرةالطائرة من وجهه نظر اعضاء 
 االتحادات الفرعٌة فً العراق

5777 

بناء ممٌاس معولات االداء وعاللتها بالوالء التنظٌمً لدى العبً كرة 
 الطاولة فً العراق 

5858 

لتها بنتائج فرق بناء ممٌاسً ادارة الحكمة والمعرفة الخططٌة للمدربٌن وعال
 الدوري للدرجتٌن الممتازة..

5865 

 6884 000بناء منظومة بالزما حاجز الجهد العازل النتاج البالزما

 6607 بناء منهج ممترح لتطوٌر اللؽة العربٌة فً الصؾ الخامس االبتدائً

 6654 -بناء نظام ارشٌفً للسٌرة العلمٌة العضاء لبهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة االداب



 الجامعة المستنصرٌة

 5560 بناء نظام االدارة الجودة فً المكاتب االستشارٌة...

 5558 بناء نموذج حاسوبً لتشخٌص ومعالجة االخفالات...

 6396 000بناء نموذج صفوؾ االنتظار باستخدام المدرات الحصٌنة لمسم الباطنٌة

 5476 للعلوم والتكنولوجٌابناء نموذج لصٌاؼة استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة 

بناء وتطبٌك ممٌاس الشبكة النفسٌة للمالكمٌن الناشئٌن الندٌة الفرات 
 االوسط 

5;93 

 6486 بناء وتمنٌن اختبار الذاكرة الداللٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

 99;5 بناء وتمنٌن ممٌاس تنظٌم الذات وعاللته باالنجاز الرٌاضً لالعبً المبارزة 

 5676 بنائٌة التكثٌؾ فً تكوٌنات الخط العربً

 6787 1964-1947البنن المركزي العرالً 

-528بنو مردنٌش ودورهم السٌاسً والعسكري فً االندلس )
 م(1238-1134ه/636

65<3 

 6337 بنٌة االلفال والنهاٌة فً لصص دمحم خضٌر

 67>5 البنٌة االٌماعٌة فً شعر أحمد المظفر

 96>5 االٌماعٌة فً شعر الفرسان فً الجاهلٌةالبنٌة 

 5667 بنٌة الخطاب فً االشكال الوالعٌة للخزؾ المعاصر

 6657 بنٌة السرد فً كتب اخبار النساء والجواري الى المرن العاشر الهجري

البنٌة السردٌة فً الممامات الزٌنٌة البً الندى معد بن نصر هللا بن رجب 
 000البؽدادي

6357 

 6687 البنٌة السردٌة فً حكاٌات كتاب تزٌٌن االسواق...

 ;>;5 البنٌة السردٌة فً رواٌات فاضل العزاوي

 ;8>5 العصر الجاهلً -البنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌن

 98>5 البنٌة السردٌة فً شعر الفرسان حتى نهاٌة العصر االموي

االسالمٌة فً العراق لبل وبعد البنٌة الفكرٌة لالحزاب والحركات السٌاسٌة 
 )دراسة  ممارنة( 2003

933 

 58>5 بنٌة المصٌدة فً شعر دمحم سعٌد الحبوبً

 :7>5 000بنٌة النص التراثً طبمة شعراء المراتً

 6668 بهجة الحدائك فً شرح نهج البالؼة لعالء الدٌن دمحم بن ابً تراب الحسٌنً

 5463 االسبمٌات التنافسٌة رإٌة مٌدانٌة...البٌئة الداخلٌة للمنظمة وتاثٌرها فً 

 

 

 

 )ت(حرؾ 
 

 5787تاثر استراتٌجٌة البٌت الدائري فً التتبع والذاكرة البصرٌة لتعلم مهارتً 



 الضرب الساحك وحائط السد 

 6336 000تؤثٌر أبعاد التشارن المعرفً فً تحمٌك االبداع المنظمً

 5484 فً اتخاذ المرار االستراتٌجً للمنظمة swotتاثٌر ابعاد مصفوفة 

 6330 000تؤثٌر ابعاد نوعٌة حٌاة العمل فً االؼتراب التنظٌمً

-2003تاثٌر احتالل    البخاري فً النحو االلتصادي فً العراق للمدة )
2013) 

6038 

 5355 تاثٌر احالل الشعٌر المحسن باستخدام التخمٌر بسائل الكدش واضافة...

 5365 احالل نسب مختلفة من مجروش نوى التمر محل الشعٌر...تاثٌر 

تاثٌر ادارة االرباح فً تحمٌك الهوائل ؼٌر االعتٌادٌة )دراسة تطبٌمٌة على 
 عٌنة من الشركات..

5354 

 5434 تاثٌر ادارة اللوجستٌن فً مستوى الخدمات الممدمة للزبون...

 5378 االستراتٌجٌة...تاثٌر ادارة الموهبة فً تحمٌك الرٌادة 

 5565 تاثٌر استخدام التبن المعافل بالرش والٌورٌا بنسب مختلفة فً اداء...

 5369 تاثٌر استخدام الذرة  البٌضاء وكٌدٌل كلً عن الذرة الصفراء...

تاثٌر استخدام تمرٌنات مشروطة باالسلوب المتدرج وفك تمٌٌم تتبعً 
 للمهارات المركبة ..

5747 

تاثٌر استراتٌجً دوائر التعلٌم والمجامٌع المرنة فً تعلٌم بعض المهارات 
 االساسٌة والتحصٌل المعرفً 

5808 

تاثٌر استراتٌجٌة االشكال التوضٌحٌة فً التحصٌل المعرفً وتعلم بعض 
 المهارات االساسٌة بكرة المدم الصاالت

5864 

 5356 المحاسبة...تاثٌر استعمال المنحة العادلة فً تطبٌمات 

تؤثٌر استعمال مخاطر التدلٌك على جودة تمدٌرات االدارة للوحدات 
 000االلتصادٌة

6357 

 6555 000تؤثٌر أسلوب )اعادة البناء المعرفً( فً خفض التشاإوم لدى االٌتام

تؤثٌر أسلوب التدرٌب على التحصٌن ضد التوتر لخفض الضؽوط 
 000النفسٌة

6579 

التعلم التنافسً الجماعً باستخدام الجمل الحركٌة المنوعة تاثٌر اسلوب 
 لبعض المدرات البدنٌة

5774 

تاثٌر اسلوب التنافس الممارن فً تطوٌر اهم المدرات الحركٌة وتعلم اداء 
 بعض المهارات ..

5;86 

تاثٌر اسلوب التنافسً الممارن وفما" السالٌب التنشئة االسرٌة فً خفض 
 العجز المتعلم مهارة التمرٌر 

5796 

 6553 000تؤثٌر أسلوب العالج بالمراءة فً تنمٌة الدفاع المعرفً

تاثٌر اسلوب توجٌه االلتران بانماط مختلفة فً تعلٌم بعض المهارات 
 االساسٌة التحصٌل المعرفً بكرة  

5797 

تاثٌر اسلوبً العصؾ الذهنً والتعلم الذاتً المبرمج فً تعلم مهارتً 
 االعداد واالرسال المواجه

5779 

تؤثٌر أضافة الٌانسون والمرفة فً معاٌٌر النمو والصفات الفسلجٌة لعالئك 
 000اسمان الكارب الشائع

5693 

 5368 الدجاج...تاثٌر اضافة حامض الالكتٌن وحامض الخلٌن الى علٌمة 

تاثٌر اضافة حامض الهٌومٌن والتسمٌد الورلً بالبوتاسٌوم فً نمو وحاصل 
 نبات الذرة الصفراء

5580 



 5698 000الى ماء الشرب Cتؤثٌر أضافة كلورٌد الصودٌوم وفٌتامٌن 

 5433 تاثٌر اعادة هندسة العملٌات االدارٌة فً سلون المواطنة التنظٌمٌة

لفات جذور بعض المحاصٌل الصٌفٌة فً انبات ونمو تؤثٌر أفرازات ومخ
 000حاصل حنطة الخبز

5675 

 5335 تاثٌر االحالل الجزئً او الكلً للحنطة المخمرة محل...

 5455 تاثٌر االسبمٌات التنافسٌة فً لرارات االعداد التسوٌمٌة دراسة...

 5584 الطماطة... تاثٌر االستخالص بالماء الفاتر لمخلفات االؼنام فً نمو نباتات

 6558 000تؤثٌر االسلوب االرشادي )أطفاء التخوٌر السلبً(

 5696 000تؤثٌر االضافة المفردة المتداخلة للمعزز الحٌوي العرالً

 6476 تاثٌر االعالم السٌاحً فً تنمٌة ممومات الجذب السٌاحً الٌنً..

واكتساب االداء تاثٌر االعلم المتمازج فً تطوٌر بعض المدرات الحركٌة 
 الفتً لمهارات الحبل ..

5;7: 

 5585 تاثٌر االللمة والتسمٌد بنوعٌن من السماد لمركب...

 40 تؤثٌر االنترنت على المائم باالتصال فً الصحافة العرالٌة المطبوعة

 6357 000تؤثٌر االنماط المٌادٌة فً ادارة االزمات

 5599 فً نمو وانتاج الثوم... تاثٌر االوساط الزراعٌة والكثافة النباتٌة

التؤثٌر الباٌولوجً  لمتناظرات البرٌمٌدٌن على نمو وأٌض بروماستٌجوت 
 اللٌشمانٌا

5605 

تؤثٌر البوتاسٌوم وحامض الجٌرلٌن فً مإثرات النمو والمركبات الفعالة 
 000لنبات الحبة السوداء

5067 

تاثٌر التحضر المفرط على تؽٌٌر استعماالت االرض مدٌنة اربٌل حالة 
 دراسٌة 

785 

تاثٌر التدرٌب العملً بتولٌتات مختلفة المصاحب للمنهج التدرٌبً فً 
 الصالبة العملٌة وبعض 

5795 

تاثٌر التدرٌب المتباٌن على بعض المدرات البدنٌة والمهارات الدفاعٌة لالعب 
 الحر بالكرة الطائرة 

5785 

 5306 تاثٌر التربتوفان والكالٌسٌن المحفز الحٌوي...

 5594 تاثٌر التركٌب الوراثً واالرتباع فً نمو وحاصل بذور...

 5595 وطرٌمة...تاثٌر التركٌب الوراثً والماء المعالج مؽناطٌسٌا 

 5308 تاثٌر التسمٌد العضوي والكثافة النباتٌة فً نمو وحاصل...

 5575 تاثٌر التسمٌد الفوسفاتً والعضوي فً صور فسفور وعاللته...

 5309 تاثٌر التسمٌد بمستخلص العشب البحري..

 6364 تؤثٌر التضخم المستهدؾ والناتج المحتمل فً السٌاسة النمدٌة للعراق

 6957 000تؤثٌر التطعٌم والتلوٌن على الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة

تاثٌر التظلٌل والرش بحامض السالسلٌن فً نمو وحاصل الطماطة باستخدام 
 طرٌمة...

5597 

( فً ZEPP Tennisتاثٌر التؽذٌة الراجعة الخارجٌة باستخدام جهاز )
 دلة ولوة ضربات بعض المهارات ..

5856 

الؽذائً الكمً المبكر فً بعض الصفات االنتاجٌةوالفسلجٌة  تؤثٌر التمنٌن
 لطائر السمان الٌابانً 

6669 

 6886 000تؤثٌر التموٌة باالطٌان على بعض الخصائص للمتراكب بولٌمري



تاثٌر التكامل  االستراتٌجً فً تحمٌك االهداؾ االستراتٌجٌة للمحافظة على 
 البٌئة...

5499 

 5573 االسمدة الحٌوٌة والمسببات  الكٌمٌائٌة فً احٌاء ...تاثٌر التلمٌح ببعض 

تاثٌر التمرٌنات البالٌستٌة وفما لبعض المتؽٌرات الباٌوكٌمٌاتٌة لمرحلة 
 النهوض فً الموة الخاصة ..

5;77 

 5500 تؤثٌر الثاٌموكوٌنون على الكفاءة التناسلٌة لذكور الجرذان الناضجة

لبعض المستخلصات النباتٌة فً الذباب التؤثٌر الجاذب أو الطارد 
 000المنزلً

5688 

 6375 000تؤثٌر الحكومة فً جودة االداء

 6558 000تؤثٌر الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

 staphylococcus sppالتؤثٌر الخلطً للمضادات الحٌوٌة على بكترٌا 

000 

5667 

 6355 فً مجلس محافظة البصرة تؤثٌر الذكاء الثمافً فً رسم السٌاسة المحلٌة

 5583 تاثٌر الرش بالسماد العضوي ومحفز النمو فً نمو شتالت الخوخ...

تاثٌر الرش ببعض مضادات االجهاد البٌئً فً بعض الصفات الفسٌولوجٌة 
 والتشرٌحٌة...

5336 

 NRK 000 5655تؤثٌر السمٌد االرضً والتؽذٌة الورلٌة بسماد ال 

 5567 الفوسفاتً المحمض والحادة العفوٌة...تاثٌر الصخر 

 6989 000فً احداث مرض السكري cd36تؤثٌر الطفرات فً جٌن 

 5665 تؤثٌر العرق االختزالً فً زجاج الرماد الملون

تصحٌح التفكٌر  -تؤثٌر العالج السلوكً المعرفً بؤسلوبً )التعلٌمات الذاتٌة
 000الخاطئ( فً التؤهٌل النفسً

6578 

تؤثٌر العالج بالمجال المؽناطٌسً والتمرٌنات التاهٌلٌة للفمرات العنمٌة فً 
 بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة 

5745 

 5087 000تؤثٌر الكاٌنتٌن وحامض السالسٌلن فً تحمل نبات العصفر

 5066 تؤثٌر الكلبٌوتٌرول على بعض المعاٌٌر الفسلجٌة فً ذكور االرانب

 5550 بالشكتن وبالموس الكهربائً...تاثٌر اللحام 

تاثٌر اللعاب استكشافٌة فً تطوٌر التفكٌر االبداعً وتعلم بعض المهارات 
 االساسٌة بكرة المدم ..

5805 

 5305 تاثٌر المخصبات الحٌوٌة وموعد التطعٌم فً نجاح تطعٌم ونمو..

الراء تاثٌر المزٌج التروٌجً فً خصائص الخدمة الصحٌة)دراسة تحلٌلٌة 
 عٌنة من المدٌرٌن فً المستشفٌات الحكومٌة...

5458 

تؤثٌر المستخلص الكحولً لنبات الزنجبٌل على تكوٌن الؽشاء الحٌوي 
 Streptococcus Mutans000لبكترٌا 

5060 

 5034 000تؤثٌر المستخلص المائً الحار لبذور اوراق نبات الحلبة

 5053 000تؤثٌر المستخلص المائً الوراق الجرجٌر

 5589 تاثٌر المستخلصات التربٌنٌة والملوانٌة والفاللونوٌدٌة الخام الوراق...

 5585 تاثٌر المستخلصات النباتٌة على بعض الصفات الحٌوٌة لنبات الطماطة...

 6865 تؤثٌر المستشرلٌن فً البحث الصرفً والنحوي عند العرب المحدثٌن

 5383 العاللة فً تعزٌز...التاثٌر المشترن  لعدالة المائد وجودة 

 6904تؤثٌر المعاملة الحرارٌة على بعض الخصائص الفٌزٌائٌة الؼشٌة اوكسٌد 



 000الكادمٌوم

 5443 تاثٌر المعلومات المحاسبٌة المضللة على تعمٌم الرلابة الداخلٌة

  Lactobc: llusacidophilus 000تؤثٌر المفزز الحٌوي لبكترٌا 

 5569 المادمة المعالجة والمٌاه المجففة فً تلوث التربة والنبات...تاثٌر المٌاه  

 5053 فً بؽداد Eتؤثٌر النشاط الشمسً على تؤٌن طبمة 

تاثٌر الوسائط المتعددة باسلوب الواجبات الحركٌةفً تعلم واحتفاظ بعض 
 المهارات االساسٌة فً كرة المدم ../

5863 

 5064 000البلنكو فً حماٌة الكبد التؤثٌر الولائً لمستخلص بذور نبات

 5363 تاثٌر الٌات حوكمة الشركات فً ممارسات التحفظ المحاسبً

 5466 تاثٌر الٌمظة االستراتٌجٌة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة...

تؤثٌر أنظمة االضاءة والتفنٌن الؽذائً الزمنً فً بعض الصفات االنتاجٌة 
 000الٌابانًوالفسلجٌة والتناسلٌة لطائر السمان 

5699 

 5406 تاثٌر انماط المٌادة واستراتٌجٌة ادارة المعرفة فً التفوق النظمً...

 60 تؤثٌر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التفكٌر العملً

 6583 000تؤثٌر برنامج تعلٌمً فً تنمٌة االدران الحسً

والدفاعٌة تاثٌر برنامج تعلٌمً لتطوٌر دلة اداء بعض المهارات الهجومٌة 
 بالكرة الطائرة للناشئٌن

5789 

للحد من  EFTتاثٌر برنامج تعلٌمً ممترح باستخدام تمنٌة الحرٌة النفسٌة 
 الخوؾ فً تعلم السباحة الحرة 

5;:4 

 58 تؤثٌر برنامج حركً مصاحب للموسٌمى فً بعض المدرات البدنٌة...

حركً فً االزمات النفسٌة وتطوٌر مهارتً المناولة  –تاثٌر برنامج نفسً 
 والتصوٌب لالعبً كرة الٌد للشباب 

5750 

 5367 تاثٌر بعض االضافات العلفٌة على االفراخ المصابة...

 5307 تاثٌر بعض المعامال الكٌمٌائٌة وطرائك التجفٌؾ والخزن فً الصفات...

 5304 الكٌمٌائٌة فً نمو نبات عٌن البزون...تاثٌر بعض المواد 

 5670 000تؤثٌر بعض معامالت السٌطرة الطبٌعٌة لبل الحصاد وبعدة

 6399 000تؤثٌر بعض ملوثات الهواء المنبعثة من بٌئة المطابع ومكاتب االستنساخ

 5654 تؤثٌر بٌئة الشرق فً الرسم االوربً الحدٌث 

على اساس االنشطة التشؽٌلٌة والتموٌلٌة فً تاثٌر تبوٌب الموائم المالٌة 
 لٌاس...

5357 

تؤثٌر تدرٌبات التثمٌل باسلوبً الهرمً الصاعد ومتعدد الممم فً تطوٌر 
 بعض المدرات البدنٌة 

5735 

 5669 000تؤثٌر تراكٌز مختلفة من نانوالذهب والفضة وحامض الجبرلٌن

فً تحسٌن اداء اطباء االسنان فً المراكز  six sigmaتاثٌر تطبٌك 
 التخصصٌة فً دائرة صحة بؽداد الرصافة

5395 

تاثٌر تطبٌمات تكنولوجٌا المعلومات على جودة الخدمة فً المنظمات 
 الخدمٌة...

5477 

 5439 تاثٌر تؽٌرات االطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة على الممارسات...

 857 (2014 -2003على موازنة العراق العامة للفترة )تؤثٌر تؽٌٌر اسعار النفط 

 5460 تاثٌر تمانة المعلومات فً االداء التعلٌمً لوزارة التربٌة

 6377 تؤثٌر تكنلوجٌا االداء البشري فً تحمٌك جودة المنتجات النهائٌة



تؤثٌر تمرٌنات االروبكس باستخدام جهاز الحبال المطاطٌة وتاثٌرها فً بعض 
 الحركٌة .. –البدنٌة المدرات 

5744 

تاثٌر تمرٌنات االسترخاء العملً والتدلٌن الٌدوي فً بعض المإشرات 
 الوظٌفٌة لالستشفاء لدى العبً ..

5865 

 6:;5 تاثٌر تمرٌنات االٌروبن فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة والحركٌة للطالبات 

تاثٌر تمرٌنات السرعة بالتنظٌم الدائري فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة 
 واداء المهارات الهجومٌة المركبة 

5775 

تاثٌر تمرٌنات الموة االرتدادٌة لالطراؾ العلٌا بمصاحبة جهاز مساعد لبعض 
 المتؽٌرات ..

5;79 

وتعلم تاثٌر تمرٌنات اللعب بمساحات مختلفة فً سرعة االستجابة الحركٌة 
 بعض المهارات.

5809 

تاثٌر تمرٌنات باستخدام جهاز الملتجم المطاط فً تطوٌر الموة الخاصة 
 والمستوى الرلمً فً رمً الرمح للنساء(( 

5665 

تاثٌر تمرٌنات باستعمال اوساط بٌئٌة متباٌنة فً تطوٌر بعض المدرات 
 البدنٌة والحركٌة وانجازه ..

5835 

 –مبارز ألً مبتكر فً بعض المدركات الحس  تاثٌر تمرٌنات باستعمال
 حركٌة وسرعة االستجابة ..

5;84 

تاثٌر تمرٌنات باالجهزة المساعدة فً تطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة 
 وبعض المدرات البدنٌة ..

5807 

تدرٌبً مركب فً تطوٌر اهم المدرات  –تاثٌر تمرٌنات بجهاز تعلٌمً 
 حركٌة( -الخاصة )بدنٌة

5785 

تاثٌر تمرٌنات بجهاز متمرح ذي مماومات مختلفة فً تطوٌر بعض الصفات 
 البدنٌة الخاصة وعاللتها بانجاز ..

5;:3 

تاثٌر تمرٌنات بجهازي حامل الكرات ولاذفها فً تطوٌر بعض المتؽٌرات 
 الباٌومٌكانٌكٌة 

5794 

جزاء تاثٌر تمرٌنات بدنٌة لتصحٌح االداء بداللة الزواٌا المطلمة فً بعض ا
 الجسم والمدرات ..

5839 

تاثٌر تمرٌنات بوسائل مساعدة فً الذاكرة السمعٌة والمساندة االجتماعٌة 
 ودلة مهارتً التمرٌر والتصوٌب ..

5748 

تؤثٌر تمرٌنات تروٌحٌة فً بعض المتؽٌرات الوظٌفٌة والحركٌة لتخفٌؾ 
 االكتئاب النفسً لكبار السن ..

5740 

تاثٌر تمرٌنات توافمٌة فً بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة لخطوتً التماطع 
 ولرمً وانجاز رمً الرمح للناشئٌٌن 

5840 

تاثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام بعض الوسائل التدرٌبٌة المساعدة لتطوٌر 
 دلة مهارة االعداد لالعبً كرة 

5784 

تطوٌر لوة التركٌز ودلة تاثٌر تمرٌنات خاصة باستخدام مثٌرات بصرٌة فً 
 بعض المهارات 

5780 

تاثٌر تمرٌنات خاصة باستعمال جهاز مساعد وفما للمتؽٌرات البٌو مٌكانٌكٌة 
 لتطوٌر المدرة االنفجارٌة ..

5857 

تاثٌر تمرٌنات خاصة بجهاز ممترح فً تعلم دلة اداء مهارتً الضربة 
 الساحمة واالبعاد الهجومٌة ..

5837 

 5866تمرٌنات خاصة فً تطوٌر االدران لبعض المتؽٌرات البٌو كٌمٌائٌة تاثٌر 



 وعاللتها بصد ركلة الجزاء ..

تاثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر التوافك النفسً والحركً وتعلم بعض 
 مسكات المصارعة ..

5;89 

تاثٌر تمرٌنات خاصة لتطوٌر بعض مظاهر االنتباه ودلة الركلة الحرة 
 المباشرة لالعبً كرة المدم الشباب 

5860 

تاثٌر تمرٌنات خاصة وفك وسٌلة مساعدة لتطوٌر بعض المدرات البدنٌة 
 والمسكات الفنٌة ..

5;88 

تاثٌر تمرٌنات خاصة ووسائل مساعدة فً تطوٌر بعض المدرات البدنٌة 
 حركٌة وسرعة االداءوال

5798 

تاثٌر تمرٌنات خططٌة فً اداء التصرؾ الخططً لدى العبً الدرجة االولى 
 بكرة المدم للصاالت ..

5703 

 5838 تاثٌر تمرٌنات فوسفاتٌة فً تركٌز هرمونً ..

تؤثٌر تمرٌنات لجهاز ذي مماومات مختلفة فً تطوٌر الموة الخاصة واداء 
 ..بعض المهارات الدفاعٌة 

5770 

تاثٌر تمرٌنات لذوي الذكاء المكانً والجسمً فً االدران الحس حركً 
 والبصري وتعلم بعض ..

5855 

تاثٌر تمرٌنات لمكونات الرشالة على بعض المدرات التوافمٌة واالدراكٌة 
 ودلة اداء الهجوم  ..

5;97 

تاثٌر تمرٌنات متناظرة وموجهة للدماغ فً تطوٌر المدرات الحركٌة الخاصة 
 وتعلم بعض المهارات 

5749 

تاثٌر تمرٌنات مركبة وخططٌة فً تطوٌر سرعة االدران وبعض المتؽٌرات 
 البدنٌة والمبارات ..

5806 

تاثٌر تمرٌنات مركبة وفك االسلوب الموزع فً تطوٌر التصور الحركً 
 ستجابة الحركٌة..وسرعة اال

5835 

تؤثٌر تمرٌنات مصاحبة لالمواج فوق الصوتٌة فً تؤهٌل مرضى خشونة 
 الرضفة باعمار 

5746 

تاثٌر تمرٌنات ممترحة فً بعض المدرات الوظٌفٌة والحركٌة وهجمة االٌماؾ 
 بالؽطس لالعبً سالح الشٌش 

5;9; 

تاثٌر تمرٌنات مهارٌة على وفك العادات العملٌة فً تعلم بعض الحركات 
 االرضٌة بالجمناستن للسٌدات 

5;7< 

 5340 تاثٌر تولٌت االفصاح المحاسبً للشركات العرالٌة فً االتجار الداخلً...

 6650 تؤثٌر جرعات مختلفة من العكٌر عن طرٌك الفم فً معدل النمو ...

( النانوٌة على الخصائص الكهروبصرٌة BATIO3تؤثٌر جسٌمات )

 000للبولٌمرات

6969 

 6965 000تؤثٌر جسٌمات الفضة النانوٌة على الخواص البصرٌة لزجاج التلٌرٌوم

تؤثٌر جمل حركٌة على وفك معلومات حول النتٌجة فً تعلم بعض المهارات 
 بكرة الٌد للطالب

5753 

العضلً فً عمك الموس الخطافً تاثٌر جهاوز ممترح وتمارٌن التوازن 
 لطرفً الثمل واالنجاز ..

5;:7 

تاثٌر جودة االبالغ المالً فً سٌاسات توزٌع االرباح وانعكاسه على المٌمة 
 السولٌة..

5353 

 5535 تاثٌر جودة التدرٌب على وفك ابعاد المواصفة الدولٌة...



 6465 التنافسٌةتؤثٌر جودة خدمة التؤمٌن على الحٌاة فً تحمٌك المٌزة 

 5659 000تؤثٌر حامض الهٌومن والحدٌد المخلبً فً نمو وحاصل زهرة الشمس

 5354 تاثٌر حمن بٌض التفمٌس بفٌتامٌن...

تؤثٌر درجة حرارة الماعدة على الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة  الؼشٌة 

 000اوكسٌد الكادمٌوم

6896 

 6876 000التركٌبٌة والبصرٌةتؤثٌر درجة حرارة الماعدة فً الخصائص 

 5596 تاثٌر رش ال ااااااااااااا ومستوٌات تملٌح التربة فً تحمل نبات الحنطة....

تاثٌر رش البورون والكاربولٌزر فً نمو وحاصل اللوبٌا وبعض 
 المإشرات...

5306 

 6355 000تؤثٌر روحانٌة المنظمة فً جودة الخدمات الصحٌة 

الحجمٌة للكادمٌوم على الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة تؤثٌر زٌادة النسب 
 الؼشٌة اوكسٌد الخارصٌن

6955 

تؤثٌر سلسلة تدرٌبات مركبة فً بعض المدرات البدنٌة والحركٌة لسرعة 
 ودلة االداء الهجومً المركب ..

5760 

تؤثٌر سلوكٌات المٌادة االخاللٌة فً ممارسات الموة فً ضوء نظرٌة اصحاب 
 000المصالح

6358 

 5586 تاثٌر سماد الدواجن والكثافة النباتٌة فً نمو وحاصل البطاطا...

 :647 تاثٌر عوامل  تنمٌة االبداع االداري فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة المستدامة...

 5353 تاثٌر فترة الخزن بالتجمٌد فً بعض الصفات النوعٌة...

 5550 تاثٌر لرارات المنالصات على تلكإ المشارٌع ...

 6496 تاثٌر كامٌرات المرالبة فً تعدٌل بعض مظاهر السلون الصفً السلبً...

 6403 000تؤثٌر كفاٌة رأس المال فً االداء المالً

 5574 تاثٌر لماح بكترٌا ومستوٌات الكبرٌت المعدنً والصخر...

 5665 000تؤثٌر مستخلص الفجل والكرفس فً نمو المبٌضات البٌضاء المعزولة

 5059 000تؤثٌر مستخلص الكحولً لمشور الرمان على التعبٌر الجٌنً للمورث

 5506 000تؤثٌر مستخلص المائً للزبٌب االسود

 Naphthalelene Brassinolid 6665تؤثٌر مستخلصات المادة العضوٌة 

 5696 000تؤثٌر مستخلصات المركبات النانوٌة لنبات الكٌوسٌن الكبٌر

 5689 000نبات الداووديتؤثٌر مستخلصات 

تؤثٌر مستوٌات معالجة المعلومات )السطحً، المتوسط، العمٌك( فً المدرة 
 على كشؾ الكذب

56 

تؤثٌر معلمات اللٌزر على الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة كبرٌتٌد 
 000الكادمٌوم

6945 

المدرجة تؤثٌر مالئمة لٌمة المعلومات المحاسبٌة فً اسعار اسهم الشركات 
 فً سوق العراق لالوراق المالٌة

6536 

تاثٌر منهاج بانموذج باٌبً فً تعلم بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة 
 للطالب 

5778 

تاثٌر منهاج تعلٌمً باسلوب المبادرة الذاتٌة فً تحسٌن المعرفة الخططٌة 
 وبعض المهارات بكرة المدم

5800 

 5393 لى بعض ممارسات ادارة الموارد البشرٌة...تاثٌر منهج االدارة الرشٌمة ع

 ;8;5تاثٌر منهج تدرٌبً بادوات مساعدة ممترحة فً تطوٌر بعض المإشرات 



 الفسٌولوجٌة والمهارٌة..

تاثٌر منهج تعلٌمً ممترح وفك مستوى كفاءة االداء فً تعلم مهارة المفزة 
 العربٌة ..

5843 

)فلدر وسٌلفرمان( فً تعلم بعض تاثٌر منهج تعلٌمً ممترح وفك نظرٌة 
 المهارات االساسٌة ..

5834 

تاثٌر منهج تعلٌمً وفك منحنٌات مسار االداء الحركً فً تطوٌر مهارتً 
 االرسال والضرب الساحك

5790 

تاثٌر منهج توجٌهً لمهارات المٌادة فً السلون المٌادي وعاللته بادارة 
 الدرس ..

5836 

بوسائط فائمة التداخل فً تخفٌؾ اهم هوٌات تؤثٌر منهج معرفً سلوكً 
 االداء الحركً ..

5754 

 6478 تاثٌر مهارات  الذكاء التنافسً واالبداع المعرفً فً تحمٌك جودة...

تؤثٌر مواعٌد الزراعة والتؽذٌة الورلٌة بحامض الهٌومٌن والحدٌد 
 000المخلبً

5666 

 5305 بالمحفز الحٌوي فً نمو...تاثٌر موعد الزراعة والكثافة النباتٌة والرش 

 5667 000تؤثٌر موعد الزراعة وكثافتها وحامض السالسلٌن فً نمو نبات الكزبرة

 6868 000تؤثٌر نترات الكوبلت على الخواص البرٌة لمتراكب

تاثٌر نظام الزراعة واضافة السماد النتروجٌنً فً نمو وحاصل محصولً 
 الذرة البٌضاء...

5593 

 5303 الحراثة فً نمو وحاصل الذرة الصفراء المزروعة...تاثٌر نظم 

 5595 تاثٌر نظم حراثة التربة وكمٌات البزار فً نمو وحاصل الحنطة...

حركً وسرعة ودلة  –تاثٌر وسائل مساعدة فً تطوٌر االدران الحس 
 مهارة الرفسة ..

5;8: 

التهاب  تؤثٌر ٌعض المضادات الحٌوٌة على االستجابة المناعٌة فً مرض
 السبٌل البولً

5048 

التاثٌرات االللٌمٌة والدولٌة فً عدم االستمرار السٌاسً فً لبنان بعد الحرب 
 الباردة

966 

 >;64 التاثٌرات البٌئٌة للسٌاحة الدٌنٌة مدٌنة كربالء انموذجا

 5456 التاثٌرات البٌئٌة والمالٌة لمعالجة النفاٌات الصلبة وانعكاسها على التنمٌة...

 5396 تاثٌرات الخطا البشري فً المخاطر المصرفٌة وامكانٌة التحول نحو ...

 6050 (2013-2003التاثٌرات السلبٌة للنفط والؽاز فً العراق للمدة )

 5555 التاثٌرات السمٌة الخلوٌة والتشوهات الخلمٌة لعمار...

التنسٌك التاثٌرات المتبادلة بٌن السٌاستٌن النمدٌة والمالٌة وامكانٌة 
 بٌنهما...

6060 

 5554 التاثٌرات الوراثٌة الخلوٌة لمستخلص سٌمان للم الصبار...

 63:4 تاثٌرات سد العظٌم على العملٌات الجٌومورفولوجٌة بنهر دجلة

تاثٌراسلوب التدرٌس المصؽر المبكر فً تحسٌن الجوانب المعرفٌة ومستوى 
 اللعب بالكرة الطائرة

5786 

 5566 ببعض فطرٌات الماٌكوراٌزا فً نمو وامتصاص الفسفور...تاثٌرالتلمٌح 

( على الحدااللصى الستهالن االوكسجٌن والعتبة S.S.Gتاثٌرتدرٌبات الـ)
 الفارلة الالهوائٌة وبعض المهارات..

5850 

 5793تاثٌرتدرٌبات توعٌة العادة التعلم فً تطوٌرالتفكٌراالٌجابً وبعض المدرات 



 الحركٌة والمهارات االساسٌة 

تاثٌرتمرٌنات خاصة فً تطوٌربعض المتؽٌرات البدنٌة والوظٌفٌة  واالنجاز 
 متر حرة للشباب 200لسباحً 

5;9< 

بعض المهارات االساسٌة تاثٌرتمرٌنات خاصة وفما لالنتباه االنتمائً فً تعلم 
 ( سنة11-10الستبعاد الشرود الذهنً بكرة الٌد العمار )

5759 

 5348 تاثٌإ تمهٌد الدخل فً المٌمة االلتصادٌة المضافة ...

تاجٌل االشباع االكادٌمً وعاللته بسمات الشخصٌة وتوجهات اهداؾ االنجاز 
 لدى طلبة جامعة بؽداد

6488 

 ;665 ق.م(404-1100)تارٌخ اسبارطة السٌاسً 

 7;67 تارٌخ الفاطمٌٌن فً مصر من خالل كتاب )عٌون االخبار وفنون االثار ...

 6689 ه132تارٌخ المثلة فً الدولة االسالمٌة حتى عام 

 6769 (1968-1958تارٌخ امانة العاصمة بؽداد )

 6779 تارٌخ كسكر حتى بناء مدٌنة واسط

 6656 بالد اشور ابان العصر االشوري الحدٌث...التارٌخ والنظم االروائٌة فً 

م حواجز 100تاشٌر مصادر متنوعة للتصور العملً فً تعلم فعالٌة ركض 
 وبعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة ..

5836 

تاهٌل الصناعات التحوٌلٌة فً ضوء البرنامج الحكومً الشركة العامة 
 للصناعات الكهربائٌة 

6663 

 6669 بٌن تفسٌري )فً ظالل المران ومواهب الرحمن(تؤوٌل النص المرانً 

تباطإ سرعة النشاط المعرفً وعاللته بالخوؾ من الفشل لدى تالمذة 

 000صفوؾ التربٌة الخاصة

6443 

 3;63 تباٌن اسعار االرض السكنٌة فً مدٌنة بؽداد)جانب الرصافة(

للشكل تباٌن الخصائص المورفولوجٌة للمدن دراسة تحلٌلٌة ممارنة 
 الحضري لمدٌنة بؽداد

5660 

التباٌن المكانً لحاالت الزواج والطالق لسكان محافظة كربالء للمدة 
2005-2016  

750 

 :643 التباٌن المكانً لخصائص الترب فً لضاء الوركاء

 6056 ...2012 -1997-1987التباٌن المكانً للبطالة فً العراق للسنوات 

 64:9 المرورٌة فً لضاء الكرخالتباٌن المكانً للحوادث  

 4>63 التباٌن المكانً لمرضى الفشل الكلوي فً محافظة بؽداد للمدة...

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

660 

 6765 تتابع االصوات فً العربٌة

 6656 000والخلٌج العربًتجارة الرلٌك فً شرق افرٌمٌا 

 6655 000تجارة الرلٌك فً عمان وشرق افرٌمٌا

 756 التجاور فً السكن العمودي دراسة انثروبولوجٌة فً شارع حٌفا 

 6569 000تجاوز االختصاص النوعً فً الدعوى المدنٌة

 657 تجدٌد الخطاب الدٌشً عند طه عبد الرحمن دراسة فكرٌة معاصرة 

 ;;65 م(1992-1921صفاء الحٌدري ) التجدٌد فً شعر

 875 التجدٌد فً فكر الموى السٌاسٌة العرالٌة المعاصرة

 893 (2014-1957التجربة الدٌممراطٌة فً مالٌزٌا )

 69>5التجربة الشعرٌة عند أبن رشٌك المٌروانً فً ضوء معاٌٌره البالؼٌة 



 والنمدٌة

فصل بٌان الصالة على  تجرٌد الفوائد الدلائك فً شرح كنز الدلائك )من
 المٌت الى باب االحرام(..

553 

 589 تجرٌد الفوائد الرلائك شرح كنز الدلائك البً العباس ..

 590 تجرٌد الفوائد الرلائك شرح كنز الدلائك..

تجرٌد الفوائد الرلائك فً شرح كنز الدلائك لشٌخ االسالم شهاب الدٌن احمد 
 بن دمحم الشهٌر بابن الشلبً ..

569 

 576 تجرٌدالفوائدالدلائك فً شرح كنزالدلائك لشٌخ االسالم شهاب..

تجزئة  لطع االراضً السكنٌة وتاثٌراتها على خدمات البنى التحتٌة الماء 
 الصافً والصرؾ الصحً

786 

التجزئة الكٌمٌائٌة لبعض العناصر الثمٌلة فً مٌاه ورواسب الترب الضفافٌة 
 000لنهر الدؼارة

5603 

 5673 التجلً والخفاء ورإى االلناع فً المنتج الصناعً

 73>5 تجلٌات االنساق الثمافٌة فً شعر لمٌعة عباس عمارة

 36>5 تجلٌات العنؾ النسوي فً سردٌات نوال السعدوي

التحاسب الضرٌبً النشطة التجارة االلكترونٌة ودوره فً تحسٌن االٌزادة 
 الضرٌبٌة 

6600 

 654 وعالجها فً سورة ٌوسؾالتحدٌات المعاصرة 

التحدٌات المعاصرة وعاللتها بنسك المٌم التربوٌة كما ٌراها تدرٌسٌو طلبة 
 جامعة بؽداد

6464 

 666 تحدٌات الٌهود الفكرٌة فً عهد النبً )ص( 

 937 دراسة جٌوستراتٌجٌة 2003تحدٌات بناء الدولة العرالٌة بعد عام 

تحدٌث خرائط حدود الملكٌة تدعم للمخططات االساسٌة منطمة الدراسة 
 )شمال مدٌنة بؽداد( 

780 

 5545 تحدٌد االنتشار المصلً لداء المموسات بٌن مرضى السرطان...

تحدٌد العوامل المإثرة فً زٌادة انتاجٌة خدمة التمرٌض فً بعض 
 مستشفٌات محافظة دٌالى...

5565 

 5046 000التمنٌعٌة لمستضد بروتٌن الؽالؾ الخارجً لبكترٌاتحدٌد المابلٌة 

 6074 تحدٌد النسبة المثلى للسٌولة فً المصارؾ العرالٌة التجارٌة ...

 6967 000تحدٌد النشاط االشعاعً فً النظائر المشعة

 6890 000تحدٌد مستوٌات كثافة الطالةالشعة الهاتؾ المحمول

حركً وبعض المدرات  –الختٌار الذكاء الجسمً تحدٌد مستوٌات معمارٌة 
 البدنٌة والحركٌة ..

5767 

 6960 000التحررالمسٌطر علٌه االطالق االلبومٌن

 65 التحرن )نحون ضد، بعٌدا عن( الناس وعاللته بؤنماط الشخصٌة ...

 5054 000التحري عن بعض الجٌنات المماومة لالمٌنو

 cronobacterالتحري عن بعض جٌنات عوامل الضراوة لبكترٌا 
sakazakii 000المعزولة من حلٌب االطفال 

5654 

 5543 التحري عن تاثٌر بعض المواد على الجراثٌم المماومة...

 6676 تحرٌن الشكوى عن انتهاكات حموق الطفل فً اطار المانون الدولً 

 5560 دفعة ابعاد حددته...تحسٌن اداء العملٌة التمرٌضٌة على 



 5636 000تحسٌن أنتاج وفاعلٌة انزٌم السراببتٌز من بكترٌا السرٌشٌا

 5454 المعتمد على الشبكات العصبٌة capp تحسٌن جودة المنتج باستخدامنظام 

 6588 التحصٌل المعرفً وعاللته باالداء التنظٌمً لمعلمات رٌاض االطفال

الثنائٌة المتماثلة وؼٌر المتماثلة الجدٌدة تحضٌر بعض لواعد شؾ 

 000ومعمداتها

6968 

 6965 000 -4 -تحضٌر بعض مشتمات الثاٌوزلٌدٌنون

تحضٌر بعض مشتمات الفثالٌماٌد والمالٌماٌد المحتوٌة على حلمة 
 000البنزوثاٌازول

5066 

 5548 تحضٌر خالئط بولٌمرٌة مختلفة ذات...

 5577 مسحوق  مخلفات االطارات...تحضٌر متراكب مطاطً  من 

 5555 تحضٌر متراكبات مبنٌة على النفاٌات الورلٌة ودراسة خصائصها...

 6959 000نانو كاربون( -كرافٌت -تحضٌر مواد متراكبة )سٌلٌكات الصودٌوم

التحضٌر والتشخٌص الطٌفً والحراري لبعض المعمدات الفلزٌة المشتمة من 
 000لٌكاند 

6966 

 6956 000وتشحٌص ودراسة الخواص الكهربائٌة لمتراكب بولٌمريتحضٌر 

 6955 000تحضٌر وتشخٌص  لٌكاندات جدٌدة لثنائً ثارٌوكاربامٌت

 6895 000تحضٌر وتشخٌص بعض البلورات السائلة وخالئطهما الثنائٌة

 6964 000تحضٌر وتشخٌص بعض البولٌمرات الكالبٌة الجدٌدة ودراسة كفاءتها

 6986 000وتشخٌص بعض الشبكات البولٌمرٌة الهالمٌةتحضٌر 

 6973 000تحضٌر وتشخٌص بعض المشتمات الجدٌدة من معوضات الناٌترو

 6954 000جدٌدة N-OXIDEتحضٌر وتشخٌص بعض مركبات 

 6963 000تحضٌر وتشخٌص بعض مركبات الناٌترون الجدٌدة

المتعددة السن تحضٌر وتشخٌص عدد من لواعد شٌؾ الحلمات الكبٌرة 

 000الجدٌدة

5008 

 6953 000تحضٌر وتشخٌص لواعد شؾ ومعمداتها المشتمة من االزاتٌن

 6980 000تحضٌر وتشخٌص لٌكاندات لواعد شؾ جدٌدة مشتمة من المٌندازول

تحضٌر وتشخٌص مضادٌن هجٌنٌٌن من الفاتكوماٌسٌن 
 000والسبروفلوكساسٌن

5036 

 6958 000العناصر الفلزٌةتحضٌر وتشخٌص معمدات بعض 

 6967 000تحضٌر وتشخٌص معمدات كاربوبالنتٌن جدٌدة للبالتٌن

تحضٌر وتشخٌص وتمٌٌم الفعالٌة الباٌولوجٌة لمعمدات العناصر 
 000االنتمالٌة

6976 

 6959 000تحضٌر وتشخٌص وتمٌٌم بعض معمدات لواعد شؾ آلٌونً النحاس

والضوئً لمركب صبؽة  تحضٌر وتشخٌص ودراسة التفكن الحراري
 000آزو

6984 

تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌة الدوائٌة لبعض المشتمات 
 000الكلونازٌبام

6985 

 5009 000تحضٌر وتشخٌص ودراسة الفعالٌة المضادة للبكترٌا

 6976 000تحضٌر وتشخٌص ودراسة باٌولوجٌةلبعض المركبات ثنائٌة االزو

 000 6874(co,tiتحضٌر ودراسة اؼشٌة رلٌمة من )



 6949 000تحضٌر ودراسة الخواص التركٌبٌة والثرمودٌنامٌكٌة

تحضٌر ودراسة الفعالٌة الحٌوٌة لمعمدات االمٌنٌة ثنائٌة السن مع اٌونات 
 000البالتٌن

5060 

 5565 تحضٌر ودراسة المواصفات المٌكانٌكٌة والحرارٌة....

 6958 000لمتراكبات بولً فٌنٌلتحضٌر ودراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة 

 6899 000تحضٌر ودراسة بعض الخواص الفٌزٌاوٌة لبعض البولٌمرات الموصلة

 5386 تحضٌر ودراسة بعض الخواص لمتراكب البولً بروبلٌن...

 5556 تحضٌر ودراسة خصائص المثانة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة...

 6889 000النمً ( النانوي Znosتحضٌر ودراسة خصائص ؼشاء )

 6974 000أٌمٌنو( -6 -تحضٌر ودراسة فاعلٌة بعض مركبات )أندازول

 556 تحفة االصحاب لـ )جالل الدٌن بن دمحم العمادي( كان حٌاسنه

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

565 

 406 التحمة السنٌة باجوبة االسئلة المرضٌة احمد بن عبد اللطٌؾ بن الماضً ../ 

 5385 تحمك اثر التدرٌب فً اطار المواءمة بٌن تصمٌم التدرٌب وخصائص...

 5549 التحمك من الخواص المٌكانٌكٌة لوصلة لحام النبوب...

 5557 تحمٌك االمثلٌة فً احالة المماوالت الثانوٌة...

 5765 تحمٌك الذات والشعور بالجودة وعاللتها بالسلون لدى مدرسً كرة السلة 

 6363 000التحكم فً سوق االوراق المالٌة

 6064 تحلٌل اثار لطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت...

-2009تحلٌل اداء وتموٌل المصرؾ العماري العرالً )بحث تطبٌمً للمدة  
2013) 

6068 

التخطٌط فً العراق فً ظل التحول نحو التصاد السوق تحلٌل ازمة 
 (م2013-2003للمدة)

6034 

التحلٌل االحصائً لفمر االطفال وفما لبٌانات المسح االجتماعً وااللتصادي 
  2012لالسرة لسنه 

846 

 5504 تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تخدٌد المشاه...

 6788 000البراعة فً شرح نهج البالؼةالتحلٌل البالؼً فً منهاج 

تحلٌل التباٌن المكانً الستعماالت االرض الحضرٌة دراسة مٌدانٌة )مدٌنة 
 النهروان نموذجا"( 

755 

تحلٌل التماٌز لبعض المتؽٌرات المهارٌة ولبدنٌة والفسٌولوجٌة كمإشر 
 لالنتماء والتنبإ..

5765 

ٌة وااللتصادٌة فً السلون االنجابً التحلٌل الجؽرافً الثر العوامل االجتماع
 للمرأة ..

748 

التحلٌل الجؽرافً لدخل االسر فً العراق وعاللته بخصائصها السكانٌة للعام 
2012  

759 

 ;:63 التحلٌل الجؽرافً للتداعً السكنً فً مركز الكرخ المدٌم

التحلٌل الجؽرافً للخصائص الهٌدرولوجٌة لنهر هٌزوب ومجاالت 
 000استثماره

5069 

التحلٌل الجؽرافً للؽٌر المساحً فً االراضً الزراعٌة لمضاء ابً 
 الخصٌب...

6046 



الطالب ( وولت التعلٌم االكادٌمً  –تحلٌل السلوكٌات التعلٌمٌة ) للمدرس 
 لدرس التربٌة الرٌاضٌة

5758 

 6658 000تحلٌل السٌاسات السعرٌة لشركات الهاتؾ النمال

 6778 السٌالً لداللة الضمٌر )انا( فً التعبٌر المرآنًالتحلٌل 

 6770 التحلٌل الصوفً واثره الداللً فً التفسٌر البسٌط للواحدي...

تحلٌل العاللة بٌن استمراٌة دالة الطلب على النمود وسعر صرؾ الدٌنار 
 العرالً...

6065 

تحلٌل العاللة بٌن االنفاق العام واالستدامة المالٌة لدول مختارة مع اشارة 
 خاصة للعراق 

6666 

تحلٌل العاللة بٌن التجارة الخارجٌة والنمو االلتصادي فً العراق للمدة 
(1980-2012) 

6067 

 6056 تحلٌل العاللة بٌن تطور االلبنٌة المالٌة التحتٌة واالستثمارات االجنبٌة ..

 6376 000الجودة الشاملة وتخطٌط الموارد البشرٌة بٌنما دارةتحلٌل العاللة 

تحلٌل العاللة لبعض مإشرات االداء المالً والمصرفً وجذب الودائع بحث 
 تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

6087 

تحلٌل العوامل المإثرة على طلب وثٌمة تامٌن نمل البضائع المتعددة 
 000الوسائط

6409 

 5387 تحلٌل العوامل المإثرة فً سلون المستهلن ازاء ممارسات الخداع...

 5568 التحلٌل الكارتوؼرافً لخرائط مسوحات الترب...

 6909 التحلٌل الكمً للصور الطبٌة باستخدام تمنٌات التحوٌل الموٌجً

 6639 هـ(643التحلٌل اللؽوي عند المنتجب الهمذانً )ت

 78;5 المسار للمدرات التوافمٌة باالداء االولً لبعض مهارات الجمناستن .. تحلٌل

 3>64 التحلٌل المكانً الستعماالت االرض الدٌنٌة فً مدن محافظة مٌسان

 3;64 التحلٌل المكانً الستعماالت االرض الصحٌة فً مدٌنة الكوت...

 63:6 الكوت..التحلٌل المكانً الستعماالت النمل الحضري فً مدٌنة 

 :646 التحلٌل المكانً الستعمالت االرض التعلٌمٌة فً بلدٌتً الشعلة...

 5556 التحلٌل المكانً السواق تجارة الجملة للمواد الؽذائٌة فً مدٌنة بؽداد

التحلٌل المكانً النتاج الممح وموالع خزنه فً العراق )دراسة فً الجؽرافٌة 
 االلتصادٌة(

6044 

التحلٌل المكانً النتشار ظاهرة االرهاب فً العراق دراسة فً الجؽرافٌة 
 السٌاسٌة 

756 

 5575 التحلٌل المكانً لتملح التربة فً لضاء الهندٌة...

 757 التحلٌل المكانً لخدمات التعلٌم الجامعً )جامعة دٌالى نموذجا"( 

 794 التحلٌل المكانً لخرٌطة حرمان خدمات البنى التحتٌة فً مدٌنة البصرة 

 5676 التحلٌل المكانً لزراعة النخٌل فً محافظة المادسٌة

 ;646 التحلٌل المكانً لصناعة المشروبات الؽازٌة فً محافظة بؽداد

التحلٌل المكانً لصناعة طحن الحبوب فً محافظتً دٌالى وواسط )دراسة 
 ممارنة( 

756 

التحلٌل المكانً لصناعة منتجات طواحٌن الحبوب فً محافظة بؽدادلعام 
2013 

63;; 

 3>63 2016التحلٌل المكانً لفمر االطفال فً لضاء الرصافة لعام 

 ;>63 2015-1997مٌة للمدة التحلٌل المكانً للموى العاملة فً لضاء الشا



 :645 التحلٌل المكانً للمخاطر الطبٌعٌة واثرها على االشكال االرضٌة فً ...

التحلٌل المكانً للمٌاه الجوفٌة فً لضاء بلدروز فً محافظة دٌالى 
 باستخدام...

6455 

 764  2013-1997التحلٌل المكانً للوفٌات فً لضاء المائم للمدة 

لمعدالت الخصوبة السكانٌة واتجاهاتها فً لضاء الشهاشمٌة التحلٌل المكانً 
.. 

763 

التحلٌل المكانً لممومات االستثمار الزراعً ودوره فً تحمٌك التنمٌة 
 الرٌفٌة.

788 

التحلٌل المكانً لممومات االستثمار فً محافظة دٌالى الوالع واالفاق 
 المستمبلٌة 

6095 

 63:8 الكهربائٌة فً مدٌنة الصدرالتحلٌل المكانً لمولدات الطالة 

 765 (..2010-1987التحلٌل المكانً لنمو سكان لضاء الشامٌة للمدة )

التحلٌل المورفومتري لحوض نهر الجباب شرق العراق باستخدام تمنٌات 

 000التحسس النائً

5604 

 5644 000التحلٌل الوراثً التبادلً الكامل والتوصٌؾ الوراثً لزهرة الشمس

 793 تحلٌل امكانٌات التنمٌة المكانٌة فً لضاء ابو ؼرٌب وسبل تعزٌزها 

تحلٌل انتاجٌة الٌات الخدمات البلدٌة )بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌات 
 كربالء(

905 

تحلٌل بعض تحدٌات المطاع الزراعً واثرها على االمن الؽذائً فً العراق 
 ( 2013-1990للمدة )

6666 

 6368 تكنلوجٌا المعلومات على المعامالت المصرفٌة فً العراقتحلٌل تؤثٌر لطاع 

تحلٌل تكالٌؾ دورة حٌاة المنتج فً ظل سلسلة المٌمة وانعكاسه على ارباح 
 الشركة...

5448 

 800 تحلٌل جؽرافً المكانات التنمٌة الرٌفٌة فً لضاء الرمٌثة

 ;;64 كربالء الممدسة...تحلٌل جؽرافً للموالع االثارٌة والتراثٌة فً محافظة 

 5569 ...تحلٌل جؽرافً لمرض السكري فً مدٌنة الناصرٌة

تحلٌل جودة النمو فً العراق فً ضوء االداء االلتصادي واالجتماعً بعد 
 2003عام 

6055 

 5506 تحلٌل خطة االؼاثة واالٌواء واعادة االستمرار للعوائل النازحة...

 833 تحلٌل دالة البماء شبه المعلمٌة متعددة المراحل للمصابٌن بالعمم 

تحلٌل عائد ومخاطرة وسٌولة المصرؾ بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ 
 العرالٌة الخاصة 

6086 

 64:6 تحلٌل كتاب الجؽرافٌة على وفك مفاهٌم طبٌعٌة العلم وعملٌاته االساسٌة...

المتوسطة على وفك لضاٌا العلم  تحلٌل كتب الكٌمٌاء للمرحلة
 000والتكنلوجٌا

5000 

 6394 000تحلٌل كلؾ الجودة لتحسٌن اداء المإسسة الصحٌة

تحلٌل محتوى كتب االجتماعٌات للمرحلة االبتدائٌة فً ضوء مبادئ حموق 
 االنسان

6666 

تحلٌل محتوى كتب العلوم فً المرحلة االبتدائٌة وفك االبعاد التنمٌة 
 المستدامة

6593 

 6853 تحلٌل محتوى كتب العلوم فً ضوء ابعاد الثمافة العلمٌة

 6606تحلٌل محتوى كتب سلسلة علوم المرحلة االبتدائٌة فً ضوء مشروع تطوٌر 



 مناهج العلوم فً العراق

 5399 تحلٌل مخاطر المشروبات على وفك نظام ادارة المشارٌع االحترافٌة...

تحلٌل مستوى االداء المهاري وعاللته بعدد االهداؾ لالعبٌن المحترفٌن فً 
 الدوري الممتاز بكرة الٌد 

5766 

 743 تحلٌل مكانً لخدمات التعلٌم االبتدائً فً ناحٌة كنعان

تحلٌل موضوعٌة مإشرات التنمٌة البشرٌة فً ظل العوائد النفطٌة فً 
 000العراق

6374 

 5557 الطالة الكهربائٌة فً العراق من منظور ستراتٌجًتحلٌل نظام تعرفه 

 909 (2015-1987التحول الدٌممراطً فً كورٌا الجنوبٌة للمدة من )

التحوالت االجتماعٌة واثرها فً موسٌمى الشعر العربً حتى اواخر العصر 
 العباسً

5<83 

 5576 ومابعدها(...التحوالت االسلوبٌة للخزؾ الروسً المعاصر)الحمبة السوفٌتٌة 

 5709 تحوالت االنساق الثمافٌة فً الخطاب المسرحً العرالً 

 5764 التحوالت التراجٌدٌة )الٌالً ( فً عروض المسرح العرالً 

 5>>5 تحوالت الخطاب فً شعر عمٌل علً

التحوالت الفكرٌة وتؤثٌرهما فً ماهٌة المدٌنة ))توجهات التضر بٌن الثابت 
 والمتؽٌر((

5593 

التحوالت فً بنٌة المنمنمات االسالمٌة واستخدامها فً انتاج وسائل اتصال 
 تعلٌمٌة 

5686 

 5645 تحوالت منحوتات االشكال االدمٌة فً مدٌنة نفر االثرٌة

 665 التخرٌج االصولً لفمه الصحابً سلمان الفارسً )رض( 

 635 والوضعٌة ..التخرٌج االصولً للمسائل المتعلمة باالحكام التكلٌفٌة 

 597 التخرٌج االصولً لمسائل العالئك المتعلمة بالعبادات ..

 656 التخرٌج االصولً لمسائل كتاب المحٌط البرهانً فً الفمه النعمانً 

التخطٌط االستراتٌجً للنهوض بمشارٌع شبكات الصرؾ الصحً فً 
 محافظة الدٌوانٌة...

5496 

 5475 الموارد البشرٌة الوالع والطموحالتخطٌط االستراتٌجً وتخطٌط 

تخطٌط االنتاج االجمالً الضبابً باستعمال البرمجة الهدفٌة الضبابٌة مع 
 تطبٌك عملً

5537 

 5566 تخطٌط الدعم الحكومً للمطاع الزراعً فً محافظة االنبار رإٌة استراتٌجٌة

 6637 تخطٌط وعمارة المشهد الكاظمً حتى نهاٌة العصر العثمانً

تخفٌؾ سمٌة كلورٌد الصودٌوم بؤضافة مواد عضوٌة وؼٌر عضوٌة بداللة 
 000بعض المإشرات الفسٌولوجٌة

5083 

 6656 التدابٌر الدولٌة المضادة للفساد االداري واثرها فً التشرٌعات العرالٌة 

 6856 000التداخل الداللً فً الوظٌفة النحوٌة عند ابن هشام االنصاري

 6700 شعر ذي الرلةالتداخل النصً فً 

 6578 000تدرج المواعد العمدٌة

 5558 التدرٌب المهنً وتاثٌره فً تحسٌن االداء...

التدرٌس وفما النموذج ستٌبانز وأثره فً أكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة لدى 
 طالبات الصؾ الخامس االبتدائً

6663 

 5343 تدلٌك اداء خدمات الحاسبات الصحٌة  الصحٌة ودوره...



 6353 000تدلٌك اداء مإسسات التعلٌم العالً 

 6856 الترابط الرٌاضً فً كتب الرٌاضٌات للمرحلة المتوسطة فً العراق

 5350 تراكم السلؾ المولوفة واثره فً اعداد وتنفٌذ الموازنة العامة االتحادٌة...

 6895 000تراكٌز النوٌدات الطبٌعٌة والصناعٌة فً نماذج بٌئٌة مختلفة

 6455 التربٌة االسرٌة عند االمام السجاد )ع( وتطبٌماتها التربوٌة

 958 الترتٌبات االللٌمٌة والهٌمنة االمرٌكٌة جنوب شرق اسٌا انموذجا

ترجمة المرأن الكرٌم للبروفسور أرثر. ج. أربري ) دراسة نمدٌة تحلٌلٌة 
 ممارنة 

675 

والمٌزانفً الجزء الثالثٌن فً الترجٌح اللؽوي والنحوي بٌن منة المنان 
 المران الكرٌم

500 

 557 ترجٌحات االمام السرخسً من كتابه المبسوط : كتاب الطهارة 

 379 ترجٌحات االمام الماترٌدي فً كتابه تؤوٌالت اهل السنة ..

ترجٌحات االمام مكً بن ابً طالب المٌسً فً تفسٌره الهداٌة الى بلوغ 
 النهاٌة 

576 

 609 الشٌخ العالمة عبد الكرٌم زٌدان ..ترجٌحات 

 460 الترجٌحات الفمهٌة السٌوري المعامالت أنموذجا"

 6547 التردد المهنً وعاللته بمفهوم الذات لدى طالبات المرحلة االعدادٌة

 9;63 التركٌب الزواجً فً محافظة دٌالى وتباٌنه المكانً

 6896 الرلٌمة In2O3التركٌب المورفولوجً والخواص البصرٌة الؼشٌة 

 6597 000التزام البائع بالفصاح عن الصفحة الخطرة فً المبٌع

 6585 التزام الشركات المساهمة باالفصاح فً سوق العراق لالوراق المالٌة

 5346 التزام مرالب الحسابات بمواعد السلون المهنً واثره على...

 5555 االبعاد تزامنٌة الصوت والحركة فً المنجز الكرافٌكً رباعً

 6737 م(1171-968ه/567-358التسامح فً ظل الحكم الفاطمً فً مصر )

تسامً الذات وعاللته بالعوامل السبعة الكبرى للشخصٌة والمهارات 
 االجتماعٌة لدى المرشدٌن التربوٌٌن

6575 

 5665 تسمٌات العبٌر فً رسومات بٌكاسو للمرحلتٌن الزرلاء والوردنة 

 673 التسهٌل شرح لطائؾ االشارات فً الفمه الحنفً 

 550 التسهٌل شرح لطائؾ االشارات البن لاضً سماونة ..

 458 التسهٌل شرح لطائؾ االشارات لالمام العالمة محمود بن اسرائٌل..

 599 التسهٌل شرح لطائؾ االشارات لالمام العالمة محمود بن اسرائٌل..

 455 االشارات من لوله ..التسهٌل شرح لطائؾ 

 507 التسهٌل فً شرح لطائؾ االشارات فً الفمه البن لاضً سماونة ..

 560 التسهٌل فً شرح لطائؾ االشارات فً الفمه البن لاضً سماونة... 

 459 التسوٌد فً شرح التمهٌد الحسٌن بن علً السؽنالً .

التنافسٌة للمنظمات التسوٌك المؽناطٌسً وتاثٌره فً تحمٌك المٌزة 
 السٌاحٌة...

6485 

 6554 000التشابن العاطفً وعاللته بالمٌول العاطفٌة والشعور بالذات

 5665 000فً الجوامٌس sarcocystis sppالتشخبص الجزٌئً لطفٌلٌات 

 6347 000تشخٌص ابعاد الهٌكل التنظٌمً

 Becker, 1922000  5059التشخٌص المظهري والتؽاٌر الوراثً لذباب المرعٌات 



تشخٌص مإشرات الحوكمة واثرها فً اداء  المدٌرٌة العامة للتخطٌط 
 التربوي...

5566 

تشخٌص وتمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً للبٌانات المزدوجة فً حالة عدم 
 تحمٌك بعض فرضٌاته 

866 

 563 التشرٌع شرح على ولاٌة الرواٌة لمصطفى بن حسام الدٌن..

 ;4>5 االستعاري فً شعر أدٌب كمال الدٌنالتشكٌل 

 6869 التشكٌل الصوتً للبنى النحوٌة

 5646 تشكٌل نحت الحداثة وما بعدها لراءة تفكٌكٌة من النص الى مإوالته 

 6668 م(1384-364ه/786-13التشٌٌع فً جبل عامل للمدة مابٌن )

لالمام ابن لاضً التصحٌح المسمى بـ هادي الراؼبٌن الى فصاج الطالبٌن 
 هـ( ..876عجلون )ت 

554 

 5556 تصرؾ االنثناء والمص للعتبات الخرسانٌة المسلحة جزئٌا...

تصمٌم الترتٌب الداخلً االفضل للمصنع باستعمال تمنٌة التخصٌص 
 000النسبً

6365 

 5668 التصمٌم الجرافٌكً على سطوح الخزؾ العرالً المعاصر

تمارٌن اثرائٌة وصور داللٌة فً تنمٌة مهارات تصمٌم برنامج معتمد على 
 التعبٌر الكتابً...

6736 

تصمٌم تعلٌمً وفما لستراتٌجٌات الفهم المرائً وأثره فً تحصٌل مادة 
 000الكٌمٌاء

6990 

 6999 000تصمٌم تعلٌمً وفما للتعلم المائم على الدماغ ذي الجانبٌن

 6705 ربٌةتصمٌم خارطة مفاهٌم لبعض المفردات اللؽة الع

تصمٌم كتاب الكترونً لمادة الحاسبات للمرحلة االولى فً كلٌات التربٌة 
 IMSالرٌاضٌة وفما للمعاٌٌر العالمٌة 

5 

 6987 000تصمٌم منظومة حمن جرٌانً جدٌدة لتمدٌر الكلٌوكونٌول

 6979 000تصمٌم نظام كشؾ كهروكٌمٌائً للتحلٌل بالحمن الجرٌانً

 5559 اداء المدارس العرالٌة على وفك انموذج التمٌٌز...تصمٌم نظام لتمٌٌم 

 5446 تصمٌم نظام محاسبة التكالٌؾ االلكترونً لشركة الخطوط الجوٌة العرالٌة

 5469 تصمٌم نظام مفتوح ممترح لتمٌٌم االداء االستراتٌجً...

تصمٌم واستعمال المبٌدات المضادة للمٌكروبات لمكافحة بكترٌا 
ACINETOBACTER BAUMANNII 000 

5630 

 5547 تصمٌم وتحسٌن االداء لممط ماء شمسً سلبً متعدد المراحل...

تصمٌم وتصنٌع جهاز ممترح فً تطوٌر سرعة االداء المهاري ودلة 
 التصوٌب بسالح الشٌش للناشئٌن 

5;:8 

 5330 تصمٌم وتصنٌع وتمٌم اداء جهاز الازالة الكولسترول والدهون...

مهارٌة( بكرة المدم لالعبً الدرجة -تصمٌم وتمنٌن اختبارات مركبة )بدنٌة
 االولى 

5704 

 6893 تصمٌم وتمٌٌم طالء المضاد لالنعكاس ؼٌر المستمطب

تصنٌع جهاز لاذؾ كرات لتطوٌر دلة وسرعة االستجابة الحركٌة لمهارتً 
 استمبال االرسال والدفاع عن ..

5856 

 6905 000الشعاعتصنٌع دروع والٌة من ا

 BI2S3 000 6906تصنٌع ودراسة الخصائص الفٌزٌاوٌة لكاشؾ 



 5695 000تصنٌؾ عائلة اسمان الحمام 

 6590 التصورات البدٌلة وعاللتها بالخجل االجتماعً لدى رٌاض االطفال

 97>5 التصوٌر الحركً فً الملصمات العشر

 6898 000تضمٌن البرم فً لٌزرات اشباه المواصالت

 3;>5 000تضمٌن مشاهد المصة 

تطبٌك المسار الحرج الضبابً  فً تحلٌل شٌكات االعمال لمشروع مجمع 
 التاجٌات السكنً 

834 

 5453 تطبٌك متطلبات هندسة الجودة باستخدام لوى العمل المرنة...

 5375 تطبٌك نظرٌة المٌود لتحمٌك كفاءة الجدولة وتحسٌن اداء العملٌات...

 5486 معاٌٌر التمٌز الحكومً فً تمٌٌم االداء المإسسً...تطبٌمات 

تطبٌمات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً مجال تحدٌد الموالع المكانٌة للمكتبات 
 العامة العرالٌة..

6 

تطور االتفاق االستهالكً الحكومً وانعكاسه على هٌكل الحساب الجاري فً 
 (2014-1990العراق للمدة )

6045 

 >679 1958-1921ٌم فً الكوت تطور التعل

 67:3 م1968-1958تطور التعلٌم فً لواء كربالء 

 64 تطور الذكاء الروحً لدى المراهمٌن والراشدٌن

 63 تطور الفسٌرٌة وعاللته بتعزٌز المصٌر الذاتً لدى االطفال والمراهمٌن

 ;>66 تطور النمود االندلسٌة واثرها فً الحٌاة االلتصادٌة

 6376 000الطالة وانعكاسها على مستمبل الطب العالمً تطور بدائل

 883 التطورات السٌاسٌة والدستورٌة فً تركٌا ...

 5345 تطوٌر اجراءات محاسبة التكالٌؾ فً النظام المحاسبً...

 6456 000تطوٌر االداء االداري لرإساء االلسام العلمٌة فً جامعة واسط

 5497 الممدسة من منظور ستراتٌجًتطوٌر السٌاحة الدٌنٌة فً كربالء 

 663 تطوٌر المطاع الخاص فً ضوء االلتصاد االسالمً

 5567 تطوٌر المماومة للمضاد...

 5465 تطوٌر كفاءة االداء المإسسً للشركة العامة لخدمات الشبكة...

 5465 تطوٌر نموذج متعدد المجاالت فً التفكٌر االستراتٌجً...

 663 التعامل مع اهل الكتاب زمن الخالفة الراشدٌة 

التعاٌش السلمً فً منهج اهل البٌت )علٌهم السالم( ) دراسة فكرٌة 
 معاصرة ( 

98 

 6448 التعب الذهنً والتوتر النفسً لدى تدرٌسً جامعة بؽداد

 5684 تعبٌرٌة االزٌاء فً المسلسل الدرامً التارٌخً 

 5666 الخزؾ مبتشٌل كرانتونالتعدد التمنً فً اعمال 

 6768 تعدد الداللة الوظٌفٌة للصٌػ الصرفٌة عند أبن عطٌة ...

( لعرالٌٌن OGGI) DNAتعدد النمط الوراثً لجٌن اصالح الضرر لل 

 مصابٌن بمرض ابٌضاض الدم النمٌانً الحاد

5506 

 856 ( 2014-2003التعددٌة الحزبٌة وازمة بناء الدولة فً العراق )

تعدٌل لٌم الموجودات على وفك المعاٌٌر الدولٌة وانعكاسة على مإشرات 
 االداء...

5355 

 69 تعرض الجمهور لبرامج المسابمات وعاللته بالمعرفة



 5553 تعرض المراه العرالٌة العالنات التوعٌة الصحٌة)دراسة مٌدانٌة(

لى المال تعزٌز الهدؾ االستراتٌجً لدٌوان الرلابة المالٌة فً الحفاظ ع
 العام...

5564 

 6356 تعزٌز فاعلٌة نظام موازنة البرامج واالداء بؤطار نظرٌات ادارة الولت

 6575 000التعسؾ فً التعبٌر عن الرأي

 650 التعصب واثره فً تمزٌك االمة االسالمٌة 

 650 التعضٌة فً االحكام الشرعٌة واثرها فً شذوذ الفتوى 

العٌنً الحدٌثٌة على العالمة الكرمانً فً كتاب تعمبات االمام بدر الدٌن 
 عمدة المارئ شرح صحٌح البخاري ..

358 

تعمبات الحافظ ابن حجرالحدٌثٌة فً كتابةفتح الباري علً ابن العربً 
 المالكً 

598 

تعمبات الحافظ الذهبً فً الجرح والتعدٌل على الحافظ  ابن الجوزي فً 
 كتاب ) تنمٌح التحمٌك دراسة موازنة ( 

336 

 340 تعمبات الحافظ مؽلطاي على الحافظ العزي ..

تعمبات الحافظ مؽلطاي على الحافظ المزي فً كتابه تهذٌب الكمال فً اسماء 
 الرجال ..

360 

 369 تعلٌمات الحافظ ابن حجر فً مختصره لزوائد البزاز للهٌثمً 

تعلٌمات الشٌخ االمام البروسوي على اوائل تفسٌرالماض البٌضاوي الشٌخ 
 االمام 

569 

 766 التعلٌم المختلط ومستوى االنجاز الدراسً فً المدارس العرالٌة 

 ;678 1968-1958التعلٌم المهنً فً العراق 

 6687 (1912-1868الٌابان ) التعلٌم فً

 6565 (1958-1932التعلٌم فً كربالء )

 :678 دراسة تارٌخٌة 1968-1958التعلٌم فً لواء العمارة 

 775 التعلٌم وتمكٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة : دراسة مٌدانٌة..

 5005 000تعٌٌن دوال المواصلة والدوال الثرمودٌنامٌكٌة لحامض الهٌبورٌن

 36 االخبارٌة للمضاٌا السٌاسٌة العرالٌةفً االذاعات المحلٌة..التؽطٌة 

 6598 000تؽٌر لٌمة المال المرهون

 5043 000التؽٌرات النسجٌة والنسجٌة الشكلٌائٌة المٌاسٌة لعمار اللٌفتر اسٌتام

 56 التفاعلٌة فً موالع المنوات الفضائٌة ودورها بتعزٌز حرٌة الرأي ...

 6795 000البً سفٌان النحويالتفسح فً اللؽة 

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

539 

 6663 التفسٌر الداللً فً دٌوان ابً تمام الطائً

 90  التفسٌر العملً عند االمامٌة ونماذج من تطبٌماته 

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

563 

 573 هـ(/606تفسٌر الكبٌر مفاتٌح الؽب لالمام فخرالدٌن الرازي )ت

 556 التفسٌر الكبٌر مفاتٌح الؽٌب لالمام ابً عبدهللا دمحم بن عمر بن الحسٌن ..

هـ( ) دراسة 606التفسٌر الكبٌر مفاتٌح الؽٌب لالمام فخرالدٌن الرازي )ت : 
 وتحمٌك ( ..

555 



 560 هـ( ..606مفاتٌح الؽٌب لالمام فخرالدٌن الرازي)ت : التفسٌر الكبٌر

التفسٌر الكبٌر مفاتٌح الؽٌب لالمام دمحم بن عمر بن الحسٌن بن الحسن بن 
 علً اللمب بفخرالدٌن الرازي

544 

 553 التفسٌر اللؽوي عند الجرجانً 

 93 تفسٌر اللفظ المرأنً فٌما روي عن أئمة اهل البٌت )ع( دراسة موازنة 

تفسٌر جزء النبؤ لاللكرمانً الماضً دمحم بن مصطفى االلكرمانً 
 هـ( وهو حاشٌة على تنزٌل1174)ت

566 

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

568 

تفسٌر جزء عم ٌتساءلون للسٌد لطب الدٌن الحسٌنً االٌجً المتوفً 
 هـ( من بداٌة سورةالبٌئة الى ..955)

575 

حسٌنً االٌجً المتوفً تفسٌر جزءعم ٌتساءلون للسٌد لطب الدٌن ال
 هـ( 955)

530 

 574 تفسٌر سورة االنعام بٌن االمام الماسمً واالمام ابن عاشور

تفسٌر سورة الفاتحة ولصارالسور البً سعد عبدالملن بن دمحم بن ابراهٌم 
 الشافعً الخركوشً

537 

 505 تفسٌرالخركوشً للشٌخ ابً سعد عبد الملن بن ابً عثمان 

هـ( الجزء 606)مفاتٌح الؽٌب( لالمام الرازي )رحمه هللا( )تالتفسٌرالكبٌر 
 الرابع عشر)دراسة وتحمٌك(

564 

 504 هـ .. 606التفسٌرالكبٌرالمسمى بمفاتٌح الؽٌب لالمام الفخرالرازي ت

 560 تفسٌرجزء النبؤ  لاللكرمانً من سورة البٌنة الى نهاٌة سورة الناس 

مثٌل المعرفً وفما" لمولع الضبط فً مادة التفضٌل المعرفً بداللة كفاءة الت
 كرة المدم لطالب كلٌةالتربٌة  

5799 

التفكٌر االحصائً وعاللته بتحمل الؽموض والسعة العملٌة لدى طلبة 
 الملرحلة االعدادٌة

6479 

التفكٌر االستراتٌجً وعاللته بالصالبة النفسٌة والدافعٌة والعملٌة لدى 
 000مدراء المدارس

6454 

 5606 التفكٌر البارامتري منهج تصمٌمً فً العمارة المعاصرة 

التفكٌر الحاذق وعاللته باسالٌب معالجة المعلومات لدى طلبة المرحلة 
 االعدادٌة

6469 

 6779 التفكٌر الداللً عند المتكلمٌن

 6550 التفكٌر المطبً وعاللته بالملك الوجودي لدى طلبة الجامعة

 6447 وعاللته بالمعتمدات المعرفٌة لدى الطلبة المتمٌزٌنالتفكٌر المتوازي 

 6484 التفكٌر المركب وعاللته بالسرعة االدراكٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة

 6534 التفكٌر المركل وعاللته بجودة الحٌاة عند المرشدٌن التربوٌٌن

 6489 الجامعةالتفكٌر المستند الى الحكمة وعاللته بالتوجهات المٌمٌة لدى طلبة 

التفكٌر المنظومً وعاللته بالمرونة المعرفٌة لدى مدٌري المدارس 
 االعدادٌة والثانوٌة....

6487 

 >;;5 000التفكٌن والتلمً بٌن النظرٌة والممارسة 

 6773 التمابل الداللً التشجٌري فً المرآن الكرٌم

التمابل بٌن الرسم الجداري والجرافٌتً المعاصر ) دراسة فً انساق فن 
 الرسم ( 

5667 



هـ( وجوامع 538التمارب التفسٌري بٌن تفسٌري الكتافالزمخشري )ت 
 الجامع ...

668 

 6699 تماسم الثروة وتوزٌعها فً دولة االتحاد الفٌدرالً )دراسة تحلٌلٌة ممارنة( 

التمالٌد وانخراط التفكٌر فً مجتمع محلً : دراسة فً االنثروبولوجٌا 
 الثمافٌة لناحٌة الماسم 

755 

 865 تمدٌر الدالة الالمعلمٌة للبٌانات العنمودٌة

 5555 التمدٌر الطٌفً لبعض المركبات الدوائٌة باستخدام تفاعالت مولدة للون

 5007 000والدوكسٌاٌكلٌن واالموكسٌلٌنالتمدٌر الطٌفً للتتراساٌكلٌن 

 5565 تمدٌر بعض العوامل البٌئٌة والبكتربولوجٌة لمٌاه الصرؾ...

 850 تمدٌر دالة االنتاج لبعض الصناعات التحوٌلٌة ) دراسة تطبٌمٌة( 

 6654 (  2014-1995تمدٌر دالة الطلب على المشتمات النفطٌة فً العراق )

 837 للتوزٌع الناتج من دمج توزٌع بواسونلٌنولً مع..تمدٌر دوال الفشل 

تمدٌر معلمات انموذج المعادالت  الهٌكلٌة المتضمن متؽٌرات الوساطة مع 
 تطبٌك عملً 

866 

 855 تمدٌر معولٌةاالنظمة باستعمال ممدرات بٌزالالمعلمٌة وشبه المعلمٌة 

 809 لً تمدٌر نماذج مختلطة للبٌانات المصنفة مع التطبٌك العم

متعدد الحدود من  –تمدٌرات معلمات أنموذج االنحدار متعددال العوامل 
 الدرجة الثانٌة مع تطبٌك عملً

853 

 6498 تمدٌم محتوى كتاب مبادىء الجؽرافٌة العامة للصؾ االول المتوسط...

التمرٌر الطٌفً المتزاز بكترٌا المولونٌة والمكورة العنمودٌة من المحالٌل 
 000المائٌة

6983 

 5454 تمسسم كفاءة اداء الخدمات الصحٌة )بحث تطبٌمً لعٌنة من مستشفٌات...

تمسٌم بعض المإشرات المناعٌة لدى المرضى المصابٌن بمتالزمة تهٌج 
 المولون العصبً...

5536 

 >665 ق.م911-1200تملبات السٌاسة فً الشرق االدنى المدٌم للفترة 

 6334 5065 -5000الرواٌة العربٌة تمنٌات السٌنما فً 

تمنٌات الصٌرفة االلكترونٌةوتاثٌرها فً جودة الخدمة المصرفٌة فً عدد من 
 المصارؾ االهلٌة والحكومٌة العرا

6096 

 6339 تمنٌاتالسرد المصصً فً لصص اٌناس البدران المصٌرة

 6649 التمنٌة فً العراق المدٌم

 5359 المستخلص من بذور فول الصوٌا...تمنٌة وتوصٌؾ انزٌم الالٌبٌز 

تموٌم اداء مدرسً الجؽرافٌة للمرحلة المتوسطة على وفك كتابات 
 المدرس..

648; 

 6339 000تموٌم االداء المالً لمجلس محافظة البصرة

 6453 تموٌم االعداد المهنً لطلبة كلٌات التربٌة فً ضوء مإشرات الجودة الشاملة

االلكترونً فً مادة الحاسوب من وجهة نظر المشرفٌن تموٌم التعلٌم 
 والمدرسٌن

4 

 6747 تموٌم المهارات االدبٌة )التذوق والنمد والتحلٌل والحفظ(...

 6655 000تموٌم برنامج اعداد معلمً التربٌة الخاصة فً كلٌات التربٌة االساسٌة

ومستمبل السٌاحة تموٌم تجربة  المطاع السٌاحً المختلط  واثره  فً والػ 
 فً العراق

6477 

 5300 تموٌم تحمل بعض اصناؾ البطاطا...



 5587 تموٌم دلٌل معلم التربٌة الفنٌة للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر االختصاص

 5345 تموٌم فاعلٌة نظام التحاسب الضرٌبً لدخل مذاخر االدوٌة

 6668 000تموٌم كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة 

كتب المراءة العربٌة للمرحلة االبتدائٌة فً ضوء معاٌٌر جودة الكتاب تموٌم 
 المدرسً

6608 

 6653 000تموٌم كفاءة االداء فً التعلٌم الجامعً االهلً 

 5;63 تموٌم كفاءة الخدمات التعلٌمٌة فً لضاء الرمٌثة...

تموٌم محتوى كتاب االجتماعٌات  للصؾ الخامس االبتدائً فً ضوء اهداؾ 
 مناهجال

6667 

 6497 تموٌم محتوى كتاب جؽرافٌة الوطن العربً للصؾ الثانً المتوسط...

 6376 تموٌم محتوى كتب التارٌخ للمرحلة االعدادٌة فً ضوء االهداؾ التربوٌة

تموٌم مهارات التدرٌس الجامعً من وجهة نظرتدرٌسً مادتً كرة )السلة , 
 المدم( بحسب المإهل ..

5776 

 6803 000بالمنصوبات فً كالم السٌدة الزهراء )علٌها السالم(التمٌٌد 

 6665 تمٌٌد وسائل واسالٌب المتال أعماال" لمبادئ المانون الدولً االنسانً 

تمٌٌم اجراءات منح المروض االستثمارٌة مع التركٌز على السٌاسات 
 التفاوضٌة دراسة حالة مصرفً ..

6079 

 5408 وجهة نظر المستفٌدٌن...تمٌٌم اداء الخدمة الصحٌة من 

 5384 تمٌٌم اداء العاملٌن لتحمٌك متطلبات جودة الموارد البشرٌة...

تمٌٌم اداء سوق العراق لالوراق المالٌة )دراسة تحلٌلٌة ممارنة( مع بعض 
 اسواق ..

6076 

 5403 تمٌٌم استراتٌجٌة اختٌار العاملٌن وانعكاسها على تعزٌز راس المال...

 5496 استراتٌجٌة ادارة السٌولة فً المصارؾ العرالٌةتمٌٌم 

 5505 تمٌٌم استراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة دراسة حالة فً المعهد المضائً

 5066 000اربٌل -تمٌٌم استمرارٌة المنحدرات الصخرٌة فً منطمة هٌدان

 5407 تمٌٌم االداء  مكان المفتشٌن العاملٌن فً الحد من الفساد...

تمٌٌم االداء االنتاجً والفسلجً لطٌور السمان الٌابانً المؽذاة على 
 مستوٌات مختلفة...

5355 

تمٌٌم االداء المالً فً النظم المصرفٌة )دراسة ممارنة لعٌنة من المصارؾ 
 الخاصة ..

6073 

 6340 000تمٌٌم االداء لعٌنة من المشارٌع االستثمارٌة

وفما للدلٌل المعد من دٌوان الرلابة  تمٌٌم االداء للسٌاسات والبرامج
 المالٌة...

5530 

 5395 تمٌٌم االدوات المالٌة االسالمٌة فً اطار العائد والمخاطرة...

 6894 000تمٌٌم التلوث االشعاعً والكٌمٌائً فً معمل البطارٌات

 >643 التمٌٌم الجٌومورفولوجً لمنحدرات سلسلة كارة

ما لبل المنافسة على وفك بعض المتؽٌرات تمٌٌم الحمل التدرٌبً لمرحلة 
 الوظٌفٌة والتحمل الخاص ..

5;85 

 5469 تمٌٌم الخطط التدرٌبٌة لشركة الخطوط الجوٌة العرالٌة ...

 5495 تمٌٌم الخٌارات االستراتٌجٌة لتطوٌر والع الشركة العامة لالسواق المركزٌة

 6355باالٌراد لعمود التؤمٌن تمٌٌم السٌاسات المحاسبٌة لتطبٌك مبدأ االعتراؾ 



 000المحلٌة

 6078 تمٌٌم السٌاسة االئئتمانٌة وانعكاسها على االداء المصرفً 

 5456 تمٌٌم الفحص الضرٌبً باستخدام بعض االسالٌب االحصائٌة بحث تطبٌمً...

 5374 تمٌٌم المشروعات خالل فترة التشفٌر التجرٌبً وفك معٌار الكلفة...

 5565 المضافات الؽذائٌة فً بعض المنتجات الؽذائٌة المحلٌة...تمٌٌم 

تمٌٌم الموارد الطبٌعٌة لحوض وادي ابو ؼوٌر وامكانٌة استثماراته 
 االلتصادٌة

63<7 

النشاط االنمائً للمصرؾ الصناعً فً ظل نشاط الصٌرفة الشاملة تمٌٌم 
 ( بحث تطبٌمً 2013-2005للمدة )

6080 

 :638 مدرس التارٌخ ومخرجاته على وفك معاٌٌر الجودة... تمٌٌم برامج اعداد

 5457 تمٌٌم برامج التدرٌب الموجه نحو تشخٌص ظاهرة الفساد االداري والمالً...

تمٌٌم برامج تدرٌب والتطوٌر للعاملٌن والمستفٌدٌن فً مدٌرٌة زراعة 
 المادسٌة...

5464 

بداء السكري فً محافظة تمٌٌم بعض الجوانب المناعٌة للمرضى المصابٌن 
 دٌالى

5535 

تمٌٌم بعض الواسمات الحٌوٌة فً عٌنة من مرضى سرطان المثانة فً 
 العراق

5095 

 895 تمٌٌم جدولة عملٌة تنفٌذ مشروع تاهٌل الشوارع فً محافظة المادسٌة

 5570 تمٌٌم حالة التؽاٌر المكانً والزمانً لمظاهر التصحر فً محافظة بؽداد...

 5508 رضا المرضى عن الخدمة التمرٌضٌة...تمٌٌم 

 5566 تمٌٌم صالحٌة مٌاه نهر الفرات جنوب العراق لالستخدامات...

 5685 000تمٌٌم ضراوة عزلتٌن محلٌتٌن من الفطرٌن

تمٌٌم فاعلٌة المستخلص الكحولً والزٌوت الطٌارة الوراق نبات االس 
 000والٌوكالٌبتوس

5657 

 5546 المضادات الحٌوٌة ضد بكترٌا العنمودٌات الذهبٌة...تمٌٌم فعالٌة بعض 

 5546 تمٌٌم كفاءة اداء مشارٌع تصفٌة  الماء فً بؽداد  باستخدام تحلٌل...

تمٌٌم كفاءة االداء االستثماري للموازنة العامة دراسة حالة فً دائرة ماء 
 بؽداد

5473 

والترفٌهٌة( فً مدٌنة  تمٌٌم كفاءة الخدمات المجتمعٌة )التعلٌمٌة والصحٌة
 المرنة

63<6 

 6968   000تمٌٌم كفاءة خلٌة شمسٌة من مادة السٌلٌكون ذات اخادٌد مختلفة

 5040 000تمٌٌم كفاءة وحدة المعالجة فً شركة دٌالى للصناعات الكهربائٌة

 5565 تمٌٌم مجاالت استثمار اموال الماصرٌن )دراسة حالة(

 6404 000العامة للصناعات الجلدٌةتمٌٌم مخاطر انشطة الشركة 

 6348 تمٌٌم نشاط العاللات العامة فً المجالس المحلٌة

 5459 تمٌٌم نظام ادارة االستمرارٌة االعمال على وفك المواصفة الدولٌة...

 5643 000العراق -تمٌٌم نوعٌة مٌاه نهر الشامٌةم الدٌوانٌة

 5394 دراسة حالة فً شركة...تمٌٌم والع متطلبات نظام التصنٌع االخضر 

التمٌٌم والتنبإ بالمٌادة فً ادارة فرق كرة السلة بداللة االلتزام التنظٌمً 
 والسلون التربوي ..

5766 

 503 التكافل السبالً فً تفسٌرمواهب الرحمن للسٌد عبد االعلى السٌزارزي 



التكامل البٌئً الحضري لالحٌاء السكنٌة المستدامة دراسة تطبٌمٌة فً جزء 
 حً السالم –من مدٌنة النجؾ االشرؾ

784 

 6495 التكامل المعرفً وعاللته باالستدالل المنطمً لدى طلبة الجامعة

 795 التكامل المكانً لخدمات البنى التحتٌة فً المدن دراسة تحلٌلٌة تخطٌطٌة ..

 5686 000فً مماومة نٌماتودا العمد الجذرٌة على نبات الطماطة التكامل

 5054 تكرار موجات الرطوبة الصٌفٌة المإثرة فً مناخ العراق

 34>5 000تكمالت المراة فً الرواٌة العرالٌة واالٌرانٌة

 5663 تكنٌن مٌنر ومماربته فً اداء التمثٌل المسرحً العرالً

 5697 000للدماغ والحبل الشوكً فً طائر السلوىالتكوٌن الجنٌنً والتشنج 

تكٌٌؾ النظام المحاسبً الحكومً وفما لمتطلبات تطبٌك موازنة البرامج 

 000واالداء

6559 

تلخٌص اوصاؾ المصطفى وذكر من بعده من الخلؾ للشٌخ مرعً بن 
 ٌوسؾ...

66;3 

 5640 التلمائٌة وافتراضات المنطك العملً فً التشكٌالت البصرٌة المعاصرة 

 8;63 التلوث البصري وابعاده المكانٌة فً مدٌنة بؽداد الرصافة

التلوث الثمافً والتعصب وعاللتهما باالمن النفسً للطلبة الممارسٌن 
 وؼٌرالممارسٌن لالنشطة ..

5833 

 6766 التماسن النصً فً السور السبع الطوال/ 

 694 التماسن النصً فً سورة االسراء 

 5767 تماٌز اداء الممثل العرالً بٌن المسرح والتلفزٌون 

 6355 000تمثل االحتالل االمرٌكً فً الرواٌة العرالٌة

 6346 000تمثل الهوٌات الفرعٌة فً الرواٌة العرالٌة 

 9;;5 والجمالٌة لمستوٌات االشهار فً الدراما التلفزٌونٌةالتمثالت الدرامٌة 

 5660 تمثالت المحاكاة الساخرة فً رسوم مابعد الحداثة 

 >:;5 تمثالت فوبٌا الدٌن فً الخطاب المسرحً المعاصر

 6;64 التمثٌل الخرائطً الستعماالت االرض الزراعٌة فً محافظة ذي لار...

 >634 عالٌة ممدوحالتمثٌل السردي فً رواٌات 

 6535 التمركز حول الذات وعاللته بؤزمة الهوٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

تمرٌنات الحواجز بصٌؽة العاب صؽٌرة واثرها فً تطوٌر بعض المدرات 
 البدنٌة والحركٌة ..

5846 

تمرٌنات خاصة ممترحة )بالمماومات( فً تطوٌر بعض اشكال الموة ودلة 
 ..التصوٌب الشؽال 

5;:5 

 ;639 تملح تربة لضاء الخضر وتاثٌرها عللى االنتاج الزراعً

 943 التموٌل السٌاسً دراسة فً تموٌل االحزاب والحمالت االنتخابٌة

 5507 تموٌل المشروعات الصؽٌرة وتاثٌرها فً بعض موشرات االلتصاد....

التمٌٌز بٌن المدنٌٌن والمماتلٌن دراسة فً ضوء احكام المانون الدولً 
 االنسانً 

6653 

 6556 000تنازع االختصاص المانونً فً عمد التؤمٌن عن حوادث الطائرات

 6363 000تنازع االختصاص بٌن االجهزة الرلابٌة على اعمال االدارة فً العراق

 ::65 ه1088الحوٌزي تتنازع االمكنة فً شعر علً بن خلؾ 

 5574 التناسك المظهري فً تصامٌم المشة التجهٌزات المنزلٌة



 5600 تنالض الرموز السومرٌة فً النتاجات التشكٌلٌة لطلبة لسم التربٌة الفنٌة 

التنبإ باستعمال نماذج االنحدار الذاتً العامة المشروطة بعدم تجانس التباٌن 
.. 

860 

مهنة التدرٌس بداللة الكفاءة الذاتٌة المدركة والمناخ التنبإ باالتجاه نمو 
 النفسً االجتماعً

5796 

 840 التنبإ باالرلام المٌاسٌة السعار المستهلن فً العراق 

 848 التنبإ بانتاج التمور فً الفرات االوسط باستخدام السالسل الزمنٌة 

التنبإ بحركة الطرود البرٌدٌة الصادرة والواردة باستعمال نماذج بوكس 
 وجٌنكز 

835 

التنبإ بنتائج المنافسات فً سٌؾ المبارزة بداللة االداء المهاري على وفك 
 تصنٌؾ بعض المٌاسات ..

5;95 

 ;>65 التنبإات والرإى فً استعباد االنبٌاء فً التوراة/ رافد كاظم كرٌدي

االنفعالً المعرفً وتشتت الهوٌة وعاللتهما باالضطراب التنظٌم 
 االنفجاري...

6477 

 6467 التنظٌم االنفعالً وعاللته بالتفكٌر السلبً واالٌجابً لدى طلبة الجامعة

التنظٌم الدستوري لتشكٌل الحكومة واختصاصاتها فً دستور جمهورٌة 
  2015العراق لسنة 

6675 

 6695 التنظٌم الدستوري والمانونً لحك المشاركة فً الشإون العامة 

 6685 التنظٌم الدستوري والمانونً للحموق االجتماعٌة فً العراق )دراسة ممارنة( 

 6500 التنظٌم الدستوري والمانونً للحموق والحرٌات االلتصادٌة )دراسة ممارنة( 

 6554 000دة على ممارسة الموظؾ العامالتنظٌم الدستوري والمانونً للمٌود الوار

 6543 تنظٌم الذات وعاللته  بالحوار االسري لدى الموظفات المتزوجات

 6508 التنظٌم المانونً الدارة ضرٌبة الدخل )دراسة ممارنة( 

 6366 000التنظٌم المانونً الدارة مخاطر المروض المصرفٌة

 6556 000العراقالتنظٌم المانونً لحالة الطوارئ فً 

 6566 التنظٌم المانونً لسلطة االدارة فً سحب اجازةاالستثمارفً التشرٌع العرالً

 6566 000التنظٌم المانونً لشهادات تصدٌك التولٌع االلكترونً

 6683 التنظٌم المانونً لعمد المؽارسة )دراسة فً ضوء احكام المانون المدنً...

 6595 باالجنة البشرٌةالتنظٌم المانونً لالنتفاع 

 6553 000التنظٌم المانونً للتبلٌؽات المضائٌة بواسطة وسائل التمدم العلمً

التنظٌم المانونً للعمبات الممدسة فً العراق العتبة العلوٌة الممدسة 
 انموذجا" 

6660 

 6558 التنظٌم المانونً للمطل

 6673 التنظٌم المانونً لمإسسة السجناء السٌاسٌٌن فً التشرٌع العرالً 

التنظٌم المانونً لواجب الموظؾ العام فً كتمان االسرار الوظٌفٌة )دراسة 
 ممارنة( 

6690 

 :665 ق.م(331-550التنظٌمات االدارٌة فً العهد االخمٌنً )

 :677 (1914-1839التنظٌمات العثمانٌة فً العراق )

 6053 تنمٌة االٌرادات العامة للدولة فً ضوء االلتصاد االسالمً

 783 التنمٌة الرٌفٌة الذاتٌة محافظة بابل رٌؾ ناحٌة الدبلة انموذجا" 

 5475 تنمٌة السٌاحة فً العراق وتاثٌرها االلتصادي واالجتماعً فً المجتمع...



 880 ات(لوالمعو)الممومات  2003التنمٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

 967 الدوافع والمعولات 2003التنمٌة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

 653 التنمٌة الفكرٌة فً المنظوراالسالمً 

 –واسط  –التنمٌة المكانٌة المستدامة وامكانٌة حصاد المٌاه لمنطمة بدرة 
 العراق 

789 

 667 التنمٌة فً االلتصاد الوضعً واالسالمً 

 6050 (2012-2004وحموق االنسان دراسة حالة العراق للمدة )التنمٌة 

 5065 000التنمٌط الجزٌئً البٌئً لعزالت الفطر

التنمٌط الجٌنً والتحري االٌض لفاٌروس ألتهاب الكبد نوع سً لدى مرضى 
 محافظة البصرة

5656 

 5538 التنمٌط المصلً والكشؾ الجزٌئً لبعض جٌنات المملومة...

 907 االثنً فً جمهورٌة افرٌمٌا الوسطىالتنوع 

 703 التنوع االثنً والسلم االجتماعً فً العراق ..

 5649 تنوع االداء والتجرٌب والتجرٌب فً النحت التجمٌعً 

 5666 التنوع االسلوبً فً اعمال الفنان فائك حسن 

 5653 التنوع التشكٌلً فً خزفٌات ماجد عباس )دراسة تحلٌلٌة( 

 757 التنوع الثمافً وبناء الدولة المدنٌة فً العراق دراسة سوسٌولوجٌة 

 646 تنوع الخطاب فً المرأن الكرٌم ودوره فً انتشار االسالم

 5679 تنوع المعالجات الفنٌة للمنجزات الخطٌة فً التحؾ المزججة

 637 التنوع المكانً وأثره على فكر الداعٌة وأسلوب دعوته الى هللا تعالى 

 5680 صرالتهجٌن الثمافً فً التشكٌل المعا

 545 تهذٌب الوالعات للشٌخ احمد المالنسً )رحمه هللا( ..

 :9>5 000التوابع فً شعر شعراء الؽزل العذري فً العصر االموي

 980 التوازن االستراتٌجً بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً والعراق واٌران

 5490 البحث العلمً بٌت الحكمة انموذجاالتواصل المعرفً مع حركة 

 5687 000التوافك بٌن المفترس الحشري اسد المن االخضر

 5446 التوافك بٌن تكالٌؾ الجودة الخفٌة ومتطلبات االعتراؾ...

توجة البرنامج الحكومً فً العراق نحو المطاع الخاص فً ظل التحدٌات 
 االلتصادٌة 

6665 

 5460 ودوره فً ستراتٌجٌات التنافس... التوجه االجتماعً للتسوٌك

 5409 التوجه االستراتٌجً للجامعات العرالٌة ودور مإشرات االداء المطاعً...

 6354 التوجه الرٌادي وتؤثٌره فً التمٌز التنظٌمً

التوجه السولً متؽٌرا" وسٌطا" فً العاللة بٌن التسوٌك الشامل والمٌزة 
 التنافسٌة ...

6085 

 6573 الحٌاة وعاللته بالرفاه الذاتً لدى طلٌة الجامعة التوجه نحو

التوجه نحو الهدؾ وعاللته بالتركٌز المنظم للذات لدى طلبة المرحلة 
 االعدادٌة

6505 

توجهات السٌاسة النمدٌة لتحمٌك االستمرار االلتصادي وتحسٌن سعرالصرؾ 
 (2013-1980فً العراق للمدة )

6046 

 960 العالمٌة دراسة فً الفرص والتحدٌاتتوجهات العٌن نحو 

 6765التوجٌه السٌالً فً تفسٌر ممتنٌات الدرر وملتمطات الثمر للحائري 



 هـ(6353)ت

 6843 000التوجٌه الصوتً الصرفً للمسائل اللؽوٌة فً كتب االندلسٌٌن

 6756 التوجٌه الصوتً فً اكتساب الطفل اللؽة االم

المرآنٌة فً كتاب شرح المفصل فً صنعة التوجٌه اللؽوي للمراءات 
 االعراب...

6658 

 6793 000التوجٌه النحوي للمراءات المرىنٌة فً كتاب شرح الهداٌة

 6660 توجٌه معنى الشاهد المرآنً فً كتاب سٌبوٌه

توجٌهات اهداؾ االنجاز وعاللتها باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة جامعة 
 000بابل

6459 

 667 التوراة فً أحادٌث االثمة المعصومٌن علٌهم السالم دراسة موضوعٌة 

 99>5 000تورات العلوٌٌن وموالٌهم فً شعر العصر االموي

 746 محافظة دٌالى  –التوزٌع الجؽرافً لخدمات التعلٌم العام فً ناحٌة بنً سعد 

 766 التوزٌع الجؽرافً لسكان االمٌن فً محافظة بابل 

 6399 الجؽرافً لالرامل فً محافظة واسطالتوزٌع 

 >:64 التوزٌع المكانً للتعلٌم الثانوي فً مدٌنة العمارة دراسة فً جؽرافٌة المدن

التوزٌع المكانً لمحطات الكهرباء دراسة تخطٌطٌة لمحطتً كهرباء جنوب 
 بؽداد الؽازٌة والحرارٌة

787 

 Cryptococcus neoformans 000 5650التوصٌؾ الجزٌئً لخمٌرة 

التوصٌؾ المظهري والجزٌئً لالنواع البكتٌرٌة المصاحبة لحاالت 
 000الحروق

5038 

 734 توظٌؾ االتصال االلكترونً فً العاللات العامة ..

 5686 توظٌؾ البناء الروائً لمشاهد الدٌكو دراما فً الفٌلم الوثائمً 

 896 المستمر للجودة...توظٌؾ الحلول االبداعٌة لتحمٌك متطلبات التحسٌن 

 6550 000التوظٌؾ الدرامً والتربوي للشخصٌة

 4>;5 توظٌؾ الرمز فً المسرح التركً المعاصر

 55 توظٌؾ الشائعات فً نشرات االخبار التلفزٌونٌة...

 5557 توظٌؾ الصورة االعالنٌة فً تصامٌم المطبوعات العرالٌة الحدٌثة

 959 2001االمرٌكٌة بعد العام توظٌؾ الموة فً االستراتٌجٌة 

 5766 توظٌؾ خٌال الظر واشتؽاالته فً عروض المسرح العرالً 

 5576 توظٌؾ سمات فن النوفو فً تصامٌم المشة التنجٌد

 5586 توظٌؾ مصفوفة الننسبة الذهنٌة فً تطوٌر المدرة على الحكم الجمالً 

بالولت لتسعٌر توظٌؾ منهج التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة 
 الخدمات...

5375 

 633 توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ..

 645 توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ..

 654 توفٌك العناٌة فً شرح الولاٌة لجنٌد بن الشٌخ ..

توفٌك روشتوا راس حٌاته ودوره فً السٌاسة الخارجٌة التركٌة حتى عام 
1940 

6566 

 6459 توكٌد الذات وعاللته بالكفاءة الذاتٌة عند طلبة جامعة بؽداد

 6753 (1979-1905التٌارات الفكرٌة فً ابران )

 6778 1968-1908التٌارات الفكرٌة فً العراق 



 

 

 

 

 

 )ث(حرؾ 
 

  

 367 الثائر زٌد بن علً )ع( فً مصنفات المسلمٌن شمالً افرٌمٌا واالندلس 

 66:3 الشخصٌة لملون وشخصٌات شبه الجزٌرة العربٌة لبل االسالمالثروات 

 6764 الثروة الحٌوانٌة واثرها فً االلتصاد العثمانً...

 750 ثمافة االحداث الجانحٌن دراسة انثروبولوجٌة فً دار اصالح االحداث 

 5754 ثمافة االلصاء وتمثالته فً الخطاب المسرحً  العرالً

دراسة انثروبولوجٌة فً منطمتً  –ثمافة التجمٌل فً المجتمع العرالً 
 الجادرٌة والمنصور 

769 

الثمافة السٌاسٌة لالحزاب السٌاسٌة االسالمٌة المشاركة فً العملٌة 
 2003السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

954 

د عام الثمافة السٌاسٌة للنخبة الحاكمة فً العراق واثرها فً ادارة الدولة بع
2003 

889 

ثمافة الصورة وعاللتها باالنطباع البصري للشكل المنظوري لدى طلبة كلٌة 
 الفنون الجمٌلة 

5584 

 704 ثمافة الطعام فً مجتمع محلً دراسة انثروبولوجٌة فً مدٌنة بؽداد 

 55>5 ثمافة النص فً شعر أبن حمد بن الصملً

الذاتٌة لدى مدرس الثانوٌة فً محافظة الثمة البٌنمنظمٌة وعاللتها بالكفاءة 
 بؽداد

888 

 65:3 الثناص فً شعر رعد عبدالمادر

 59>5 الثنائٌات الضربة فً شعر المتنبً )دراسة فً الموضوع والفن(

 7>;5 000ثنائٌة المرٌة والمدنٌة فً شعر نازن المالئكة والسٌاب

 5755 ثنائٌة النفس والجسد فً اداء المثل المسرحً العرالً 

ثورة االمام الحسٌن )ع( فً المصنفات الشامٌة والمصرٌة خالل العصر 
 المملوكً...

6745 

 

 



 )ج(حرؾ 
 

 

 454 جامع الفصولٌن للشٌخ محمود بن اسرائٌل بن عبدالعزٌزبدر الدٌن..

هـ 823جامع الفصولٌن للشٌخ محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة سنة)ت
..) 

494 

هـ 823محمود بن اسرائٌل لاضً سماونة سنة)تجامع الفصولٌن للشٌخ 
..) 

499 

 668 جامع المسائل المهمة لمصطفى بن شمس الدٌن احمد المرة ..

 464 جامع المسائل فً فروع الفمه الحنفً لالمام مصطفى بن  ..

 567 جامع المسائل لالمام مصطفى بن شمس الدٌن احمد ..

 573 االختري .. الدٌن احمدجامع المسائل لالمام مصطفى بن شمس 

 546 جامع المسائل لالمام مصطفى شمس الدٌن احمد االختري

 506 جامع المسائل لالمام مصطفى شمس الدٌن احمد االختري ..

 486 جامع المسائل من كتاب الفاظ الكفرالى نهاٌة المخطوط ..

 577 جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر 

والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر بن دمحم جامع النمول 
 االسكداري ..

508 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر بن دمحم 
 االسكداري ..

509 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر لمصطفى بن عمر بن دمحم 
 االسكداري ..

566 

جامع النمول والمع العمول شرح ملتمى االبحر من بداٌة كتاب الشهادة على 
 الشهادة الى كتاب المضاربة 

534 

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

363 

( لالمام : ابً المإٌد دمحم بن محمود جامع مسانٌد االمام االعظم )رحمه هللا
 هـ( 655الخوارزمً )ت

588 

جبو بولتن الطالة والصراع الدولً فً الشرق االوسط  بعد الحرب الباردة 
 )سورٌا انموذجا(

978 

 859 جدلٌة الحرٌة والعدالة فً الفكر السٌاسً الؽربً 

 7>64 ؼلٌون انموذجاجدلٌة الدٌن والدولة فً الفكر العربً المعاصر برهان 

جدلٌة الممدسً والمدنس فً فنون مابعد الحداثة وحدة تعلٌمٌة ممترحة فً 
 التذوق الفنً 

5588 

 6338 000جدولة مشروع مجاري بلد الكبٌر 

 6555 000جرائم الكشؾ عن الذمة المالٌة فً التشرٌع العرالً

 6505 الجرائم الماسة بسٌر العمل فً التشرٌع العرالً 

 6647 الجرائم ضد االنسانٌة فً المنازعات المسلحة ؼٌرالدولٌة



 6765 جرٌدة الزمان ومولفها من التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق...

 6548 000جرٌمة اتالؾ وأفشاء أسرار الدفاع عن البالد

 6539 000جرٌمة التجسس المعلوماتً

 708 الجرٌمة السٌاسٌة وانعكاساتها على المجتمع العرالً 

 6694 الجرٌمة المرورٌة فً التشرٌع العرالً )دراسة ممارنة( 

 6546 00الجرٌمة المعلوماتٌة الماسة بالحٌاة الخاصة

 6538 000جرٌمة تخرٌب الثار

 6507 جرٌمة تعاطً المخدرات 

 765 الجرٌمة فً ظل التؽٌرات االجتماعٌة والسٌاسٌة 

 6569 جرٌمة لرصنة البرٌد االلكترونً 

جرٌمة هرب المحبوسٌن والممبوض علٌهم وأخفائهم فً المانون العرالً 
 والمصري

6400 

 685 الجسد فً المرأن الكرٌم دراسة سٌمٌائٌة 

 64:7 البلدان...الجؽرافٌة االللٌمٌة للوطن العربً فً كتاب تموٌم 

 >644 الجؽرافٌة الطبٌعٌة فً فكر الدكتور وفٌك حسٌن الخشاب

 5635 الجمال االٌكولوجً فً الفضاءات الخارجٌة للحافة النهرٌة 

 5708 جمالٌات االبداع الفنً لعمل المخرج المسرحً العرالً 

 63>5 جمالٌات البناء اللؽوي فً الخطاب الشعري عند لمٌعة عباس عمارة

 5706 جمالٌات التجرٌب فً المنظر المسرحً العرالً

 5763 جمالٌات التشكٌل الحركً فً عروض الكوربوؼراؾ

 5580 جمالٌات التصمٌم الكرافٌكً فً المدٌنة المعاصرة

 5705 جمالٌات المنظومة الصوتٌة فً العرض المسرحً العرالً )نماذج مختارة ( 

 5685 جمالٌات الوالعٌة الشعرٌة فً السٌنما االٌرانٌة المعاصرة 

 6756 1956-1945جمعٌة فدائٌات ودورها السٌاسً فً تارٌخ اٌران المعاصر 

 6697 الجملة فً دٌوان المعبد الفرٌك...

 6656 الجهد اللؽوي فً شروح المشكل الشعري

 6836 هـ(6066العلمً ت )الجهد النحوي من كتاب )الفوائد( للشٌخ ٌاسٌن 

 536 هـ( التفسٌرٌة فً كتابة المحكم والمحٌط االعظم458جهود ابن سٌده )ت : 

الجهود االدبٌة والنمدٌة فً كتاب )زاد الرفاق( آلبً المظفر االبٌوري 
 هـ(507)ت

6645 

 85 جهود االمام البالالنً )رحمه هللا( فً الرد على النصارى 

الجهود التفسٌرٌة للعالمة الزبٌدي فً كتابة ) أتحاؾ السادة المتمٌن بشرح 
 أحٌاء علوم الدٌن ( 

566 

 6786 الجهود الصرفٌة فً بهج الصٌاؼة فً شرح نهج البالؼة...

 6595 الجهود اللؽوٌة عند الدكتور زهٌر ؼازي زاهد )دراسة وصفٌة تحلٌلٌة(

 65:9 الهاللًالجهود اللؽوٌة عند هادي عطٌة مطر 

 6796 5063الجهود النحوٌة لتدرٌسً جامعة دٌالى منذ تؤسٌسها الى 

الجهودالدعوٌة عند فتحً ٌكن )رحمه هللا( فً التؤلٌؾ والعمل االسالمً : 
 دراسة وصفٌة 

659 

جواد هاشم دراسة فً اثره االلتصادي والسٌاسً فً العراق حتى عام 
1982 

655; 



المرأن لمعٌن الدٌن دمحم بن عبد الرحمن االٌجً )ت  جوامع التبٌان فً تفسٌر
 هـ(654

550 

 9>67 الجوانب االلتصادٌة فً المؽرب واالندلس من خالل كتاب مسالن االبصار...

 556 الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً كتاب روضة الطالبٌن للنووي

-ه212) الجوانب الفكرٌة عند االمام علً بن دمحم الهادي )علٌه السالم(
 ه(دراسة تارٌخٌة254

6749 

 666 جواهر الفتاوي لالمام دمحم بن عبدالرحٌم الكرمانً ..

 565 جواهر الفمه لالعالمة طاهر بن اسالم بن لاسم االنصاري ..

 466 جواهر الفمه لالمام نظام الدٌن عمر بن علً المرؼٌناتً ..

 669 جواهر الفمه لالمام نظام الدٌن عمر بن علً بن ابً بكر المرؼٌنانً 

الجواهري صحفٌا دراسة تحلٌلٌة التجاهات مماالته الصحفٌة فً جرائد 
 الفرات...

64<5 

 5509 جودة الخدمات الصحٌة ودورها فً تحمٌك رضا الزبون...

 6563 م1973جورج حبش ودوره فً النضال الوطنً الفلسطٌنً حتى عام 

 6554 1216جون االول ودوره فً العاللات االنكلٌزٌة الفرنسٌة حتى عام 

 ;656 جون جً  واثره فً سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة...

 6443 جٌومورفولوجٌة حوض وادي الحوٌمً

 6457 جٌومورفولوجٌة مناطك الكثبان الرملٌة ؼرب محافظة واسط...

 5>63 الزبٌدات شرق محافظة مٌسانجٌومورفولوجٌة منطمة 

 6;63 جٌومورفولوجٌة نبات السهل الرسوبً فً العراق...

 6454 جٌومورفٌة الكثبان الرملٌة فً لضاء الرفاعً

 

 

 

 )ح(حرؾ 
 6567 000الحاجات االرشادٌة واستراتٌجٌات اشباعها 

االنفعالً الحاجة الى االتصال باالخرٌن وعاللتها بالكفاءة الذاتٌة والذكاء 
 لدى طلبة الجامعة

6507 

حاسٌة على انوار التنزٌل للشٌخ العالمة عبدهللا افندي المعروؾ بـ )مستجً 
 زاده( 

646 

 437 حاشٌة ابن ابً شرٌؾ الممدسً ..

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

557 

 645 هـ( ..972بادشاه على تفسٌر البٌضاوي المتوفى سنة) حاشٌة االمٌر

 475 حاشٌة االمٌر بادشاه على تفسٌر البٌضاوي لالمام دمحم بادشاه الحسٌنً ..

حاشٌة الباجوري على متن الزبٌدي المسمى بـ الدرر الحسان على فتح 
 الرحمن ..

404 



 685 السٌواسً ..حاشٌة الترجٌح على التوضٌح لالمام احمد بن عبدهللا 

حاشٌة التلوٌح المسمى بالترجٌح لالمام احمد بن عبدهللا السٌواسً الحنفً 
 هـ800المتوفى ت 

679 

حاشٌة التلوٌح المسمى بالترجٌح للماضً برهان الدٌن احمد بن عبدهللا 
 السٌواسً ..

680 

 455 حاشٌة الخٌالً على شرح سعد الدٌن التفنتازاتً على العمائد .

 433 ة الشنوانً على شرح اتحاؾ المرٌد على جوهرة..حاشٌ

هـ( على متن الشمائل وشرحها 1087حاشٌة الشٌخ علً الشبراملسً )ت
 البن 

347 

هـ( على متن الشمائل وشرحها 1087حاشٌة الشٌخ علً الشبراملسً )ت
 البن حجر الهٌثمً ..

356 

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

555 

 430 حاشٌة العكاري على شرح السنوسً على كبراه 

هـ( على تفسٌر سورة الفاتحة للبٌضاوي 1163حاشٌة الماز أبادي )ت : 
 هـ( دراسة وتحمٌك 685)ت:

555 

هـ( على انوار 945هـ( على سعدي افندي )ت 1096ٌة الكواكبً )ت حاش
 هـ( 685التنزٌل للبٌضاوي )ت 

559 

هـ( 1096حاشٌة الكواكبً على انوار التنزٌل )دمحم بن حسن الكواكبً ت 
 هـ..685على تفسٌرانوارالتنزٌل للماضً البٌضاوي ت 

535 

 495 هـ( ..986)حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفى سنة 

هـ(على انوار 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفى سنة )
 التنزٌل للبٌضاوي 

535 

هـ(على انوار 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
 التنزٌل .

567 

هـ(على انوار 986حاشٌة المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
 التنزٌل ..

566 

 506 ٌة حمزة المرمانً على تفسرالبٌضاوي لالمام حمزة بن دمحم المرمانً ..حاش

 508 حاشٌة حمزة المرمانً علً تفسٌر البٌضلوي لالمام حمزة ..

 534 حاشٌة على تفسٌرالبٌضاوي لسان الدٌن االماسً من اول سورة ٌوسؾ

 556 هـ( 971حاشٌة علً البٌضاوي الحمد بن محمود المرمانً )

 565 حاشٌة مستجدي زاده على انوار التنزٌل 

 550 حاشٌة مستجى زاده على انوار التنزٌل تالٌؾ عبدهللا بن عثمان بن موسى 

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

536 

هـ ( على تفسٌر البٌضاوي) ذ: 977حاشٌة مصطفى بن دمحم سنان زاده ) ذ :
 هـ ( 977

547 

 587 حاشٌة معٌن الدٌن عبدهللا بن دمحم التونً على التلوٌح ...

 695 حاشٌةالترجٌح على التلوٌح للماضً برهان الدٌن احمد بن عبدهللا السٌواسً 

 456 المام .حاشٌةالعكاري على شرح السنوسً على كبداه ل

 6499 الحاالت االنفعالٌة السلبٌة للطلبة  المتفولٌن ذوي العبء المعرفً العالً...

 479 الحاوي فً الفتاوي لالمام الشٌخ الماضً دمحم بن ابراهٌم ..



 566 الحاوي فً الفتاوي لالمام دمحمبن ابراهٌم بن انوش الحصٌري..

 459 الدجاء بن محمودالزاهدي ..حاوي مسائل الوالعات والمنٌة لالمام ابً 

 588 الحاوي من الفتاوي لالمام دمحم بن ابراهٌم الحصٌري ..

 6635 الحجاج اللؽوي فً مإلفات الشرٌؾ المرتضى

 >6>5 هـ656الحجاج عند الشعراء السود حتى 

 9;65 الحجاج فً ادب ابن شهٌد االندلس

 6653 الحجاج فً ادعٌة اصحاب الكساء )علٌهم السالم(

 6684 الحجاج فً الشعر الرلمً...

 6706 الحجاج فً تحؾ العمول آلبن شعبة الحرانً...

 6689 الحجاج فً رسائل ابً فراس التوحٌدي

 6665 الحجاج فً شروح التلخٌص

 6648 الحجاج فً شعر )اٌلٌا ابو ماضً(

 >8>5 الحجاج فً شعر الصعالٌن فً العصرٌن الجاهلً واالموي

وحتى  5003فً كتاب خطاب المرحلة للشٌخ دمحم الٌعموبً من الحجاج 

 م5064

6677 

 6685 الحجاج فً مناظرات االمام جعفر الصادق

 74>5 000حجازٌات الشرٌؾ الرضً ونجدٌات الطؽرائً

حجم السرب المدرسً وأثره على الكفاءة للجنة الداخلٌة فً المدارس 
 الثانوٌة للبنات

6450 

 6575 000االجنبً الممضً الممضً فٌه حجٌة الحكم 

حداثة أبً تمام فً ضوء النمد العربً المدٌم حتى نهاٌة المرن الرابع 
 الهجري

5<76 

حدائك االزهار شرح مشارق االنوار النبوٌة من صحاح االخبار المصطفوٌة 
 هـ( 700لوجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن االرزكانً ت فً حدود)

303 

الحدود الدستورٌة والمانونٌة لسلطات رئٌس الدولة فً العمل المضائً فً 
 دراسة ممارنة  – 2005ظل دستور 

6683 

 6805 000هـ( 680الحذؾ عند سٌبوٌه  )

 6766 الحذؾ والتمدٌر فً كتاب: كشؾ المشكالت واٌضاح المفصالت...

 6549 امعةلدى طلبة الج  (A.Bالحرج المولفً وعاللته بنمطً الشخصٌة )

 699 حرؾ الجر ) الى ( ؾ المران الكرٌم دراسة وظٌفٌة تركٌبٌة 

 667 الحركات االسالمٌة فً العراق خالل عهد عبدالسالم عارؾ

 559 حركة التفسٌر عند علماء الحلة تارٌخٌا" وتطورا" 

الحركة الجوهرٌة للمدٌنة دراسة فلسفٌة للتؽٌٌر الحضري فً منظور الحركة 
 الجوهرٌة للفكر االسالمً 

5603 

 >677 ( 1958-1921الحركة الشٌوعٌة فً الصحافة العرالٌة )

 3>67 1970-1952الحركة النمابٌة العمالٌة فً مصر 

 5>67 ( دراسة تارٌخٌة1969-1956الحركة النمابٌة فً السودان )

 5765 حركٌة الشكل الفنً فً العرض المسرحً العرالً

 6545 الحرمان العاطفً واالمن النفسً وعاللتهما بالملك المتجنب

 6835 000حروؾ المعانً فً الصحٌفة السجادٌة

 95 حرٌم الطرق والمنازل والمزارع 



 :>67 حزب االتحاد االشتراكً للموات الشعبٌة ودوره السٌاسً فً المؽرب...

( دراسة 1972-1958حزب االتحاد الوطنً السودانً االفرٌمً سانو )
 تارٌخٌة

934 

 935 )دراسة تارٌخٌة( 1957-1951الحزب الشٌوعً االردنً 

 930 1979-1963حزب توده ودوره السٌاسً فً اٌران 

 000 6873(a,n( )p,nحساب الحاصل النٌوترونً للتفاعالت )

 6956 التصادمٌة واالشعاعٌة فً بعض العناصر والمركباتحساب لدرة االٌماؾ 

حساسٌة وخصوصٌة تمنٌة تفاعل السلسلة المتبلمرة وبعض الطرق 
 000المصلٌة

5066 

 :;65 حسب هللا ٌحٌى لاضا

 6564 1937حسن مدرس ودوره السٌاسً فً اٌران  حتى عام  

 6578 م1975حسٌن الشافعً ودوره السٌاسً والعسكري فً مصر حتى عام 

 6680 الحصانة الممنوحة للموات االجنبٌة والعاملٌن معها فً العراق 

 76 حضور الؽزالً فً فكر محسن الفٌاض الكاشانً

 6686 حظر التعدٌل الدستوري فً العراق 

 6655 حك االنفصال فً المانون الدولً 

 6649 الحك فً االستثمار فً المانون العرالً 

 6553 000االنسانٌة وضمانات حماٌته الحك فً الكرامة

 6675 الحك فً الملكٌة الخاصة دراسة دستورٌة ممارنة

حمائك االزهار شرح مشارق االنوار النبوٌة من صحاح االخبار المصطفوٌة 
لالمام وجٌه الدٌن عمر بن عبدالمحسن بن عبدالعزٌز االرزنجانً المتوفً 

 هـ( 700سنه )

354 

دراسة  2005-1925الدساتٌر العرالٌة المعاصرة حموق االنسان فً 
 رنهمما

6563 

 ;:>5 هـ(365الحمول الداللٌة فً شعر أبن هانئ االندلسً )

 6659 000الحمٌبة التلفزٌونٌة فً العاللات العامة

 67 الحمٌمة فً الفلسفة الٌونانٌة

هـ( 384حكاٌات المال فً كتاب )الفرج بعد الشدة( للماضً التنوخً )ت

 دراسة فً االزمة والحل

6645 

 6364 000حكاٌات بؽدادٌة )النص المفصح(

 676 حكم التعوٌض المالً فً الفمه االسالمً المعاصر

الحكم الجمالً على العمل التشكٌلً وعاللته بالذكاء البصري عند طلبة 
 جامعة بؽداد

6609 

 946 الحكم العالمً فً دراسة العاللات الدولٌة بعد الحرب الباردة

 6363 000الحكم العطائٌة آلبن عطاء السكندري

حكمة االختبار وعاللتها بالتنظٌم الذاتً لدى ذوي للك االمتحان العالمً 
 والمنخفض من طلبة الجامعة

6474 

حل المشكالت وعاللته باالستشارة الفائمة وانماط الشخصٌة لطلبة المرحلة 
 االعدادٌة

6457 

 6557 000المائٌة الحماٌة الجزائٌة للموارد

 6659 الحماٌة الجناٌة الدولٌة لحموق االنسان



 6689 الحماٌة الجنائٌة الموضوعٌة لالطباء والصٌادلة

 6504 الحماٌة الجنائٌة للثروة الحٌوانٌة )دراسة ممارنة( 

 6643 الحماٌة الجنائٌة للعمار 

 6686 الحماٌة الجنائٌة للمتظاهرٌن )دراسة ممارنة(

 6556 الحماٌة الجنائٌة للمحادثات الهاتفٌة  

 6668 حماٌة الحموق الثمافٌة لالللٌات فً المانون العام 

 6658 الحماٌة الدولٌة لحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة 

 6550 000حماٌة الزوجة من العنؾ االسري

 6554 الحماٌة المانونٌة لخدمة البث الفضائً

 6560 البرٌد االلكترونًالحماٌة المدنٌة لمشترن 

 6696 الحماٌة الموضوعٌة واالجراءات للمحمٌات الطبٌعٌة )دراسة ممارنة(

 6693 حماٌة سرٌة التحمٌك فً الدعوى الجزائٌة )دراسة ممارنة(

 6648 حماٌة ممر البعثة الدبلوماسٌة فً المانون الدولً

 6577 1981 -1907حمٌد فرنجٌة ودوره السٌاسً فً لبنان 

 6407 000حوادث تؤمٌن الحرٌك وتؤثٌرها فً تعوٌضات شركات التؤمٌن

 905 الحوثٌون فً الٌمن )دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة(

 5590 الحورٌة وممارباتها الجمالٌة والداللة فً رسوم بابلو بٌكاسو

حوض نهر الزعفران فً محافظتً واسط ومٌسان دراسة فً علم اشكال 
 سطح االرض

64:; 

 797 حوكمة التوسع المستمبلً للمدنٌة ) مركز لضاء العمارة ( حالة دراسٌة 

 6854 حول ممدرات التملص لمعلمة الشكل لتوزٌع دالً المعمم

 >669 الحٌاة االجتماعٌة فً كتاب النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة.....

 :675 م(1964-1920الحٌاة االجتماعٌة و الثمافٌة فً سورٌة )

 6797 1933-1921الحٌاة الثمافٌة فً بؽداد 

 >676 (1958-1921الحٌاة الفكرٌة فً مدٌنة الكاظمٌة )

 6666 الحٌاة فً التحمٌك االداري 

 5035 000فً شط العرب Lamarck, 1822حٌاتٌة المولع الدخٌل 

 

 

 )خ(حرؾ 

 
 

الخارج والداخل فً المراكزالتجارٌة فً العمارةالعربٌة االسالمٌة  )تحسٌن 
 االدائٌة للمراكز التجارٌة( 

5634 

 630 الخاص والعام والمشترن وتطبٌماتها عند نجم الدٌن الطوفً..



 483 خاوي مسائل الوالعات والمنٌة لالمام الى الرجاء مختار بن محمود ..

 6468 وعاللتها باالؼتراب االجتماعً لدى طلبة الجامعةخبراء ما وراء المزاج 

 66 خداع التحكم وعاللته بالتفكٌر الرؼبً لدى طلبة الجامعة

 :;63 خدمات البنى التحتٌة فً وحدة  بلدٌة الؽدٌر

 63 خدمات المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة العرالٌة

 486 خزانة الفتاوي من كتاب العتاق الى نهاٌة كتاب الكراهٌة 

 666 خزانة الفضائل وسكٌنة االفاضل لدمحم بدر الدٌن بن محمود الوفائً ..

 664 خزائن الفتاوي للعالمة الشٌخ احمد بن دمحم بن ابً بكر الحنفً ...

بدرالدٌن خزٌنة الفضائل وسكٌنة االفاضل فً االستخارة للشٌخ دمحم بن 
 محمود بن دمحم المؽلوي الوفائً ..

539 

نماذج مختارة من  –خصائص اداء التمثٌل وتطبٌماتها فً مسرح الطفل
 المسرح العرالً 

5695 

 6763 الخصائص االسلوبٌة فً آٌات المٌم االخاللٌة

 >645 خصائص االمطار للهضبة الؽربٌة فً العراق وامكانٌة التنبإ بها

لمشروع لصب السكر واثرها فً االنتاجٌة فً محافظة خصائص الترب 
 مٌسان

63:9 

 >639 خصائص التربة واثرها فً االنتاج  الزراعً فً لضاء ابً ؼرٌب

 6888 000( الرلٌمة والسمٌكةPMMAالخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة )

 6955 000الرلٌمة ؼٌر المشوبة ZHOالخصائص التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

 5668 الخصائص التشكٌلٌة والتمنٌة فً المنجز الكرافٌكً الرلمً

 5586 الخصائص الجزٌئٌة لعزالت للفطرٌن...

 >>63 الخصائص الجٌومورفولوجٌة  لمنطمة جالة شمالً شرق محافظة مٌسان

 6437 الخصائص الجٌومورفولوجٌة لمجرى نهري الكحالء والمشرح واثرهما...

 5578 ودالالتها فً تصامٌم العملة العرالٌةخصائص الرموز  

 5573 خصائص الصالدة والبنٌة المجهرٌة للحام الموس..

 DISMUTASE SUP EROXIDE000 5639الخصائص الفٌزٌوكٌمٌائٌة النزٌم 

الخصائص المٌاسٌة الختبارات المشكالت المنطمٌة لدى طلبة المرحلة 
 االعدادٌة...

6568 

 758 خصائص المرأة الحضرٌة فً محافظة واسط 

 6885 الخصائص المفتاحٌة للبولً اكرٌلٌت

الخصائص المناخٌة لاللالٌم التضارٌسٌة فً الجزٌرة والهضبة الؽربٌة 
 للعراق

5068 

 :644 خصائص المٌاه الجوفٌة فً منطمة النهروان وسبل استثمارها

علً لرب محطات تولٌد الطالة الخصائص النوعٌة لمٌاه شط العرب وكلرمة 
 الحرارٌة

63;< 

 5049 000خصائص خمائر البٌئة النهرٌة لمحافظة البصرة

 6646 الخصائص لالسلوبٌة فً الصحٌفة العلوٌة

الزمن وبعض المتؽٌرات البٌٌومٌكانٌكٌة وعاللتها  –خصائص منحنى الموة 
 ببعض المظاهر الحركٌة 

5776 

 5786 الزمن وعاللتها بالمتؽٌرات الباٌوكٌنما تٌكٌة لمهارة –خصائص منحنى الموة

 6875 000خصائص نمل االلكترون لكٌوبت ممترن



خصوصٌة اجراءات الدعوى الجزائٌة للحدث ) دراسة ممارنة مع المواثٌك 
 الدولٌة 

6637 

 6365 000خصومة الشرٌن الماصر فً االموال الشائعة وجودا

 6365 000الخصومة فً التحكم

 6307 000الخصومة فً دعوى التعهد بنمل ملكٌة عمار عند وفاة الموروث

 6680 خطاب االلوام آلنبٌائهم فً المران الكرٌم )دراسة فً التعبٌر المرانً(

 5645 الخطاب الداللً فً النحت العربً المعاصر 

الخطاب الذاتً فً النحت العالمً المعاصر منحوتات المخلفات الصناعٌة 
 والتكنولوجٌة أنموذجا" 

5647 

 684 خطاب الرجل والمرأة فً المرأن الكرٌم دراسة تركٌبٌة داللٌة 

 6767 خطاب الرجل والمراة فً المرآن الكرٌم...

 :659 الخطاب الروائً فً تجربة الروائً طه حامد الشبٌب اختٌارا

 67:8 الخطاب الشعري عند لاسم حداد طرفة بن الورده مثاال

العهد الملكً أنموذجا"  –الخطاب الفنً للمنجزات التزٌٌنٌة فً عمارة بؽداد 
 ) دراسة تحلٌلٌة ( 

5656 

 6696 خطاب الناس لالنبٌاء فً المران الكرٌم دراسة فً داللة البنٌة والتركٌب

 >3>5 ادوارد سعٌدخطاب النمد االدبً عند 

 33>5 000الخطاب النمدي فً المنجز النسائً المصري المعاصر

 44>5 الخطاب النمدي فً مجلة الكلمة 

 6785 000الخطاب النمدي فً نهج البالؼة

 6765 خطاب اهل الكتاب فً المران الكرٌم...

 39>5 000خطب النساء فً العصر االسالمً

 66:7 حتى نهاٌة السٌطرة السلجولٌة خطط اصبهان فً العصر االسالمً

 3>66 خطط سمرلند فً العصر العباسً حتى اواخر المرن السادس الهجري

 5595 خطوط السماء فً المشاهد الحضرٌة المدٌنٌة دراسة تحلٌلٌة

م( موارده ومنهجه 1172ه/568الخطٌب الخوارزمً الموفك بن احمد  )ت
 فً كتاب المنالب

6693 

 6796 000على المصباح للمطرزيخالصة االعراب 

 6755 الخالؾ النحوي عند السٌرافً فً شرحه لكتاب سٌبوٌه...

 688 الخالفات االصولٌة بٌن االمامٌن الجوٌنً فً كتابه البرهان ..

 6466 خلك الحرب وعاللته باستراتٌجٌات المواجهة لدى طلبة الجامعة

معالجته ) دراسة فكرٌة الخلل الفكري مفهومه ومظاهره واسبابه وطرق 
 معاصرة (

664 

 387 الخلود فً الجنة والنارفً المران الكرٌم :دراسة عمدٌة 

 453 خلٌج البحار فً شرح ملتمى االبحر لدمحم بن ابراهٌم ..

هـ ( تالٌؾ دمحم 956خلٌج البحار فً ملتمى االبحر لالمام ابراهٌم الحلبً )ت 
 00هـ(1055بابن لصاب زاده )ت بن ابراهٌم بن دمحم الروسً الشهٌر 

609 

هـ ( تالٌؾ دمحم 956خلٌج البحار فً ملتمى االبحر لالمام ابراهٌم الحلبً )ت 
 0هـ(1055بن ابراهٌم بن دمحم الروسً الشهٌربابن لصاب زاده )ت 

656 

 470 خلٌج البحار فً ملتمى االبحر دمحم بن ابراهٌم ..

 485 خلٌج البحار فً ملتمى االبحر..



 658 خلٌج البحار فً ملتمى االبحرلدمحم بن ابراهٌم بن دمحم..

 >654 ه دراسة سٌاسٌة386-365الخلٌفة العزٌز باهلل الفاطمً 

 6685 خمرٌات أبً نإاس...

 6867 الخوارزمٌة الجٌنٌة فً السٌطرة على الخزٌن االنتاجً...

الكادمٌوم الخواص التركٌبٌة والبصرٌة والكهربائٌة الؼشٌة كبرٌتٌد 

 000الرلٌمة

6963 

 5578 الخواص الهندسٌة للتربة الطٌنٌة الرخوة المثبتة...

 6065 خٌارات الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص واطر التفسٌر...

 338 الخٌر الجاري فً شرح صحٌح البخاري  ..

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

309 

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

356 

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

596 

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

597 

الخٌر الجاري فً صحٌح البخاري البً ٌوسؾ دمحم ٌعموب البنانً الالهوري 
 هـ( ..1098)ت

304 

 345 الخٌرالجاري فً شرح صحٌح البخاري لدمحم ٌعموب البنانً..

 

 

 

 

 )د(حرؾ 
 

 6539 الداعً االسماعٌلً ناصر خسرو وعاللته بالخالفة الفاطمٌة

 6538 الداعٌة عبدالحمٌد طهماز فكره ومنهجه فً الدعوة الى هللا

 6446 الدافعٌة االبداعٌة وعاللتها بجودة الحٌاة لدى طلبة الجامعة

 ;654 الدبلوماسٌة الشعبٌة الجدٌدة الدارة اوباما والدولة العربٌة

الدبلوماسٌة المسرٌة فً العاللات االلتصادٌة الدولٌة العموبات االلتصادٌة 
 على روسٌا فً ظل ازمة اوكرانٌا انموذجا

969 

 947 الدبلوماسٌة الولائٌة لالمم المتحدة وتطبٌماتها...

 6708 الدراسات االسلوبٌة وتطبٌماتها فً النص المرآنً...

 4;;5 الدراسات السردٌة فً مجلة فصول

 6759 الدراسات الصوتٌة والصرفٌة فً نمول أبن منظور...



 6640 الدراسات اللؽوٌة فً نواهد االبكار وشواهد االفكار...

 803 دراسة احصائٌة عن والع البطالة بٌن محافظات العراق 

 6956 000دراسة ازالة بعض المبٌدات النباتٌة من محالٌلها المائٌة

المواطنٌن من جراء العملٌات فً المستشفٌات دراسة اسباب عزوؾ 

 000الحكومٌة

6393 

دراسة االداء االنتاجً لثالثة عروق من السمات الٌابانً خالل فصلً 
 الخرٌؾ...

5356 

 000 5099(80ECدراسة التؤثٌرات السمٌة لمبٌد االدؼال كولوتوبٌن )

 5366 االنتاجٌة والتناسلٌة...دراسة التاثٌرات الوراثٌة والبٌئٌة فً بعض الصفات 

دراسة التنوع االحٌائً للطحالب الملتصمة على نبات المصب والطٌن فً نهر 

 000دجلة

5600 

 5666 000دراسة التنوع الوراثً لضروب مختلفة من الفلفل الحلو

 5365 دراسة التنوع الوراثً للجاموس العرالً باستخدام تمنٌتً...

 5563 لبعض البولمٌرات المحورة من متعدد كلورٌد...دراسة الثباتٌة الضوئٌة 

 6950 000دراسة الخصائص البصرٌة والكهربائٌة لمركب بولً ستاٌرٌن

 6878 000دراسة الخصائص التركٌبٌة والكهربائٌة لمركبات البارٌوم تٌتانٌت

 6886 000دراسة الخصائص التركٌبٌة والكهربائٌة والمؽناطٌسٌة للفراٌت الثانوي

 6887 000دراسة الخصائص الطٌفٌة لصبؽة الرودامٌن

 6885 000دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة الؼشٌة اوكسٌد الكادمٌوم

 6897 000الرلٌمة المرسبة mnseدراسة الخصائص الكهربائٌة الؼشٌة 

 6908 000دراسة الخواص البصرٌة والكهربائٌة ومحدد المدرة البصري للصفات

 ZNS: CA  000 6906دراسة الخواص التركٌبٌة والكهربائٌة الؼشٌة المركب 

 6944 000دراسة الخواص الطٌفٌة والبصرٌة لضحٌة الفٌنو

 5006 000دراسة الخواص الطٌفٌة والحرارٌة للجزٌئتٌن )تالشً مثٌل االلمنٌوم(

 6907 000دراسة الخواص الكهربائٌة والبصرٌة للمتراكب البولٌمري

 6869 000دراسة الخواص النووٌة لنظائر 

 5505 000دراسة الدور الولائً للمستخلص المائً لنبات الزعفران

دراسة الرٌاح الشمالٌة والشمالٌة الشرلٌة واثرها فً بعض عناصر وظواهر 
 مناخ العراق

5056 

 6955 000دراسة الصفات االمتزاجٌة للمحلول المائً

والكٌمٌائٌة وتمدٌر الفٌنوالت وبعض العناصر دراسة الصفات الفٌزٌائٌة 
 000الثمٌلة

6970 

دراسة العاللة الوراثٌة الجزٌئٌة والكمٌة بٌن ثالثة مجتمعات سكانٌة لذبابة 
 الدودة الحلزونٌة للعالم المدٌم

5684 

دراسة العاللة بٌن بعض المعاٌٌر الفسلجٌة وفصائل الدم فً النساء 
 المجهضات والحوامل فً محافظة المادسٌة 

765 

 6946 000دراسة العوامل المإثرة على انتمال اشعة اللٌزر فً منظومة االتصاالت

 5047 دراسة الماٌكوبالزما لمعالجة الحاالت العمم فً الرجال فد مدٌنة البصرة

دراسة المسببات الماٌكروبٌة الشائعة لالسهال لدى االطفال دون خمس 
 سنوات من العمر ...

5546 

 5356 دراسة المكونات الكٌمٌائٌة للعسل وفعالٌته المضادة للمإكسدات...



 5065 000دراسة الهٌؤة الكروموسومٌة لنوع من اسمان المٌاه العذبة العرالٌة

 806 دراسة امكانٌة تخوٌل منطمة جزرة حدٌدٌة الشط الى محمٌة طبٌعٌة 

 6954 دراسة انتمال طالة الفلورة داخل جزٌئات الوسط الفعال اللٌزري

دراسة بعض التؤثٌرات الفسٌولوجٌة والنسجٌة لمبٌد داٌمولٌت فً الفئران 

 000المختبرٌة

5055 

 5553 والنسجٌة لدواء...دراسة بعض التاثٌرات الفٌسولوجٌة 

 5596 دراسة بعض التؽٌرات المرافمة لتلمٌح وتعد ثمار النخبل...

 5565 دراسة بعض التؽٌرات المناعٌة والفسلجٌة والهرمونٌة والكٌموحٌوٌة...

 5664 دراسة بعض الجوانب المناعٌة لمرض داء االكٌاس العدرٌة

المرضى المصابٌن بداء دراسة بعض الجوانب المناعٌة والجزٌئٌة فً 
 المموسات العٌنً

5660 

 5545 دراسة بعض الجوانب الوبائٌة والمإشرات الهرمونٌة...

 6870 000دراسة بعض الخصائص  الفٌزٌائٌة آلوكسٌد المؽنٌسٌوم

 6880 000دراسة بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لمتراكبات بولً ستاٌرٌن

 5609 على بعض أنواع من الحشرات دراسة بعض الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة

دراسة بعض العناصر والمركبات العضوٌة فً نماذج من الفتات 
 000الصخري

6975 

دراسة بعض المعاٌٌر الفسلجٌة والوراثٌة الخلوٌة لدى مرضى بٌتاثالسٌمٌا 

 000العظمى

5674 

دراسة بعض المإشرات الخلوٌة الوراثٌة والفسٌولوجٌة المرافمة للشٌخوخة 
 المبكرة للرٌاضٌٌن وؼٌرالرٌاضٌٌن

5735 

دراسة بعض المإشرات المناعٌة والكٌموحٌوٌة لدى مرضى الفشل 
 000الكلوي

5033 

دراسة بعض حاالت االجهاد ودور اللبتٌن فً لعض المعاٌٌر الهرمونٌة 
 والكٌموحٌوٌة والمناعٌة فً ذكور الجرذان البٌض

5677 

النزرة فً ضفاؾ نهر دجلة وسط  دراسة بعض معاٌٌر التلوث بالعناصر
 مدٌنة...

5576 

 5656 000المعزولة HEL: COBACTORدراسة بكترولوجٌة وراثٌة على بكترٌا 

 5046 000دراسة بكترٌولوجٌة لبعض اجناس البكترٌا السالبة

فً التهاب  Naemophilus Influenzaeدراسة بكترٌولوجٌة لبكترٌا 

 000اللوزتٌن

5056 

 Faecalis Enterococcus   5057دراسة بكترٌولوجٌة وجزٌئٌة لبكترٌا 

 5668 000المعزولة proteus mirabilisدراسة بكترٌولوجٌة وجزٌئٌة للنوع 

 5050 000دراسة بٌئٌة على مجتمع الهائمات الحٌوانٌة

دراسة بٌئٌة لمجنمع الفمرٌات الماع الصؽٌرة والمرافمة لنبات الشمٌالن 
 000المائً

5680 

 6953 000دراسة تؤثٌر أضافة اوكسٌد الخارصٌن النانوي

 6960 000دراسة تؤثٌر اعلومات تشفٌل بالزما الوهج الكهربائً

 5544 دراسة تاثٌر االشعة الكخرومؽناطٌسٌة للهاتؾ النمال فً بعض المعاٌٌر...

 6875 000دراسة تؤثٌر البالزما ؼٌر الحرارٌة على الخصائص التركٌبٌة

 5553 دراسة تاثٌر التدعٌم بجسٌمات كاربٌد السلٌكون...



 5045 000دراسة تؤثٌر الترب المعاملة بالمواد النانوٌة

 6879 000دراسة تؤثٌر التشوٌب بالكوبالست والنحاس

 5067 000دراسة تؤثٌر الحٌاة تحت السطحٌة على الخصائص الجٌوتكنٌكٌة

 5638 000فً االجهاد المائًدراسة تؤثٌر الماء المعالج مؽناطٌسٌا 

 5588 دراسة تاثٌر المخلفات النباتٌة والحٌوانٌة والفطر االحٌائً...

 5645 000دراسة تؤثٌر المعالجة المؽناطٌسٌة لمحلول المؽنٌسٌوم

 5655 000على نمو وحٌوٌة االمٌبا lactobaci llusspecioدراسة تؤثٌر بكترٌا 

دراسة تؤثٌر درجة حرارة الماعدة والتشوٌب بالفلور على الخصائص 
 SNOZ 000التركٌبٌة والبصرٌة الؼشٌة 

6964 

 6876 000( الخصائص التركٌبٌة والبصرٌةCUدراسة تؤثٌر شائبة النحاس )

 5566 دراسة تاثٌر طرق االستخالص على مكونات الزٌوت العطرٌة..

اللٌزرعلى خواص محالٌل الكادمٌوم والحدٌد دراسة تؤثٌر لدرة وطول موجة 
 000النانوي

6900 

 5363 دراسة تجرٌبٌة لحموضة  الكرش الحاد تحت الحاد وتاثٌره على مستوى...

دراسة تجرٌبٌة وجزٌئٌة للبكترٌا المصاحبة لحاالت الحروق فً محافضة 
 مٌسان

5557 

 5004 000المتؽٌرات الكٌمٌائٌةدراسة تحلٌلٌة عن التلوث بالعناصر الثمٌلة وبعض 

دراسة تحلٌلٌة الهم المدرات العملٌة والحركٌة والمهارٌة لالعبً سٌؾ 
 المبارزة والسٌؾ ..

5;94 

 855 دراسة تحلٌلٌة للعوامل البٌئٌة المإثرة على انتاج التمور فً محافظة البصرة 

( Tmsبنظام )دراسة تحلٌلٌة للمتطلبات المانوٌة والفنٌة واالدارٌة للعمل 
 النتمال الالعبٌن العرالٌٌن 

5737 

 5073 000دراسة تحلٌلٌة لمحتوى المواد الدراسٌة فً لسم علوم الحٌاة 

دراسة تحلٌلٌة لمكونات اللٌالة الصحٌة وفك البرامج الهادفة لها فً الرسائل 
 واالطارٌح الجامعٌة العرالٌة ... 

5736 

 5683 000الحٌاتٌة لعائلتٌن من رتبة العمربٌاتدراسة تشخٌصٌة وبعض الجوانب 

 5678 000دراسة تشخٌصٌة وحٌاتٌة لعلمة المٌاه العذبة

 5084 000دراسة تشرٌحٌة تصنٌفٌة لبعض من نباتات العائلة السوسبٌة

 Agrostideaeدراسة تشرٌحٌة تصنٌفٌة وجزٌئٌة الجناس من العشٌرة 
(Poacere) Dum000 

5656 

 Asteraceae  5658دراسة تشرٌحٌة ممارنة لبعض انواع العائلة المركبة 

 5653 000دراسة تشرٌحٌة ممارنة لمراتب من عائلة عرؾ الدٌن

 5085 000دراسة تشرٌحٌة وكٌمٌائٌة لبعض أنواع العائلة التوتٌة

 5056 000دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة وكٌمونسجٌة للؽدة الدرلٌة

ممارنة النواع مختلفة لبعض عوئٌالت العائلة النخٌلٌة فً دراسة تشرٌعٌة 
 العراق

5640 

من العائلة  Astraga lustدراسة تصنٌفٌة حٌاتٌة النواع معٌنة من جنس 

 000البمولٌة

5086 

 5068 (Chenopodiaceae, Salsolalدراسة تصنٌفٌة النواع الجنس )

 5646 000دراسة تصنٌفٌة لبعض أجناس العائلة الحلٌبٌة



 oleaceae 000 5093دراسة تصنٌفٌة لبعض انواع جنس 

 :Crustacea: Copepodaدراسة تصنٌفٌة مظهرٌة لبعض أنواع رتبة 
Cyclopoida 000 

5679 

دراسة تصنٌفٌة مظهرٌة لبعض انواع عائلة لفازات االوراق من رتبة نصفٌة 
 000االجنحة

5675 

 URTICAL , PARIE TARIAدراسة تصنٌفٌة ممارنة آلنواع من جنسً 

000 

5637 

 5645 دراسة تصنٌفٌة ممارنة لمراتب من العائلة السوسنٌة النامٌة برٌا فً العراق

 5685 000دراسة تصنٌفٌة وجزٌئٌة لثمانٌة انواع من العمارب

فً العاملٌن فً مصفى ذي لار  CYPIAIدراسة تعدد االشكال الوراثٌة للجٌن 

 النفطً

5096 

البالٌوسٌن(  -مٌة آلطٌان تكوٌن الممدادٌة )الماٌوسٌن المتؤخردراسة تمٌٌ
 000النتاج سواحل حفر االبار النفطٌة

5065 

 5050 000دراسة تلوث التربة والمٌاه لمولع الطمر الصحً

 5558 دراسة جزٌئٌة لجٌنً وعاللته ببعض المتؽٌرات..

 5657 000دراسة جزٌئٌة لعدد من عوامل االلتصاق لبكترٌا 

دراسة جٌوتكتٌكٌة الطراؾ حوض سد شبوه سور لبعض االؼراض 
 الهندسٌة

5064 

 6975 000دراسة حركٌة ثرمودٌنامٌكٌة المتزاز مركب التتراساٌكلٌن

دراسة حركٌة وثرمودٌنامٌكٌة المتزاز بعض االصباغ باستخدام اوراق 

 000الكالبتوز

5003 

 6978 000دراسة حركٌة وثرمودٌنامٌكٌة المتزاز صبؽة أخضر

دراسة حٌاتٌة وبٌئٌة وتشخٌصٌة للمتطفل على فراشة اوراق السدر فً 
 محافظة الدٌوانٌة

5590 

دراسة حٌوٌة وتشخبص جزٌئً لداء االكٌاس العدرٌة فً المضائؾ 
 000الوسطٌة اعتماد على تحلٌل تتابع الجٌنات

5666 

دراسة سرٌرٌة ودلٌة وجزٌئٌة للجاموس المصاب بمرض الحمى 
 000المالعٌة

5505 

 5504 000دراسة سرٌرٌة وعالجٌة للفترة النفاسٌة البمار الحلوب العرالٌة

 5036 000دراسة شكلٌائٌة ونسجٌة فً نوعٌن من الطٌور العرالٌة

 6947 000دراسة طالات التنشٌط المشطٌة والحرارٌة لكاشؾ االثر النووي

 -من المركب بارادراسة طٌفٌة وتحلٌلٌة لمعمدات لواعد شؾ مشتمة 

 000امٌنو

6977 

 6956 000دراسة عملٌة ونظرٌة لمستوٌات الطالة االلكترونٌة

دراسة عن االسباب فً عزوؾ االطباء االختصاصٌٌن عن العمل فً 
 000العٌادات

6395 

دراسة فسلجٌة لتؤثٌر حامض الجٌرلٌن والسٌالسٌلٌن فً النمو 

 000الخضري

5648 

ممارنة للكلى بٌن نوعٌن من الفمرٌات المنفذ وطائر دراسة فسلجٌة ونسجٌة 
 000السمان

5090 

 5556 دراسة فسٌولوجٌة وجزئٌة لتاثٌر مادة...



 5598 دراسة فسٌولوجٌة وجزٌئٌة لتاثٌر بعض منظمات النمو...

 5533 دراسة فسٌولوجٌة ووراثٌة لمرضى السكري النوع الثانً...

 5088 000االخضر دراسة فعالٌة بعض مستخلصات الطحلب

دراسة كٌمونسجٌة مناعٌة وعالجٌة فً الفئران المصنعة والمصابة 
 باالكٌاس الصدرٌة

5608 

 5563 دراسة كٌمٌاء نسجٌة مناعٌة للكشؾ عن وجود فاٌروس الورم....

دراسة كٌمٌاوٌة وباٌولوجٌة لبعض المركبات االٌض الثانوي المستخلص من 
 000اوراق نبات

5094 

 5534 لبعض المعاٌٌر الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة فً النساء المصابات...دراسة 

 5535 دراسة لبعض المإشرات المناعٌة لمرض الجلطات الملبٌة والمصابٌن..

دراسة لعملٌة استخالص حامض التانن فً ازالة الفلزات الثمٌلة من المٌاه 
 الصناعٌة

6986 

 5673 000دجلةدراسة لمجتمع الطحالب )الداٌتومات( فً نهر 

 5587 دراسة لمرض لفحة سعؾ النخٌل المتسبب عن الفطر...

 5530 دراسة ماٌكروبٌة وجزٌئٌة للحسٌات البكتٌرٌة الهوائٌة...

 5585 دراسة متالزمة االبنٌة المرٌضة فً مدٌنة بعموبة

 5063 000دراسة مسحٌة ووصفٌة لبعض ٌرلات الذباب

 5659 000المعزولة ESCHERICHIA COLIدراسة مصلٌة وجزٌئٌة لبكترٌا 

 5664 000دراسة مظهرٌة وتشرٌعٌة ممارنة النواع من ذوات الفلمتٌن

 5096 000دراسة مظهرٌة ونسجٌة للؽدة الملحمٌة والؽدة

 D 000 5098-2,4دراسة ممارنة سمٌة مبٌدي االعشاب 

 5658 دراسة ممارنة لبعض الممرضات البكتٌرٌة السرٌرٌة والبٌئٌة

 865 دراسة ممارنة لبعض طرائك تمدٌر االنموذج الدٌنامٌكً المكانً الخاصة ..

 5065 000دراسة ممارنة لتحدٌد سرعة الموجات الزلزالٌة

 5035 000دراسة ممارنة للمحتوى البالزمٌدي للبكترٌا المخمرةلسكر الالكتوز

كتاب دراسة ممارنة لمفاهٌم الدٌممراطٌة وحموق االنسان المنضمٌة فً 
 التارٌخ للصؾ السادس االدبً...

953 

دراسة ممارنة مظهرٌة ونسجٌة لالعور وعاللته بالبٌئة الؽذائٌة فً بعض 
 الحٌوانات

5070 

دراسة ممارنةالهم المإشرات الوظٌفٌة للجهازٌن الدوري والتنفسً وفك 
 برامج تدرٌبٌة مختلفة تدرٌبٌة ..

3738 

 5537 البهاق...دراسة مناعٌة وجزٌئٌة لمرضى 

 5350 دراسة مناعٌة ونسجٌة لتمٌم كفاءة لماحات االنفلونزا التجارٌة المستخدمة...

النوع االول فً عٌنة من المرضى  -دراسة مناعٌة ووراثٌة لدى السكري
 العرالٌٌن

5095 

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

579 

فسلجٌة لتؤثٌر بذور التفاح فً فعالٌة الجهاز التناسلً  -دراسة نسجٌة
 الذكري فً الجرذان البٌض

5676 

التجاري على ذكور  Chlorpyrifosدراسة نسجٌة وجزٌئٌة لتؤثٌر مبٌد 

 الجرذان البالؽة

5503 



المستخدمة فً دراسة نظرٌة بعض العوامل المإثرة فً سلون دالة الموجه 
 انشتاٌن -تكثٌؾ ٌوز

6966 

 6903 انٌشتاٌن -دراسة نظرٌة لسلون دالة الموجه فً تكثٌؾ بوز

 6965 دراسة نظرٌة لفحص نمل االلكترون خالل نمطتٌن كمٌتٌن ممترنتٌن

 6905 000الزوجٌة -دراسة نظرٌة للخواص النووٌة لالنوٌة الزوجٌة

لخارجٌة والداخلٌة فً المطط دراسة وبائٌة وتشخٌصٌة للطفٌلٌات ا
 000المنزلٌة

5663 

 5536 دراسة وبائٌة وتشخٌصٌة مظهرٌة وجزٌئٌة لداء اللشمانٌا...

 5607 دراسة وبائٌة ومناعٌة لطفٌلً اللٌشمانٌا الجلدٌة الكبرى

دراسةممارنة فً المناخ النفسً المدرسً والرضا واالداء الوظٌفً بٌن 
 المناطك النائٌة والمركزمدرجات التربٌة الرٌاضة فً 

5757 

 569 الدرة السنٌة شرح الفوائد الفمهٌة 

 8;;5 الدرس الداللً فً شروح دٌوان الحماسة البً تمام

 6758 الدرس الصوتً عند احمد فارس الشدٌاق

هـ( فً كتابه متشابه المران 588الدرس اللؽوي عند أبن شهر آشوب )ت

 والمختلؾ فٌه

6655 

 6807 000لٌن أبن الحاجب وأبن الؽواصالدرس النحوي 

 :636 000الدعاء فً نشر عصر صدر االسالم

الدعاٌة المذهبٌة والسٌاسٌة فً بالد المؽرب خالل المرنٌن الثانً والثالث 
 الهجرٌٌن

66<< 

الدكتور عبد الوهاب المسٌري ومنهجه فً دراسة الدٌانة الٌهودٌة والفكر 
 دراسة وصفٌة –الصهٌونً 

706 

 6594 الدكتور فاخر هاشم الٌاسري وجهوده اللؽوٌة

 646 الدكتور فرٌد االنصاري )رحمه هللا( ومنهجه فً الدعوى الى هللا

 6646 الدالالت السٌاسٌة فً االساطٌر والمالحم العرالٌة المدٌمة

 6674 داللة االسماء ذات االصل اللؽوي الواحد فً المخصص البن سٌده...

 6694 فً المراءات الواردة فً تفسٌر المران العظٌم للسنحاويداللة التمارٌر 

 6853 داللة المصطلح النحوي عند الكوفٌٌن فً ضوء الدراسات المعاصرة

 6854 الداللة النحوٌة فً االحادٌث الممدسة

 5655 داللة النظم المنشئٌة فً العمارة )المطار أنموذجا"(

 6776 الداللة عند زٌن الدٌن الرازي ...

دلٌل تطبٌك موازنة البرامج واالداء لتحمٌك االهداؾ االستراتٌجٌة فً االمانة 
 العامة لمجلس الوزراء حالة دراسٌة

5480 

 2003الدوافع السٌاسٌة وااللتصادٌة لظاهرة االرهاب الدولً بعد عام 
 العراق انموذجا

957 

 5456 مخرجات العمل...دور ادارة االحتواء العالً للموارد البشرٌة فً تعزٌز 

 5404 دور ادارة االداء فً تحمٌك النجاح  المنظم بحث تحلٌل...

 5536 دور ادارة تعالدات المرافك العامة وفك نظام البناء واالستؽالل..

دور االحزاب والموى السٌاسٌة العرالٌة فً صنع السٌاسة العامة بعد عام 
2005 

944 

 6546 لوى االمن الداخلًدور االدعاء العام فً جرائم 



 6565 دور االدعاء العام فً حماٌة المال العام فً العراق : دراسة ممارنة 

دور االستثمار االجنبً ؼٌر المباشر فً تنشٌط البورصة : سوق العراق 
 لالوراق المالٌة وسوق عمان انموذجا" 

6098 

 5>65 الصلٌبٌة...دور االسرة البوٌونٌة فً تارٌخ مملكة بٌت الممدس 

 6509 دور االعتبار الشخصً فً عمد االشؽال العامة )دراسة ممارنة( 

 6070 دور االعتماد المستندي فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة فً المصارؾ 

 6385 دور االمم المتحدة فً مكافحة االرهاب

 6086 دور االٌفاء بمتطلبات الرلابة الداخلٌة على العملٌات االلكترونٌة ..

 6565 دور التحكٌم التجاري فً منازعات الملكٌة الصناعٌة

 6065 دور التدلٌك الداخلً فً ترصٌن اداء البنن المركزي العرالً

دور التؽطٌة االخبارٌة التلفزٌونٌة فً تشكٌل اتجاهات الجمهور ازاء الحشد 
 الشعبً...

36 

بالولت ونشر  الموجهةدور التكامل بٌن تمنٌتً التكلفة على اساس الوظائؾ 
 وظٌفة الجودة فً تحمٌك المٌمة المضافة للزبون

5445 

 6537 دور التنافر المعرفً وصورة الذات فً اتخاذ المرار لدى المدخنٌن

الدور التنموي لصنادٌك الثروة السٌادٌة فً بلدان مختارة مع اشارة خاصة 
 الى صندوق تنمٌة العراق 

6658 

 5550 والتخطٌط االستراتٌجً فً تطوٌر الموارد البشرٌة...دور التنمٌة االدارٌة 

 5076 000دور الثاٌموكوٌنون فً مستوى التعبٌر الجٌنً

 6333 000دور الثمافة التنظٌمٌة فً تعزٌز ممارسات الشفافٌة المالٌة

 6585 000دور الجنسٌة فً ممارسة الحماٌة الدبلوماسٌة

فً تحدٌد المخاطر المالٌة للدٌن العام على دور الجهاز االعلى للرلابة المالٌة 
 وفك معٌاري ...

6609 

 5608 دور الحدث الدٌنً فً التطوٌر الحضري مدٌنة كربالء الممدسة حالة دراسٌة 

 6386 000الدور الدولً لحلؾ الناتو )مكافحة االرهاب(

الدور الرلابً لمجلس المحافظات ومدى مساهمة فً الحد من ظاهرة الفساد 

 000داري والمالًاال

6343 

 6040 دور السٌاسة النمدٌة فً جذب االستثمار االجنبً المباشر لدول مختارة...

 738 ( 2015-2003الدور السٌاسً للحركات االجتماعٌة فً العراق )

دور السٌلٌنٌوم والبراسٌنوالٌد فً النمو والمركبات الفعالة لنبات 

 000الكزبرة

5655 

 6387 000تعزٌز االمن االجتماعًدور الشباب فً 

دور الشبكات الخضراء فً االستدامة الحضرٌة للمدن )حالة دراسٌة مدٌنة 
 اربٌل( 

5596 

 5390 دور الشفافٌة االستراتٌجٌة فً الحد من الفشل التنظٌمً...

 968 دور الطالة فً التوجه االستراتٌجً الروسً تجاه االتحاد االوربً

دور العامل االلتصادي فً التحوالت الفكرٌة للعمارة العرالٌة دراسة فً 
 االبنٌة الحكومٌة العامة 

5630 

 5558 دور العاللات العامة فً التوعٌة االمنٌة بمخاطر االرهاب...

 6336 000دور العاللات العامة فً تعزٌز جودة الخدمة العلوٌة

 666 دور العلماء فً تعزٌزالهوٌة والنهوض باالمة 



 63:7 دور العملٌات الجٌومورفولوجٌة فً تشكٌل المظهر االرضً...

دور العوامل الجؽرافٌة فً زراعة اشجار الفاكهة فً ناحٌة الحسٌنٌة فً 
 محافظة كربالء 

754 

 735 00دور الفضاءات الموجهة فً ترتٌب اولوٌات الراي العام

المانون الدولً فً الحد من التؤثٌرات البٌئٌة للظواهر الؽبارٌة فً دور 
 العراق

6537 

دور المنوات الفضائٌة العرالٌة فً تعزٌز المضاٌا الدٌممراطٌة لدى 
 000الجمهور

6630 

 6365 000دور المواعد المانونٌة فً الحد من جرائم الوظٌفٌة العامة

 6334 000استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌةدور الموة التنظٌمٌة فً تحدٌد 

 5405 دور المٌادة التحوٌلٌة المدركة فً تعزٌز توجهات المسار الوظٌفً المتملب...

 6634 دور اللجان الوطنٌة فً تطبٌك المانون الدولً االنسانً)دراسة ممارنة( 

دور المحكمة االتحادٌة العلٌا فً ارساء مبدأ الفصل بٌن السلطات دراسة 
 ممارنة 

6677 

دور المدرستٌن الوالعٌة واللٌبرالٌة فً السلون السٌاسً الخارجً للوالٌات 
 المتحدة االمرٌكٌة

956 

 5436 دور المدلك الخارجً فً الرلابة البٌئٌة للشركات النفطٌة

 766 دور المرأة الجزائرٌة فً الثورة التحرٌرٌة 

 5577 دور المستخلصات المائٌة لبعض النباتات فً تحوالت النتروجٌن..

دور المسلسالت التلفزٌونٌة فً تشكٌل صورة العراق )دراسة ممارنة لمناتً 
 العرالٌة والشرلٌة(

39 

 38 دور المسلسالت التلفزٌونٌة فً تشكٌل صورة العراق...

دور المصارؾ االسالمٌة فً صنادٌك االستثمار وامكانٌة تطبٌمها فً العراق 
.. 

6090 

دور المناخ فً تباٌن االستهالن المائً لمحصول المطن فً وسط وجنوب 
 العراق

643; 

دور المنظمات الضؽطٌة السطحٌة فً تباٌن المى الحراري الٌومً فً 
 العراق

6464 

 6408 000لالدارة الوسطى فً تسوٌة التعوٌضات التؤمٌنٌةدور المهارات االدارٌة 

 6345 000دور الموازنات التخطٌطٌة االستثمارٌة فً تموٌم اداء االدارة المحلٌة

 6000 دور المإسسة العسكرٌة ..

 877 دور النظام السٌاسً فً بناء البعد السٌاسً لالمن االنسانً العراق انموذجا

 5449 اعادة توزٌع الدخل المومً...دور النظام الضرٌبً فً 

دور النمط المٌادي فً ادارة االزمات دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من مدٌرٌات 
 وزارة الداخلٌة

5397 

 364 م ( 870-799هـ /256-183دور أئمة اهل البٌت )ع( فً الحٌاة العامة ) 

 6877 لابل -جسر -دور تذبذب الجسر فً نمل االلكترون خالل نظام مانح

دور تكنلوجٌا المعلومات فً تنفٌذ الستراتٌجٌة دراسة حالة فً شركة 
 االستكشافات النفطٌة

5466 

 5555 دور تنظم المعلومات االدارٌة فً االداء الستراتٌجً دراسة حالة...

 5485 دور حوسبة االجراءات االدارٌة فً تحسٌن اداء دائرة االصالح العرالٌة...

 5359المالٌة االتحادي فً تدلٌك الدور االشرافً للبنن دور دٌوان الرلابة 



 المركزي..

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تموٌم اداءاالدارة الضرٌبٌة لرفع 
 كفاءة نظام الرلابة ..

6606 

دور زٌؽٌنو برجنسكً فً توجٌه االستراتٌجٌة الخارجٌة للوالٌات المتحدة 
 االمرٌكٌة

6565 

االوراق المالٌة فً جذب االستثمار االجنبً ؼٌر المباشر للمطاع دور سوق 
 المصرفً ..

6084 

 5364 دور شفافٌة االبالغ المالً فً رلابة االداءالمالً الحكومً..

دور ضرٌبة الدخل فً تحمٌك االهداؾ االلتصادٌة فً العراق بحث تطبٌمً 
 فً الهٌئة العامة للضرائب 

6605 

والتضخٌم فً تمٌٌم االسهم العادٌة دراسة تحلٌلٌة فً دور ضرٌبة الدخل 
 عدد من الشركات الصناعٌة المساهمة ..

6605 

 6565 000دور عمود التحوٌل العمارٌفً تخفٌؾ أزمة السكن

 6535 000دور لانون بنفورد فً كشؾ االحتٌال الضرٌبً

 6346 000دور محافظة بابل فً تحسٌن الوالع البٌئً

 5367 الحسابات فً تموٌم المٌاس واالفصاح المحاسبً...دور مرالب 

 5556 دور مستارجات حشرتً الصرصر االمرٌكً...

 6534 000(6دور معٌار المحاسبة الدولً فً المطاع العام رلم )

 5455 دور مكونات نظم المعلومات االدارٌة فً تحمٌك جودة الخدمات الصحٌة

البشرٌة فً فاعلٌة ادارة االزمات دور ممارسات ادارة الموارد 

 000التنظٌمٌة

6356 

 5368 دور نظام احصاءات مالٌة الحكومة...

 5467 دور نظامً التصنٌع الرشٌك وخفٌؾ الحركة فً استدامة االدائٌن...

 5463 دور نظرٌة تبادل المائد العضو فً تعزٌز الثمة والرضا الوظٌفً...

 6783 1958-1946النواب العرالً دور نواب المنتفن فً مجلس 

 >657 1932دور نوري السعٌد فً الحٌاة الحزبٌة حتى العام 

دور وثٌمة تؤمٌن ضمان االمانة العامة فً تطوٌر نشاط التؤمٌن وضمان 
 000حموق الجهات المستفٌدة

6406 

 6007 2003دور وزارة الخارجٌة فً صنع سٌاسة العراق الخارجٌة بعد 

التدلٌك والفحص الضرٌبً فً تحسٌن جودة االلرارات دور وظٌفة 
 الضرٌبٌة...

5453 

 6384 000فً صنع المرار (CIAدور وكالة االستخبارات المركزٌة االمرٌكٌة )

 5389 دور والء العاملٌن ووظائؾ ادارة الموارد البشرٌة فً تعزٌز الحصة...

 654 دورالداعٌة فً تحمٌك التكافل االجتماعً فً االسالم

 5696 دورالورشة المسرحٌة فً تطوٌر اداء الممثل

 957 دول مجلس التعاون الخلٌجً وادرة االزمات االللٌمٌة  )ازمة الٌمن انموذجا(

 6666 الدٌارات الشامٌة واثرها الفكري فً المرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن

 ;675 دٌر الزور فً العهد  العثمانً

 >;66 ه656االحوال العامة حتى نهاٌة العصر العباسً  دراسة فً –دٌر العالول 

الدٌممراطٌة التوافمٌة واثرها على النظام السٌاسً فً العراق فً ظل دستور 
2005 

956 



 8>64 الدٌممراطٌة عند جون دٌوي

الدٌنامٌة الحضرٌة والرإٌة الستراتٌجٌة لتصامٌم المدن )مدٌنة البصرة 
 أنموذجا"( 

5656 

 5636 الطراز فً عمارة المساجدالمعاصرةدٌنامٌة 

 5676 الدٌنامٌكٌة واشتفاالتها فً تصمٌم المنتجات الصناعٌة لاللفٌة الثالثة

 

 

 

 

 حرؾ )ذ(
 

 >646 الذكاء االستراتٌجً واثره فً تعزٌز الثمة التنظٌمٌة السٌاحٌة

 6455 االعدادٌةالذكاء الروحً وعاللته بالمعتمدات المعرفٌة لدى طلبة المرحلة 

 6476 الذكاء الروحً وكشؾ الذات وعاللتهما بالتفكٌر االٌجابً لدى طلبة الجامعة

 6456 الذكاء السٌال لدى دارسً االبتدائٌة والمتوسطة واالعدادٌة

 

 

 

 حرؾ )ر(
 

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

89 

 6475 راس المال النفسً االٌجابً وعاللته بالمعرفة الضمنٌة لدى طلبة الجامعة

 >>>5 000الرباعٌات فً الشعر العرالً الحدٌث

 >7>5 رثاء االباء البنائهم وشكواهم فً الشعر الهذلً



الرجال الذٌن حكم علٌهم ابن حٌان بسرلة الحدٌث فً كتابة المجروحٌن 
 دراسة تحلٌلٌة تطبٌمٌة 

344 

 :;>5 الرجعٌات الثمافٌة فً لصٌدة الرواد العمودٌة

 ;5>5 الرحلة الخٌالٌة فً شعر المهجر

الرحلة العلمٌة فً االندلس الى بلدان المشرق االسالمً من خالل كتاب 
 البلدان...معجم 

66<: 

 :658 الرحلة واثرها فً تنمٌة المعجم العربً تهذٌب اللؽة لالزهري انموذجا

 555 رد المبٌع وأثاره على المتحالدٌن فً الفمه االسالمً 

هـ( على النحوٌٌن فً كتابه كشؾ المشكالت وأٌضاح 543ردود التالولً )

 المعضالت

6833 

 5;;5 فً شرح نهج البالؼةردود التستري على أبن أبً الحدٌد 

 450 رسالة التنزٌهات للشٌخ دمحم بن ابً بكر المرعشً الملمب ساجملً زاده 

هـ( دراسة فً ضوء علم 449رسالة الصاهل والشاحج البً العالء المعري )

 اجتماع االدب

635: 

 435 الرسالة الكالمٌة للشٌخ حسن الجواري الحسٌنً..

 375 الجوري الحسٌنً .. الرسالة الكالمٌة للشٌخ حسن

 457 الرسالة المنٌرة لالمام ابن كمال باشا  ..

 6359 رسائل أبن حزم االندلسً فً ضوء نظرٌة التوصل

رسائل االمام علً )علٌه السالم( فً نهج البالؼة جمالٌات االتصال وتحوالت 
 المراءة

635; 

 6365 000الرسائل فً فضائل أهل االندلس

 6837 000والوصاٌا فً نهج البالؼةالرسائل 

الرسملة فً المصارؾ التجارٌة واثرها فً كفاءة االستثمار دراسة ممارنة 
 فً عٌنة منى المصارؾ التجارٌة ..

6077 

 358 الرسول الكرٌم وعترته الظاهرون )ع( .

الرضا الوظٌفً االنتاجٌة العلمٌة العضاء هٌؤة التدرٌس وعاللتها باالداء 
 االداري ومستوى التحصٌل فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

5756 

الرعاٌة التفاعلٌة وعاللتها بمرونة االنا والتممص الوجدانً لدى المرشدٌن 
 التربوٌٌن

6576 

 664 رعاٌة المعولٌن فً االسالم )دراسة دعوٌة( 

 768 ( 1832-1789الرق فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة )

 879 (2014-2006ومً فً العراق للمدة )الرلابة البرلمانٌة واالداء الحك

 6595 000رلابة البنن المركزي على المصارؾ

 6664 رلابة على االختصاصات المالٌة للوحدات االدارٌة الالمركزٌة 

 6665 الرلابة على االٌرادات العامة توزٌعا" وانفالا" فً التشرٌع المالً العرالً 

 6657 الرلابة على الحملة االنتخابٌة فً العراق دراسة ممارنة 

 6695 الرلابة على دستورٌة المعاهدات الدولٌة فً العراق 

 6549 الركن المعنوي واثباته فً الجرائم الشكلٌة

 6569 رهاب الساح وعاللته بملك فمدان الحب والرعاٌة الوالدٌة

 339 الرواة الذٌن لال فٌهم االمام احمد ممارب الحدٌث 

 366 الرواٌات التارٌخٌة الئمة اهل البٌت فً كتاب تفسٌر المٌزان للطبطبائً 



 6343 000العربً رواٌة االجٌال فً االدب

الرواٌة التارٌخٌة فً كتاب )ؼرر الفوائد ودرر المائد( للشرٌؾ المرتضى 
 م(1044ه/436المتوفى )

668; 

 6335 رواٌة عزرائٌل لٌوسؾ زٌدان دراسة تؤوٌلٌة

 5336 000رواٌة فرانكشتاٌن فً بؽداد 

 5750 الرإى االخراجٌة للعرض التارٌخً فً المسرح العرالً 

 4>>5 الفلسفٌة فً شعر ممطعات صدر االسالمالرإى 

 6757 رٌاضة االلسن عند علماء التجوٌد دراسة صوتٌة

 886 2005رئٌس البرلمان فً النظام السٌاسً العرالً بعد 

 

 

 حرؾ )ز(
 

 653 زبدة االفكار فً شرح المنار لشمس الدٌن دمحم ..

 689 ..زبدة االفكار فً شرح المنار لالمام شمس الدٌن دمحم 

 5669 زجاج الخزؾ الحجري المطفئ وتطبٌماته عى االطٌاؾ العرالٌة 

 >656 1968زكرٌا محً الدٌن ودوره العسكري والسٌاسً فً مصر حتى عام 

 6776 زالت اللسان او المصدٌة...

 78>5 000الزمان والمكان فً دٌوان الموشحات االندلسٌة

فً الجوانب السٌاسٌة م( دراسة 1760-1782لٌم ملن ماري)-زمري
 والحضارٌة

6547 

 754 الزمن فً انماط الثمافة العرالٌة دراسة فً االنثروبولوجٌا المعرفٌة 

 64>5 الزمن فً شعر الجواهري

 685 الزهدعند االمام علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن علٌهما السالم )دراسة فكرٌة( 

 776 وانعكاساتها االجتماعٌةالزواج خارج محاكم االحوال الشخصٌة 

زواهر الجواهر النظائر على االشباه والنظائر للشٌخ صالح بن دمحم بن 
 عبدهللا التمرتاشً ..

506 

 6786 الزٌارة الجامعٌة الكبٌرة...

 

 

 حرؾ )س(
 

 6349 سبل تطبٌك نظام الحوكمة فً مجلس محافظة دٌالى



م 680ه/61بالد الشام سنة سبً ال البٌت )علٌهم السالم( من الطؾ الى 
 )دراسة تارٌخٌة(

668< 

 5405 ستراتٌجٌات ادارة الصراع التنظٌمً واانعكاساتها فً االداء الوظٌفً...

 5509 ستراتٌجٌة العمل والتخصص فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة...

ستراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة وانعكاسها على جودة الخدمة البلدٌة 
 مدٌرٌة بلدٌة كربالء الممدسة دراسة حالة فً

900 

 5694 ستراتٌجٌة تكاثر نوعٌن من االسمان الؽضروفٌة فً المٌاه البحرٌة العرالٌة

 6799 السجون فً مدٌنة بؽداد دراسة فً خططها واسالٌب التعذٌب...

 399 سراج العمول فً منهاج االصول من الباب العاشر..

 394 السراج الوهاج فً حمائك المعراج من بداٌة المخطوط ../ 

 389 السراج الوهاج فً حمائك المعراج من بداٌة الى نهاٌة..

 46>5 السردٌة فً اخبار نفع الطٌب من ؼصن االندلس الرطٌب

السرٌة المصرفٌة كمٌزة تنافسٌة بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العامة 
 والخاصة 

6075 

السعة والدافعٌة العملٌة لذوي المهارات المعرفٌة العلٌا والرانهم لدى طلبة 
 الجامعة

6506 

 6556 (1863-1822سعٌد باشا واثره االداري والسٌاسً فً مصر )

 3;65 سعٌد جاسم الزبٌدي وجهوده فً اللؽة والنحو

 760 السكن العشوائً فً مدٌنة العمارة دراسة فً جؽرافٌة المدن 

 6686 السلب فً اللؽة العربٌة

( 27سلطة االدارة فً الرلابة البٌئٌة فً لانون حماٌة وتحسٌن البٌئة رلم )
 )دراسة ممارنة( 2009لسنة 

6670 

السلطة التمدٌرٌة للملضً فً العاللات المتعلمة باالشخاص ذات العنصر 

 000االجنبً

6305 

 863 السلطة فً فكر مٌشٌل فوكو 

 53 وعاللته بالحاجة االستعراضٌةسلون التهور 

 5376 سلوكٌات العاملٌن فً الشركات التامٌن واثرها فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة...

 5555 السلٌمانٌة فً الملصك االعالنً )دراسة تحلٌلٌة العالنات وزارة الصحة(

 5769 سمات اداء الممثل فً عروض المسرح التجرٌبً العرالً

السمات االسلوبٌة لمعالجة الموضوعة التارٌخٌة فً اعمال نجدة اسماعٌل 
 انزور 

5698 

 5655 سمات التعبٌر الفنً فً الخزؾ اللبنانً المعاصر

 5643 سمات التعبٌر للنحت المعاصرفً الوطن العربً

 5700 السمات الجمالٌة فً عروض مسرح مدٌنة كركون العرالٌة

واثرها فً استخالص الخصائص الجمالٌة للخدمة  سمات المٌادة التسوٌمٌة
 السٌاحٌة...

6487 

 5494 السنارٌوهات المحتملة لتمٌم والع ومتمبل وزارة الدولة لشإون المراه...

 556 السنن االلهٌة فً المران الكرٌم العمل والجزاء انموذجا" 

 445 السهام المارلة فً كبدالزنادلة لماضً المضاة سعد بن دمحم

سوء اداة المشارٌع وكٌفٌة اتعكاسه على ولت تنفٌذ المشروع وارتفاع 
 تكلفته

6350 

 377 سإاالت الصحابة العمدٌة للنبً )ص( فً الصحٌحٌن )دراسةعمدٌة تحلٌلٌة( 



سوسٌولوجٌا االدب الروائً دراسة تحلٌلٌة لنماذج من الروٌات العرالٌة 
 المعاصرة 

709 

فً تموٌل التنمٌة االلتصادٌة فً ضوء تجارب سوق االوراق المالٌة ودوره 
 مختارة مع اشارة خاصة للعراق

6039 

 530 سوق العراق لالوراق المالٌة دراسة شرعٌة التصادٌة 

 5506 السٌارٌو االستراتٌجً الستدامة الموارد المائٌة فً المطاع الزراعً...

المستمبلٌة فً ضوء والامتها  2003سٌاسات التجارة الخارجٌة للعراق بعد 
 تجارب مختارة

6066 

سٌاسات التسعٌر العالمٌة للنفط وتؤثٌرها على التنمٌة االلتصادٌة فً العراق 
  2014- 1980للمدة 

6655 

 6005 2003السٌاسات التعلٌمٌة والتنشئة السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

 940 2003السٌاسات العامة للحد من ظاهرة الهجرة فً العراق بعد عام 

 6055 2003السٌاسات العامة لمكافحة البطالة والفمر فً العراق بعد عام 

 740 السٌاسات المجتمعٌة لمواجهة مخاطر االرهاب فً العراق ..

 5>66 م861-750 –ه 247-132سٌاسة االستمدام عند الخلفاء العباسٌٌن 

 ::67 1975-1964السٌاسة االمرٌكٌة تجاه الوس 

 :;67 1879-1805التخرٌب واثرها فً النهضة المصرٌة الحدٌثة سٌاسة 

 6644 السٌاسة الجنائٌة الموضوعٌة الولائٌة )دراسة ممارنة(

 6789 1958-1920سٌاسة الحكومات العرالٌة تجاه عشائر الفرات االدنى 

)سورٌا  2003السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه المشرق العربً بعد عام 
 انموذجا(

999 

البرازٌل  2005السٌاسة الخارجٌة االٌرانٌة تجاه امرٌكا الالتٌنٌة منذ 
 انموذجا

977 

 6564 2005السٌاسة الخارجٌة العرالٌة فً ظل دستور عام 

 965 2007السٌاسة الخارجٌة الفرنسٌة تجاه اٌران بعد عام 

لٌبٌا السٌاسة الخارجٌة المطرٌة والتحوالت السٌاسٌة فً المنطمة العربٌة 
 انموذجا

974 

 >667 (1780-1740السٌاسة الخارجٌة للنمسا خالل فلم مارٌا تٌرٌزا )

 956 السٌاسة الخارجٌة والسلون االنتخابً االمرٌكً

 6655 سٌاسة الدولة البابلٌة الحدٌثة فً ادارة المماطعات...

 966 2000السٌاسة الروسٌة تجاه المشرق العربً بعد عام 

 640 الشرعٌة فً ادارة االزمة المائٌة دجلة والفراتالسٌاسة 

 6638 السٌاسة العمابٌة فً مرالبة الشرطة ) دراسة ممارنة ( 

 960 1871-1789السٌاسة الفرنسٌة تجاه الٌهود 

 6655 السٌاسة اللؽوٌة واثرها فً التنمٌة البشرٌة

السٌاسة المائٌة فً العراق وانعكاساتها فً التنمٌة المستدامة بعد عام 
2003  

6636 

 976 1975-1953سٌاسة المملكة العربٌة السعودٌة تجاه بلدان المؽرب العربً 

 6835 سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه الصراع االثٌوبً...

 6004 الٌونان...سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه 

 998 1969-1961سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه باكستان 

 6005 سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً تجاه مشكلة...



 965 1968-1947سٌاسة برٌطانٌا تجاه امارات الساحل المتصالحة 

 6370 سٌاسة دعم االسعار لمطاع الكهرباء فً العراق

 586 السٌاق المرانً فً تفسٌر المٌزان : دراسة داللٌة احصائٌة 

 6736 السٌاق الممامً فً جمهرة اللؽةم زٌاد طارق شولً

 769 سٌالات الخطابة الدٌنٌة دراسة انثروبولوجٌة فً مدٌنة الشعب 

م( وجهوده 1882-هـ 300السٌد عبد الرحٌم المولوي المتوفً سنة )
 الكالمٌة 

408 

 >:65 م صحٌاتهه وشعره 1754-ه1168السٌد نصر هللا الحائري ت

 35>5 السٌرة الذاتٌة النسوٌة فً العراق

 6698 السٌرة النبوٌة فً كتاب تارٌخ الرسل والملون البن جرٌر الطبري ...

 356 السٌرة النبوٌة فً مرورٌات االمام الصادق )علٌه السالم( 

 359 السٌرة النبوٌة من خالل تفسٌر ابن ابً حاتم الرازي والبؽوي دراسة موازنة 

السٌطرة الدماؼٌة والتفكٌر ماوراء المعرفة وعاللتها بالتموٌم الذاتً لدى 
 طلبة الجامعة

6450 

 6768 سٌمٌاء سرد المنامات فً الموروث الحكائً العربً

 

 

 

 حرؾ )ش(
 

 6564 000وعاللتها بالتحرن نحو الناسالشخصٌة االستعراضٌة 

 :634 000الشخصٌة المستلبة فً الرواٌة العرالٌة المعاصرة

 6599 الشخصٌة فً الرواٌات احمد سعداوي

 ;633 الشخصٌة فً رواٌات مٌسلون هادي

 467 الشدٌد شرح التمهٌد لمواعد التوحٌد 

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

589 

شرح االربعٌن النووٌة للشٌخ العالمة مصلح الدٌن دمحم بن صالح الدٌن بن 
 جالل الدٌن الشافعً الالري 

593 

 6705 شرح التبرٌزي على ممصورة أبن درٌد

 6656 هـ(...445شرح التصرٌؾ  للثمانٌنً )ت

 469 شرح الجامع الكبٌرلالمام عالء الدٌن دمحم بن عبد الحمٌد. 

 364 هـ( 979شرح الشمائل النبوٌة للترمذي للمإلؾ دمحم بن صالح الدٌن الالري )

 365 هـ( 979شرح الشمائل النبوٌة للترمذي للمإلؾ دمحم بن صالح الدٌن الالري )

شرح الشمائل النبوٌة للترمذي لدمحم بن صالح الدٌن المعروؾ بـ مصلح 
 هـ( 979الدٌن الالوي )ت : 

596 



 637 شرح المنار لالمام النمرة كار عبدهللا بن دمحم بن احمد النٌسابوري ..

 644 شرح المنار لالمام نمره كارعبدهللا ..

 440 شرح بدء االمابً للشٌخ دمحم بن احمد بن ابً بكر.

 580 شرح تصحٌح المناهج المسمى بهادي الراؼبٌن الى مناهج الطالبٌن ..

 6695 شرح شواهد شرح ابن الناظم للسٌد دمحمبن علً الموسوي...

 646 شرح فمه الكٌدانً لالمام دمحم بن حسام الدٌن المهستانً ..

 684 شرح مختصر الزبدة فً اصول الفمه لعبد العلً بن دمحم...

 647 مختصر الزبدة فً االصول لعبد العلً بن دمحم بن حسٌن ..شرح 

 438 شرح معالم اصول الدٌن للشٌخ عبدالرحمن بن عبدهللا ..

 6637 هـ( ...836شرحا البرمادي )ت

 6798 000شرحا الممدمة المحسبة البن شباذ

الشركات المتعددة الجنسٌات العاملة فً العراق وأثارها الجٌوبولتٌكٌة  
 ركات النفط )انموذجا"()ش

749 

 :4>5 شروح أبٌات كتاب سٌبوٌه دراسة تحلٌلٌة

 6847 000شروح التعرٌؾ فً ضروري التصرٌؾ

 665 الشروط الجاللٌة تصنٌؾ : جالل الدٌن بن دمحم العمادي ..

هـ( دراسة 733الشروط الجاللٌة لجالل الدٌن بن دمحم العمادي كان حٌاسنه )
 وتحمٌك

686 

 85>5 000الخٌمً شعر أبن

 56>5 شعر أبن حماد العدوي: دراسة فً الموضوع والفن

 66:4 الشعر الجاهلً وثٌمة تارٌخٌة لدراسة معارؾ االنوار عند العرب

 49>5 000شعر السٌد مسلم الحلً

 3>;5 شعر الشرسؾ العمٌلً

 77>5 شعر الصاحب بن عباد

 6;;5 موضوعٌة فنٌةدراسة  5065 -5003شعر الطفولة فً العراق 

 4;>5 000شعر الفصح فً عصر بنً االحمر

 65>5 شعر المتنبً فً ضوء نظرٌة افعال الكالم

 6863 شعر جرٌر فً جهود النحاةحتى المرن الثامن الهجري

 7;65 شعر رعد مطشر مسلم دراسة فً البٌئة والتشكٌل

 6766 شعر سعد علً مهدي...

 66>5 000شعر عبد المحسن الصوري

 65:7 م(1935-1871شعر عبد المحسن الكاظمً )

 6>>5 000الشعر فً عصر الفاطمٌة فً المرن الرابع والخامس الهجرٌٌن

 5;65 شعر دمحم جواد عواد البؽدادي

 8>>5 شعر دمحم علً كاظم كاظم حٌدر

 >633 (5065 -5060شعرٌة السرد فً الرواٌة العرالٌة )

 :6>5 عبد المادرشعرٌة المكان فً شعر رعد 

 95>5 الشفرات النصٌة فً المصٌدة الجاهلٌة )امرإ المٌس انموذجا(

 6565 الشفمة الذاتٌة وعاللتها بالممبولٌة لدى النساء االرامل

 5579 الشكل وتطبٌماته فً  تصامٌم االنفوؼرافً

 88هـ( ومنهجه فً كتابه الكوفر الجاري الى 893الشٌخ احمد الكورانً )ت



 انموذجات تطبٌمٌة  –احادٌث البخاري 

شٌخ االزهر عبدالحلٌم محمود )رحمه هللا( وجهوده فً التفسٌر سورة أل 
 عمران 

566 

 6568 الشٌخ دمحم جواد الجزائري نشاطه السٌاسً ومنهجه الفكري...

 6537 االصفً ودوره العسكري والسٌاسً فً العراق الشٌخ دمحم مهدي

 6694 ( فً كتاب البداٌة والنهاٌة1372ه/774الشٌعة فً رواٌات ابن كثٌر )ت

 6763 1958- 1920الشٌعة ودورهم السٌاسً فً لبنان 

 6574 000الشٌوع االجباري التبعً

 

 

 حرؾ ) ص(
 

 6584 (1958-903ذ1صبري العسلً ودوره السٌاسً فً سورٌة )

 634 الصحابً الجلٌل ابو لبانة االنصاري وموالفه الجهادٌة والخالفة الراشدة 

-132الصراع الفكري بٌن العباسٌٌن والعلوٌٌن فً العصر العباسً االول )
 م(861-749ه( 247

66;: 

 665 صرة الفتاوى لالمام صادق دمحم بن علً الساخزي ..

من وجهة نظر مدرس اللؽة  صعوبات تنمٌة مهارات المراءة النافذة
 العربٌة...

6735 

صعوبة تدرٌس مادة اللؽة العربٌة فً المرحلة االعدادٌة فً اللٌم 
 كردستان...

6753 

 583 صفات االصناؾ الثالثة فً سورة البمرة )المنمون والكافرون والمنافمون( 

 5097 صفات الخطوط الجلدٌة للبنات وعاللتها ببعض الهرمونات فً مرض العمم

 6009 م(45-861 –ه 334-247الصالت العلمٌة بٌن العراق ومصر )

 :655 1973-1933صالح خلؾ سٌرته ودوره فً النضال الوطنً الفلسطٌنً 

 878 2005صالحٌات السلطة التشرٌعٌة فً العراق بٌن النظرٌة والتطبٌك بعد 

 75 الصلة بٌن الشٌعة  المعتزلة

 6750 الصمت فً المران الكرٌم

 6045 الصناعات الخشبٌة فً مدٌنة العمارة )دراسة فً جؽرافٌة الصناعة(

 773 صناعة الرمز فً السٌنما االمرٌكٌة وانعكاساتها على الجمهور

صندوق الزكاة ودورة فً معالجة مشكالت االسر المتعففة دراسة مٌدانٌة فً 
 مدٌنة بؽداد 

764 

 995 واالوربٌة صنع السالم العالمً بٌن الرإٌة االمرٌكٌة

 894 2015-2002صنع السٌاسة العامة فً الهند للمدة من 

 6780 صوت السٌن العربٌة فً ضوء لهجات شبه الجزٌرة العربٌة...



 6760 الصوتٌات الوظٌفٌة فً دراسات المحدثٌن العرب

 47>5 000صورة االخر فً ادب الرحالت االندلسٌة ابن صباح نموذجا

الشعراء السود من العصر االسالمً الى نهاٌة العصر صورة االخر فً شعر 
 العباسً الثانً

5<:5 

 6676 صورة االخر فً مإلفات ابً حٌان التوحٌدي

 369 هـ( 218صورة االمام علً)ع( فً كتاب السٌرة النبوٌة البن هشام المتوفً )

الصورة الثمافٌة واالجتماعٌة عن المسلمٌن فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 
 )دراسة مٌدانٌة( 

706 

 53>5 صورة الذات فً شعر الشرٌؾ الرضً

 6764 الصورة السمعٌة فً جزء عم...

 >;>5 الصورة الفنٌة فً شعر حمٌد لاسم

 >678 (2015-2000صورة الكورد فً الرواٌة العربٌة فً العراق من )

 775 صورة المراة فً الدراما التلفزٌونٌة العرالٌة دراسة تحلٌلٌة..

 38>5 000صورة المرأة فً كتب تراثٌة مختارة 

 7>>5 5000 -6950صورة المرىة فً الشعر العربً فً كربالء 

 >4>5 000الصورة عند الجٌلٌن الشعرٌٌن الستٌنً والسبعٌنً فً العراق

العمارٌة فً العراق المدٌم فً ضوء المعطٌات صٌانة وترمٌم المظاهر 
 التارٌخٌة

663; 

 6739 الصٌرفة والصٌارفة فً الماهرة فً العصر الفاطمً

 697 صٌػ ) مفعل ( ووجودهما فً المران الكرٌم )دراسة معجمٌة داللٌة( 

صٌلؽة الٌات عاللات التنسٌك الفاعلة للمتابعة االستراتٌجٌة بٌن االمانة 
 لمجلس الوزراء...العامة 

5470 

 6639 الصٌن فً كتابات الرحالة المسلمٌن حتى نهاٌة المرن الثامن..

 

 

 

 

 حرؾ )ض(
 

ضرورات التخطٌط والتخطٌط الستراتٌجً للتحول االلتصادي لبلدان 
 مختارة...

5487 

الضرورة وتطبٌماتها فً المروض المالٌة المعاصرة ) العراق بعد االحتالل 
 ( أنموذجا" 2003-2013

585 

 6360 000ضمان كفاءة االداء

 6556 ضمانات الحدث فً الدعوى الجزائٌة )دراسة ممارنة( 

 6563 الضمانات المانونٌة لحماٌة ملكٌة المستثمر االجنبً



 6586 الشركة المساهمةضمانات المساهم فً ادارة 

هـ( 991الضمانات فً الفروع الحنفٌة للفضٌل بن علً بن احمد الجمالً )ت
.. 

668 

 694 الضمانات فً فروع الحنفٌة للفضٌل بن علً بن احمد الجمالً .

 476 الضمانات فً فروع الفمه الحنفً الوالعة فً العمود ..

العمود واالنفس والجراحات الضمانات فً فروع الفمه الحنفً الولعة فً 
 هـ ) دراسة وتحمٌك (..991للفضٌل الجمالً المتوفً 

669 

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

95 

 5703 الضوء واوهام الصورة االفتراضٌة فً العرض المسرحً 

 465 على الممدمة الؽزنوٌة البً البماء دمحم ضٌاء..الضٌاء المعنوي 

 478 الضٌاء المعنوي على ممدمة الؽزنوي تالٌؾ االمام ابً البماء..

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

607 

 

 

 حرؾ )ط(
 

 968 2003وتاثٌرها على بناء الدولة العرالٌة بعد عام الطائفٌة السٌاسٌة 

 8;>5 000الطبٌعة رمزا فً الشعر العرالً الحدٌث )مابعد الرواد(

 >5>5 الطبٌعة مشلها به فً شعر المتنبً

 806 الطرائك البٌزٌة والتملٌدٌة فً تمدٌر معلمات بعض نماذج ..

 5659 الطرائك المعاصرة فً صٌانة االعمال التشكٌلٌة 

 6449 000طرائك المعرفة المنفصلة والمتصلة على وفك الفضول االدراكً

 804 الحث الممارن  Quasi – indelyطرائك تمرٌر دالة المخاطرة لتوزٌع 

 6966 000طرائك جدٌدة لالستخالص المشترن لبعض العمالٌر والفلزات

 6985 000طرائك طٌفٌة جدٌدة لتمدٌر مٌتاكلوٌراماٌد هٌدروكلوراٌد

 5006 طرائك طٌفٌة لتمدٌر الكروم فً نماذج مختلفة

طرائك لتمدٌر معالم نماذج عملٌات لٌفً وتوظٌفها فً اسعار عوائد اسهم 
 مصرفً الشمال والمتحد 

846 

 6659 م(226-ق.م347الطرق التجارٌة فً العراق المدٌم ابان العهد الفرثً)

 6699 الطرق التجارٌة من االسكندرٌة الى مكة لبل االسالم 

 847 طرق تمدٌرأنموذج راش للبٌانات المصنفة متعددة المٌاسات..

 668 طرق عالج أزمات االمة على ضوء أحادٌث حذٌفة بن الٌمانه الصحٌحٌن 

 48>5 000الطفولة فً شعر رواد لصٌدة التفعلٌة فً العراق



 753 الطالق فً محافظة واسط ) دراسة فً جؽرافٌة السكان ( 

 553 الطوابع المنبرة على بسملة عمٌرة للشٌخ ابً بكربن اسماعٌل 

 

 

 

 حرؾ )ظ(
 

 739 ظاهرة االرهاب : دراسة سٌاسٌة اجتماعٌة

 693 ظاهرة االستلزام فً النص المرأنً تفسٌر ابن عاشور 

ظاهرة التجاوز على ضوابط التصمٌم المعماري فً المدن العرالٌة للفترة 
2003-2016  

5605 

 6444 ظاهرة الجزٌرة  الحرارٌة فً مدٌنة الناصرٌة

 406 ظاهرة الؽلو والتطرؾ فً االدٌان )دراسة ممارنة( 

 6764 ظاهرة تعدد االوجه النطمٌة فً الدرس الصوتً العربً المدٌم

 6835 000التركٌبٌة فً الصحٌفة البالرٌةالظواهر 

 6465 الظواهر الجوٌة المصاحبة للرٌاح الجنوبٌة الجنوبٌة الؽربٌة فً العراق

 5;>5 000الظواهر الشفاهٌة بالكتابة فً المصٌدة العرالٌة الحدٌثة 

 505 هـ 468الظواهراللؽوٌة والنحوٌة فً التفسٌرالبسٌط للواحدي ت

 

 

 

 حرؾ )ع(
 

 6504 العمل وعاللتها بالتشاإم الدفاعً لدى تدرٌسًٌ جامعة بؽدادعادات 

 9>65 م( دراسة تارٌخٌة1171-1160ه/567-555العاضد لدٌن هللا الفاطمً )

 636 العاطفة وأثرها فً الدعوة الى هللا 

 954 عالم ما بعد االحادٌة المطبٌة واعادة تشكٌل النظام الدولً...

 766 عامالت الطابوق دراسة اجتماعٌة فً محافظة مٌسان 

 755 العائد االجتماعً من التعلٌم فً العراق دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة 



 6587 عبدالحسن زلزلة ودوره االلتصادي والدبلوماسً

 6589 م1958-1912عبدالحمٌد كاظم واثره الثمافً والسٌاسً فً العراق 

 8;65 سلٌمان نوار ومنهجه فً كتابة التارٌخ الحدٌث والمعاصرعبدالعزٌز 

 ;657 1964عبداللطٌؾ البؽدادي ودوره السٌاسً فً مصر حتى عام 

 6576 1978عبدالهادي الظاهر واثره السٌاسً وااللتصادي فً العراق حتى عام 

 ;658 عبدالهادي الفضلً وجهوده اللؽوٌة

 6546 النفسًالعجز المتعلم وعاللته بالوهن 

 760 العدالة الجنائٌة واالنحراؾ االجتماعً دراسة مٌدانٌة فً محافظة بابل 

 873 العدالة والدٌممراطٌة اللٌبرالٌة فً فكر جون راولز

 480 عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ..

 555 عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ..

عدة اصحاب البداٌة والنهاٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة لكمال الدٌن دمحم بن 
 م( 1621هـ/1030احمد بن مصطفى الشهٌر بطاش كبرى زاده )ت

477 

 953 العراق ما بعد االحتالل وتاثٌره فً االمن الخلٌجً

 5540 عزل وتشخٌص البكترٌا المختزلة للكبرٌت من االمعاء...

 5633 000الفطرٌات الداخلٌة لنباتً الحنطة والشعٌرعزل وتشخٌص 

 5654 000عزل وتشخٌص بعض الفطرٌات المنتجة لالفالنولٌن

 5539 عزل وتشخٌص بعض المسببات المرضٌة المرافمة...

 5039 000عزل وتشخٌص بعض أنواع البكترٌا فً بٌئة مستشفى أزادي التعلٌمً

 5333 عزل وتشخٌص بكترٌا...

 798 عشوائٌة االستعمال التجاري واثرها على المشهد الحضري 

 6530 العصاب المعنوي وعاللته بالذكاء الروحً لدى االرامل

 6635 )دراسة تارٌخٌة( 1946 –1919عصبة االمم 

 664 العصبة الدٌنٌة واالثنٌة فً النصوص الدٌنٌة الٌهودٌة ومولؾ االسالم منها 

 65:4 م( ومروٌاته التارٌخٌة733ه/115)تعطاء بن امً رباح 

 698 عطؾ الظاهرعلى الضمٌر فً المرأن الكرٌم )دراسة نحوٌة( 

 6786 م دراسة تارٌخٌة1958-1921عفن فً العهد الملكً 

 6566 عمد الكفالة بالنفس

 656 العمل واثره فً الدراسات االسالمٌة والالهواتٌة 

العمود االدارٌة المستحدثة ودورها فً تنظٌم المرافك العامة الضرورٌة فً 
 العراق )دراسة ممارنة( 

6566 

 5607 العمٌد والحضرٌة الناشئة 

 67:7 (1291-1099-ه690-492عكا ودورها فً الحروب الصلٌبٌة 

 6060 1979-1967البرٌطانٌة  –العاللات االردنٌة 

 997 دراسة سٌاسٌة عسكرٌة 1988-1971البحرٌنٌة  –العاللات االمرٌكٌة 

 :654 العاللات االمرٌكٌة الفلبٌنٌة فً عهد الرئٌس فردناند ماركوس...

-1130ه / 668-524العاللات التجارٌة بٌن العدوتٌن المؽربٌة واالندلسٌة)
1269) 

989 

 986 التطوٌرالتحدٌات وسبل  200العاللات التجارٌة بٌن العراق واٌران بعد عام 

 970 العاللات التركٌة مع دول اللٌم المولاز وافالها المستمبلٌة

 770 العاللات الثمافٌة للزمن دراسة انثرولوجٌة فً مدٌنة النجؾ االشرؾ



 967 1867-1783االمرٌكٌة  –العاللات الروسٌة 

 993 2000الفرنسٌة منذ عام  –العاللات الروسٌة 

 987 (1970-1956التونسٌة ) –المصرٌة العاللات السٌاسٌة 

العاللات العامة التسوٌمٌة لالحزاب العرالٌة ودورها فً تدرٌب اولوٌات 
 الجمهور 

776 

العاللات العامة ودورها فً تنمٌة راس المال االجتماعً للمإسسات 
 الحكومٌة.....

5566 

 983 1978-1963الجزائرٌى  –العاللات العرالٌة 

 964 م وافالها المستمبلٌة1991االمارتٌة منذ عام  –الفرنسٌة العاللات 

 975 1990االٌرانٌة بعد عام  –العاللات الكوٌتٌة 

العاللات الٌمنٌة الحبشٌة من المرن االول المٌالدي حتى نهاٌة المرن السادس 
 المٌالدي

973 

 979 2003العاللات بٌن العراق واالتحاد االوربً بعد عام 

 6066 بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والهند فً ضوء اتفالٌات التعاون... العاللات

 6466 000االعتماد وعن المجال االدراكً باالستدالل الشكلً -عاللة االستمالل

 6565  2005عاللة الدٌن بالدولة ومولؾ دستور جمهورٌة العراق لسنة 

 5559 الملب الوعائً..عاللة الفٌبرٌنوجٌن التفاعلً والهوموستٌن بامراض 

 6663 عاللة المانون الدولً االنسانً بالمانون الدولً لحموق االنسان 

 6335 000العاللة المتبادلة بٌن التعبٌر والثمافة المنظمة 

 6433 000العاللة بٌن اعالة الذات والكمالٌة ومولع الضبط وفاعلٌة الذات

 6056 االلتصادي...العاللة بٌن االنفاق العام والنمو 

 5457 العاللة بٌن التعمٌد المعرفً االدراكً واالداء االبداعً...

 6636 000العاللة بٌن النمل والمولع الصناعً

 5357 العاللة بٌن بعض العناصر الثمٌلة وانتاجٌة الهائمات النباتٌة والكتلة...

 5450 العاللة بٌن حجم المدٌونٌة والمٌمة االلتصادٌة المضافة...

 6035 العاللة بٌن عرض النمد والتضخم فً االلتصاد العرالً دراسة لٌاسٌة...

 6380 000العاللة بٌن مكونات الطلب الكلً وتوزٌع الدخل فً العراق

العاللة بٌن مكونات دالة الطلب على النمود ومإشر سوق العراق لالوراق 
 المالٌة...

6057 

 6559 مع الذات لدى المرشدٌن التربوٌٌنالعاللة بٌن مولع الضبط والتحدث 

 5366 العاللة بٌن وزن الجسم وبعض الصفات التناسٌلة ومعاٌٌر الدم للكباش..

 –عاللة دافع االنجاز بملك المظهر االجتماعً لذوي مولع الضبط )خارجً 
 داخلً( لدى طلبة الجامعة

6566 

 6436 الجامعةعاللة لٌم المواطنة بالذكاء االخاللً لدى طلبة 

 5766 عالمات العنؾ الرمزي فً عروض المسرح العرالً

 :5>5 عالمات النص الشعري عند ٌحٌى السماوي

 374 العلة والعلوم بٌن الفالسفة والمتكلمٌن 

 6789 000علل التعبٌر المرآنً فً كتاب كشؾ المعانً

 6059 علم االلتصاد واالجتماع عند ابن رشد وابن خلدون

 656 الكالم الجدٌد وفلسمة الدٌن فً الفكر االسالمً المعاصرعلم 

 48 العلمانٌة فً الفكر العربً المعاصر سالمة موسى وفإاد زكرٌا انموذجا



 5559 العمارة التفاعلٌة ستراتٌجٌات والٌات الحركة...

العمارة واالزمات أثر االزمات الالحة للحرب فً العمارة والمحٌط الحضري 
 ( أنموذجا"2016-2003)بؽداد 

5650 

العمالة المإلتة فً ضوء ثنائٌة سوق العمل دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة 
 الدٌوانٌة 

774 

 9;64 العمائر العسكرٌة فً وسط العراق وجنوبه تخطٌطها وعمارتها...

 567 عمدة الفتاوي لالمام عمربن عبدالعزٌزبن مازة البخاري .

 45 وابن خلدون..العمران البشري بٌن الماوردي 

العمل اللٌلً للمرأة العرالٌة : المظاهر والمشكالت )دراسة مٌدانٌة( فً 
 محافظة الفرات االوسط 

768 

 6345 000عملٌة اعداد الموازنة لالدارة المحلٌة فً مجلس محافظة الدٌوانٌة

 6344 000عملٌة تطبٌك الفٌدرالٌة وانعكاسها على الجوانب المالٌة

 448 العناٌة فً شرح الولامة للسٌد حسٌن بن السٌد علً العوضانً 

 538 العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد : حسٌن بن السٌد علً المومناتً ..

 604 العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد حسٌن ابن السٌد علً المومناتً ..

 605 العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌد حسٌن ابن السٌد علً المومناتً ..

 558 العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌدحسٌن ابن السٌد علً المومناتً ../

من باب  العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌدحسٌن ابن السٌد علً المومناتً
 االجارة الفاسدة الى باب النظر

496 

من باب الوتر  العناٌة فً شرح الولاٌة للسٌدحسٌن ابن السٌد علً المومناتً
 ..والنوافل الى كتاب الحجج

497 

 946 العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة المإثرة فً الهجرة الداخلٌة فً العراق

 3465 عوامل البٌئة الداخلٌة وانعكاسها فً عملٌة تمٌٌم اداء العاملٌن...

العوامل البٌئٌة المإثرة على ظاهرة اضطراب الطعام  فً االنسان والطٌور 
 فً محافظة بابل

5695 

 849 العوامل المإثرة على انتاج بعض المحاصٌل الحملٌة فً العراق 

 654 عودة اصحاب البداٌة فً تجرٌد مسائل الهداٌة ..

 

 

 

 

 

 حرؾ)غ(
 



 548 ؼررالشروط ودورالسموط لجالل الدٌن بن دمحم العمادي..

 578 ؼنٌة المفتً من منٌة المفتً ..

 586 ؼنٌة المفتً من منٌة المفتً من كتاب السٌر الى نهاٌة المخطوط 

 543 الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي 

 568 الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي 

 570 الؽنٌة فً الفتاوي لمحمود بن احمد ابن مسعود المونوي..

 579 لمحمود بن احمد بن مسعود ..الؽنٌة فً الفتاوي 

 

 

 

 حرؾ )ؾ(
 

 6665 الفاظ التدبر فً المران الكرٌم

 6666 الفاظ الحٌاة االجتماعٌة فً المرن الثالث الهجري فً شعر ابً تمام...

 6756 الفاظ الحٌاة االجتماعٌة فً كتب الحسبة...

 84>5 الفاظ الطبٌعة فً شعر الحوصً

 6775 العراق...انواع التممور فً  الفاظ

 745 00الفاعلون من ؼٌر الدول دراسة فً الجماعات المسلحة العابرة

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة التعلٌم المزٌج فً تدرٌس مادة المناهج وطرائك 
 000التدرٌس فً التحصٌل الدراسً

6669 

فً اكتساب مفاهٌم مادة العلوم لدى تالمٌذ  NIPSفاعلٌة استراتٌجٌة 

 البتدائً وتفكٌرهم البصريالخامس ا

6594 

فاعلٌة استراتٌجٌة دوائر المفهوم فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة لدى طالبات 
 الصؾ الثانً المتوسط 

705 

فاعلٌة استراتٌجٌتً التساإل الذاتً والتفكٌر المزدوج فً تحصٌل مادة 

 000التارٌخ االوربً

6656 

على لرار الناخب العرالً دراسة فاعلٌة االتصال االمواجهً فً التاثٌر 
 مٌدانٌة.....

5560 

فاعلٌة التدرٌس باستخدام المصة العلمٌة وفك انموذج فلٌدر وسٌلفرمان فً 
 000مهارات االتصال

6597 

فاعلٌة التدرٌس بؤستراتٌجٌة سوم فً توظٌؾ المفاهٌم االحٌائٌة لدى طالب 
 الصؾ الرابع العلمً  فً مادة علم االحٌاء

5079 

فً مهارات معالجة   (WEB QUESTفاعلٌة التدرٌس بالرحالت المعرفٌة  )

 000وتحلٌل المعلومات االحٌائٌة

5080 

فاعلٌة التدرٌس بانموذج ابعاد التعلم لمارزانو فً تنمٌة التفكٌر 
 االستداللً...

6396 



فاعلٌة التدرٌس بؤنموذج التحلٌل البنائً فً التحصٌل والمٌول 
 000االبتكارٌة

6935 

 6638 فاعلٌة التركٌب فً تشبٌهات حماسٌة ابً تمام

 6945 000فاعلٌة التعلم المدمج والتفكٌر النشط فً تحصٌل مادة الفٌزٌاء

 6678 فاعلٌة التعلٌم المتماٌز فً تنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً...

 6946 000فاعلٌة الخرائط الذهنٌة االلكترونٌة بؤستخدام السبورة الذكٌة

 6576 فاعلٌة الذات وعاللته بالمرونة التكٌفٌة لدى طلبة الجامعة

فاعلٌة الشعر العباسً فً سلطتً الحاكم والنالد حتى منتصؾ المرن الرابع 
 الهجري

5<:3 

 5669 فاعلٌة اللون وانعكاساته البصرٌة فً تصامٌم السجاد المٌكانٌكً 

 5488 المعلومات واالتصال... فاعلٌة الموارد البشرٌة فً اطار توظٌؾ تكنولوجٌا

فاعلٌة انموذج التحري الجماعً فً تنمٌة التفكٌر االبداعً عند طالبات 
 الصؾ الثانً المتوسط فً مادة التارٌخ

6398 

فاعلٌة انموذج تسرٌع التفكٌر فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبمائها 
 لدى..

638< 

التشوهات المعرفٌة لدى الطلبة فاعلٌة برنامج ارشادي معرفً فً خفض 
 العدوانٌٌن

6560 

فاعلٌة برنامج التدخل باالنشطة النفسٌة االٌجابٌة على جودة الحٌاة النفسٌة 
 لالجئٌن اثناء فترة ..

5746 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات التفكٌر النالد لدى طالب كلٌة 
 الشرطة

6453 

 6858 000مهارات التدرٌس االبداعًفاعلٌة برنامج تدرٌبً لائم على 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة المهارات االستماللٌة لالطفال من ذوي متالزمة 
 داون

6465 

 6439 000فاعلٌة برنامج تدرٌبً مبنً على نظرٌة التعلم المستند

 6563 فاعلٌة برنامج تدرٌسً لتخفٌض مستوى االنانٌة لدى طلبة الموهوبٌن

ج تدرٌسً مستند الى اللعب لتنمٌة مهارات التواصل االجتماعً فاعلٌة برنام
 لدى اطفال التوحد

6564 

 6493 فاعلٌة برنامج تعلٌمً  على وفك نظرٌة الند فً تحصٌل...

 6585 000فاعلٌة برنامج تعلٌمً باعتماد التمنٌات الحدٌثة لتنمٌة االستٌعاب

 6383 الجاد فً تنمٌة التفكٌر ...فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة االبداع 

 >648 فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة معالجة المعلومات فً تحصٌل..

 6473 فاعلٌة برنامج تعلٌمً مستند الى نظرٌة ترٌز...

فاعلٌة برنامج تعلٌمً ٌستند الى نظرٌة العبء المعرفً لتنمٌة مهارة حل 
 المشكالت لذوي صعوبات التعلم

6666 

 6756 فاعلٌة برنامج رٌسن فً تنمٌة المهارات االدبٌة...

 6463 000فاعلٌة برنامج محوسب لتنمٌة مهارات الكتابة

تعلٌمً باستعمال استراتٌجٌات االدران فً تحصٌل  –فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً 
 مادة اسس التربٌة والتفكٌر...

6569 

 RISK 000 6937تعلٌمً فً ضوء برنامج  -فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً

 6995فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً على وفك نظرٌة الدماغ الكلً لهٌرمان فً تحصٌل 



 000مادة الكٌمٌاء

 6036 فاعلٌة سٌاسة التموٌل الزراعً فً تحفٌز االستثمار...

-2004فاعلٌة لناة االئتمان المصرفً فً السٌاسة النمدٌة فً العراق للمدة 
2014  

6093 

 6496 على وفك انموذج كبٌر فً تحصٌل مادة المناهج...فاعلٌة وحدات تعلٌمٌة 

 533 الفتاوي الصؽرى لالمام نجم الدٌن ٌوسؾ بن احمدبن ابً بكر ..

 559 الفتاوي الصوفٌة فً طرٌك البهائٌة 

 663 الفتاوي العدلٌة للماضً رسول بن صالح االٌدمٌتً ..

 698 ..فتاوي الفٌض )فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم( 

 605 فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب تالٌؾ الشٌخ االمام الفرضً .

فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب تالٌؾ الشٌخ االمام الفرضً : 
 عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا ..

537 

 593 فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا بن دمحم ..

 555 المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا بن..فتح 

 659 فتح المرٌب المجٌب بشرح كتاب الترتٌب لالمام الفرضً عبدهللا بن..

 563 فتح المرٌب المجٌب لشرح كتاب الترتٌب لالمام المنصً ..

 434 فتح المرٌب المجٌد شرح بداٌة المرٌد فً علم التوحٌد 

 639 فً شرح المؽنً لالمام احمد بن برهان الدٌن العنٌتابً.. فتح المجنً

فتح المعٌنً فً شرح المفتً  لالمام ابً العباس احمد بن برهان الدٌن ابً 
 اسحاق ابراهٌم العٌنتابً الحلبً ..

656 

فتح الممٌت فً شرح التثبٌت للشٌخ االمام العالم العالمة احمد شهاب الدٌن 
 بن خلٌل .

465 

 6388 000الفجوة المعرفٌة بٌن الزوجٌن وأثرها فً التماسن االسري

 5670 الفردانٌة وتوجهاتها المعاصرة فً تصمٌم المنتج الصناعً 

 6055 الفساد االداري والمالً مفهومه واسبابه ومعالجته فً االلتصاد االسالمً

 550 من منظور اسالمً  2010 – 2003الفساد االلتصادي فً العراق بٌن سنة 

 6865 فساد الرأي النحوي فً العربٌة

 6590 000فسخ عمد الزواج

 5567 فصل دهون صفار بٌض الدجاج والبط والوز والنعام المحلً...

 575 فصول االحكام فً احوال االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم ..

 490 فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدالرحٌم بن ابً بكر ..

 606 فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدالرحٌم بن..

 607 فصول االحكام فً اصول االحكام البً الفتح عبدالرحٌم بن..

 505 فصول االحكام فً اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم بن ابً.

 564 فصول االحكام فً اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم..

 595 فصول االحكام من اصول االحكام لالمام ابً الفتح عبدالرحٌم ..

 7:>5 000الفصول والؽاٌات البً العالء المعري

 6849 000الفصٌح المحفوظ فً لهجة اهوار مٌسان

 6654 الفصٌح المحكً فً اللهجة العرالٌة...

 :3>5 5063 -5003الفضاء الروائً فً الرواٌة السنوٌة العرالٌة 

 6347 الفضاء الروائً فً رواٌات برهان الخطٌب



 ::>5 الفضاء الشعري فً الؽزل االندلسً من الفتح حتى نهاٌة عصر الطوائؾ

 -الفضول المعرفً وحساسٌة المعالجة الحسٌة وعاللتهما بؤسلوبً التفكٌر
 التجرٌدي...

57 

الفعالٌة البٌولوجٌة للمستخلصات المائٌة والكحولٌة لنباتً البابونج 
 000والحلبة

5045 

الفعالٌة الحٌوٌة لبعض المركبات الثانوٌة الفعالة فً نوعٌن من الطحالب 
 الخضر المزرلة

5636 

فعالٌة انموذج التعلم البنائً فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة لدى طالبات 
 المتوسطالصؾ االول 

649; 

 5655 000الفعالٌة ضد المٌكروبٌة للباٌوسٌانٌن فً المنتج من بكترٌا

 5707 الفعل الدرامً لعزلةالشخصٌة فً نصوص جلٌل المٌسً المسرحٌة 

 6643 الفعل فً الصحٌفة السجادٌة دراسة لؽوٌة

 96 الفمه االجتماعً الشماق الزوجً 

 463 الفمه السٌاسً عند العالمة ابن خلدون )دراسة ممارنة( 

 >663 الفكر االلتصادي العرالً المدٌم فً ضوء بعض النصوص االدبٌة

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

96 

 568 البمرة أنموذجاالفكر التربوي فً تفسٌر االلوسً سورة 

 6333 الفكر التنوٌري وتمثالته فً الخطاب المسرحً العربً

 670 الفكر الجهادي بٌن عالمٌة الخطاب المرأنً والتفرق الدٌنً 

 876 الفكر السٌاسً عند السٌد هانً فحص  

 870 الفكر السٌاسً عند حنة ارندت 

 865 الفكر السٌاسً لالتجاه الٌمٌنً االمرٌكً المعاصر

 890 الفكر السٌاسً للحركة االنسانٌة فً عصر النهضة

 ::66 الفكر السٌاسً للرسول دمحم )ص(

 865 الفكر السٌاسً للسلفٌة فً العراق 

 6536 الفكر السٌاسً للسٌد دمحم بحر العلوم

 866 الفكر السٌاسً للماركسٌة الؽربٌة الجدٌدة

 6;>5 الفكر الشعري فً العصر الجاهلً

 657 الفكرالدعوي عند جماعة التبلٌػ والدعوة )دراسة نمدٌة دعوٌة(

تنظٌم الدولة االسالمٌة  –الفكرالسٌاسً للتنظٌمات السٌاسٌة الطرفة 
 أنموذجا" 

635 

 6663 فكرة الشر فً العراق المدٌم

الفلسفات التربوٌة السائدة عند تدرٌسً جامعة بؽداد بحسب الجنس 
 والتخصص والخبرة

6495 

 86 فلسفة التربٌة عند هربرت سنبسر

 45 فلسفة الدٌن عند دٌفٌد هٌومم 

 74 فلسفة الدٌن والتصوؾ فً الفكر الؽربً المعاصر ولتر ستٌس لنموذجا

 83 الفلسفة السٌاسٌة الكندٌة المعاصرة ...

 69 الفلسفة العملٌة بٌن السوفسطائٌة والبراجماتٌه...

 665 فلسفة الموة فً الفكر االسالمً 

 76 فلسفة اللؽة فً الفكر الؽربً المعاصر )تشارلس بورس انموذجا(



 43 الفلسفة النسوٌة السٌاسٌة المعاصرة من الماركسٌة الى مابعد الحداثة

 85 فلسفة بٌٌر بوردٌو االجتماعٌة

 6643 والنظام المركزيفلسفة نظام الحكم فً العراق المدٌم بٌن نظام الالمركزي 

 6743 الفن والعمارة فً دوٌالت الٌمن لبل االسالم

 6557 1936فإاد االول ودوره السٌاسً فً مصر حتى العام 

الفونسو السادس ودوره السٌاسً والعسكري ازاء الممالن االسالمٌة فً 
 االندلس

66<8 

 559 فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم المعروؾ بفتاوى..

 488 فٌض المولى الكرٌم على عبده ابراهٌم المعروؾ بفتاوي ..

 

 

 حرؾ )ق(
 

 5489 المابلٌات الذاتٌة للمكان ولتنمٌة االللٌمٌة مدخل تخطٌطً استراتٌجً

لابلٌة بعض النباتات المائٌة على االزالة الحٌوٌة لعنصر الرصاص من الماء 
 الملوث

5606 

 666 لاعدة)الوسائل لها احكام المماصد( واثرها فً منع الجرائم )دراسة فكرٌة( 

 6576 000المانون الواجب التطبٌمعلى المصرؾ المراسل فً عمد االعتماد 

 466 المائد الى العمائد للمال دمحم بن عبدهللا الجلً ..

ي الفتح المبائل العربٌة الواحدة الى االندلس فً كتب االسبان خالل عصر
 والوالة

66<9 

لبٌلة بلً ودورها  السٌاسً والحضاري من عصر الرسالة حتى نهاٌة 
 العصر العباسً االول...

65<7 

 6673 لبٌلة زنانة واثرها فً االحداث السٌاسٌة فً بالد المؽرب ...

المدرات الحركٌة واالمٌاسات الجسمٌة االكثر اهمٌة وعاللتهما بدلة االرسال 
 )الفلوتر( والضرب الساحكالمتموج 

5795 

لراء العراق ومإلفاتهم من المرن الثالث الهجري حتى نهاٌة المرن الثامن 
 الهجري 

585 

 507 المراءات المرانٌة فً تفسٌرالمنوجً واثرها فً توجٌه المعنى 

 5>;5 المراءة االركٌولوجٌة للنص المسرحً العربً المعاصر

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

677 

لراءة الخطاب االستشرافً فً الثمافة العرالٌة المعاصرة مجلة 
 االستشراق...

6374 

 5699 المراءة السٌنمائٌة لتحوالت المكان فً النص المسرحً العرالً 

المرابة وتكنولوجٌا االتصال دراسة انثروبولوجٌة على نازحً محافظة 
 االنبار فً محافظة اربٌل 

765 



 6834 المرارات الصرفٌة لمجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة بٌن السماع والمٌاس

 446 الرفمٌة لمصطفى خسرو المراضة الفمهٌة والفكاهة 

 6857 لرائن التعلٌك فً الصحٌفة السجادٌة

 6670 لرائن المعنى فً دٌوان الحماسة آلبً تمام فً ضوء شروحه

لرة عٌون ذوي االفهام فً شرح ممدمة شٌخ االسالم لعمربن علً ابن وفاء 
 السنوانً 

538 

اشارة الى تجربة المروض الخارجٌة واثارها فً المنظور االسالمً مع 
 العراق

6036 

 6757 المرٌنة فً خطب الرسول دمحم )ص( ...

 6353 000المصة العرالٌة المصٌرة فً مجلة الؾ باء

 665 المصد وأثره فً العبادات والمعامالت دراسة موضوعٌة لنماذج تطبٌمه 

 5687 لصدٌة العالمة فً تركٌب العرض المسرحً العرالً

 ;:65 )دراسة فً ضوء النمد الثمافً(لصص فإاد التكرلً 

لصور التعبٌر عن المشاعر وعاللته بالذكاء الوجدانً لدى تالمذة الصؾ 
 السادس...

5358 

 :8>5 المصٌدة المصٌرة فً الشعر الجاهلً

 ;636 000لصٌدة النثر العرالٌة

 ;>>5 5060المصٌدة الومضة فً الشعر العرالً المعاصر حتى 

)دراسة فً الجؽرافٌة االللٌمٌة( باستخدام نظم  لضاء سوق  الشٌوخ
 المعلومات الجؽرافٌة...

64:: 

 6686 (1959-1949لضٌة التبت وموالؾ الدول الكبرى واالللٌمٌة منها )

 975 (1982-1968االمرٌكٌة ) –المضٌة الفلسطٌنٌة فً العاللات السعودٌة 

 67:5 العربً...المضٌة الفلسطٌنٌة وانعكاسها على احداث الوطن 

 887 المطاع الخاص واثره فً التنمٌة فً االلتصاد االسالمً

 59 الملك االحصائً وعاللته بالمدرة العددٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا

للك االنفصال وعاللته باالتجاهات الوالدٌة لدى االطفال المضطربٌن سلوكٌا 
 والرانهم العادٌٌن

6480 

 6794 000العربالملٌل فً كالم 

 8;67 الممص سرجٌوس ودوره الفكري والسٌاسً فً مصر...

 6470 الممع االنفعالً وعاللته بتنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة

الممع الفكري واالعتمادات الضمنٌة عن اللؽات والعالم وعاللتهما بالتنمر 
 النفسً عند طلبة الجامعة

6496 

 ;;67 1879-1805السٌاسً فً مصر المناصل الفرنسٌٌن ودورهم 

المواعد االصولٌة التً اعتمدها الشوكانً فً االستنباط فً أدلة االحكام فً 
 كتابه السٌل البحرار 

650 

 653 المواعد االصولٌة عند االمام السوطً فً كتابة االكلٌل فً استنباط التنزٌل ..

 700 الممتصد البن رشد ..المواعد االصولٌة فً كتاب بداٌة المجتهد ونهاٌة 

 6666 المواعد الدولٌة الحامٌة للحك فً الخصوصٌة الرلمٌة 

هـ( فً حاشٌته ونماذج 152المواعد الفمهٌة التً اعتمدها ابن عابدٌن )ت 
 من تطبٌماتها الفمهٌة 

679 

المواعد الفمهٌة المستخرجة من كتاب )فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ( 
 لشٌخ االسالم الماضً زكرٌا االنصاري )دراسة وتحلٌل( 

496 



 655 لواعد الكرخً االصولٌة تاهٌل وتطبٌك 

 6696 المواعد المنظمة لصٌاؼة الدساتٌر )دراسة ممارنة( 

 6684 المواعد المنظمة لصٌاؼة الدساتٌر)دراسة ممارنة( 

 6859 الموة الرٌاضٌة لدى طلبة الصفوؾ المنتهٌة للمرحلة الثانوٌة

الموة فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة حٌال العراق بعد انتهاء الحرب 
 الباردة..

6006 

 6540 الموة والحرٌة وعاللتهما بالمسإولٌة لدى طلبة الجامعة

 6685 م1828-م1501المولاز دراسة فً الصراع الروسً االٌرانً 

المٌادة االبداعٌة وعاللتها بالتخطٌط االستراتٌجً للمإسسات الرٌاضٌة فً 
 وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً 

5734 

 6353 000المٌادة االستراتٌجٌة وتؤثٌرها فً تحمٌك السمعة التنظٌمٌة

المٌادة التحوٌلٌة وعاللتها بكفاءة االداء للمشرفٌن الفنٌٌن على االنشطة 
 الرٌاضٌة فً بؽداد 

5745 

المٌادة التربوٌة ودافعٌة االنجاز وعاللتهما بالمواطنة التنظٌمٌة لرإساء 
 االلسام العالمٌة...

6567 

 938 المٌادة واثرها فً االداء االستراتٌجً التركً الشرق االوسط انموذجا

حالة  –( العراق 2014-2003لٌاس اثر االتفاق العام فً التشؽٌل للمدة )
 دراسٌة 

6660 

 6037 لٌاس اثر تفاوت الدخول على عدالة التوزٌع االجتماعً للدخل المومً...

لٌاس العاللة بٌن التؽٌرات السكانٌة وبعض مإشرات النمو االلتصادي 
 )العراق دراسة حالة(  ..

6657 

لعالمة التبادلٌة بٌن عرض النمد ومإثرات االستمرارااللتصادي فً لٌاس ا
 العراق ..

6054 

 6636 لٌاس الفمر متعدد االبعاد فً العراق باستعمال مإشرات اكسفورد ..

 64 لٌاس المهارات الفنٌة والتكنلوجٌة للعاملٌن فً المكتبات الجامعٌة العرالٌة

 6948 /000باٌولوجٌةلٌاس النشاط االشعاعً فً نماذج 

لٌاس تراكٌز الٌورانٌوم والرادون فً تربة بعض مناطك جنوب شرق 
 000بؽداد

6883 

 5338 لٌاس تكالٌؾ الجودة البٌئٌة واثره فً ترشٌد االداء البٌئً

لٌاس توجهات المصارؾ العرالٌة نحو تطبٌك الصٌرفة المستدامة دراسة 
 تحلٌلٌة الداء عٌنة من مدراء المصارؾ..

6075 

 6483 لٌاس للك التطور المعرفً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

 5386 لٌاس كلفة التموٌل المتملن انموذج ممترح  دراسة تحلٌلٌة...

 5543 المٌاس واالفصاح المحاسبً عن الموجودات والمطلوبات المحتملة ...

العرالً للمدة لٌاس وتحلٌل اثر السٌاسة النمدٌة فً بعض متؽٌرات االلتصاد 
1995- 2013 

6095 

لٌاس وتحلٌل العاللة بٌن تحرٌر التجارة الخارجٌة والنمو االلتصادي فً 
 000العراق

6657 

لٌاس وتحلٌل تؤثٌر الصدمات السٌاسة المالٌة على بعض المتؽٌرات 
 2014 –1990االلتصادٌة الكلٌة فً العراق للمدة 

6608 

 6058 النمود فً العراق فً االمد الطوٌل والمصٌر..لٌاس وتحلٌل دالة الطلب على 

 75 المٌم االخاللٌة بٌن اوؼسطٌن وتوما االوكٌنً



 5464 المٌم التنظٌمٌة وتاثٌرها فً االداء الستراتٌجً

 6479 المٌم الجمالٌة وادارة المشاعر للمرتد السٌاحً واثرهما...

 578 المٌم الحضارٌة فً تفسٌر االمثل لـ ) ناصر مكارم الشٌرازي ( 

المٌم المتضمنة فً كتب التربٌة االسالمٌة وفما لتصنٌؾ البورت 
 000وفٌرنون

6467 

 884 المٌم فً الفكر السٌاسً االمرٌكً المعاصر

لٌمة التسامح فً كتب مادة التربٌة االسالمٌة للمرحلة الثانوٌة دراسة 
 تحلٌلٌة

6565 

المٌمة التنبإٌة لالداء المهاري بداللة بعض المدرات البدنٌة والحركة 
 والمٌاسات ..

5830 

المٌمة التنبإٌة للذكاءالوجدانً بداللة الؽضب والسلون العدوان لدى العبً 
 كرة الٌد المتمدمٌن

5757 

 5388 المصرفً...المٌمة المضافة للمعرفة فً ظل تداإبٌة العاللة بٌن المورد 

 

 

 

 

 حرؾ )ن(
 

 >653 كتاب الجمل والنصرة لسٌد العترة فً حرب البصرة للشٌخ المفٌد...

 487 كتاب الحاوي فً فتاوي لالمام الحصري الشٌخ ..

 66:5 كتاب الفتوحات االسالمٌة المبكرة للمستشرق االمرٌكً دونز...

 6784 كتاب الفصول والؽاٌات فً تمجٌد هللا...

 65:8 كتاب المعجب فً تلخٌص اخبار المؽرب لعبد الواحد المراكشً...

كتاب الهداٌة فً النحو لعبد الجلٌل الؽزنوي من علماء المرن الثامن 
 000الهجري

6866 

 574 كتاب الوضوح شرح المحرر للسٌد حسن بن هداٌة هللا ..

 598 كتاب تجنٌس الملتمط  لدمحم بن حسٌن االستروشنً .. 

كتاب شرح المنار فً اصول الفمه تالٌؾ االمام العالم العالمة السٌد عبدهللا 
 هـ( دراسة وتحمٌك 760النمرة كار )

638 

 565 كتاب نهج النجاة الى المسائل المنتماة لدمحم بن كمال الدٌن .

 466 كتاب نهج النجاة الى المسائل المنتماة لدمحم بن كمال الدٌن ..

 6693 علً الفارسًكتب المسائل البً 

 6754 كتب شروح شواهد كتاب االٌضاح آلبً  علً الفارسً...

هـ( فً شرحٌة على 686الكراهة اللؽوٌة عند الرضً االستراباذي )ت

 الشافٌة والكافٌة

6650 



 6457 كشؾ الذات وعاللتها بالشخصٌة ؼٌر المكتملة لدى طلبة الجامعه

كشؾ المعانً من حرزاالمانً لٌوسؾ بن اسد بن ابً بكرالممرئ الخالطً 
 هـ( 725العباسً )ت 

605 

 5650 000الكشؾ عن السمٌة الوراثٌة لمستخلصات نبات الحرمل

 5579 الكشؾ عن العزالت المنتجة لالفالتوكسٌن...

 5044 000الكشؾ عن بعض الحركٌات الخلوٌة واالخماج البكتٌرٌة

 6545 ه( دراسة تارٌخٌة34-57م/654-م550االحبار)كعب 

 5564 والطحالب الملتصمة به فً تحسٌن نوعٌة المٌاه... ءة  نبات البرديكفا

 6369 000كفاءة االتفاق الحكومً ومنهم معاٌٌر العدالة التوزٌعٌة

كفاءة االداء المإسسة الشهداء ودائرة الرعاٌة االجتماعٌة )دراسة ممارنة 
 فً مدٌنة الصدر( 

758 

 6047 الكفاءة االنتاجٌة للنظم الحٌازٌة واالنماط المزرعٌة فً لضاء المرنة

 6509 كفاءة التمثٌل المعرفً وعاللتها بالسرعة االدراكٌة لدى طلبة الجامعة

 6444 000وعاللتها بسرعة معالجة المعلومات والمرونة المعرفٌةالكفاءة اللؽوٌة 

الكفاءة المكانٌة لشبكة الطرق الرٌفٌة فً محافظة دٌالى وعاللتها باالنتاج 
 الزراعً 

755 

 744 كفاءة النمل العام الخارجً بٌن بؽداد والمحافظات العرالٌة 

السٌطرة على نمو كفاءة بعض المعامالت الحٌوٌة والكٌمٌائٌة  فً 
 000الفطر

5089 

 6048 كفاءة توزٌعمحطات تعبئة الولود فً لضاء الكزت دراسة فً جؽرافٌة النمل

كفاءة مجرى نهر دجلة فً التصرٌؾ االستثنائً بٌن لرٌتً الدوجمة 
 والسندٌة...

6449 

 5483 كفاءة نظم المعلومات االدارٌة وتاثٌرها فً اجراءات مكافحة الفساد...

كفاءة وتمٌٌم االنفاق االستثماري العام وتاثٌرها على النمو االلتصادي 
 الحمٌمً...

6053 

الكفاءة ودورها فً تحسٌن االداء المصرفً بحث تطبٌمً فً عٌنة من 
 المصارؾ العرالٌة الخاصة

6064 

الكفاٌات المهنٌة ومهارات االتصال وفك للخدمة بداللة حكومة الذات العملٌة 
 لدى مدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً محافظة بابل 

5759 

 6398 كفاٌة التحلٌالت المرضٌة وكٌفٌة الحد من االفراط فٌها

 6059 كفاٌة السٌاسة المالٌة فً تحمل العبء المالً الحكومً فً العراق...

 6805 000مام الحسٌن علٌه السالمكالم اال

 365 كالم االمام دمحم البالر )ع( فً كتب االمامٌة االربعة دراسة بالؼٌة 

 :656 م1965كمال الدٌن حسٌن ودوره العسكري والسٌاسً فً مصر حتى العام 

 ;653 كمال الدٌن مٌثم البحرانً حٌاته واراإه الكالمٌة...

العصابٌة وعاللتها بالضؽوط النفسٌة لدى طلبة الصؾ  -الكمالٌة السوٌة
 السادس االعدادي

6548 

 >>64 كمٌل زٌاد النخمً)رضً هللا عنه( )دراسة تارٌخٌة(

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

675 

 6768 )دراسة تارٌخٌة( 1968الكهرباء فً العراق حتى العام 



 ;679 الكوت دراسة فً اوضاعها االدارٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة...

 6006 2005الكوتا فً النظام السٌاسً العرالً بعد 

 6555 كونراد ادٌناور ودوره فً السٌاسة الخارجٌة اللمانٌا االتحادٌة..

 6346 استراتٌجٌة لمجلس محافظة الدٌوانٌةكٌفٌة اعداد خطة 

 

 

 

 

 حرؾ )ل(
 

 380 لباب االربعٌن فً اصول الدٌن 

 409 لباب االربعٌن فً اصول الدٌن للماضً سراج الدٌن االرموي الشافعً ..

 359 هـ( 1178لباب الطالبٌن بشرح االربعٌن التووة الحمد بن دمحم السحٌمً )ت

لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن دمحم بن عبد 
 السمٌع الهاشمً الواسطً 

353 

لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن دمحم بن عبد 
 السمٌع الهاشمً 

354 

لباب المنمول فً شرؾ الرسول )ص( البً طالب عبدالرحمن بن دمحم بن عبد 
 السمٌع الهاشمً الواسطً 

355 

 350 البً طالب .. )لباب المنمول فً طرؾ الرسول )ص

اللباب فً فضل االل واالصحاب للشٌخ العالمة احمد بن دمحم بن ابً بكر 
 حمٌكهـ( دراسة وت707المشهور بالرٌاحٌن المتوفً بعد )

357 

 6783 لبتفسٌر الصرفً فً المعجم الوسٌط

لبناء السردي فً شعر الحروب فً المرن الرابع الهجري )المتنبً وأبو 
 فراس الحمدانً اختٌارا(

5<75 

لتحدي محاسبة التكالٌؾ ) المالئمة لالستخدام فً ظل الذكاء الصناعً 
 لدورها فً تحمٌك رضا الزٌون

6664 

 6634 االجتماعٌة فً الدراسات العربٌة الحدٌثةاللسانٌات 

 6633 اللسانٌات االنثروبولوجٌة منظور معرفً ...

م  2014لسانٌات النص المرانً فً الدراسات الجامعٌة العرالٌة حتى عام 
 دراسة تحلٌلٌة 

686 

 ;7>5 (5060 -6950لؽة الشعر الحسٌنً الحدٌث فً العراق )

 ;6>5 الردةلؽة الشعر فً دٌوان حروب 

 4:>5 اللؽة الشعرٌة فً شعر شهاب الدٌن احمد العزازي

 6338 5064 -5003لؽة المصة العرالٌة المصٌرة من عام 

 6664 اللؽة بٌن المٌاس واالستعمال لدى ابً علً الفارسً



 ;>64 لفكر التربوي عند الشٌخ ابراهٌم المدرس

 6845 000اللهجات ؼٌر المشهورة فً العربٌة

 587 لوامع االنوار فً ؼرٌب الموطؤ والبخاري ومسلم 

 المعلمٌة EWMA ة للمتوسط المتحرن الموزون اسٌا"لوحة السٌطر
 والالمعلمٌة دراسة تجرٌبٌة ممارنة مع تطبٌك

845 

 6548 ( سٌاسته الداخلٌة والخارجٌة1850-1773لوٌس فٌلٌب )

 

 

 

 

 حرؾ )م(
 

 6673 الجواهري والؽرٌريالمآخذ اللؽوٌة آلبن جري على 

 78 الماركسٌة فً الفكر العربً المعاصر سمٌر امٌن انموذجا

الماركسٌة والرأسمالٌة فً المرجع الممارن للسٌد الشهٌد دمحم بالر الصدر 
 )لدس(

604 

 503 ماعده الشٌزاري خطؤ عند اصحاب الوجوه من الشافعٌة فً كتاب المهداب..

 6463 000اسالٌب التعلم ل )لٌسلً(ماوراء االستٌعاب على وفك 

 6735 المائدة فً االندلس من الفتح االسالمً حتى سموط مملكة ؼرناطة...

المباحث االصولٌة عند الماضً عٌاض فً كتابه اعمال المعلم بموائد مسلم 
 مسائل مختاره من االحكام الشرعٌة ..

646 

 675 المباحث االصولٌة وتطبٌماتها فً سورة التوبة ) درسة ممارنة ( 

 686 مباحث الخاص وتطبٌماتها فً كتاب عمدة االحكام من كالم..

 6659 المباحث الداللٌة فً تفسٌر كنز الدلائك وبحر الضرائب...

 383 هـ( 543مباحث السمعٌات فً عارضة االحوذي البن العربً المالكً )ت:

 456 المباحث العمائدٌة المتعلمة بااللهٌة والسمعٌات لالمام ابن رزق هللا..

السموات عند االمام الواحدي فً تفسٌر والمباحث العمدٌة فً النبوات 
 البسٌط 

697 

 435 المباحث العمدٌة فً كتابً فٌض الباري والعرؾ ..

 446 المباحث العمدٌة فً كتابً فٌض الباري والعرؾ الشذي لدمحم 

 395 المباحث الكالمٌة فً سورة أل عمران 

 6855 000المباحث اللؽوٌة والنحوٌة فً ) نخب االفكار فً تنمٌح مبانً االخبار

 6856 000مباحث النحو المرىنً فً كتاب االمالً الشجرٌة

 385 هـ 685مباحث الٌوم االخر فً تفسٌر البٌضاوي ت

 696 مباحث علوم المرأن فً المإلفات العرالٌة الحدٌثة )عرض ودراسة ( 

 554مباحث علوم المرأن فً تفسٌرالبٌان فً الموافمة بٌن الحدٌث والمران للسٌد 



 دمحم حسٌن الطبطبائً 

الخارجً( لدى  –المباداة وعاللتهما بدافعٌة االتفاق ومركز الضبط )الداخلً 
 طلبة الجامعة

6494 

المبادئ السٌاسٌة االسالمٌة فً تنظٌم الدولةالمعاصرة)دراسة تحلٌلٌة  
 فكرٌة(  

655 

 869 مبدأ الحكم الصالح فً فكر االحزاب السٌاسٌة العرالٌة المعاصرة 

مبدأ الفصل بٌن السلطات دراسة ممارنة بٌن الفكرٌن االسالمً والؽربً 
 الحدٌث 

853 

 565 عٌسى بن دمحم ..المتبؽً فً فروع الفمه الحنفً 

 456 المتبمى فً فروع الفمه الحنفً لعٌسى بن دمحم ..

 54>5 المتحمك والضمنً فً شعر أبن عربً دراسة تفكٌكٌة

 5639 المتحول فً الهٌئة الممدسة لمنحوتات عصر النهضة 

هـ( وابن جماعة 505المتشابه اللفظً فً المران الكرٌم بٌن الكرمانً )ت

 هـ(733)ت

6704 

متطلبات استراتٌجٌة التحول الى المدٌنة الخضراء تطوٌر انموذج محلً فً 
 مدٌنة الحلة

899 

 5458 المتطلبات االدارٌة والفنٌة وتاثٌرها فً نجاح التحالفات االستراتٌجٌة...

متطلبات االعتماد االكادٌمً فً وجهة نظر التدرٌسٌٌن العرالٌٌن 
 000المؽتربٌن

6368 

 906 المستمر لتطوٌر العمل البلدي فً محافظة المادسٌة... متطلبات التحسٌن

الكوري  -فً المركز العرالً iso9001-2015 متطلبات تطبٌك المواصفة 
 للتدرٌب المهنً فً وزارة...

5535 

 6367 متطلبات جودة التعلٌم العالً وتؤثٌرها فً تحمٌك التفوق التنظٌمً

دراسة فً تحوالت  –المتؽاٌر الفنً فً منجرات رافع الناصري الكرافٌكٌة 
 االظهار 

5666 

 994 ..2000والروسٌة بعد عام  –المتؽٌر االلتصادي فً العاللات االمرٌكٌة 

 885 2000المتؽٌر االمرٌكً فً السٌاسة الروسٌة اتجاه الصٌن بعد عام 

 ;;>5 نصوص )عبد علً حسن( المسرحٌةالمتؽٌرات االجتماعٌة وانعكاساتها فً 

 945 المتؽٌرالحضاري واالمن الدولً )جدلٌة العاللة(

 5765 المثالفة وتمظهراتها فً العرض المسرحً العرالً المعاصر 

 400 دراسة وصفٌة –المثمفات العمدٌة بٌن االمامٌة واالشاعرة

 9>;5 المجاز فً الرإٌة النمدٌة العربٌة المعاصرة

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

680 

 484 مجالس النفائس للماضً ابً جعفر دمحم بن عمرو..

 584 مجالس النفائس للماضً االمام ابً جعفر دمحم بن عمرواالسروشتً ..

 585 بن عمرواالسروشتً .. مجالس النفائس للماضً االمام ابً جعفر دمحم

 666 المجامع النصرانٌة أوجة االتفاق واالختالؾ دراسة وضعٌة

 575 مجرى االنهرعلى ملتمى االبحر لالمام محمود بن بركات ..

 50 مجلة الثمافة الجدٌدة ودورها الثمافً فً العراق

 6785 1946-1944مجلة الرابطة دراسة فكرٌة سٌاسٌة 

 6567 مجلس الوالٌات فً الدولة الفدرالٌة )دراسة ممارنة( 



 555 مجمع المهمات الدٌنٌة على مذهب السادة الحنفٌة 

مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد ابن موسى بن عٌسى بن 
 مامون الكشً الحنفً ..

540 

 465 مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد بن موسى 

 536 مجموع النوازل والحوادث والوالعات لالمام احمد بن موسى .

مجموع النوازل والحوادث والوالعات للشٌخ االمام احمد بن موسى بن 
 عٌسى بن مامون الكشً ...

547 

 475 مجموع النوازل والحوادث والوالعات من لوله..

االستؽالل محاسبة استهالن الموارد فً ظل تدفك المٌمة وانعكاسها على 
 االمثل للطالة

5440 

المحاسبة عن االنجاز ودورها فً تحمٌك المدرة التنافسٌة للشركات 
 الصناعٌة العرالٌة )شركة الشهٌد العامة النتاج النحاس( 

858 

 5365 المحاسبة عن اموال الصنادٌك السٌادٌة فً ضوء الممارسات المحاسبٌة...

 6797 000الجبار الترٌزيالمحاكمات لعبد الكرٌم بن عبد 

 460 المحاكمات للشٌخ العالمة احمد بن حٌدر بن دمحم الكردي ..

 388 المحاكمات للشٌخ العالمة احمد بن حٌدر بن دمحم الكردي الحسٌن أباوي ..

 6543 000المحاكمة الموجزة لموى االمن الداخلً

 6043 المحددات الموضوعٌة الستثمارات الؽاز الطبٌعً فً العراق

 4;65 محسن الهبمش نالد

 6785 المحظور اللؽوي فً معجم تاج العروس...

 6;67 المحكمة االتحادٌة العلٌا فً الوالٌات المتحدة االمرٌكً...

 6698 المحكمة االدارٌة العلٌا فً العراق )دراسة ممارنة( 

 6656 المحكمة االدارٌة العلٌا فً العراق دراسة ممارنة 

 6633 المحكمة االدارٌة لمنظمة العمل الدولٌة )دراسة ممارنة( 

 6579 1975دمحم البصري ودوره الوطنً فً المؽرب حتى عام 

 6574 1934دمحم الجسر ودوره السٌاسً واالداري فً لبنان حتى عام 

ه( ومنهجه فً تفسٌره الٌات 1028دمحم بن علً بن ابراهٌم االسترابادي )
 االحكام

6535 

 6593 دمحم حسن عبدالعزٌز وجهوده فً الفصٌح والنحو

 6598 دمحم ضاري حمادي وجهوده اللؽوٌة

 :>64 دمحم لطب وجهودة الدعوٌة دراسة دعوٌة تحلٌلٌة

 >655 دمحم محمود باشا ودوره السٌاسً فً مصر...

 6559 1904محمود سامً البارودي سٌرته ودوره فً تارٌخ مصر حتى عام 

 6586 1974ودوره الدبلوماسً والسٌاسً فً مصر حتى عام  محمود فوزي

المخالفات االصولٌة بٌن بٌن االمام ابن السبكً واالمام الفتوحً فً ضوء 
 كتابهما جمع الجوامع وشرح الكوكب المنٌر )دراسة ممارنة( 

678 

 6475 مخاوؾ االتصال الشفهً وعاللتهما بادارة المعرفة لدى...

 555 مختصر السٌرة الحلبٌة )دراسة وتحمٌك( الحمد بن دمحم 

هـ( دراسة 428مختصر المدوري لالمام احمد بن دمحم ابً الحسٌن المدوري )
 وتحمٌك

566 

 568 مختصر المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن عبد الرحٌم ..

 546 مختصر المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن عبدالرحٌم بن..



مختصر المهمات تالٌؾ المهمات تالٌؾ االمام الماضً احمد بن عبد الرحٌم 
 بن الحسٌن بن ولً الدٌن ابً زرعة بن العرالً ..

544 

 353 مختصر المهمات الحمد بن عبدالرحمن بن الحسٌن الشافعً ..

مختصر شرح السنوسً على الجزائرٌة آلبن تركٌؤحمد بن تركً 
 000المنشلٌلً

6856 

 657 هـ(..1192مختصر مختصر توفٌك الرحمن )مصطفى الطائً ت 

 445 المختصرات فً العمٌدة نشؤتها اسبابها المإلفات فٌها دراسة وصفٌة 

 447 مختصرالمهمات تالٌؾ الماضً احمد بن عبدالرحٌم ..

 6798 ( دراسة تارٌخٌة1958-1921المدارس المسٌحٌة فً بؽداد )

هللا علٌه واله وسلم( فً شعر الشعراء  مدح الرسول االعظم )صلى

 000المسٌحٌٌن العرب فً العصر الحدٌث

5<79 

 6356 مدخل لٌاس التكالٌؾ على اساس المواصفات بهدؾ تحمٌك التكالٌؾ

 5435 مدخل متكامل لتطبٌك نظام االحتٌاجات المادٌة...

 5609 أنموذجا(المدن االسالمٌة الممدسة ومموماتها المعاصرة )مدٌنة النجؾ 

 799 المدن الخضراء وعملٌة التمرحل للوصول لالستراحة

 5569 المدن المالئمة للعٌش والحلول االستراتٌجٌة للمدن العرالٌة...

 6748 مدى تمثٌل تمرٌنات كتب لواعد اللؽة العربٌة...

مدى توافر  متطلبات  نظام ادارة الجودة فً صناعة النفط والؽاز على وفك 
 المواصفة...

5536 

مدى توافر معاٌٌر الجودة الشاملة فً مناهج كلٌات التربٌة من وجهة نظر 
 اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

6650 

 6640 مدى دستورٌة تشرٌعات الضرائب المباشرة فً العراق 

 5555 مدى كفاءة استخدام انموذج كاٌزن لتمٌٌم...

 5376 التحوط...مدى مالءمة البٌئة العرالٌة النشاء صنادٌك 

مدى مالئمة مداخل المٌاس المحاسبً لطرائك اصالح الوحدات االلتصادٌة 
 000العرالٌة

6530 

 6359 000مدى مالئمة معاٌٌر المحاسبة والتدلٌك فً المإسسات المالٌة

 6736 ه دراسة تارٌخٌة20مدٌنة االسكندرٌة حتى سنة 

 763 مدٌنة الشامٌة دراسة انثروبولوجٌة حضرٌة 

مدٌنة بلنسٌة دراسة تارٌخٌة فً اوضاعها السٌاسٌة والفكرٌة خالل عصري 
 المرابطٌن والموحدٌن

669: 

 6645 مدٌنة جوٌن دراسة فً  احوالها العامة من المرن االول الهجري...

 6695 م(1220 945ه/617-334مدٌنة ؼزنة دراسة جؽرافٌة تارٌخٌة )

 908 الجؽرافٌا السٌاسٌةالمدٌونٌة العربٌة واثارها تحلٌل فً 

 37>5 المرأة العرالٌة فً سردٌات اسجون والمعتمالت

 767 المراة فً الفكر العربً المعاصر لاسم امٌن ودمحم حسٌن فضل هللا 

 707 المرأة فً المجتمع االفتراضً دراسة انثروبولوجٌة فً وسائل االتصال

 6657 الحدٌثة...المراسالت االدارٌة لالمبراطورٌة االشورٌة 

 5664 المرجعٌات االجتماعٌة فً اعمال الفنانات العرالٌات دراسة تحلٌلٌة 

 5688 المرجعٌات االخراجٌة لعروض تدرٌسً كلٌة الفنون الجمٌلة 

 5656 مرجعٌات االنظمة التشكٌلٌة فً اعمال الخزاؾ



 87>5 المرجعٌات الثمافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن

 658 المرجعٌات الثمافٌة للشعراء الٌهود فً االندلس 

 5666 المرجعٌات الفكرٌة والفنٌة للنحات المعاصر فً الخلٌج العربً 

 5704 مرجعٌات تشفٌر الزي فً عروض المسرح العرالً 

 690 مرجعٌة المحكات المرأنٌة فً التفسٌر

المركز المانونً لرئٌس مجلس النواب فً دستور جمهورٌة العراق لسنة 
 )دراسة ممارنة(  2005

6506 

 6577 000المركز المانونً للمرشد السٌاحً

 6567 000المركز المانونً للمهندس االستشاري فً عمد الفٌدٌن

 3>>5 000المركز والهامش فً المصٌدة النسوٌة العرالٌة

 936 الفكر االستراتٌجً االمرٌكً بعد انتهاء الحرب الباردةمركزٌة الموة فً 

 367 ( فً الكتب التسعة 132مرورٌات ابن ابً نجٌع )ت

 595 مرورٌات االمام دمحم بن عبدهللا الحضرمً )لطٌن( عند الحاكم والبهمً 

 594 المرورٌات التفسٌرٌة للسبع الطوال فً سنن ابن ماجة 

–مرورٌات الصحابة الذٌن دخلوا العراق فً الكتب الستة فً ابواب االلهٌات 
 جمع ودراسة 

349 

 365 مرورٌات الصحابً وائل بن حجر )رض( فً الكتب التسعة دراسة تحلٌلٌة 

-1050مرورٌات أهل البٌت )ع( فً مإلفات السٌد نعمة هللا الجزائري )
 هـ( 1112

368 

 6446 000بالمعتمدات الدافعٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌةمرونة االنا وعاللتهما 

 897 المرونة التنظٌمٌة وانعكاساتها فً االستجابة لمتطلبات االداء العالً...

المروٌات التارٌخٌة عن مصر وبالد الشام فً كتاب الممتفً على كتاب 
 الدوخستٌن لعلم...

669; 

 436 التوحٌد ..المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة 

 443 المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد ...

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ احمدبن دمحم بن علً 
 الشجٌمً ..

405 

المزٌد على اتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ احمدبن دمحم بن علً 
 الشجٌمً ..

464 

شرح جوهرة التوحٌد للشٌخ االمام احمد بن دمحم  المزٌد على اتحاؾ المرٌد
 هـ( ..1178بن علً الشافعً المتوفً )

485 

 469 ٌد شرح جوهرة التوحٌد رالمزٌد على اتحاؾ الم

 453 ٌد شرح على جوهرة التوحٌد احمد السحمًرالمزٌد على اتحاؾ الم

 393 د شرح جوهرةالتوحٌدٌعلى اتحاؾ المر المزٌد

 465 شرح جوهرة  .. رٌداتحاؾ المعلى  المزٌد

المساعدة الفعالة وعاللتها بالتعاطؾ والكفاءة االجتماعٌة لدى المرشدٌن 
 التربوٌٌن

6555 

 6437 000المؽاٌرة وعاللتهما بؤضطراب الهوٌة -المساٌرة

 660 المسائل الفمهٌة المبنٌة على االحادٌث الضعٌفة  ..

 673 المسائل الفمهٌة المستبطة من سورة ٌوسؾ 

 504 سبؤ وفاطر ../ –المسائل الفمهٌة المستنبطة من سورتً 



المستجدات الطبٌة فً ضوء لاعدتً )ال ضرر وال ضرار( والمشمة تجلب 
 التٌسٌر( 

495 

مستشارو الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً اٌران خالل عهد دمحم رضا شاه 
(1941-1979) 

6755 

مستمبل الدولة المومٌة دراسة تحلٌلٌة فً اطار التطورات البٌئة الدولٌة منذ 
 بداٌة المرن الحادي والعشرٌن 

857 

 5570 مستمبل الصناعة النفطٌة لدول االوبن فً ظل ظاهرة االحتباس الحراري

 956 مستمبل مكانة العراق فً التفكٌر االستراتٌجً...

 836 مستوى تعلٌم المرأة فً العراق وتاثٌره فً امراضاالطفال 

مستوى تمكن معلمً اللؽة العربٌة ومعلماتها من اسالٌب تنمٌة مهارات 

 000المراءة الجهرٌة

6606 

 6755 المستوٌات المعٌارٌة لمهارات اللؽة العربٌة ...

والمهارٌة والمدرات مستوٌات ممكٌة المرجع الهم المٌاسات المورفولوجٌة 
 البدنٌة والحركٌة والنشاط البدنً ..

5764 

 5686 000مسح وتشخٌص بعض الملمحات الحشرٌة لبعض مصادر حبوب اللماح

 5705 المسرح الرلمً والبدٌل الضوئً فً العرض المسرحً 

 5689 المسرح المتوهج وفٌزٌاء الصورة 

 705 مٌدانٌة لشركات االتصالالمسإولٌة االجتماعٌة للمطاع الخاص دراسة 

 55 المسإولٌة االجتماعٌة للموالع االخبارٌة االلكترونٌة

 6550 مسإولٌة االدارة عن االخطاء الشخصٌة لموظفٌها )دراسة ممارنة( 

 6646 مسإولٌة االدارة عن حفظ االمن العام فً العراق 

 6538 000باالحكام التلمائٌةالمسإولٌة االرشادٌة وااللتزام االخاللً وعاللتها 

 6559 000المسإولٌة التمصٌرٌة الناشئة عن اساءة استخدام ابراج االتصاالت

 6576 المسإولٌة التمصٌرٌة الناشئة عن استعمال االنترنت

 6540 المسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن جرائم المرور الوالعة على االنسان

 6555 واعد االشتبانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن ضرب ل

المسإولٌة الجزائٌة لعضو مجلس النواب عن جرائم المذؾ والمسب فً 
 التشرٌع العرالً )دراسة ممارنة( 

6560 

 6503 المسإولٌة الجزائٌة لمنظمات المجتمع المدنً

 6547 000المسإولٌة الجنائٌة عن الجرائم المرورٌة

 6536 النفاٌات الخطرةالمسإولٌة الدولٌة الناجمة عن ادارة 

 6580 المسإولٌة العمدٌة للشرمكات السٌاحٌة فً عمد الرحلة

 6545 000المسإولٌة المدنٌة الناشئة عن االخالل بعمد المعلوماتٌة االطاري

 6584 المسإولٌة المدنٌة للمحامً عن افشاء السر المهنً

 6505 )دراسة ممارنة(مسإولٌة المرفك الصحً العام عن الخطؤ الطبً فً العراق 

المسإولٌة عن افعال الشركات العسكرٌة واالمنٌة الخاصة فً ضوء احكام 
 المانون الدولً االنسانً 

6685 

 6304 000مسإولٌة مرالب الحسابات فً مكافحة الفساد

مشاركة المإسسات المالٌة وشركات التطوٌر العماري فً تموٌل مشارٌع 
 االسكان ..

6076 

 665 المشتركات فً االدٌان السماوٌة الوصاٌا العشرة مثاال" 



 675 ( .. 61مشتمل االحكام ) فً كتاب االستحماق لوحة :

 476 مشتمل االحكام الصؽٌر المخصوص للمضاة والحكام فً الفتاوي الحنفٌة ..

 6678 مشروعٌة مٌناء مبارن الكوٌتً فً ضوء المانون الدولً وأثره على العراق 

 6777 المشكل اللؽوي فً كتاب منة المنان فً الدفاع عن المرآن...

المشكالت االجتماعٌة لتراجع الصناعة فً العراق دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة 
 الدٌوانٌة

6630 

 805 المشكالت االجتماعٌة للسكن العمودي 

 64:4 المشكالت البٌئٌة المتضمنة فً كتاب الجؽرافٌة للصؾ الخامس االدبً...

 >:63 المشكالت الجٌوبولتٌكٌة فً شطري السودان

 648 م  2003المشكالت الدعوٌة فً المجتمع العرالً بعد عام 

 ;677 1958-1915مشكلة االراضً فً لواء المنتفك 

 80 مشكلة الكلٌات فً الفلسفة المسٌحٌة الوسٌطة

الشرعً مصابٌح الهداٌة المسمى )الفصول الستة( لالمام دمحم بن محمود 
 هـ(822النجاري الحافظً المعروؾ بالخواجة بارسا المتوفً سنة )

306 

 8>63 مصادر االمالح الذائبة فً مٌاه نهر الفرات ضمن محافظة المثنى

 5;64 مصادر المٌاه فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل االسالم ...

 6585 1974مصالى الحجاج ودوره السٌاسً فً الجزائر حتى عام 

 6787 000البالؼة المعروؾ ب )مستدركات نهج البالؼة( مصباح

مصر وبالد الشام فً عصر دولة الممالٌن البحرٌة من خالل كتب الرحالة 
 والبلدانٌٌن...

6746 

 688 دراسة تحلٌلٌة  –مصطلحات علوم المران وتاٌخه بٌن الثابت والمتؽٌر

 346 المصلحات الحدٌثة المشتركة بٌن المحدثٌن واالصولٌٌن 

 6460 000المطالبات التعوٌضٌة فً التؤمٌن االلزامً للسٌارات

 595 مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء مصطفى بن مٌرزا بن دمحم ..

 549 مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء مصطفى بن مٌرزا..

 467 مطلوب الفمهاء ومرؼوب النبهاء:مصطفى بن مٌرزا بن دمحم..

 ;;66 الخلفاءمظاهر البذخ والترؾ عند 

 >9>5 مظاهر الترؾ وأثره فً الشعر االموي بٌئتا مكة والمدٌنة اختٌارا

 6456 مظاهر التصحر وتاثٌرها على الوالع الزراعً فً محافظة ذي لار

 6647 مظاهر الحزن فً الشخصٌة من خالل االدب العرالً المدٌم...

 6:>5 هـ546مظاهر السلطة فً الشعر العباسً 

 5657 مظاهر العنؾ االسري فً رسوم المراهمات 

 6463 مظاهر تصحر الموالع االثرٌة فً محافظة ذي لار واثاره البٌئٌة...

 6844 000معاجم أبنٌة االفعال المصرفٌة الحدٌثة فً اللؽة العربٌة

 964 (2003-1968المعارضة السٌاسٌة فً التجربة العرالٌة )

 6748 1991-1971البحرٌن المعارضة الوطنٌة فً 

 4;64 معارؾ الجؽرافٌة التارٌخٌة فً المروٌات المنسوبة لالمام جعفر الصادق)ع(

 6635 المعالات السبع دراسة فً ضوء لسانٌات النص

 5663 000المعالجة االحٌائٌة للرصاص فً مٌاه الصرؾ الصحً

 30 العرالٌةالمعالجة االخبارٌة لموضوعات االرهاب فً الفضائٌات 

 5696 المعالجة االخراجٌة للولائع التارٌخٌة فً الخطاب السٌنماتوؼرافً 



معالجة الصحافة الكردٌة لالزمات بٌن اللٌم كردستان العراق والحكومة 
 االتحادٌة..

54 

المعالجة النباتٌة لعنصري الرصاص والنحاس باستعمال نبات عصا 
 000الراعً

5647 

 6965 000الصناعٌة الملوثة بالكبرٌتات من مصطفى الدورةمعالجة تلوث المٌاه 

معالجة مٌاه الصرؾ الصحً باستخدام نباتات مائٌة مختارة فً مدٌنة 
 الناصرٌة/جنوب العراق

5563 

 5056 معالجة نماذج من الكثبان الرملٌة لمناطك مختارة من العراق

 493 معالم النهضة الحسٌنٌة واحكامها الشرعٌة 

 6709 المران واعرابه للزجاج فً التبٌان فً تفسٌر المران للطوسًمعانً 

 6533 معاوٌة بن صدٌج الكندي)دراسة تارٌخٌة(

 56 معاٌٌر التموٌم المنهجً لبحوث االعالم

 6698 معاٌٌر مجمعً اللؽة العربٌة السوري والمصري فً التصحٌح اللؽوي...

 6596 الٌه(...معجم )ما ٌمول علٌه فً المضاؾ والمضاؾ 

معدنٌة وجٌموكٌمٌائٌة الرواسب الحدٌثة فً منطمة شٌوه سور وخالو 
 000بازٌانً

5063 

 5468 المعرفة الضمنٌة للمدلمٌن وانعكاسها على فاعلٌة اداء...

 5694 المعطٌات الثمافٌة الدائٌة الصورة فً الفلم الروائً 

 6558 1979عام  معمر المذافً ودوره فً سٌاسة لٌبٌا الداخلٌة حتى

 6366 000 5003معولات التنمٌة االلتصادٌة فً العراق بعد عام 

معولات نجاح المشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة دراسة حالة فً عٌنة من 
 المشارٌع الصناعٌة...

5553 

 6344 المؽٌب فً رواٌات مهدي عٌسى 

 540 المصصهـ( سورة 606مفاتٌح الؽٌب )التفسٌرالكبٌر( لالمام الرازي )ت

 ;634 000المفارلة فً الرواٌة العرالٌة المعاصرة

 5545 المفاضلة بٌن خٌارات الخصخصة لشركات المماوالت العامة باستعمال...

 6508 المفاضلة فً الخصائص المٌاسٌة السالٌب انتماء الفمرات...

 343 المفاهٌم االجتماعٌة الخاطئة وعالجها فً ضوء السنة النبوٌة

 6730 المفاهٌم البٌنٌة المصححة فً مادة المطالعة للمرحلة المتوسطة

 583 مفتاح السعادة 

 :>;5 المفضلٌات فً الدراسات العربٌة لدٌما وحدٌثا

 606 )دراسة فكرٌة معاصرة (ع شروطه ومعولاته وسبل النهوض بهمفهوم االبدا

 666 مفهوم االجواء فً الشرٌعة االسالمٌة 

 73 االنسان فً الفلسفة الماركسٌةمفهوم 

 5690 مفهوم التثالؾ فً مسرحٌات ماكس فرٌش 

 603 مفهوم التربٌة الوطنٌة فً الفكر العربً االسالمً

 689 دراسة موضوعٌة  –مفهوم الرحلة فً المرأن الكرٌم

 455 مفهوم الشر عند علماء الكالم )دراسة ممارنة( 

 88>5 المدٌم مفهوم الشعر فً الموروث االدبً

 6806 مفهوم اللؽو فً كتاب سٌبوٌه

 6485 مفهوم المواطنة وعاللته بالوعً الثمافً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة



 6696 الممابر وحٌاة ما بعد الموت فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل االسالم

العراق المماربات االسلوبٌة لالنٌة الفخارٌة المنفذة  على دوالب الفخار فً 
 المدي

5575 

 9:;5 مماربات النمد االسطوري فً النص المسرحً العرالً المعاصر

 5760 مماربات تطبٌك المنهج االخراجً لطلبة لسم الفنون المسرحٌة

مماربات فً الرإٌا االخراجٌة للنصوص الشكسبٌرٌة بٌن المسرح العرالً 
 والسٌنما العالمٌة ) نماذج مختارة (

5755 

المماربة التداولٌة للتؤولٌة فً التصمٌم الداخلً المعاصر ) الموالت انموذجا" 
 ) 

5674 

ممارنة احصائٌة للحالة الصحٌة الطفال المحافظات الجنوبٌة دون الخمس 
  2011و2006سنوات بٌن عام 

845 

ممارنة االمام الؽزالً )رحمه هللا( فً الفكراالسالمً ومردوداته فً المسائل 
 ٌة مع الفالسفة الخالف

454 

(  الحصٌن مع اختبارات  Gold fold quandtممارنة بٌن اختبار )
 اخرى ..

807 

 864 ممارنة بٌن الممدرات البٌزٌة الحصٌنة مع ممدرات اخرى ..

ممارنة تؤثٌر الموجات فوق الصوتٌة متعددة الترددات مع مستخلصات 
 000نبات

6950 

 5030 000انتاج ستٌروٌد الوذونوالٌدممارنة طرٌمتً النشر والطمر فً 

 5334 ممارنة عٌوشٌة المفززات الحٌوٌة فً منتجات االلبان المحلٌة...

ممارنة كفاءة بعض الفطرٌات ونواتج أٌضها النانوي فً مكافحة 
 000بعوضة

5690 

 5069 000نسجٌة اللتهاب المفاصل الرثوي المستحدث  -ممارنة وظٌفٌة

 97 المماصد االلتصادٌة فً الفكر االسالمً 

 695 المماصد الشرعٌة واثرها فً سٌاسة السلطان ) نماذج تطبٌمٌة ( 

 645 مماصد الشرٌعة عند االمام ابً حنٌفة النعمان 

 603 مماصد الشرٌعة عند الشٌعة االمامٌة 

 608 مماصد الشرٌعة فً المسائل الطبٌة 

 384 مماصد الشرٌعة فً سورة النساء 

 669 مماصد الشرٌعة فً فمه االمام سعٌد بن المسٌب ..

 334 مماصد طلب العلم فً السنة النبوٌة ) دراسة موضوعٌة  ( 

 6557 مماومة االتصال وعاللته بفاعلٌة الذات

المماٌضة التجارٌة اسلوبا تجارٌا لمواجهة عجوزات الموازنات المالٌة فً 
 العراق

6360 

 ;3>5 ممبولة االنسجام فً النمد االدبً العربً حتى نهاٌة المرن الخامس الهجري

 5565 ممترح لانون للفالحٌن الزراعً فً اطار خطة التنمٌة الوطنٌة...

الممدر اللبً فً تصمٌم لوحة السٌطرة )هوتلنن( للمشاهدات المنفردة مع 
 تطبٌك عملً 

868 

 753 الممدس والٌومً فً حٌاة الفرد العرالً )دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة( 

 68 ممروئٌة صحؾ كربالء )دراسة مسحٌة لجمهور كربالء(

 5604 ممومات البٌئة االمنة فً المدن

 63:5 ممومات السٌاحة فً محافظة واسط



 966 1939-1903الممٌمة البرٌطانٌة ودورها فً االمارات المتصالحة 

 5635 000المكافحة االحٌائٌة لنٌمانودا تدهور الحمضٌات البطئ

 945 مكافحة االرهاب ونظام االمن الجماعً

 855 المكانة الدستورٌة لنائب رئٌس الجمهورٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة 

 955 مكانة الموى االللٌمٌة فً التحالفات الدولٌة )مكافحة االرهاب انموذجا(

 948 مكانة المانٌا االتحادٌة فً النظام الدولً

 ;674 ...2011اٌلول  11مكانة اٌران االللٌمٌة فً ظل التؽٌرات الجدٌدة بع 

 976 2001مكانة باكستان فً المدرن االستراتٌجً االمرٌكً بعد 

 955 مكانة روسٌا االتحادٌة فً النظام الدولً

 885 والصراع  الدولًمكنانة تركٌا الجٌوستراتٌجٌة 

 6488 مكونات التوازن العرفً التسوٌمً واثرها فً ادارة الولت السٌاحً...

 5768 مالمح التداولٌة الداءالممثل فً العرض المسرحً العرالً 

 570 مالمح التطور المجتمعً فً التفسٌر ) الكاشؾ لدمحم جواد مؽنٌة مثاال"( 

 7;;5 000(5003 -6970العراق من )مالمح الخٌال فً لصص االطفال فً 

 5665 المالمح الدرامٌة وتمثالتها فً منحوتات بالد النهرٌن

 6695 المالمح السٌمٌائٌة عند المفسرٌن البٌانٌٌن

 876 مالمح الفكر السٌاسً عند برنارد لوٌس

 5695 مالمح الفكر الماسونً للمصص التوراتٌة فً السٌنما االمرٌكٌة 

الخطاب فً كتاب مختار تذكرة ابً علً الفارسً وتهذٌبها مالمح تحلٌل 
 البن جنً

6647 

 777 مدٌنة النجؾ  –الحالة الدراسة  –المالئمة البٌئٌة للعٌش فً المدٌنة العرالٌة 

الممارسات والمعتمدات الشعبٌة حول أضرحة االولٌاء الصالحٌن      ) 
 ( دراسة انثروبولوجٌة مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة

730 

الممالن السورٌة فً المرن الرابع عشر لبل المٌالد فً ضوء نصوص تل 
 العمارنة

6665 

 6448 المناخ واثره فً زراعة وانتاجٌة محاصٌل الممح والشعر والذرة الصفراء...

المناطك الترابٌة فً سٌاسات التجدٌد الحضري منطمة الدراسة                             
 النجؾ االشرؾ المدٌمة ()مدٌنة 

5594 

 778  \المناطك العشوائٌة وانعكاساتها االمنٌة واالجتماعٌة على المدٌنة ..

 6469 000المناع التنظٌمً وعاللته بالوالء التنظٌمً

 6763 مناهج المستشرلٌن فً دراسة اصوات اللؽة العربٌة...

 94  مبٌن النوري...المنتجب فً شرح المنتجب لدمحم بن دمحم بن دمحم بن 

 337 منتهى الرعفة فً حل اللفاظ النخبة للعالمة دمحم الخرفشً

 6354 5064000حتى  6970المنجز الروائً فً ذي لار من 

 6>64 المنجز الفلسفً عند عرفان عبدالحمٌد

 6686 المنحنى التداولً فً كتاب العمد الفرٌد

 67:9 1977-1954منظمة حلؾ جنوب شرق اسٌا )سباتو( 

 5675 المنظومات التمنٌة لما بعد الحداثة فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة 

 658 المنع الطارئ على تصرفات المرأة المسلمة )دراسة فمهٌة ممارنة( 

 65:6 المنهج  التارٌخً عند مصنفً الفهارس الرجالٌة...

 558 منهج االمام علم الدٌن السخاوي فً تفسٌره 



 398 منهج االمام فخرالدٌن الرازي فً كتابه االشارة فً علم الكالم 

المنهج االٌمانً بٌن مصادر الدٌانة الٌهودٌة والدٌانة االسالمٌة ) دراسة 
 وصفٌة ( 

665 

 353 منهج التؽٌٌر وتطوٌر الذات فً ضوء السنة النبوٌة 

 536 عمراالسماطً ..منهج السالكً الى شرح مالمسكٌن لالمام احمد بن 

 450 منهج السالكٌن الى شرح بال مسلكٌن لالمام احمد بن عمراالسماطً .. 

هـ( فً العمٌدة االسالمٌة من خالل 1254منهج الشٌخ معروؾ النودهً ت )
 منظومٌته )اشرؾ المماصد(..

403 

 407 المنهج العمدي لالمام الثعلبً فً كتابة الكشؾ والبٌان فً تفسٌر المران 

هـ( فً كتابة ممدمات المراشد الى 614منهج العالمة ابن خمٌر السبتً )ت
 علم العمائد 

466 

منهج الكتابة التارٌخٌة لكتب الممتل الحسٌنً حتى اواخر المرن السابع 
 الهجري الثالث عشر المٌالدي

6697 

 405 المنهج الكالمً للمإخرالصفالسً فً تمرٌب البعٌد شرح جوهرة التوحٌد 

 66:9 المنهج النبوي فً معالجة الفتن

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

84 

منهج تدرٌبً على وفك الصفات البدنٌة للمصارعٌن العالمٌٌن النخبة واثره 
 فً االداء الفنً ..

5;87 

المصوى واالطالة واثره فً التوازن الفصلً للعضالت منهج تدرٌبً للموة 
 العاملة على مفصل الركبة ..

5866 

منهج تعلٌمًٌ للمدرات الحركٌة لالسوٌاء وجماعة الصم والبكم واثره فً 
 دلة اداء بعض المهارات االساسٌة ..

5853 

 660 منهج فتح هللا الكاشانً فً ز  التفاسٌر 

 864 الصراعات الدولٌة .. منهج مثلث الصراع فً تحلٌل

 674 منهج نمد الحدٌث فً تفسٌرالمٌزان للعالمة دمحم حسٌن الطباطبائً

منهل الٌنابٌع فً شرح المصابٌح لالمام علً بن صالح الدٌن السخومً 
 الحنفً ..

366 

 65 مهارات التفكٌر المنطمً المتضمنة فً كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة

 6746 عالً المرتبة فً اسئلة كتب المطالعة والنصوصمهارات التفكٌر 

المهارات النفسٌة والتفكٌر االستراتٌجً وعاللتهما بمستوى اداء بعض 
 المهارات الهجومٌة بالمبارزة

5;96 

 6545 000مهارات توكٌد الذات وعاللتها باالتزان االنفعالً والمبادئ االخاللٌه

 6435 دات المعرفٌة لدى طلبة جامعة بؽدادمهارة تنظٌم الذات وعاللتها بالمعتم

 >647 الموارد الطبٌعٌة السٌاحٌة والتطور التكنولوجً واثرهما فً مستمب السٌاحة

 6544 موارد الماضً النعمان ومنهجه فً كتابة المنالب والمثائب

م( ومنهجه فً كتابه كنوز الذهب 1479ه/884موارد سبط بن العجمً )ت
... 

659< 

 6697 موازنة المحافظة ؼٌر المنتظمة فً أللٌم 

مواطن االتفاق واالختالؾ بٌن االباضٌة والظاهرٌة فً مباحث الحكم 
 الشرعً ..

655 

 35موالع التواصل االجتماعً ودورها فً تشكٌل الرأي العام لدى طلبة جامعات 



 اللٌم كردستان...

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

5 

الموالؾ السٌاسٌة للبدرٌٌن بعد وفاة رسول هللا )صلى هللا علٌه واله وسلم( 
 الى نهاٌة العصر الراشدي

66;4 

المواهب الجزٌلة فً مرورٌات الفمٌر الى هللا تعالى دمحم بن احمد عمٌلة 
 تالٌؾ دمحم بن احمد بن سعٌد بن عمٌلة الملكً 

336 

 590 المواهب الجزٌلة فً مرورٌات الفمٌر الى هللا تعالى دمحم بن احمد..

 6679 موائمة االجراءاتاالصالحٌةلالحداث مع المواثٌك الدولٌة

 :633 5063 -5003الرواٌة العرالٌة الموت فً 

 8>;5 الموت والحٌاة فً المرن الثانً الى المرن الثامن للهجرة

 43>5 موجعات المصطلح النمد العربً المدٌم حتى نهاٌة المرن الرابع الهجري

 6335 الموجود المعرفً وتؤثٌره فً لٌمة المنظمة

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

647 

مورد الظمؤن الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن االٌباري 
  االزهري الحنفً

640 

الظمؤن الى سٌرة المبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن االٌباري  مورد
هـ )من باب عرض رسول  1087االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

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

643 

لمبعوث من عدنان لالمام لائد بن مبارن االٌباري لظمؤن الى سٌرة اامورد 
 هـ )رحمه هللا(  1087االزهري الحنفً المتوفى بعد سنة 

645 

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

653 

 6675 بٌح الممانً فً حروؾ المعانًهـ( فً كتابه مصا855الموزعً )ت

 659 المإسسات االسالمٌة ودورها التنموي والدعوي دراسة دعوٌة 

دراسة فً ضرورات  5—2المإسسات الدستورٌة فً العراق وفك دستور 
 االصالحوطبٌعه التحدٌات 

6688 

 996 المإسسات الفكرٌة وضع السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة الصراع العربً...

 53 موضوعات االمن الوطنً فً الصحافة العرالٌة

 6594 000مولع المال وأثره فً أختٌار المانون الواجب التطبٌك

 ;664 مولع تل الذهب فً ضوء التمنٌات  االثرٌة

 ;>67 مولؾ االحزاب الجزائرٌة من سٌاسة االحتالل الفرنسً...

 896 ...المولؾ االسرائٌلً من التطورات السٌاسٌة فً الدول 

 4>67 مولؾ االلباط فً مصر حتى الحكم االسالمً...

-1980مولؾ االمم المتحدة من العراق خالل حربً الخلٌج االولى والثانٌة 
 م1993

676; 

 6833 1978-1962مولؾ الجزائر من لضاٌا المشرق العربً 

 >>67 (1847-1830مولؾ الدولة العثمانٌة من االحتالل الفرنسً للجزائر )

 6766 (1953-1950مولؾ الصحافة العرالٌة من الحرب الكورٌة )

 985 م1989-1975مولؾ العراق من الحرب االهلٌة اللبنانٌة 



 6003 مولؾ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من الحرب االهلٌة النٌجٌرٌة...

مولؾ جرٌدة العالم العربً من التطورات السٌاسٌة فً العراق خالل الفترة 
 م(1936-1945)

6788 

 986 1978-1975مولؾ مصر من الحرب االهلٌة اللبنانٌة 

 46 المولؾ من الدٌن بٌن فولتٌر ونٌشته

 468 هـ( وراءه العمدٌة وجهوده العلمٌة 1242موالنا خالد النمشبندي المتوفً )

هـ(على انوارالتنزٌل  986المولى سنان الدٌن االماسً المتوفً سنة )
 للبٌضاوي 

546 

 6453 المٌاه الجوفٌة فً محافظة واسط وسبل استثمارها

 5753 المٌتامسرح وتمثالتها فً العرض المسرحً المعاصر

مٌدان تعلٌمً لتطوٌر االدران الحس حركً والتوافك وفك نسب المساهمة 
 واثره فً اداء التصوٌب .

5755 

 

 

 

 حرؾ )ن(
 

 

 :;;5 النبؤ السردي فً رواٌات ربٌع جابر

النبً وسؾ )علٌه السالم( دراسة تارٌخٌة فً ضوء النصوص التوراتٌة 
 والمرانٌة 

86 

 60 النتاج الفكري العرالً المودع لانونا فً دار الكتب والوثائك

نجاح المارئ شرح صحٌح البخاري للشٌخ ٌوسؾ افندي زاده )رحمه هللا( 
 باب فضالستمبال  . –هـ( من كتاب الصالة 1167)ت

355 

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

306 

نجاح المارئ فً شرح صحٌح البخاري للشٌخ ٌوسؾ افندي زاده 
 هـ( 1167)

350 

 5505 نحو استراتٌجٌة لالرتماء بتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً محافظة دٌالى

 6859 000الطٌب فً ؼصن االندلسالنحو فً كتاب نفح 

النخبة السٌاسٌة الحاكمة والسٌاسة العامة فً دول الخلٌج العربً: )االمارات 
 العربٌة المتحدة انموذجا(

950 

 94>5 النرجسٌة فً الشعر الجاهلً

 6733 النزاعات الداخلٌة فً االندلس فً عصر المرابطٌن والموحدٌن...



 70 فً التراث العربً االسالمً النزعة التنوٌرٌة واالنسانٌة

الحركً بدلة المهارات  –نسبة مساهمة السمات الشخصٌة والذكاء الجسمً 
 الهجومٌة بالكرة الطائرة 

5788 

 677 النسخ عند ابن برهان فً كتابه الوصول الى االصول 

 6677 النشاط التجاري والسٌاسً لشركة لٌفانت االنكلٌزٌة فً المشرق العربً...

 6738 م(1171-969ه/567-358النشاط الصناعً فً مصر الفاطمٌة )

 6777 م(1914-1831النشاط المالحً البرٌطانً فً انهار العراق )

 376 هـ( )دراسة موضوعٌة وفنٌة( 148نشر االمام جعفر الصادق )ع( )ت

 9>>5 000النص الموازي فً الشعر العرالً المعاصر

 449 الدٌن محمود بن احمد بن..النصاب فً الفتاوي لبرهان 

 6774 نصوص اصول الكافً الكلٌنً

نصوص التصادٌة ؼٌر منشورة من تل ابوحبة )سبار ٌاخر ورم( نهاٌة 
 العصر البابلً المدٌم

6636 

 6633 نصوص التصادٌة مصادرة من المتحؾ العرالً من العصر البابلً المدٌم

 6634 مدٌنة سبار... –المدٌم نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة العصر البابلً 

 6638 نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العص االكدي

 6654 نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المدٌم ...

 6653 نصوص مسمارٌة ؼٌر منشورة من العصر البابلً المتاخر

 6776 م1958-1939النظام االداري فً العراق 

السومري )عصر فجر السالالت الى نهاٌة عصر النظام االداري فً العهد 
 ساللة اور الثالثة(

664< 

 6063 2005النظام البرلمانً فً ظل دستور جمهورٌة العراق لعام 

النظام التصمٌمً للمنتج الصناعً المعاصر ومدى انعكاسه على تمبل 
 المستخدم 

5675 

 9;66 نظام الحكم االموي من خالل مإلفات الجاحظ

الرلابة الداخلٌة ودوره فً تعزٌز تمنٌة االنتاجاالنظؾ وانعكاساته على نظام 
 التنمٌة المستدامة ..

6656 

 895 بٌن المإسساتٌه والشخصٌة 2003النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 

 6303 000النظام المانونً  لشركات تموٌل المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة

 6586 000التعبٌرااللكترونًالنظام المانونً السناد 

 6587 النظام المانونً لتصامٌم الدوائر المتكاملة فً نطاق الملكٌة الفكرٌة

النظام المانونً لحالة الطوارئ فً امر الدفاع عن السالمة الوطنٌة العرالً 
 دراسة ممارنة  2004( لسنة 1رلم )

6667 

 6579 النظام المانونً لحك الترجٌح فً الشركة المحدودة

 6366 النظام المانونً لعمود البث الفضائً

 6650 النظام المانونً لعمود التورٌد الدوائٌة والمستلزمات الطبٌة

 6599 000النظام المانونً لعمود المشاركة بٌن المطاعٌن العام والخاص

 6557 000النظام المانونً للضم

 6533 الدخل العرالً النافذالنظام المانونً للفحص الضرٌبً فً لانون ضرٌبة 

 6300 000النظام المانونً للفسخ فً عمود المماوالت 

 6596 النظام المانونً لمستندات االبداع فً المستودعات العامة



 6583 النظام المانونً لمستندات االٌداع فً المستودعات العامة

 5339 المعلومات...نظام المعلومات المحاسبً االلكترونً ودورة فً تعزٌز امن 

 66 نظام حفظ واسترجاع الخرائط فً شركة االستكشافات النفطٌة

 656 نظرٌة التكامل المعرفً من منظور عمدي )دراسة نمدٌة( 

نظرٌة الصورة الذهنٌة للفن الرلمً وانعكاسها على تصمٌم استراتٌجٌات 
 التعلٌم االلكترونً فً التربٌة الفنٌة

5589 

 473 نظرٌة الطاعة فً الفمه االسالمً 

 6588 نظرٌة الظروؾ الطارئة واثرها على التوازن العمدي

نظرٌة العمل  وعاللتهما بالتفكٌر فوق المعرفً عند الطلبة المتفولٌن 
 تحصٌلٌا..

6486 

 875 نظرٌة الالعنؾ عند المهاتما ؼاندي

 49 نظرٌة المعرفة عند ابن سٌنا وتطبٌماتها التربوٌة

 6687 نظرٌة تدوٌل الدساتٌر وتطبٌماتها فً دساتٌر الدول العربٌة

 :663 ق.م525نظم ادارة الدولة فً مصر المدٌمة منذ نشاتها حتى عام 

-972ه/ 543-362نظم الحكم واالدارة فً افرٌمٌة خالل العهد الصنهاجً 
 م1148

666; 

هـ(من 1167زاده )تالنؽمة المائمة فً تفسٌر سورة الفاتحة لٌوسؾ افندي 
 بداٌة الكتاب الى لوله

567 

 5568 النمابات الطبٌة واثارها البٌئٌة فً مدٌنة كربالء

ٌة والمسٌحٌة ) دراسة نمدٌة ممارنة 1نماط االلتماء بٌن الدٌانتٌن البو
 بالمنظور االسالمً ( 

659 

 6756 النمائض فً الدرس النمدي العربً الحدٌث

 6367 المشروع البالؼً للدكتور دمحم العمرينمد البالؼة دراسة فً 

 65:5 النمد التارٌخً عند مإرخً التراجم الشامٌٌن فً المرن الثامن الهجري

 3;67 النمد التارٌخً عند مإرخً التراجم المصرٌٌن فً المرن التاسع الهجري ...

( فً تفسٌره التحرٌر 1393النمد التفسٌري عند الطاهر ابن عاشور )ت 
 والتنوٌر

533 

 474 نمد الدرر لالمام دمحم بن مصطفى الوانً الكورانً ..

نمد الشعر االموي فً الرسائل واالطارٌح الجامعٌة فً كلٌة االداب/ جامعة 
 م5000بؽداد الى سنة 

5<9; 

 :>>5 000نمد الشعر العرالً الحدٌث فً الدراسات االكادٌمٌة لجامعة بؽداد

 6806 )دراسة صرفٌة نحوٌة(نمص الؽرض فً العربٌة 

 6555 000النمض الجزائً للمرار المضلئً

نمل التكنلوجٌا وبناء المدرات المعرفٌة فً ظل تحدٌات اتفالٌة حماٌة حموق 
 الملكٌة الفكرٌة...

6068 

 ;644 نمل الؽاز الطبٌعً فً محافظة البصرة وافالة المستمبلٌة

 439 نماذج فً المسائل العمدٌة االسالمٌة من مناهج التربٌة االسالمٌة 

نماذج من المسائل الفمهٌة المبنٌة على االحادٌث الضعٌفة عند فمهاء 
 الشافعٌة فً كتاب المجموع لالمام النووي  ..

606 

النمذجة المكانٌة لحوض وادي بارٌاولة فً لضاء كالر باستخدام تمنٌات 
 عن بعد...االستثمار 

6438 

 850 نمذجة وتمدٌر دالة معولٌة بعض االنظمة فً حالة عدم تماثل مركباتها 



 66 نمط الهوٌة وعاللته بمراجعة الحٌاة لدى كبار السن

 786 النمو الحضري بٌن حواؾ المدن ومدن الحواؾ التعمٌد فً النمو الحضري 

 5476 النمو السكانً واثره فً تجهٌز الطالة الكهربائٌة

 643 نهج النجاة الى المسائل المنتماة لالمام دمحم بن كمال الدٌن بن دمحم الحسٌنً 

 535 نهج النجاة الى المسائل المنتماة للشٌخ ابن حمزة الدمشمً ..

نهج النجاة الى المسائل المنتماة للشٌخ دمحم بن كمال الدٌن النمشبندي الحنفً 
 ... 

500 

 463 الفوائد لالمام ابً دمحم بن عبدهللا ..نور العمائد وضٌاء 

 

 

 

 حرؾ )هـ(
 

  

 6439 هاٌدرو جٌومورفولوجٌا حوض وادي ابو مرٌس فً محافظة المثنى..

 >673 ه(567-358الهبات والهداٌا عند الخلفاء والفاطمٌٌن )

 6759 م(1990-1961هجرة االتران الى المانٌا االتحادٌة )

 6386 000الهجرة والتؽٌر المٌمً 

 586 هدٌة الصعلون فً شرح تحفة الملون فً الفروع لالمام ابً اللٌث../

 457 هدٌة الصعلون فً شرح تحفة الملون لالمام العالمة شمس الدٌن..

 79 الهرمنٌوطٌما والتؤوٌل فً الفكر الؽربً هاٌدؼروؼادامٌر انموذجا

 5653 الهوٌة الحضرٌة فً المجمعات السكنٌة 

 6558 الفاشلة وعاللتها بالتضخم والتملٌل لدى طلبة الجامعةالهوٌة 

 5635 هوٌة المكان فً عمارة المساجد الجامعة المعاصرة 

الهوٌة النفسٌة والتماسن االسري وعاللتهما بالخبرة العاطفٌة لدى طلبة 
 الجامعة

6574 

 57>5 الهوٌة والشعر دراسة فً التجربة الفرٌد سمعان

 6466 هٌدروجٌومورفولوجٌة حوض وادي ساورا فً محافظة السلٌمانٌة

 6433 هٌدروجٌومورفولوجٌه الهضاب ؼرب بحٌرة الرزازة وامكانٌة استثمارها

 ;645 هٌدرولوجٌة المٌاه السطحٌة لحوض تالل بدرة واستثماراته فً العراق...

 6435 هٌدرولوجٌة شط الدؼارة

باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات هٌدرولوجٌة هور الحمار 
 الجؽرافٌة

6434 

 63:3 هٌدرومورفولوجٌة حوض وادي السدٌر فً هضبة العراق الجنوبٌة



 

 

 

 حرؾ )و(
 

 649 هـ593الواضح والمبهم ، وتطبٌماتها فً كتاب الهداٌة لالمام المرؼٌناتً ت 

والع االستثمار الزراعً فً العراق فً ضوء تطور هٌكل الطلب المحلً 
 على المحاصٌل الزراعً 

6667 

 :>63 والع االستٌطان  الرٌفً فً ناحٌة...

 6066 والع البنى التحتٌة لثمافة المعلومات واثرها...

 5637 الوالع البٌئً وانعكاساته فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة للنوادي االجتماعٌة 

 5568 الوالع الخدمً لمدٌنة بؽداد فً ظل زٌارة العشوائٌات دراسة حالة

والع الخصوبة فً العراق باالعتماد على خارطة الفمر ووفٌات االمهات لسنة 
 )دراسة احصائٌة(  2013

856 

 ::63 والع الصناعات الحرفٌة)التملٌدٌة( فً مدٌنة كربالء الممدسة...

 9 لاللسام العلمٌة فً كلٌة االداب/ جامعة البصرة والع المكتبات الفرعٌة

 5556 دراسة حالة... 2015-2010والع الموازنة االستثمارٌة فً العراق للمدة 

 5500 والع تطبٌك المسإولٌة االجتماعٌة فً مستشفى الزهراء التعلٌمً...

 6405 000والع ومتطلبات تؤمٌن نمل البضائع بالحاوٌات وأثرها فً دفع التعوٌض

 670 الوالعات الحسامٌة فً مذهب الحنفٌة ..

 6866 000الوجه النحوي المرفوض فً الدر المصون للسمٌن الحلبً

 :674 )دراسة تارٌخٌة( 1991-1961الوجود الفلسطٌنً فً الكوٌت 

الوجود بٌن االصالة واالعتبار دراسة ممارنة بٌن صدر الدٌن الشٌرازي 
 وهٌجل

44 

 6553 االصٌل وعاللته بالنمو الذاتًالوجود ؼٌر 

 509 وجوه االعجاز فً سورة النساء 

 6593 000وحدة الخصومة فً الدعوى المدنٌة

 543 الوحدة الموضوعٌة فً سورة فاطر: )دراسة تطبٌمٌة( 

الودٌعة المصرفٌة وتوظٌفها فً المصارؾ االسالمٌة )دراسة موازنة مع 
 المانون(

6035 

 :676 ( )دراسة تارٌخٌة(1963-1958العرالٌة )وزارة االرشاد 

 6773 وزارة الشإون االجتماعٌة العرالٌة

 6774 )دراسة تارٌخٌة( 1958-1920وزارة المعارؾ العرالٌة 

الوزراء االمامٌة االثنا عشرٌة واثرهم فً الحٌاة العامة ابان الحكم الفاطمً 
 فً مصر...

673: 

 ;673 الفاطمٌة ...الوزراء العرالٌون فً الدولة 



 >674 (1336-1258ه/736-656وزراء مؽول فارس واثرهم فً الحٌاة العامة )

وسائل االتصال االلكترونٌة فً الخطاب التشكٌلً المعاصر)دراسة فً نظرٌة 
 التواصل( 

5655 

وسائل االلناع فً كتاب منة المنان فً الدفاع عن المرانللسٌد دمحم دمحم صادق 
 الصدر

6690 

 6568 الوسائل المانونٌة العادة هٌكلٌة المصارؾ

 6568 وسائل حرٌة التعبٌر عن الرأي وضماناتها )دراسة ممارنة( 

 6054 وسائل حماٌة المستهلن فً ضوء مماصد الشرٌعة االسالمٌة

 605 الوسطٌة فً الفكر االسالمً 

 6703 الوصؾ فً كتاب الذخٌرة آلبن بسام

 690 فصول البدائع .. وصول الروائع حاشٌة على

الوضوح واالبهام فً كتاب كفاٌة االخٌار فً حل ؼاٌة االختصار فً حل 
 ؼاٌة االختصار لالمام تمً الدٌن ابً بكربن دمحم..

564 

 695 الوظائؾ التداولٌة فً سورالراؼبات وأثرها فً االنسان.

 34 الوظٌفة الثمافٌة للصحافة العرالٌة...

 555 الوظٌفة السٌالٌة فً المرأن الكرٌم وأثرها فً توسٌع المعنى 

 8;64 الوظٌفة الصحٌة واللٌمها فً مدٌنة الشامٌة

 6556 الوعً االخاللً وعاللته بالنسك المٌمً لدى المرشدٌٌن التربوٌٌن

 6587 000الوعً الجمالً لدى معلمات رٌاض االطفال

 6440 االجتماعً لدى طلبة الجامعةالوعً الذاتً وعاللته بااللناع 

الوعً المعلوماتً لدى طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة البصرة: دراسة 
 مسحٌة
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 566 الولؾ الجائز واثره فً تفسٌر سورة هود

 9:>5 000الوالء االجتماعً وأثره فً الشعر االندلسً فً عصر الطوائؾ 

 995 دراسة فً العاللات السٌاسٌة...الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وٌوؼسالفً 

 6546 ولٌم هوارد تافت وسٌاسته الداخلٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة...

 

 

 حرؾ )ي(
 

 6455 الٌمظة العملٌة على وفك الثمة االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة

 6596 الٌمظة العملٌة وعاللتها بالطمؤنٌنة االنفعالٌة لمعلمات رٌاض االطفال

الٌمن فً ظل الصراع االجنبً االلؾ االول لبل المٌالد الى االحتالل الجٌش 
 الثانً

666: 

 6>67 ( دراسة تارٌخٌة1991-1950ٌهود الفالشا فً اثٌوبٌا )

 9;67 1914-1798ٌهود مصر ودورهم فً الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 6553 1916ٌوان شٌكاي ودوره السٌاسً والعسكري فً الصٌن حتى عام 



 


