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بسم اهللا الرمحن الرحيم
.اىل يوم الديـــن واالهمالطيبني الطاهرين ومن احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على املعلم االول ابي القاسم حممد وعلى آله

فضال عن التعريف بالنشاطات الثقافية واالكادميية ، وحرصا منا تعــد املكتبة القلب النابض للجامعة كوهنا ترفد اجلامعة واتمع بالعلوم واملعرفة يف ااالت العلمية والتطبيقة واالنسانية كافة
على شعارنا

من اسراري استودعته قلب من احببت من عبادي )سر خالص ( اال

من دليل الرسائل اجلزء االوليسر االمانة العامة للمكتبة املركزية يف جامعة بابل  شعبة النظم اآليل / وحدة املصادر االلكرتونية ( االقراص الليزرية ) ان تقدم 
اذ ،ويتضمن هذا االصدار الرسائل واالطاريح اجلامعية املفرغة على اقراص ليزريةجلامعات العراقواالطاريح اجلامعية لطلبة الدراسات العليا ( املاجستري والدكتوراه ) 

ختصاصات العلمية واالنسانية نسأل ا أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ملختلف االالبد من اجياد منشور يهدف اىل التعريف بعناوين الرسائل واالطاريح اجلامعية
منها يف اكمال حبوثهم العلمية نأمل ان ينال لإلفادةوان ميدنا العون والقوة لتقديم أفضل اخلدمات العلمية واملعرفية لطلبتنا والباحثني والدارسني واعضاء اهليئة التدريسية 

.لكم باملوفقية والنجاحرضاكم مع متنياتنا

أ.د.م كريم فخري هالل

األمين العام للمكتبة المركزية

٢٠١٥جامعة بابل  



بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ

وما اوتيتم من العلم االقليال

صدقَ ا العلِّي العظيم
االسراءسورة 
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السریراتيأ.م.د. كریم فخري هالل
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الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصلالوالدةلحدیثيوالمتخرالمبكرالدمتسممفيجرثومیةدراسةعصامحسین239

عنالمتسببةالقدمقرحةمنالمعزولةوالالهوائیةالهوائیةالجراثیممیخائیلسامينبال245
السكري

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

فيالمعویةاالظطراباتلبعضالطفیلیةالمسبباتوبائیةدراسةالصاحبعبدهادياحمد395
الحلةمدینةفياالنسان

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالكوفة

محمدهاديهدى396
الحسناوي

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالكوفة.الفمداخلفيالمبیضاتانواعحملنسبةعلىالسكريداءتأثیر

الجرثومیةاالنواعبعضضدالنباتیةالمستخلصاتبعضتاثیردراسةبرهانالدینصالح118
الفضالتومیاهالمرضىمنالمعزولة

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

وارتفاعالبولیةالمجاريالتهابعنوبكتریولوجیةسریریةوبائیةدراسةرعدزنزلاالء594
تكریتمنطقةفيالحملفترةاثناءالدمضغط

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالمستنصریةالمفاصلالتهابمعالمتزامنالبروسیالتلمرضىمناعیةدراسةمنصورنازك879



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

اللولبیاتبكتریامنلقاحتحضیرومحاولةوٕامراضیةمصلیةدراسةصالحمحمدصباح921
محلیاً المعزولةHelicobacter pyloriالبوابیة

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

بعضعلىالضوئیهالمحسساتمعالدایودیةاللیزرأشعةتأثیرفرحانخلیلرفل1618
منوالمعزولةللمطهراتالمقاومةالزنجاریةللزوائفالضراوةعوامل

الجروح

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

THE EFFECTS OF HARMACEUTICALاحمدذكرى1622
FORMULATIONS  PREPARED  FROM  ENNA
(L.INERMIS)  LEAVES EXTRACTS ON SOME

FUNGAL  AND BACTERIAL  SKIN INFECTIONS
(EXPERIMENTAL  AND  CLINICAL sTUDY)

2003دكتوراهالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

فيالكوندیةبالمقوساتللمصابینحیویةوكیمیاءمصلیةدراسةعجیلفایزنعمان1673
التعلیميتكریتمستشفى

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

المدارسطالببینأمجموعةمنبالمسبحیاتاللوزتیناصابةاهللاعبداحمدمنى1676
سامراءفياالبتدائیة

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

تومابطيتوماإنتصار944
عباصة

–الموصلفياالطفاللدىلالسهالالمسببةاألواليعنالتحري
العراق

2004ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

المرضىمنالبشريالدوارللفایروساالولیةالعزالتعلىالتعرفمجذاباهللاعبدندى1660
الموصل/لألطفالاألثیرابنلمستشفىالمراجعین

2004ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

الـــدیــــنفــخــــرنـــزاكــــت1663
عــثـــمــــان

فــــيالــحــوامــلالــنـسـاءبــیــنالـكــونــدیــةالـمـقـوسـاتانــتــشـاردراســـــة
كــــركــــوكمدینة

2004ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

في.Cryptosporidium spالخبیئةالبویغیاتداءمنأنتشارأنواعاآللوسيإبراهیمتوفیق1670
الطبیةالنباتاتباستعمالللداءعالجیةمحاولةمعالمختلفةالمصادر

2004دكتوراهالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

مدینتيفيالعدریةباألكیاسلإلصابةوعالجیةوبائیةمصلیةدراسةالنقیبرشیدعادلسوزان1674
وتكریتكركوك

2004ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

شهابیاسینایناس1684
البرهاوي

2004ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریتنباتیةمستخلصاتمنللفمغسولتحضیر

مصلیةبطرقالهضمعسرمرضىلدىالبوابیةاللولبیاتعنالتحريقبعمجیدمحمدایمان2417
مختلفةجرثومیة

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

منللفترة(بیتانوع)الشدیدالبحريالدملفقرحیاتیةكیمائیةدراسةالعنزيیونسمحمدمؤید392
2002ایارنهایةالى2001االولتشرینبدایة

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

عليصالحصبحينهاد718
الشریفات

العالجیتلقونالذینالمرضىفيالمشخصةالمعویةلطفیلیات
العمیقةباألشعةوالعالجالكیمیاوي

2002ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

معاییرمعوالحرالكليبالبروستاتالخاصالمستضدكمیةقیاسالطائيداودمحمدفراس2420
والسرطانالحمیدالبروستاتبتضخمالمصابینالمرضىلدىاخرى

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

علىالطاقةالقلیلةالدایویةاللیزرالشعةالمناعيالتنظیميالتاثیرعليالدینعزجتین2673
للزوائفالجوهریةالضراوةعواملوعلىالزجاجفيالبلعمیةالوظیفة

سریریاالمعزولةالزنجاریة

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریتالدرقیةالغدةمرضىفيالحیاتیةالكیمیائیةالتغیراتبعضدراسةمحمودفاتحآرزو2674

للحموضةالمحبةاللبنیةالعصیاتجرثومةوانتاجوتوصیفعزلحسونفاضلعباس2675
حیويكمعزز

2005دكتوراهالمجهریةاالحیاءالطبتكریت



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

لجرثومةالحیویةللمضاداتواالستجابةالمصلیةالمجامیععزلسویدالدینعزیوكسل2676
اللتهابالمسببةالمعویةالجراثیممناالخرىواالنواعالسالمونیال

االطفالفيواالمعاءالمعدة

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

تهیجمتالزمةمرضىبینالطفیلیةباألوالياإلصاباتمقارنةدراسةالمتیوتيأحمدقاسمحسن1277
واإلسهالاالمعاء

2003ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبتكریت

والبرازوالدمالمرارةفيالجراثیمعنالجرثوميالمصليالتحريحمدونمحمدانسام2283
المرارةرفععملیةلهمالمجرىللمرضى

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

شیتاويزكياسماء2422
الغریري

الجهازخمجفياالخرىوالجراثیمالحرشفیةالبراعمعنالتحري
النساءلدىالتناسلي

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاءالطبالموصل

مستوى’الدمضغطالجسموزنعلىالهرمونیةالحملموائعتاثیرالبناجبرمحمداسراء969
الدمودهونالكبدانزیمات’السكر

2004ماجستیراالدویةالطبالموصل

الكیمیائیةالواجهةعلىاحاديكعالجمزیینالكارباعقارتاثیرغانمقیداردینا971
الصرعمرضىعندللعظامالحیاتیة

2004ماجستیراالدویةالطبالموصل



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

أحمدهاشمأشرف1725
العسلي

الصودیومفالبرویتوعقارالعالجأحاديالكاربامازبینعقارتأثیر
الصرعمرضىعندالدرقیةالغدةفحوصاتعلىالعالجاحادي

2004ماجستیراالدویةالطبالموصل

الكبدوظائفعلىوالسمفاستاتیناللفاستاتینعقارمقارنةتاثیراتحمدسطامزینة2287
الدمدهنفرطلمرضى

2005ماجستیراالدویةالطبالموصل

اسماعیلسعدينجالء2299
الحمدانياهللاعبد

2005ماجستیراالدویةالطبالموصلواالمیبرازولالراینتدینبعقارالعالجعندالكبدوظائفبعضمراقبة

الواجهةعلىالدایوریساممعواالتینولولاالتینولولعقارتأثیرممدوحخالدجوناء2351
المرضىفيالبولیكحامضومصلللدهونالحیاتیةالكیمیائیة

الدمضغطبفرطالمصابین

2005الماجستیراالدویةالطبالموصل

فيالرباعيللعالجأسبوعوالثالثيللعالجأسبوعینكفاءةدراسةرجبخضرحسن1692
الهضميالقرحةأمراض

2004ماجستیراالدویةالطبتكریت

محمدسالمالدینحسام2125
المعاضیديسعید

درجةوالمصلفياالنراكوریومعقارمستوىبینالترابطفيدراسة
العامالتخدیرتحتالمرضىفيالعضلياالرتخاء

2005ماجستیراالدویةالطبتكریت



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الدهونفرطمرضىفيلألكسدةالمضادةللفیتامیناتالواقيالتأثیرشریفنعمانعماد2130
االءختناقيالقلبمرضمنیعانونالذین

2005ماجستیراالدویةالطبتكریت

الخواصبعضتقییممععراقیةتجریبیةلینةبطانةمادةتحضیرعليمحمداحمد1160
مختبریةدراسةوالمیكانیكةالفیزیائیة

2003دكتوراهاالسنانالطبالموصل

2005ماجستیراالمراضالطبالموصلالمحیطیةاللمفیةالغددفيوالنسیجيالخلويالعللدراسةمحمدناظمهبة2281

2005ماجستیراالمراضالطبالموصلالجلدیةاالفاتتشخیصفيالدقیقةباالبرالرشفدورالجواديابراهیمصفوان2284

2005ماجستیراالمــراضالطبالموصلمرضـیةسـریریةدراسـةالـدرقیـةالغـدةآفــاتحسینمحمدقصي2421

2005ماجستیراالمراضالطبالموصلالحنجرةألوراممستقبلیةمرضیةدراسةمحموداحمدسفیان2286

حشواتالمتضمنةالضواحككسرمقاومةعلىالالصقةالموادتاثیرحمدونغانممحمد1120
مختبریةدراسةاالسطحثالثیة

2004دكتوراهاالمراضالطبالموصل

2004ماجستیراالمراضالطبتكریتالدرقیةالغدةبفرطالمصابینللمرضىالحیاتیةالكیمیائیةالتغیراتجاللالجبارعبدنهاد1627

محمدالفتاحعبدباسمة562
البدرانيمصطفى

Melia)السبحبحنباتيلثماروالدوائیةالسمیةالتأثیرات
azedarach)الزینةوزعرور(Cotoneaster prostrata)

2002دكتوراهاالمراضالطبالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2005ماجستیراالمراضالطبالموصلالمعدةاللتهابوالمرضىالناظوريالتفسیرفیصلمحمودهدى2290
البولیةالمسالكافاتتشخیصفيالنسیجيالخلويالفحصدورالجواليطلبوصال2292

السفلى
2005ماجستیراالمراضالطبالموصل

2002ماجستیراالمراضالطبالموصلالشنجبدءمرضفيالحیاتیةوالكیمیاءالدمتغییراتالشهوانياحمد840

االطفالفيالدودیةللزائدةوالنسیجيالموضعيالتشریحيالوصفاهللاعبداجمدمحمد1280
الوالدةحدیثي

2002ماجستیرالتشریحالطبتكریت

داخلللحیاةِ ألمختلفةأِلمراحلِ أثناءاإلنسانجنینلمعدةنسجیةدراسةالطائيغزالغانمفارس1730
الرحم

2004ماجستیرالتشریحالطبالموصل

جنینلكبدالكیمیائیة-النسیجیةالدراساتوبعضنسیجیةدراسةسلیمانقاسمهشاماحمد1742
الرحمداخلالحیاةمنمختلفةمراحلخاللاإلنسان

2004ماجستیرالتشریحالطبالموصل

الشنجبقبلالمصاباتاالمهاتعندالمدةالكاملةالمشیمةتغیراتباشيرؤوفممتازرنا2298
النفاسي

2004ماجستیرالتشریحالطبالموصل

الكریمعبدزهیرمنى2308
الحمداني

المهاتالوالدةحدیثياالطفالفيالسريللحبلالنسیجیةالتغیرات
النفاسالشنجبقبلمصابات

2004ماجستیرالتشریحالطبالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الدرقیةالغدةعلىالهایدروكورتیزونعقارلتأثیرمظهریةقیاسیةدراسةشیتغانمایمان2278
لألرانب

2005ماجستیرالتشریحالطبالموصل

مراحلخاللاالنسانلجنینالقدماخمصلجلدضوئیةمجهریةدراسةایوبالرحیمعبداشرف2279
المختلفةالحمل

2005ماجستیرالتشریحالطبالموصل

حدیثياألطفالفيالنكفیةالغدةعلىنسیجیةوتشریحیةدراسةمحمداحمدسعد391
الوالدة

2002ماجستیرالتشریحالطبتكریت

فيالمعزفيكریبتوسبوریدیوموأیمیریاللجنسینالطفیلیةاالواليالبكريصدیقهیثم844
نینوىمحافظة

2002ماجستیرالطفیلیاتالطبالموصل

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریتوالخلیةالدمفيالمتغیراتبعضعلىالحملمنعحبوبتاثیرعليعبدعبیدحسنة1307
منطقةفيالبالغینفيالقصبيالربولمرضالخطورةوعواملنسبةصالــحعلــيجــواد1319

الحجاج
2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

دراسةالكالسیوماوكزاالتحصاةمرضىلدىالبلوراتتكونمثبطاتعمرقیسزید1226
الحيالجسموداخلخارج

2004ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصل

2005ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصلالحملوتسممالطبیعيالحملفيالكلیةوظائفیونساحمدرجاء2293
2005ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریتالرجالعقمعالجفيالملكيالغذاءتاثیراهللاعبدمحمدسنان2681
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

وحامض%3االرثرومایسینمحلولفعالیةومقارنةتحضیرالحمیدعبددالور2683
%2السالیسلیكوحامض%3الكلندامایسینمحلولمع%2السالیسلیك

الشبابحبمرضعالجفيموضعیا

2005ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

2005دكتوراهالطبیةالفسلجةالطبتكریتالشرایینتصلبمرضباحداثVIIوالعاملاللیفینفرطدورزباراكریمسامي2686
Evaluation Serum Gangliosides with otherاحمدشهابسالم2699

Biochemical Parameters in Premature Neonat
2005ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

الداخلیةاالعضاءبعضوانسجةدمعلىللفورملدهیدالتعرضتاثیرمحمدالرحمنعبدایاد2839
االرانبفي

2005ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصل

المقوساتبداءالمصاباتفيالنساءللمشیماتالشكلیةالتغیراتالجبارالسماكعبدمها2840
الفعال

2005دكتوراهالطبیةالفسلجةالطبالموصل

غیرالكليالبشريواللعابالفمصحةفيللحملالمصاحبةالتغیراتطیبمحمدكرامة206
المحفز

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصل

مصلفيالبایوكیمیائیةالمعاییربعضمعالذكريالهرمونتقدیرعایداهللاعطاعبیر1675
العقیماتالنساء

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریتللرصاصالمعرضینالعمالدمفيالنزرةالمعادنتراكیزتعیینجمیلجمالعصمت4

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالمستنصریةالثديبسرطانالمصابینالمرضىعنمناعیةدراسةمظهورمحمودبشرى65
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

العالجیةالتاثیراتتقییمفيواالعصابالعضالتتخطیطدورتقییمهاشمحسنزینب854
عالجفيوالمكسیتیلسيالفیتامینلعقارالمحتملة

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

2002الطبیةالفسلجةالطبتكریت……Effect of Additives o'n Heatcased Acsylicرزاقالرضاعبدوصال916
علىالضوئيالمحسسمعالدایودیةاللیزرالشعةاالتحاديالتاثیررشیدیحیىبلسم917

والمعزولةللمطهراتالمقاومةالزنجاریةللزوائفالضراوةعواملبعض
تكریتلمدینةالتعلیميصداممستشفىفيالجروحمن

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصلالصفراويالتحصيفيالخطورةعواملابراهیمرحیمعیسى453
السوياالوانمابعدالىالممتدالحملمشیمةفيالتنسیجیةالتغیراتخلیلابراهیملمى841

للمخاص
2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصل

جهادالرحمنعبد922
منصور

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریتالدمفيالمعادنوتركیزالقصبيالربو

محافظةفيالسالمونیالبجراثیماللحمفروجامهاتحقولمحیطتلوثخضرخلفزید1062
نینوى

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالموصل

خاللمنبالنحاسالمغلفالرحمياللولبوتاثیراتعملآلیةتقییمالصاحبعبدخوامفاتن394
النساءمن96لدىاالباضةمعالمودراسةالجماعمابعدفحص

الرحمياللولباستعملناللواتيالمتطوعات

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالكوفة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبالكوفةالرسغمتالزمةفيالدمجریاناالعصابفسلجةفيبحثالكفائينعمةحمید398

2003ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریتللمطهراتالمعرضةالزنجاریةللزوائفووراثیةبكتریولوجیةدراسةرؤوفمحمودوعد1317
عقمعالجفيالنخیلطلعحبوبومسحوقالزنكسلفاتتأثیرماربینایدینمرح853

الذكور
2002ماجستیرالطبیةالفسلجةالطبتكریت

renalالسكريامراضلدىللكلىالفسلجیةالتغیراتالرزاقعبدجنان101
physiological changg in diabetees  mellitus patients

2002ماجستیرطبیةالفسلجةالطبالموصل

محيالدینخیرسرى250
الدین

2002ماجستیرطبیةالفسلجةالطبالموصلالوالدةاثناءالدمفيالحیویةالكیمیاویةالتغیراتبعض

ذويللمراهقیناالوجهي-الجمجميللهیكلالثالثةاالبعادقیاساتحسنحازمصبا1206
الموصلمدینةفيلالسنانالطبیعياالطباقمناالولالصنف

2003ماجستیرطبیةالفسلجةالطبالموصل

استبقاءعلىذلكوتاثیرللعابوالكیمیاویةالفیزیاویةالخواصتقییمیحیىنزارمنار1208
اكریلیةالراتنجاالسنانطقمقاعدة

2003ماجستیرطبیةالفسلجةالطبالموصل

2004ماجستیرطبیةالفسلجةالطبتكریتالسكريداءلمرضىالذاتيالعصبيلالعتاللالفسلجيالتقییمكاملقادرنسرین1599
2005دكتوراهطبیةالفسلجةالطبتكریتالجوهريالدمضغطارتفاعفيالسیالیكحمضدورأألمیرعبدألهام2691
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

لهذاالمزمنوالتعرضاإلنساندمفياأللمنیوممستوىبینالعالقةالناصرحازمسهى1279
المعدن

2002ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریت

عالجیةمحاولةمعالشرایینتتصلببامراضالهوموستینفرطدورموفقاحمدیاسر1276
الخرنوبنباتثمرةوبواسطة

2003ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریت

الكیمیائیةبالمعاییرذلكوعالقةالغازیةالسامةالفضالتتجدیدخلفجاسمسالم1615
الشمالنفطشركةمنطقةفيالعاملیناالفرادلدىوالدمویةالحیاتیة

2004ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریت

2005ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبالموصلنینوىمحافظةفيالكبدوظائفلفحوصاتالمرجعیةالقیمصالحعدنانصفیة2280

االشخاصولعابدممصلفيامیلیز-الفاانزیمفعالیةتقییمحسینزاحمسرى73
2001حزیران-2000ابللفترةالسكريداءومرضىالطبیعیین

2002ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریت

2004ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریتالسكريبداءالمصابینالمرضىفيالسیالیكحمضاستعراضحسینلطیفزیان1466

حسینطهحسناحسان2285
الدباغ

عندالقلبیةالتروبةنقصلالمراضالكیمیاحیویةالخطورةعالمات
السكريالبولداءمرضى

2005ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبالموصل

صالحخیريصبا
جلمیران

المرجعيالمجالالبالغینالعراقییناالشخاصفيالدممصلشحوم
مختلفةتحلیلیةطرقباستخدامالبایولوجيواالختالف

2004ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ذاتالكیمیاویةوالفحوصاتالنزرةالمعادنبعضمستویاتدراسةالنوريخالدمحمد860
مختلفةمهنعمالفيالعالقة

2002ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبالموصل

طالبلدىاالدرارفيوالیودالدممصلفي(أ)فیتامینمستوىالساعاتيزهیرشیماء946
فيالموصلمدینةفيالمستوطنبالدراقالمصابینالثانویةالمدارس

العراقشمال

2004ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبالموصل

الضئیلةوالعناصراالنزیمیةوغیراالنزیمیةاالكسدةمضاداتتقییممحمودالقادرعبدنوح2649
الحادالدمبابیضاضالمصابینالمرضىعند

2005ماجستیرالحیاتیةالكیمیاءالطبتكریت

2005ماجستیرالسریریةالكیمیاءالطبتكریتالیرقانمرضىولعابمصلفيامیلیز-الفاانزیمفعالیةتقییمدراسةداؤدفوزيبراق2653

كفاءةبعدمالمصابینالمرضىدممصلفيالسیالیكحمضعرضعبدمحمدابراهیم2654
التاجیةالشرایین

2005ماجستیرالسریریةالكیمیاءالطبتكریت

سعیداحمدایناس2282
االسعدي

RISK FACTORS OFالحمیدةالثديالمراضالخطورةعوامل
BENIGN BREAST DISEASES

2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصل

عبدالدیننورزینة1662
الرحمن

2004ماجستیرالمجتمعطبالطبتكریتالظهراسفلاآلملحاالتوبائیةدراسة



الطبكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةاجلامعية / دليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصلنینوىمحافظةفيالصرافلداءالخطورةعواملذیابمحمدطارق2289

2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصلاالربعینسنبعدالشاذالرحميللترفالمرضيالتفسیراحمدذنونمنال2291

2002ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصلالحملتسممفيالخطورةعواملتقییمفتوحيیوسفبسمة248

واالجتماعیةالعواملواثرالحیاتیةالكیمیائیةالتغییراتلبعضدراسةیحيیونسمي2415
نینوىمنطقةفيالماراسماسالقحالمرضىعلىاالقتصادیة

2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصل

2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصلالموصلفيالحمللخسارةاالختصارعواملصالحعدنانرقیة2416
مدینةفيالمبكرةوالمراهقةللطفولةالنفسیةاالضطراباتانتشارالرحمنعبدشذى2419

الموصل
2005ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصل

2007دكتوراهالمجتمعطبالطبالموصلالموصلمدینةفياالمراضرصدنظامتقییمالجبارعبدمها2838
2002ماجستیرالمجتمعطبالطبالموصلنینوىمحافظةفيالجلدیةاألمراضانتشارالمجیدعبدزكياحمد446
2005ماجستیرالمجتمععلمالطبالموصلنینوىفيالمبكرالحملومضاعفاتللولیدالمحمودةغیرالنتائجاهللاعبدابراهیمهالة2295
2005ماجستیرالمجتمععلمالطبالموصلواالطفالالرضعلدىاالسهالحاالتمنجرثومةالیرسینیاعزلكنعانذكرى2296
2005ماجستیرالمجتمععلمالطبالموصلوالشاهدالعینةدراسةالمسبقةالوالدةخطورةعواملالطائيیونسوفاء2297



كلية 
طب االسنان



طب االسنانكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣

رقم 
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

القیاسیةالراشساشعةتحلیلبوساطةاالدرللمریضاالطباقمستوىتعیینمحمدعزیزایناس1088
الحاسوببمساعدة

2003ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

العلویةالكبرىللواصالتبالحاسوبوتصمیموالتاكلوالصالدةالقوةتقییمسعیدعاصماحمد1123
الكوبالت-كروم-فولیبدینمسبیكةمنالمصنوعة

2003دكتوراهاالسناناالسنانطبالموصل

2003دكتوراهاالسناناالسنانطبالموصلاالسنانمداواةبعلمالمعالجةبعدماالسنتاجمدخلفيالدقیقالتسربقاسمهاشمسندس1129

2004ماجستیراالسناناالسنانطبالموصلللحواجزللربطالخاصةالقوةابراهیممحمودماهر52
سطحعلىالبیضاءالمبیضاتلنموالموادلبعضللفطریاتالمضادالتاثیرناصرحازمنغم571

مختبریةدراسةاالكریليالراتنجمنالطقمقاعدة
2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

االسنانطقمقاعدةموادلونعلىاالسنانطقمغسولبعضتاثیرتقییماحمدمحمدزینة576
اكریلیةالراتنج

2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

2002ماجستیراالسناناالسنانطبالموصلطولنقصامالحفيلالسنانالمنظمالقلعدورنوريمحمدعلي40
.ألشَّقَِّیةاَألَمَلَغمَحْشَواتثُُبوِتیَّةَعَلىالتَّثِبیتَأخادیدوالالِصَقةالموادتأثیراتمحمدالكریمعبدقاسم264

.ُمختََبِریِّةِدَراَسة
2002ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل



طب االسنانكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤

رقم 
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

المدارسالطفالواالسنانللفمالصحیةالحالةعلىالسكنيالعاملتأثیرحسناحمدالدینعالء360
العراق/نینوىمحافظةفياالبتدائیة

2002ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

االملغملحشرةالمجهريالتسربعلىالزمنيوالعاملالالصقةالموادتاثیراتحسینانورمهار267
مختبریةدراسةالمخرطةالقطعالذراتوذاتالكرویةالذراتذات

2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

الموصلمدینةفيوالمراهقینلالطفالوالدائمیةاللبنیةاالسنانبزوغتاریخقاسماكرمعائشة283
العراقفي

2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

وغیرالحواملالنساءلدىوالسلوكاالسنانصحةحالةمقارنةدراسةصالحمحمدخولة287
العراق/الموصلمدینةفيالمتزوجات

2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

الفرنبواسطةالمبلمرةاالكریلیةالطقمقاعدةمادةمعالطقماسنانارتباطقوةحسنحماديرضوان335
مقارنةدراسة:الدقیقةوالموجاتالمائي

2005ماجستیراالسناناالسنانطبالموصل

مختبریةدراسةالمعویةالقنواتفيتیتانیوملمباردالنیكلالتحضیریةالقدراتالنعیميمؤیدعلي294
نسیجیة

2005ماجستیراالنسجةاالسنانطبالموصل

عونيمحمدخولة1105
النعیمي

األولالصنففيالعضةلتراكیبوالسنیةالهیكلیةالوجهیةالمعاییرمقارنة
)الرأسلقیاساتجانبیةشعاعیةدراسة( األطباقمن

2003ماجستیراالسنانتقویماالسنانطبالموصل



طب االسنانكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥

رقم 
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2003ماجستیراالسنانتقویماالسنانطبالموصلالظاهرةغیرالسفلىالضواحكلتاجالوحشياالنسيبالبعدالتنبؤجرجیسطاهرهند1203

أحمدخالدمحمود322
محمود

القسمالثانيالصنفوالطبیعياالطباقمناالولالصنفبینمقارنة
االطباقسوءمناالول

2002ماجستیراالسنانتقویماالسنانطبالموصل

للمرضىاالطباقسوءمناالولالقسمالثانيللصنفالمفاضلالتشخیصالسلیمسلیمریاضنعم340
الموصلمدینةفيالراشدین

2002ماجستیراالسنانتقویماالسنانطبالموصل

یحیىزهیرمحمد2640
الخیرو

An Evaluation of the Biocompatibility of Iraqi Made
(Ashour) Glass Ionomer Cement:

An In Vivo Comparative Study.

2005ماجستیراالسنانجراحةاالسنانطبالموصل



كلية 
الصيدلة



الصيدلةكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

یونسإبراهیمأماني992
الحیالي

الكیموحیویةالمعالمبعضعلىالكلوكوكورتیكویدزعقارتأثیرات
الربولمرضىوالسریریة

2004ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصل

مصلفيالدهونوعلىالكلیةوظیفةعلىالروفیكوكسبعقارتاثیرالقادرعبدفاروقعلي1494
الدم

2004ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصل

علىدیكانویتالفلوفینازینوعقاراالوالنزابینعقارتاثیرمقارنةسلطانناظمدالیا1515
لمرضىوالمزمنةالحادةالحاالتفيالدمفيالبروالكتینمستوى
الشخصیةانفصام

2004ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصل

منمختلفةانواععلىواالسوداالخضرالشايمستخلصاتتأثیرسعیدفخريعمر1694
الحيالكائنجسمخارجالخالیاخطوط

2004ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصل

مرضىعندالدممصلفيالبولیكوحامضالدهونمستویاتعكلةخضیرمحمد457
للصرعمضادةمعینةألدویةالمستخدمینالصرع

2002ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصل

2003ماجستیرالسریریةالصیدلةالصیدلةالموصلالعظاملینوعالجالحیاتیةالكیمیائیةالواجهةالقزازحمدخالدحارث458
2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصلكیوماریناستیلینكامینولمشتقاتالحیویةالفعالیةودراسةتحضیرمصطفىفخريیاسر2425
2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصلالجالكوناتمشتقاتلبعضالحیویةالفعالیةودراسةتحضیربهنانبابلعمار2833



الصيدلةكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

صیدالنیةبمستحضراتالمحدثالموضعيالمخرشالتاثیراختیارابراهیماحمدقتیبة2834
للحقنمعدةمختارة

2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصل

2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصلالدمصورةعلىوالدایكلوفیناكالروفیكوكسیبعقاريتاثیرخلیلزهیرمحمد2835
)یحیىبشیروحدة2836 تأثیر موانع الحمل الهرمونیة على الكلوبیولینات المناعیة، البروتین

التفاعلي نوع ث، و مضادات األكسدة في مصل الدم
2005دكتوراهالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصل

فيالكبدوالكلیةعلىالجانبیةوتاثیراتهالسیرترالینعقارفعالیةتقییممحمودعمرهشام2881
الموصلفيالقسريالهاجساعتالالتعالج

2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصل

خمیرةمثبطات)الدایكلورفوسمعالفینوثایازینمركباتتداخلمحمودالجبارعبداحمد2882
المختبریةاالنابیبباسخدام(استرازالكولین

2005ماجستیرالصیدالنیةالكیمیاءالصیدلةالموصل

2005ماجستیرالمجتمعطبالصیدلةالموصلاالولیةالصحیةالرعایةالطباءاالسرةطبفيتدریبيبرنامجتنفیذابراهیمغانمهمام2837
العزیزعبدعامركرم839

یوسف
2003ماجستیراالمراضعلمالصیدلةالموصلاالنسانفيالجربمرضتشخیصفيالمختلفةالطرق

فيكمعجونالسذبنباتلمستخلصالسریريالتأثیرودراسةتصییغالرزاقعبدحسنيسائد1096
الرجعيالقالعيالفمالتهابعالج

2003ماجستیرالصیدلةعلمالصیدلةالموصل



الطب كلية 
البيطري



الطب البيطريكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

ایمان ظاهر عارف579
التحري عن انواع السالمونیال وجراثیم اخرى في خطوط اصول 

دجاج اللحم فاوبرو 
2002ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

949
عامر یحیى حمید 

الجلبي
المسببات الجرثومیة اللتهاب كیس المح ألفراخ فروج اللحم 

وعالقتها بنفوق األجنة
2002ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

رنا عدنان فائز1578
حلیب المعز والجاموس كمسبب للنوع األول من دورمستأرجات

فرط الحساسیة وعالقتهما التصالبیه مع مستأرجات حلیب األبقار
2004ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالبصرة

مرتقب یونس عبید1849
تطبیق طریقة التحول الوراثي في نقل صفة انتاج مضاد حیوي 

ESCHERICHIAالى STREPTOMYCES SPمن بكتریا
COLI PBR322 HGN

2006ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

ضیاء محمد طاهر2449
تقلیل شدة االصابة باالیمیدیا تشیال في افراخ فروج اللحم 

٣.٠المستهلكة لسموم االفال باستخدام مایكوفكس بلس 
2004ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

عدي طلعت نعمان2452
على كمیة ونوعیة HCGدراسة تاثیر الشهر والمعاملة بهرمون

السائل المنوي قبل وبعد الخصي النصفي في ذكور الماعز 
محافظة نینوى-العراقي

2004ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل



الطب البيطريكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

منى حازم ابراهیم2454
مع مثبطات خیرة الكولین اتراز في افراخ تداخل المیتوكلوبرماید

الدجاج
2004ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

2438
فواز فاضل علي 

الحصیرجي
عزل وتوصیف وامراضیة فیروس التهاب القصبات الخمجي في 

الطب البیطريالموصلالدواجن في شمال العراق
االحیاء المجهریة

2005ماجستیر

2439
عمار مكرم یوسف 

القس
عزل وتشخیص الجراثیم الموجبة لصبغة كرام المسببة اللتهاب 

الطب البیطريالموصلالضرع في الجاموس في محافظة نینوى
االحیاء المجهریة

2005ماجستیر

اسراء ابراهیم خلیل 2440
القولونیة دراسة تشخیصیة ووراثیة جزیئیة لجراثیم االیشریكیا

المعزولة من الحاالت التنفسیة في الدواجن
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصلتقییم التلوث الطفیلي للخضروات واالعشاب العلفیة في الموصلمحمد حسین علي2441

سهى محمود احمد2442
بعض االدویة غیر الستیرویدیة المضادة لاللتهاب في تاثیر

عملیة تكوین النطف في الجرذان
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

زاهر عبد اللطیف 2443
جمیل

في صحة T-2استخدام بعض الممتزات في تقلیل تاثیر سم 
وانتاج فروج اللحم 

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاء الطب البیطريالموصل



الطب البيطريكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

سوالف جبار كاكل 2444
الجاف

تأثیر مستخلص الزعتر وتوافقه مع هرمون االنسولین على بعض 
المتغیرات الكیمیائیة الحیاتیة في الجرذان السلیمة والمصابة بداء 

السكر المحدث بااللوكسان
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

عزیزعمر حسن 2445
تأثیر بذور فول الصویا على بعض المتغیرات الكیمیائیة الحیاتیة 

للجرذان السلیمة و المصابة بداء السكر المحدث بااللوكسان  
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

دراسة في وبائیة دیدان المنفحة في االبقار المذبوحة في مجزرة رواء غانم محمد2446
الموصل 

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

احمد محمد علي2447
دراسة مرضیة وكیمیائیة نسجیة للقطط والفئران المخمجة تجریبیًا 

Toxoplasma gondiiبطفیلي المقوسة الكوندیة  
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالبیطريالطب الموصل

نادیة حامد محمد2448
دراسة نسبة االصابة وبعض الخصائص التركیبیة لسائل االكیاس 

المائیة والرؤیسات االولیة في طفیلي المشوكات الحبیبیة في 
االغنام واالبقار

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل



الطب البيطريكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

متي الیتیمهیـام نذیـر2450
تأثیر الكلیبنكالماید "الدائونیل" والكلكالزاید "الدیابیل" المضاد 

لألكسدة في عملیة تكوین النطف في الجرذان المعرضة للكرب 
التأكسدي

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصلالمعزولة من الدجاج محلیامحاولة تحضیر لقاح االكییرباتنیالاحسان كوركیس زكریا2451

هیثم عبد اهللا رجب2453
من Campylobacter jejuniعزل وتشخیص جراثیم الـ 

الحلیب الخام لألبقار المصابة بالتهاب الضرع واالبقار السلیمة  
من القرى المحیطة بمدینة الموصل

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالبیطريالطب الموصل

2455
محمد اسامة عبد 

المجید
دراسة سریریة امراضیة وعالجیة الصابة خیول السحب بدیدان 

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصلالمعدة واالمعاء في الموصل

انس عبد الخالق محمد2492
افات الجهاز الهضمي في الدجاج البیاض وامهات نسبة حدوثیة

فروج اللحم في الموصل 
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل

منال حمادي حسن2494
دراسة وبائیة ومناعیة تجریبیبة وانتقالیة لداء االبواغ الخبیئة في 

محافظة نینوى
2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیراالحیاء المجهریةالطب البیطريالبصرةدراسة تشریحیة ونسیجیة للغدة البنیة في الماعز المحلي االسودعالء حسین سعدون2700

اقبال علي سلطان2832
LISTERIA MONOCYTOGENEعزل وتشخیص جرثومة 
ودراسة اهمیتها الصحیة

2005ماجستیرالمجهریةاالحیاء الطب البیطريالموصل

369
غادة عبد المنعم فارس 

داؤد
االدرینالیة وتداخالتها مع األدویة ٢التأثیرات الدوائیة لشادات الفا
المسكنة األخرى في الدجاج

الطب البیطريالموصل
االدویة والسموم 

2002دكتوراه

2005ماجستیراالدویة والسموم الطب البیطريالموصلفي أفراخ الدجاجالتأثیرات السمیة العصبیة للیفامیزولافراح سالم منصور2294

یاسر محمد امین 290
البدراني 

سمیة مبید الحشرات الفسفوري العضوي الكلوربابریفوس في افراخ 
الدجاج  

2002ماجستیر االدویة والسموم الطب البیطري الموصل 

نهلة علي عیسى578
االوكسي تتراسایكلین المعدة للحقن تحضیر بعض مستحضرات 

2003ماجستیراالدویة والسموم الطب البیطريالموصلواجراء التقییم الدوائي في الحیوانات

نوفل حمادي جاسم2121
دراسة التأثیر المسكن لبعض النباتات الطبیة  المحلیة على األلم 

الطب البیطريالبصرةالمحدث في  الفئران المختبریة 
االدویة والسموم 

2005ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

اشرف صدیق الیاس238
مقارنة نشاط خمیرة الكولین استراد في بعض الطیور البریة 

المحلیة وتاثیرها بالمبیدات الملوثة للبیئة
2002ماجستیراالدویة والسموم الطب البیطريالموصل

397
یمامة زهیر صالح 

احمد العبدلي
لسبروفلوكساسین وتداخالته مع بعض االدویة التاثیرات السمیة 

المسكنة في افراخ الدجاج
2003ماجستیراالدویة والسموم الطب البیطريالموصل

بتول سالم حمزة2075
استخدام البولیمرات ذات القابلیة على التحلل البایولوجي في 

2005ماجستیراالمراضالطب البیطريالبصرةتثبیت الكسور

2005ماجستیراالمراضالطب البیطريالبصرةدراسة تاثیر الكیتوسان على االلتهاب والتئام الجروح في االرانبخلیل ابراهیممنال2127

2128
میثاق عبد الرضا عبد 

الصمد الربیعي
دراسة حول تاثیر بذور نبات حب الدبق على االلتهابات القیحیة 

2005ماجستیراالمراضالبیطريالطب البصرةوالتام الجروح في االرانب

محمد غسان سعید 1218
خلیل 

دراسة لبعض التأثیرات السمیة لنبات السفرندة       
Sorghum halepense في االرانب والفئران

2004ماجستیراالمراض الطب البیطريالموصل

1058
قیس قریاقوس إبراهیم 

موسى الحبش
للوقایة والعالج من الخمج امكانیة استخدام االیفرمیكتین

2003ماجستیراالمراض الطب البیطريالموصلباالیمیریا تنیال في فروج اللحم
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

اشواق رحیم نزال2033
دراسة كیموحیویة اللتهاب المفاصل البكتیري البكتریا الهوائیة في 

الطب البیطريالبصرةاالغنام والمعز في البصرة
التشخیصات 

2005ماجستیرالمرضیة

فوزي صدام محسن1522
دراسة مقارنة لزمن ظهور مراكز التعظم االولیة في الهیكل 

ALBINO MICE BALB/Cالعظمي للفئران المختبریة نوع 
2005ماجستیرالتشریحالطب البیطريالبصرة

2370
عمار غانم محمد 

محمود الحائك
وشكلیة قیاسیة وكیمیائیة نسیجیة مقارنة دراسة مورفولوجیة

2005ماجستیرالتشریحالطب البیطريالموصللرغامي الماعز المحلیة

علي جدعان علي2434
واألوكسیتوسین في بعض F2aدراسة تأثیر البروستاكالندین 

2005ماجستیرالتولید البیطريالطب البیطريالموصلصفات السائل المنوي لذكور المعز العراقي المحلي

2437
عمر عادل بدر 

مصطفى
دراسة اسباب حدوث فرط النسیج الحبیبي وعالجه في جروح 

2005ماجستیرالجراحة البیطریةالطب البیطريالموصلقوائم الخیل

عالء احمد ابراهیم2663
دراسة شعاعیة ونسجیة مرضیة مقارنة لتاثیر غرسة كیتوسان 

المستحدثة جرحیا في الجزء /جیالتین على الكسور القلعیة
القاصي لعظم الظنبوب في االرانب

2005ماجستیرالجراحة البیطریةالطب البیطريالبصرة
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

رافد مجید نعیم2664
تفمم المريء في الكالب دراسة مقارنة باستعمال خیوط ممتصة 

وغیر ممتصة
2005ماجستیرالجراحة البیطریةالطب البیطريالبصرة

خالد عبد الرحمنبنان 367
التغیرات العصبیة والسلوكیة والكیموحیاتیة المحدثة بالتداخل بین 

الكادمیوم وبعض المبیدات الحشریة في الفئران
2002دكتوراهالسموم البیطریة الطب البیطريالموصل

المصنعة فیها بجراثیم تلوث محالت الجزارة والباسطرمةعمر هاشم شیت1224
السالمونیال  في مدینة الموصل

2003ماجستیرالصحةالطب البیطريالموصل

عامر یحیى الجلبي 849
المسببات الجرثومیة اللتهاب كیس المح ألفراخ فروج اللحم 

2002ماجستیر الطب البیطري الطب البیطريالموصل وعالقتها بنفوق األجنة

جاسم محمد عبدو 1054
FASCIOLAدراسة تشخصیة ومرضیة لالصابة بدیدان الكبد 

GIGANTICA في المعز في محافظة نینوى
الطب البیطريالموصل

الطفیلیات 
البیطریة

2002ماجستیر

الطب البیطريالبصرةتقیم البكتیري للحوم األبقار لمحالت القصابین في البصرةآالء طارق عبد الواحد2123
العلوم

2005ماجستیرالطبیة البیطریة

تاثیر تنكستات الصودیومعلى وظیفة الخصیة في الجرذان سهى عبد الكریم رشید1229
المعرضة للكرب التاكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین

الطب البیطريالموصل
الفسلجة البیطریة

2003ماجستیر
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرالفسلجة البیطریةالطب البیطريالموصلالمترونیدازول وتدخالته الدوائیة في الفئرانتقییم سمیة عماد ابراهیم الدباغ2172

2433

تاثیر مستخلصات فستق الحثل وزهرة عباد الشمس على معن سمیر كلو
مستویات شحوم الدم في الجرذان المعاملة ببیروكسید الهیدروجین 

والشحوم الحیوانیة

الطب البیطريالموصل

الفسلجة البیطریة

ماجستیر

2005

2436
حنان ولید قاسم یحیى  

أغوان 
وسیلینات الصودیوم على احداث االجهاد Cتاثیرفیتامین 

2005ماجستیرالفسلجة البیطریةالطب البیطريالموصلالتاكسدي بفلورید الصودیوم في الجرذان

288
فدوى خالد توفیق طه 

أمین أغا

الكزبرة والزعتر وكبریتات الفانادیل وتنكستات الصودیوم تاثیر
وتداخالتها على بعض الجوانب الفسلجیة والكیموحیاتیة لفروج 

اللحم 
2002دكتوراه الفسلجة البیطریة الطب البیطري الموصل 

120
رفاه سامي أیوب 

شریف
على شحوم الدم في اناث تأثیر خل التفاح وعقار السمفاستاتین

االرانب البالغة
2003دكتوراهالفسلجة الطبیة الطب البیطري الموصل 

561
مهدي علي عبد اهللا 

محمد
المسببات الجرثومیة اللتهاب كیس المح ألفراخ فروج اللحم 

وعالقتها بنفوق األجنة
2003ماجستیرالفسلجة الطبیة الطب البیطريالموصل
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد جاسمهبة 1241
تأثیر بعض العناصر النادرة في وظیفة الخصیة في الجرذان 
المعرضة لالجهاد التأكسدي المستحدث ببیزوكسید الهیدروجین

2003ماجستیرالفسلجة الطبیة الطب البیطريالموصل

نورس عبداالله علوان2126

دراسة تأثیر المستخلص الكحولي لنبات الهندباء البریة على 
Lepusدهون بالزما ذكور األرانب المنزلیة (صورة 

cuniculus(2005ماجستیرالكیمیاء الحیاتیةالطب البیطريالبصرة

تقییم البیلة البروتینیة لمرضى داء البول السكري باستخدام طرق علیاء راجح الخطیب1119
تحلیلیة مختلفة

2003ماجستیرالكیمیاء الحیاتیة الطب البیطريالموصل

مستأرجات قشرة القطط والكالب كمسببات للنوع االول من فرط عبیر لیلي محمد1521
الحساسیة في مرضى الربو والحساسیة

2005ماجستیرالمناعةالطب البیطريالبصرة

محمد عبد االله عزیز 1209
دراسة تطبیقیة عن انعدام الشبق في الجاموس العراقي في 

محافظة نینوى
2003ماجستیر تولیدالبیطريالطب الموصل

2435
شاهین اكرام جعفر 

البیاتي
استخدام خیط جراحي ممتص مستخلص من الغاللة الغمدیة 

2005ماجستیرجراحة بیطریةالطب البیطريالموصللخصى الكباش ومقارنته مع خیط الكات كت في الكالب



الطب البيطريكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

فیحاء سالم غضبان1845
والنسیجیة في اسمــــــــــاك دراسة التغیرات المرضیة العیانیة

الكـــــــــــــــــــــارب الناجمة عن اإلصابة التجریبیة بجنس المسبحیات 
غیر المحللة للدم 

2005ماجستیرعلم االمراضالطب البیطريالبصرة

2005ماجستیرعلم االمراضالبیطريالطب البصرةتحضیر وتقییم ضمادة جروح بولیمریة جدیدة للعنایة بالجروحزهیر حبیب عودة2072

دراسة عیانیه ونسجیه ألمراض الجهاز التناسلي للنعاج  في قیصر ایشــا داود 2662
البصرة

الطب البیطريالبصرة
علم االمراض

2005ماجستیر



كلية 
التمريض



كلية التمريض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢

رقم 
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

أثناءالحرارةفقدانمراقبةفيالعملیاتغرفةداخلالممرضةدورالحسنمحمودجبارهنادي470
العامالتخدیر

2002ماجستیرالتمریضالتمریضالموصل

بابیضاضالمصابللطفلالرعایةلمقدمتدریبيبرنامجاعدادمیرزامحمودزكري468
بالفمالعنایةحولالدم

2004ماجستیرالتمریضالتمریضالموصل

لدىالتدخینمنالحدفيوالتمریضيالتثقیفيالدورتقویمعزیزفتاحكریم488
االكلیلیةالشرایینفيبقصورالمصابینالمرضى

2004ماجستیرالتمریضالتمریضالموصل

2004ماجستیرالتمریضالتمریضالموصلالتمریضكلیة/التمریضكلیةمنهجتقییممصطفىحسنابراهیم951
المعرضاتالحواملعلىللمرضةالتثقیفيالبرنامجتاثیرالكریمعبدزهیریمامة974

الحواملرعایةعیاداتفيللخطورة
2004ماجستیرالتمریضالتمریضالموصل

صالححامدعمار2169
المعماري

المصابینللمرضىالمقدمةالتمریضیةةالعنایةنوعیةتحسین
الحادالقلبیةالعضلةباحتشاء

2004ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصل

2005ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصلالبترلمرضىالحیاةلنوعیةالتمریضيالتقییممرادحسینسعد2540
مدینةفيالحواملرعایةبرنامجتنفیذفيالممرضةدورمردودیةاحمداسماعیلمحمدیسرى2541

الموصل
2005ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصل



كلية التمريض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣

رقم 
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

اطفاللدىالنفسیةالضغوطعنالناجمةاالضطراباتتقییمموسىحیدرمحمد2542
الموصلمدینةفيالروضة

2005ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصل

محافظةفياالبتدائیةللمدارسالمدرسیةالصحةبرنامجتقییمذنونمحمدذنون2543
نینوى

2005ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصل

المتعلقةالممرضةوممارساتمعارفعلىتثقیفيبرنامجاثرحسینمحسنتحسین2549
القلبیةبالصدمة

2005ماجستیرالتمریضعلومالتمریضالموصل



كلية
اهلندسة



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

441
مهند محمد عباس 

دلو العبیدي
دراسة مختبریة لألداء الهیدرولیكي ألحواض التهدئة المركبة لمنشآت سد 

مكحول 
2002ماجستیر البیئة الهندسة  المستنصریة 

رعد فاضل العبیدي 698
األداء  الهیدرولیكي للبوابات  الشعاعیة الكبیرة لمنافذ التفریغ السفلي 

تحت تأثیر عمود ماء عال لسد مكحول 
2002ماجستیر البیئة الهندسة المستنصریة 

2002ماجستیر البیئة الهندسة تكریت تخمین قابلیة تحمل التربة تحت أسس غیر تقلیدیة الشكلسعد محمود الجبوري 727

1128
شوقي عبد الرقیب 

سیف 
استخالص مزایا اإلشارة المعالجة باستخدام التحویل المویجي والشبكة 

العصبیة االصطناعیة"
2003ماجستیرالحاسباتالهندسةالموصل

2378
ماهر محمد فوزي 

2004ماجستیرالحاسباتالهندسةالموصلتصمیم منظومة حاسوبیة للسیطرة الصناعیة المضببة وتنفیذهاصابر

2426
عمر خلیل حسن 

سید مرعي
تصمیم منظومة للسیطرة المضببة باستخدام المسیطر الدقیق     

AT89C51 2005ماجستیرالحاسباتالهندسةالموصلتنفیذهاو
2005دكتوراهالحاسباتالهندسةالموصلتحسین شبكة أثرنیت الصناعیة و دراسة خواصهاقتیبة إبراهیم علي2490
2007ماجستیرالحاسباتالهندسةالموصلتصمیم وتنفیذ طرف االثیرنتمیادة فارس غانم1381

احمد یونس محمد286
دراسة هیدرولیكیة الداء البوابات العمودیة والمائلة والمركبة على سد 

غاطس 
2002ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصل



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

292
شفیقة سلطان عبد 

اهللا
مونتیت لحساب االستهالك المائي المرجعي -تقییم معادلة الفاو بیتمان

2002ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصلببینات مناخیةكاملة وناقصة في العراق

احمد ازهر ذنون323
نمذجة احتیاجات الري لمحصول الذرة الصفراء العروة الربیعیة والخریفیة 

في المنطقة الشمالیة
2002ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصل

رضوان غرناطو324
ـ الحمـل الرسـوبي في حـوض وادي عالقـات األمطـار ـ الجریـان السیحي

مینـا الواقـع في الشمـال الغربي للجـزائر
2002ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصل

478
هدى هاشم بدر 

صالح
2002ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصلمشكلة المیاه الجوفیة في مدینة الموصل اسبابه و الحلول الممكنة

الدباغمحمد اكرم 2372
تحلیل السالسل الزمنیة لنمذجة االمطار والتصاریف الحواض مختارة 

2004ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصلفي شمال العراق

عمار محمود ذنون2379
تأثیر أعماق الغمر المتقطع والمستمر وٕاعادة استخدام  ماء الغسل في 

2004ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصلعملیة الغسل

1513
عبد الناصر عبد 

الرزاق
2004ماجستیرالري والبزلالهندسةالموصلتقویم اداء منظومات الري بالرش المحوریة في محافظة نینوى



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2362
محمد عز الدین 

2005دكتوراهالري والبزلالهندسةالموصلنموذج مفاهیمي ألستتباع الجریان والرسابات  لجابیة في شمال العراقمحمد

ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER FOR 2D LASERعماد عبد اهللا عباس1438
DETECTION AND TRACKING SYSTEM

2003ماجستیرالكترونیكالهندسةبغداد

عماد احمد حسین603
DMLLالحوسبةالمرنة ونظریة االضطراب وتطبیقها على منظومة 

2004ماجستیرالكترونیكالهندسةالمستنصریةالراداریة لتحدید االهداف المتحركة

2004ماجستیرالكترونیكالهندسةالموصلتصمیم وتنفیذ راسمة تخطیط القلب باستخدام الحاسبة االلكترونیةرغد غالب سعد اهللا990

2005ماجستیرالكترونیكالهندسةالموصل)Eتصمیم وتنفیذ مكبر قدرة یعمل في الترددات الرادیویة من الصنف (سعد احمد ایوب2344

2380
عمر ابراهیم احمد 

السیف
تصمیم وبناء مكبر اشارة واطئ الضجیج یعمل ضمن ترددات الحزمة 

)X(2005ماجستیرالكترونیكالهندسةالموصل
2002دكتوراهالكهرباءالهندسةالموصلكنبائط ذاكرةMIOSتحضیر ودراسة تراكیب  لقمان سفر علي1284
2002ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلتمثیل المولدات التزامنیة ذات أنظمة اإلثارة المستقندى غانم محمد علي1693
2003دكتوراهالكهرباءالهندسةالموصلمعماریة معالجة االشارة بالتحویل الموجياحمد خورشید محمد1187



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

مها عبد الرحمن1512
الصناعیة في تحدید القدرة المتفاعلة تطبیقات الشبكات العصبیة 

2004ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالتعویضیة في شبكات التوزیع

1584
علي فوزي إبراهیم 

الموسوي
2004ماجستیرالكهرباءالهندسةبغدادالعقود التجاري للطاقة الكهربائیة

1740
وائل هاشم حمدون 

الحسون
2004ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلقیاس جودة القدرة الكهربائیة باستخدام تقنیة تحویل المویجة"

2368
لیث طالل فتاح 

2004ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلتصمیم وتحلیل منظومة ایجاد االتجاهالفتاح

2363
یاسر احمد محمود 

الطائي
لمنظومة جرار تیار المباشر التمثیل والسیطرة باستخدام الحاسبة

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالرباعي

2364
احمد عطیة علو 

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلتاثیر الحث التبادلي على مرحلة المسافةالبدراني

راكان خلیل عنتر2366
ثالثي استخدام تقنیة حقن الخط لتقلیل توافقیات تیار المقوم القنطري

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالطور المحكوم في حالتي التقویم والعكس



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2367
سعد صاموئیل شیت 

داؤد الشكرجي

الفشل في أطراف قابلوات البولي اثیلین متقاطع األواصر ذوات الفولتیة 
المتوسطة
2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلوالعالیة

2371
فاضل یاسر احمد 
2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلتحسین نمط االشعاع للهوائیات باستخدام هوائي مساعدعبد العزیز

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلدراسة لتصمیم وتمثیل شبكات الحاسبات المحلیة الالسلكیةعلي عثمان محمد2374
2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلاالهتزازات نظام دوار یستند على كراسي تحمیلالسیطرة الفعالة على اخالص احمد بشیر2375

2377
میسلون عبد قاسم 

محمد
نظام قیاس ومراقبة متعدد القنوات قلیل الكلفة على اساس الحاسبة 

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالشخصیة وتطبیقه في االرصاد الجوي

2430
یاسین احمد حازم 

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلتحسین االستقراریة عند الحالة العابرة باستخدام عناصر كیححدید

2432
عبد الرحمن خالد 

2005ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلادارة الموارد الرادیویة اعتمادا على الموقعصالح الحافظ



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1328
إیناس أسامة طه 

2006دكتوراهالكهرباءالهندسةالموصلالهوائیـات التشـعبیة على التركـیزإمكانیـة الشبخون

2006ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالكبح الدینامیكي للمحرك التزامنيبشارعبد اهللا حمد1652
2006دكتوراهالكهرباءالهندسةالموصلإمكانیـة الهوائیـات التشـعبیة على التركـیزایناس اسامة طه1720
2007ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالسیطرة على فولتیة المولدة التزامنیة باستخدام المسیطر الدقیقطارق خلف جاسم 1356

1359
طارق خلف جاسم 

الجبوري
2007ماجستیرالكهرباءالهندسةالموصلالسیطرة على فولتیة المولدة التزامنیة باستخدام المسیطر الدقیق

حازم جاسم محمد5
دراسة تراكیب العناصر الثقیلة في میاه الفضالت الصناعیة للشركة 

العامة لصناعة االدویة
2002ماجستیرالكیمیاویةالهندسةتكریت

2003ماجستیر الكیمیاویةالهندسةتكریت هدرجة نفط خام البصرةایسر طالب جار اهللا1265

1625
نهاد طارق عبد 

الواحد 
معالجة نفایات المشتقات النفطیة الحاویة على الرصاص بطریقة 

فیزیاویة
2004ماجستیرالكیمیاویةالهندسةتكریت

2004ماجستیرالكیمیاویةالهندسةتكریتتحسین كفاءة المبادالت االیونیةشیماء علي حمید2028
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

اركان جاسم هادي2677
لثاني اوكسید الكاربون مع المذیبات ألفیزیائیة في السلوك الطوري

2005ماجستیرالكیمیاویةالهندسةتكریتضغوط عالیة ولدرجات حرارة مختلفة

862
محمد خاجي 

الزیرجاوي 
حساب مقاومة القص غیر المبزولة وضغط التربة الجانبي الساكن من 

فحوصات مقیاس الضغط
2002ماجستیر المدنيالهندسة المستنصریة 

10
فادیة سعدي كالك 

التكریتي
التحلیل المرن للخزانات الحدیدیة المستطیلة المضلعة بطریقة تشابه 

المشبكات
2002ماجستیرالمدنيالهندسةتكریت

2002ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتمقاومة القص المباشر لخرسانة مسلحة بااللیاف الحدیدیةعصام محمد عزیز11

272
أیاد بشیر بهنام شابا 

آل دكه
التحلیل غیر الخطي باستخدام العناصر المحددة للعتبات الخرسانیة 

المسلحة مسبقة الجهد
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

282
علي عبد الجبار 

یوسف
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالنحر الموضعي في مؤخر بوابة الكسح

289
علي عبد عبیر مجید

اهللا
نموذج ریاضي لحساب معامل انتقال الحرارة بین الطبقات السمعیة 

الغازیة الضحلة والسطوح العمودیة المعمورة فیها
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

384
بشار سالم بطرس 

النقار 
التحلیل غیر الخطي للهیاكل الخرسانیة اللیفیة المسلحة تحت تأثیر 

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلاألحمال الدوریة باستخدام العناصر المحددة 

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتقییم محطات معالجة میاه الفضالت لبعض مستشفیات مدینة الموصل سفیان محمد سعید449

ابتسام حازم حسن 472
یوسف الزبیدي

السلوك المادي والهندسي غیر الخطي للصفائح الخرسانیة المسلحة في 
أثناء تعرضها لدرجات الحرارة العالیة

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

474
وعد محمد علي 

عباس
استخدام االحواض ذات الجرعة المتتابعة في معالجة میاه مطروحات 

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالمستشفیات

551
عیدان ابراهیم 

غضبان
2002ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتاالداء الهیدرولیكي الحواض التسكین ذات الملحقات غیر التقلیدیة

حیدر اسماعیل جبار558
سلوكیة الهیاكل الخرسانیة اللیفیة المسلحةتحت تأثیر االحمال 

الدوریةالمسلحةتحت تأثیر االحمال الدوریة
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتأثیر التسخین المتناوب على الصفائح الخرسانیة المسلحة السمیكةحسن محمد احمد590

606
صالح الدین عبد 

الرحمن
شكل الفتحات العمودیة على االداء الهیدرولیكي لمدرج اسماك تاثیر

افقي في العراق
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالمستنصریة
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلاستخدام الزاج االخضر المحلي في ازالة عكورة الماءسهیر فوزي خالد708

وسام سمیر محمد 910
علي الحمداني

الهیدرولیكي االنشائي المرن للبوابات الخلویة المنزلقة رقیقة التحلیل 
الجدران في السداد باستخدام تشابه الشبكات

2002ماجستیرالمدنيالهندسةبغداد

2002ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتتحلیل العتبات الخرسانیة المسلحة الطرفیة ذات المقاطع المختلفةحسام عبد اهللا918

1501
خمیس نایف عبد 

الحلیم
2002ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتداخل الهیاكل الخطیة المستویة مع التربیة الالخطیة

محمد یاسین كامل 1210
الراوي

2003ماجستیر المدنيالهندسةالموصلتأثیر الغمر الطویل على الخصائص الهندسیة للتربة الجبسیة

غیر الخطي بطریقة العناصر المحددة للبالطات الخرسانیة التحلیل نهى حمیدي جاسم475
اللیفیة المسلحة

2003ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

محمد سالم شهاب589
استخدام االحواض المهواة ذات التهویة الناشر في معالجة میاه 

2003ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلمطروحات معمل البان نینوى

ایوبحارث سعدي 919
نموذج هیدرودینامیكي نوعي لنهر الفرات من سد القادسیة الى سدة 

الرمادي
2003ماجستیرالمدنيالهندسةتكریت
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتاثیر حامض الكبریتیك في بعض خواص صخور االسس الكاربوناتیةزهیر محمد صالح1018

هیثم إبراهیم أحمد 1152
عیاد

التحلیل الالخطي الدنیامیكي لمنشآت الخرسانة المسلحة القشریة المقواة 
بأستخدام طریقة العناصر المحددة

2003دكتوراهالمدنيالهندسةالموصل

2004ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلدراسة مقارنة لبعض خصائص الخرسانة خفیفة الوزنحسان عصام محمود953

1486
عطا اهللا عباس 

محمد
التحلیل الداینمكي للجسور الصندوقیة باستخدام طریقة الشریحة المحددة 

ذات التنسق العالي
2004ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

خصائص المطروحات السائلة لمصفى الكسك ومعالجتها باستخدام نبیل خلیل اسماعیل1495
نظام مفاعالت الجریان المتتابعة

2004ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

ایـاد فـضـیل قـاسـم 1712
النعمة

2004دكتوراهالمدنيالهندسةالموصلنماذج تحلیلیة لنوعیة میاه نهر دجلة في محافظة نینوى

2029
وسام ذیاب خلف 

الجبوري
حساب قابلیة التحمل ألسس على تربة متطبقة باستخدام طریقة 

2004ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتالعناصر المحددة
2004ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتتحلیل االجهادات والتشوهات للسدود غیر المتجانسةفراس حازم جاسم2038
2004ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتثبیت التربة الجبسیة باستخدام النورة والمستحلب االسفلتيباسل كوركیس ایشو2166
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2004ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتاثیر انواع المساند على توزیع االحمال بین روافد الجسرایمان خالد ابراهیم2171

2131
عالء توفیق 

السامرائي
التحلیل الالخطي للسقوف الكونكریتیة المسلحة باستخدام طریقة 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةتكریتالعناصر المحددة

عبیر هاشم حسن2369
التقییم النوعي لكفاءة استخدام تقنیة المرسبات االفیوبیة بالمقارنة مع 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالمعالجة التقلیدیة في محطات اسالة ماء مدینة الموصل

2373
حال نبیل ایلیا 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلتاثیر المعالجة الفیزیوكیمیاویة على كفاءة المعالجةالشماس

2428
سمیر سعدي شماس 

یعقوب 
التحلیل غیر الخطي المعتمد على الزمن باستخدام العناصر المحددة 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلللهیاكل الخرسانیة اللیفیة المسلحة

2429
منى مبارك عبد اهللا 

حنو
االحمال دراسة سلوك االنحناء للمقاطع الخرسانیة المسلحة تحت تاثیر

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالدوریة

2431
زینة فخري اسماعیل 

الهاشمي
تأثیر كیمیاویات مطروحات بعض المستشفیات في مدینة الموصل على 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالمعالجة البایولوجیة لمیاه الفضالت 
2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلالجبسیة باستخدام قاعدة البیاناتالخصائص الهندسیة للترب هدى كرم جمیل2672
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2841
زهیر اسماعیل 

موسى
2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلدراسة التسرب التاكلي خالل الترب الجبسیة والمعاملة بالنورة

2843
یوسف عبد اهللا 

حسین
2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلدیمومة الترب الجبسیة المثبتة بالنورة

خولة احمد خلیل 2846
الجواري 

تاثیر نسبة الطین على التغیر الحجمي لتربة متداعیة من مدینة 
الموصل 

2005ماجستیرالمدنيالهندسةالموصل

2396
حكمت علي الیاس 

الجرجري 
التحلیل غیر الخطي للصفائح الخرسانیة المسلحة السمیكة تحت تأثیر 

2006ماجستیرالمدنيالهندسةالموصلاألحمال الدوریة والتسخین الدوري

1151
أشرف إبراهیم محمود 

2003ماجستیرالمعماريالهندسة الموصل الخصائص الشكلیة للعمارة اآلشوریةالحفوظي

1700
كاظم فاضل خلیل

العلي
2004ماجستیرالمعماريالهندسةالموصلالعوامل المؤثرة في العالقات التناسبیة في العمارة اإلسالمیة 

2365
لمى محمد یحیى 

عبد اهللا الدلي
اثر الخصائص التصمیمیة للمواقع الجامعیة في تحرك الهواء (جامعة 

2004ماجستیرالمعماريالهندسةالموصلالموصل نموذجا)
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2427
عامر عبد اهللا فتحي 

2004ماجستیرالمعماريالهندسةالموصلتغیر أنماط التنظیم الفضائي للدور السكنیة في مدینة الموصلالعزاوي

2423

ایناس سالم عبد 
االحد یوسف ججي

الخصائص التصمیمیة المؤثرة في السلوك السلبي في المدارس 
االبتدائیة(حالة تطبیقیة لمدینة الموصل)

الهندسةالموصل

المعماري

ماجستیر

2006

1148
حمید عاید سلیم 
حسوني المتیوتي

الهندسةالموصلاألداء الهیدرولكي للسدود الغاطسة بتعرج شبه منحرف دائري الزوایا
الموارد 
المائیة

2003ماجستیر

1610
عبد الرزاق خضر 

عبد الواحد
في أداء  الري تأثیر تغیر خصائص االرتشاح على امتداد المضمار

الشریطي
الهندسةالموصل

الموارد 
المائیة

2007ماجستیر

2002ماجستیر الموارد مائیة الهندسة  الموصل قیاس تصاریف القنوات المستطیلة باستعمال اسطوانة منقولةعبد الهادي عماري51

احمد توفیق احمد8
اسطوانة مسخنة في دراسة عملیة انتقال الحرارة بالحمل القسري من 

صف من االسطوانات االفقیة
2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةتكریت

محمود یوسف مجید64
Study of Thermal Distortion in Thick Plate Using

Finite Element Technique
2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةالمستنصریة



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد نجیب عبد اهللا279
اعماق ومواقع الشقوق على الخصائص االهتزازیة االعمدة دراسة تاثیر

2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصلالدوارة في محطة بیجي الحراریة

2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصلرفع اداء المنظومة الحراریة في معمل السكر الموصلفراس صالح یحیى559
2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةالمستنصریةامكانیة استغالل الطاقة الشمسیة الغراض الري في العراقاسیل خلیل شیاع697

تحسین احمد تحسین1268
دراسة نظریة وعملیة لتاثیر ظروف التجمد الحراریة على دقة سبیكة   

AL-4.5%Cuوتبینها المجهریة
2002ماجستیرالمیكانیكالهندسةتكریت

محمد حسین عدنان550
العبیدي

تحلیل أداء جدار الخزن الحراري المسامي لغرض التدفئة باالستخدام 
السلبي للطاقة الشمسیة

2002ماجستیر المیكانیك الهندسة  تكریت 

دراسة اداء المكثف االفقي ذي االسطوانة واالنابیب في منظومة التثلیج نصیر خامن مخلف802
الخاصة بوحدة ازالة الشمع 

2003ماجستیر المیكانیك الهندسة تكریت 

مهند صاحب علي1122
دراسة عددیة النتقال الحرارة بالحمل الطبیعي لحیز مسامي یحتوي على 

2003ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصلعدة حواجز

عمر رافع محمود1255
القصور الذاتي على الحمل الطبیعي في اجراء دراسة عددیة في تاثیر

االوساط المسامیة االفقیة
2003ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصل



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرالمیكانیكالهندسةتكریتدراسة نظریة وعملیة الداء برج التبرید ذو الجریان المتعاكساحمد فؤاد محمود1267
2003ماجستیرالمیكانیكالهندسةبغدادلسبائك الفوالذ و االلمنیوم باستخدام اللیزرالمعاملة الحراریة  زیاد ایاد طه1435

سلوى بدري جبرائیل1504
تحلیل انتقال الحرارة ثالثي البعد بالتوصیل في زعنفة حلقیة ذات سمك 

ثابت مع تغي معامل انتقال الحرارة باتجاهین
2003ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصل

954
عبد الرحمن حبو 

محمد الحبو
تأثیر استخدام التبرید االمتصاصي على أداء محطات 

التولید الغازیة
2004دكتوراهالمیكانیكالهندسةالموصل

stream ciphering  of speech and transmission overجالل عبد اهللا خلیفة1451
optical fibe

2004ماجستیرالمیكانیكالهندسةبغداد

أومید أكبر عباس 1604
دراسة  نظریة وعملیة لتأثیر األرضیة 

على انتقال الحرارة بالحمل الحر من صف من االسطوانات األفقیة 
المسخنة

2004ماجستیرالمیكانیكالهندسةتكریت

2004ماجستیرالمیكانیكالهندسةبغدادموائمة منظومة لیزریة مع ماكنة التحكم الرقمي المبرمجفرات ابراهیم حسین1850

عمر داود محمد2376
تاثیر عدم المحاذاة في عمود الدوران على االجهادات المتولدة في 

2005ماجستیرالمیكانیكالهندسةالموصلاسنان التروس بوجود حمل دینامیكي



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةواالطاريح اجلامعية / دليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

طزنطة فریق عبد اهللا2682
الحرارة بالحمل المختلط خالل قناة مثلثة موضوعة دراسة نظریة إلنتقال

2005ماجستیرالمیكانیكالهندسةتكریتبشكل أفقي 

ایاد یونس عبد اهللا 1580
HEAT TRANSFER FROM HORIZONTAL TUBE
BUNDLE IMMERSED IN SHALLOW GAS FLUIDIZED
BED

2007دكتوراهالمیكانیكالهندسةالموصل



كلية
العلوم



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الشبكاتباستخدامبالیدوالمكتوبةالمطبوعةالعربیةالحروفتمییزابراهیممحمدلهیب49
االصطناعیةالعصبیة

2002ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

ساميمحمدكنار347
النعیميمصطفى

2002ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالنائيالتحسسلمعطیاتالمتعددللتصنیفمقترحنظامبناء

2002ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالهجینياالدماجمنهجباستخدامللصورالتمیزیةالقدرةتحسینعباسحسنسمیر383

2002ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالجویةالصورفيواالشكالالمستقیمةالخطوطعنالكشفیونسجلجانمحمد459
2002ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالخاصةالبیاناتلبعضكرونكرلجداءاالساسيالعددحولخلیلاحمدایهان1008
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلللنقلالحركيالمسارتحدیدفيالحاسوباستخدامفتحينافعهالة108
غیراالمثلیةفيالمطورةالقیاسذاتيالمتغیرالمتريخوارزمیاتیونسصالحمهى1013

المقیدة
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالصلبةالتفاضلیةالمعادالتلبعضالعدديالطرقمنعدددراسةاسحقیعقوبفرج1064
عبدالباقيعبدأكرم1086

الرحمن
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالكسريالتقطیعبأستخدامالفضائیةوالمرئیةالصورنسیجتحلیل

2003دكتوراهالحاسباتالعلومالموصلالمتكلملهویةبالنسبةالرئیسیةالمعلوماتنظاممصطفىعليبسام1106



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلsالنمطمنالضعیفةالمنظمةالحلقاتفيیونسمحمداحمد1107
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالتشفیرفيHebbinشبكةاسخدامبدراناستقاللعامرة1137
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمتعددةللمعالجاتمثلىجدولةحمیدنذیراسراء1232
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمتحركةGIFصورملفاتمحررحسنقاسمصبا1243
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل)كوهینن(العصبیةالشبكاتباستخدامالصورفيااللوانتقلیلاحمدقصيعلیاء1391
محمدسعیدخلیل1012

الوجیهیحي
2003دكتوراهالحاسباتالعلومالموصلالمفردالهدفتعقبلتقنیاتمحاكاة

شریفرمزيسرى1016
أحمد

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمتعددةللوسائطمالئمخبیرنظامبناء

عبدموفقعلیاء1394
المجید

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالبعثرةبطریقةالكالمتشفیر

الجغرافیةالخرائطلحدودالعامةللهیئاتالكسوريالبعدحسابیعقوبیوسفریان1395
المغلقةوالمنحنیات

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالتصنیففيالمهجنةالقرارشجرةاستخدامااللهعبدمها1472
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالسلةكرةعلىوتطبیقهالفیدیويالتعقیبالخالقعبدعبیر1474



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالناريالجدارباستخدامومحاكاتهاالحاسوبشبكاتحمایةدراسةمجیدحمیدولید1482
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمستشفىكفاءةتقییمفيمضببجینينموذجتصمیممحموداسماعیلسحر1499
حسنفخريظفر2343

اللیلة
2003ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلموزعةبیاناتقواعدنظاموتطبیقتصمیم

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالحاسبةباستخدامطیفمحللتصمیمیاسرعمارسمر1047
عبدابراهیمحاضر1509

حسن
2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالبقعیةالضوضاءمنالراداریةالمرئیاتتصحیح

یوسفمضرشیماء1697
النوري

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلوالكسوریاتالمویجةتحویلباعتمادالرقمیةالصورتقطیع

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالطیفإنتشاربإستخدامالكتابةإستنساخحمایةمحمدطارقفرح1705
احمدفتحيإیمان1706

عربو
2004ماجستیرالحاسباتالعلومالمكیفةالمرشحاتباستخدامالكالممعالجة

عبدالجباراخالص1708
الطائيسلطان

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالرقمیـةالصـورفـيالطبیعیــةاألشیــاءتمییــز



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

صدیقیوسفرضوان1724
الجوادي

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالعنقـدةصحـةتقییم

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالومضیةالذاكرةمبرمججهازتصمیممحمودزغلولریاض1745
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CONTROLكاملجلیلحیدر1855

CIRCUIT OF LASER CNC MACHINE
2004ماجستیرالحاسباتالعلومبغداد

غیرالتصنیففيالعصبیةوالشبكاتالتقلیدياالسلوببینالتكاملاحمیديذنونلبنى2174
النائيالتحسسلمعطیاتالموجه

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالصورفيالملكیةحقوقلحمایةالرقمیةالمائیةالعالمةتقنیاتبشیرطهدجان2193
بدرصالحفوزيعمر2196

الراوي
والداتعلىتطبیقمعالنوعیةالسیطرةفيالتمییزیةالدالةاستخدام
الخدجاألطفال

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

عبدیونسسالمندوى2258
القادر

-بوكسنماذجباستخدامالموصللمدینةالمناخیةالبیاناتبعضتحلیل
جنكز

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

عليمحمدسالمریا2262
الرسام

باستخدامالمتقطعةاألزمنةفيالحركیةالنماذجلمعلماتوالتنبؤالترشیح
بیزأسلوب

2004دكتوراهالحاسباتالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

حكمتیاسین2309
اسماعیل

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالرقمیةالتواقیعباستخداموتحقیقهاالوثوقیةدراسة

محمدشكیبشیماء2310
یحیى

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلمكبوسصوتملففياالخفاء

باشعالماهللاعبدهدى2315
العمري

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالصورلتجزئةجینیةكروموسومات

عبداهللاعبدنجم2316
الطحانسلمانالقادر

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالملونةالصورفيوتحدیدهالوجهكشف

الرحیمعبدحامدفرقد2317
اهللاعبد

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمائیةالعالمةباستخدامالنصوصتوثیق

المیاهمشروبانتاجنظامعلىالسیطرةفيالمضببالمنطقاستخداماهللاعبدمؤیدعمر2342
الغازیة

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

الكریمعبدالهام2406
حسین

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلتطبیقمعالزمنیةللسالسلالتحویلنماذجبناء



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

یونسانورالحان2409
الصفار

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالفضائیةالصورفيالتصریفوأنظمةللخطیاتاآلليالتمییز

عليمحمداحمد2414
الدباغ

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالبیاناتفيالمسافةلتعمیموینرحدودمتعددات

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلجداالعاليالبیاناتمعدلذيالرقميالمشتركخطومحاكاةنمذجةعليسعداحمد2461
2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلVHDLلغةباستخدامالمقطعالمویجيللتحویلSIMDمعماریةاللیفتيخورشیداحمد2462
الدینخیرانهار2493

محمد
2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلااللكترونیةالمكتبةالدارةواحصائیةبحثیةقواعدانتاج

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمسائلحلفيالذاتیةللبرمجةمقترحمبتكرنموذجالساعاتياكرمنجالء2795
2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالقیاسذاتيالمتغیرالمتريخوارزمیاتمنجدیدنوعطاهرشوكتماردین2797
عبدالحمیدابتهاج2796

محمد
معماركوفسالسلرتبتقدیرفيالعصبیةالشبكاتاستخدام
نینوىمحافظةفيبطمةجبلسلسلةعلىالتطبیق

2005دكتوراهالحاسباتالعلومالموصل

2005دكتوراهالحاسباتالعلومالموصلالمثلىالشروطذاتنیوتناشباهشریفغازيصالح2192
محـمــدمعــنهمســـة2194

ثـابـــت
2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلاألمثلیةمسائلحلفيالجینیةالخوارزمیةتطبیقاتبعض
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالتطبیقمعالمضبباإلنحدارتحلیلالصباغطهعليهبة2195
طلیعیونسصفاء2197

الصفاوي
الزمنیةالسالسللنماذجوالحصینةاالعتیادیةالمقدراتبینمقارنة

الدنیاالرتبمنالثنائیةالمختلطة
2005دكتوراهالحاسباتالعلومالموصل

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالعامليالتحلیلفيQ-modeوR-modeمصفوفتياستخدامذنونیونسذنون2198
2005دكتوراهالحاسباتالعلومالموصلاالنترنیتعلىالحقیقيالوقتلبیاناتمستفید/خادمنموذجتصمیمحمویاسیناسماء2259
سلیمنعمتندى2326

الحداد
االنتقالیةاالنسجةخالیاسرطانلتشخیصهجینذكاتينظامتصمیم
للمثانةالمبطنة

2005دكتوراهالحاسباتالعلومالموصل

محمدسالماكرم2388
المولى

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمنتظمةالحلقاتعلىالمصفوفاتتقاطر

صالحطارقزید2391
الخالديعباوي

الحركیةالخطیةالنماذجلبعضالتربیعيالجذركالمنمرشححول
االعتیاديكالمنمرشحمعوالمقارنة

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

عبدالمنعمعبداسماء2403
اهللا

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالجیشانوتشخیصاحصائيتحلیلمعشعاعينموذجبناء

مصطفىعزیزفاتن2410
العاني

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمطمورةللمویجةالصفرشجرةطریقةباستخدامالصورمعالجة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالعاليالقیاسذاتالمقیدةغیراالمثلیةفيللتوسعالقابلةالخوارزمیاتمحمدالدینبهاءعمر2412
التجاربتصامیمفيالمفقودةالقیمومعالجةتقدیرطرائقلبعضمقارنةهدیةعليوكاع2413

االساسیة
2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

أحمدفخريعمر2457
شریف

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالسریةعالیةولوجبطاقةتصمیمفياإلصبعوبصمةالذكیةالبطاقة

عبدیونسفرات2460
الرزاق

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلاالربیومبایوناتالمطعمةاللیفیةالضوئیةالمكبراتخصائص

المنبعثةاالصواتتمییزفياالصطناعیةالعصبیةالشبكاتاستخدامیحیىسالملؤي2463
الكهربائیةالمحركاتمن

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

عبدحسینجوان2466
الحكیم

الرفعمخططعلىالمقاماالبعادثنائيالمویجيالتحویلمعماریةتصمیم
VHDLباستخدام

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصل

2005ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلالمضببةالعصبیةالشبكةباستخدامالمتكلمتمیزمحمدالغنيعبدندى2480

عبدالكریمعبدغادة1715
العزیز

2004ماجستیرالحاسباتالعلومالموصلاالكادیمیةبالمكتباتخاصنظاممعالمكتبیةالخدماتحوسبة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الضوئيالتحسستقانةباستخداماالبعادثالثيلجسمصورةبناءاعادةمحمدجاسمنهى167
بعدعن

2005ماجستیرالحاسباتالعلومبغداد

2002ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالهایبردالهجینةااللكترونیةللدوائرالریاضيالنموذجتصمیمحوللطیفابراهیمذكرى570
2002ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلاالثنینیةالحلقاتفيیونسصباحراني713
مناالعتیادیةالتفاضلیةهیلوالدوریةلمعادلةاالستشنائیةالحلولبعضرشیدمحمودشاكر714

الثانیةالرتبة
2002ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

2002ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلمزعجلمائعنموذجمنالناتجةالتفاضلیةالمعادالتمننظامدراسةعليمثنىعبدة716
2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالصلبةالمسائللحلكوتا-رنجطرائقاستخدامصالحمحمودمحمد1231
2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلمستمرةمنظومةازعاجاستقراریةفيریاضينموذجدحامندیماحمد1233
2003دكتوراهالریاضیاتالعلومالموصلالعربيالكالمتمییزفيالریاضیةالنماذجاستخداماألحدعبدبشیرفاتن1234
2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالمنفردةالمثالیاتفيیونسسالمانس1237
2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالمقیدةغیراالمثلیةمسائللحلالمترافقالتدرجخوارزمیاتتوسیعنوحسالمعدي1390
الثالثةالرتبةمنخاصةتفاضلیةلمعادلةالصفريالحلاستقراریةشروطجاسمفوزيسعد1393

الحرجةالحاالتاحدىفي
2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ادریساحمد1425
المشهداني

2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلباتجاهیناالنكلیزیة-العربیةالترجمةفيالتوقعتعظیمخوارزمیةاستخدام

2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالالخطیةللمسائلوالتقلیدیةالذكائیةاالمثلیةنحوالتقصيمحمداهللاعبدشذى1437
حامدطارقایمان2154

سعیدالحاج
2003دكتوراهالریاضیاتالعلومالموصلخطیةالغیرالمقیدةاالمثلیةتقنیاتتحسین

2003ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلكاشحلقاتمحمداهللاعبدمحمد2165
2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالخواصاستخالصبواسطةالكالماشارةكبسمحمدجاسمسجى1470
2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلعاملینذاتتجربةفيالتكرارعدمحالةفيالتداخلدراسةفهميمحمودفیدان1477

المفصلالتهابتشخیصفيالمترافقللتدرجالعصبیةالشبكةاستخدامالعمريعونيضحى2149
العظمي

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

عیسىجاسمرتینة2199
العطیوي

2004دكتوراهالریاضیاتالعلومالموصلالرقیقةالسائلةاالغشیةتحلیل

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلدیزاركمستوىفي(k.5)االقواسبناءمحمدحازمفرح2201
2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالحراريالحملبواسطةالحرارةنقللمسالةالعدديالحلعبوديسمعاناشرف2203
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالموصلمدینةفيلبنایةالتكییفلنظامالریاضیاتیةالنماذجاستخدامحسنخلیلسندس2231

2004دكتوراهالریاضیاتالعلومالموصلon reg ular ringsالنفطمنالمنتظمةالحلقاتفينعومسنحاریبفادیة2265

عبددانیالمناهل2313
االحد

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلاالولىالرتبةمنالذاتياالنحدارنموذجفيالحصینالتقدیر

محمیدعبدمحمد2408
السبعاويسالم

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلHuxleyلمعادلةالعدديوالحلاالستقراریةتحلیل

مسائلفيالتفرعاتطریقةمعالمستویاتلقطعتهجینیةطریقةاهللاعبدنجمنوار2534
الصحیحةالبرمجة

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

استهالكبتطبیقالزمنیةللسالسلالتكهنفيالعبیةالشبكاتاستخدامزكيحازمعزة2602
نینوىمحافظةفيالكهربائیةالطاقة

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

المقیدةغیرالتصغیریةالمسائلفيالمترافقالتدرجطرائقسلوكاحمدعصامهدى2793
التامغیرالخطيالبحثباستخدام

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلمتغیراتهاتحدیدوطرقالتمیزیةالدالةداودالستارعبداالء2794
علىوتطبیقهالمعجلالزمنيالعمرالختیاربیزاسلوباستخداممحمداحمدخالدة2798

نینوىكهرباءدائرةفيالكهربائیةالمعدات
2004ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

قاسمفاروقاحمد2200
المولى

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلفیشرلمعادلةالعدديوالحلاالستقراریةتحلیل

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلمتطورةخوارزمیاتباستخدامالرقمیةللصورالحافاتتحدیدابراهیمخالدسوزان2202
2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلPG (2,13)االسقاطيالمستويفيالعظمىاألقواسبناءابراهیمبنیاناماني2225
االنحدارنموذجلمعلماتبیزومقدارالتقلیدیةالمقدارتطرائقبعضالرجبوطهعمارحازم2260

العامالخطي
2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

حمودمحمودنوال2314
المعماري

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالتطبیـقمعالحركياالنحدارنمـاذجبواسطـةالتكهن

ساميسوسن2407
النقشبندياسماعیل

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالواسعالقیاسذاتامثلةفينیوتنشبیهةلخوارزمیةهجینةخوارزمیات

الرحیمعبدعالء2507
احمد

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصلالمتحایدةالعناصر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

االنحدارنماذجفيجزئیةاختبارمجموعةطرائقلبعضمقارنةدراسةرشادخزعلندوى2789
الثديسرطانفيتطبیقمعالمتعددة

2005ماجستیرالریاضیاتالعلومالموصل

محمدعثمانسمیر69
عثمان

Cd1-x)للمركباتشوتكيلوصلةالكهربائیهالخواصدراسة
MnxTe)

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلاالبعادثنائیةالهندسیةالتراكیبوادراكوصفكاظماسماعیلعادل119
2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلالكهروضعیفةالنظریةفيالكتلةخاللمنالتلفائيالتناظركسرزكيخیريمحمد252
التشتتمنلخالیةالنمطثنائیةالضوئیةلأللیافالجانبيالمقطعتشكیلیونسعصريجاسم378

(1.55)الموجيالطولفيتعملالتيبعدعنكمستشعرالمستعملة
مایكرومتر

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

اللیفخاللالمتشاكهالضوئياالنتقالعلىالثنائياالنكسارتاثیرحماديخضیرمحمد439
النمطاحاديالبصري

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالمستنصریة

الفتاحعبدزیادرنا574
فلیحآلمصطفى

لمتسعاتالتشغیلیةالمواصفاتعلىالبولیمریةالسبائكتاثیردراسة
الرقیقةالبولیمریةاالغشیة

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالمستنصریةالحادةالحافةانتشاردالةعلىالمتشاكهةاالضاءةتاثیرخلیلاحسانیاسر617
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

quantitative of hormone concentration in serum byمجیدداوودعامر701
optical mean

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالمستنصریة

والكهربائیةالخواصعلىالمختلفةالحرارةودرجاتالسمكتأثیردراسةحسینعلينضال736
الرقیقةZnSeألغشیةااللكتروبصریة

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومبغداد

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالمستنصریةالبصریةالمرشحاتلتصمیمالجینیةالخوارزمیةاستخدامالغفارعبدنزاراالء861
2003ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلالعالجیة60-الكوبلتألشعةااللكترونيالتلوثنایفناجيروعة1216
عليحسنعامر1219

الجبوري
فيعسكریةمعدات(مخلفات)بقایافيالمنضبالیورانیومتراكیزتحدید
HPGe-CR-39كاشفيبأستخدامالعراقجنوبمنمعینةمواقع

2003ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

321وAISIللصدأالمقاومالفوالذبیكةعلىمعدنیةطالءاتتحضیراحمدالجبارعبدایمن1389
للتأكسدومقاومتها

2003ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

2003ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلاألسنانمعالحشوةربطقوةاللیزرعلىتشعیعتأثیرصلیوةیوحنامنى1392

2003ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلرقیقةكأغشیةالدقیقةالموجاتدوائرلمرشحاتحاسوبیةمحاكاةاحمدمحمودسمیر1493
لعددالخلفياالنحناءوظاهرةالطاقةلمستویاتظواهريانموذجتطویرمحمدامینخالد1506

الزوجیة-الزوجیةالدورانیةالنوىمن
2004ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

لیزربأستخدامالمقذوفةالمعدنیةالشظایاعلىالمؤثرةالعواملدراسةعباسمصطفىفائز1594
النبضيزجاج-ندیمیوم

2004ماجستیرالفیزیاءالعلومبغداد

سعدونمحمدلیث2261
الطعان

باستخدامالشریطیةالمـایكرویفمضخماتلـدوائـرحاسوبیةمحاكاة
FEوBJترانسستورات

2004دكتوراهالفیزیاءالعلومالموصل

عبدطارقزینة2320
عریوالرحمن

الدورانعدیمةصورةذاتمسقطیةمزدوجةمغناطیسیةعدسةتصمیم
اإللكترونيالمجهرفي

2004ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

سعیدمحمدزهراء2321
الحیالياسماعیل

2004ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلااللكترونيللمجهرالحدیدمنخالیةمقطبةعدسةتصمیم

امینمحمدجمیل2325
ابراهیمسلیمان

النعیمي

األشعةتراكیزعندالبطاریاتوشحنخزنعملیةلتحسینمنظومةبناء
الواطئةالشمسیة

2004ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

محمدانعامزهراء2319
الدیوهجياحمد

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلمباشرةالحاسبةالىعملیةقیاساتادخالبرامجیاتبناء

محمدحسینیاسر2322
جمعة

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل(nm 840-370)للموجاتموصلشبهكاشفتصنیع



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

غدیرادریسعیدان2323
العبیديسلمان

للصدأالمقاومالفوالذعلى(Ni-Al)الطالءلطبقاتالحارالتآكل
(321)

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

احمدطارقزیاد2324
القاضليمحمد

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصلالمستمر(CO2)للیزرالمثلىالتشغیلیةالظروف

جاروباسمبشار2399
الشیتي

التوصیلفائقللمركبالبلوريالتركیبمعلماتبعضفيالضغطتأثیر
YBa2Cu3O7-(    )

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

Gapitiالموصللشبكةالطاقةمستویاتلحسابنظریةدراسةاهللاعبدیحیىابتسام2400
GaAS:rو

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

منظوماتفيالمستخدمةاإللكترونیةالمنظوماتوأداءخواصدراسةحسینمحمدعادل2792
النوویةالقیاس

2005ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

بمساحیقمدعمبولیمیريلمتراكبالكهربائيالعزلخصائصدراسةحسینأحمدعمر1100
سیرامیكیة

2012ماجستیرالفیزیاءالعلومدیالى

ودراسةCo1-xZnxFe2O4النانويزنك-الكوبلتفیرایتتحضیرمحمودشاكرلیث1138
والتركیبیةالكهربائیةخصائصها

2012ماجستیرالفیزیاءالعلومدیالى



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

نعومعزیزنافعهناء237
عقراوي

كاشفباستخداماألسنانمعاجینمنعددفيالیورانیومتراكیزتحدید
CR-39

2002ماجستیرالفیزیاءالعلومالموصل

2002دكتوراهالفیزیاءالعلومالمستنصریةالفــیزیاویةبالمتغیراتوعالقتهوالرئةالقلببینالمتبادلالتفاعلتحدیدالمعاسفةسلطان874
محمدهدایتجودت66

أحمد
2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالمستنصریةبغدادمدینةفوقاألیونوسفیرفيالضوئیةالكیمیائیةالتفاعالتدراسة

صالحمحمدعدي106
الرواسي

الفنيللجبسوالفیزیومیكانیكیةوالمعدنیةالكیمیائیةالخواصدراسة
المحليوالجص

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

عليالكریمعبددینا132
العبدلي

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالمستنصریةالتیتانیوماوكسیدثانيباستخدامNOXلغازاتالضوئیةكسدة

الرحمنعبداحمد200
قاسم

علىالكیمیائیةالمعالجاتتاثیرلالسفلتالریولوجیةالمواصفاتتحویر
كبریتاسفلتلمزائجالثرموداینامیكیةالثبوتیة

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

لیكانداتمعالتكافؤثنائیةالفلزاتمعقداتمنعددوتشخیصتحضیریوسفیعقوبثناء202
االمینیةاالحماضبعضمنمشتقةشیفقواعد

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

المجیدعبدیاسر212
محمد

غیربیتاالفاالكاربونیلمركباتلبعضالنیوكلیوفیلیةاالضافیةدراسة
الطوربانتقالالتحفیزتقنیةباستخدامالمشبعةغیرالمشبعة

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٧٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلومعدةمختلفةنماذجفيللبریلیومالطیفيالتقدیرشیخوحسنناجح214
مختلفةمذیباتفياالنتقالیةالعناصربعضمعقداتتوصیلیةقیاساتحمیدعمریاسر226

مختلفةحراریةودرجات
2002دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

معوتفاعالتهاالكومارینیلسلفونیلكلوریدمعوضاتبعضتحضیرایلیافخرينادي231
ثانویةأمینات

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلللزئبقالطیفيالتقدیرالبیاتيحسینهاشم241
صالحسمیرفرح251

القطانعبدالواحد
2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالكیموحیویةالمتغیراتبعضعلىالحملتسممتأثیردراسة

عباستماضر260
حمودي

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلصیدالنیةمستحضراتفيالكلورامفینكوللتقدیرطیفیةطرائقتطویر

الرزاقعبدهدى270
البكريمحمودیونس

النقیةحالتهافيالمتعاقبةالبولیمراتلبعضالكهربائیةالتوصیلیةدراسة
الحوامضبأستخداموالمشوبة

2002دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

منیبمحمدأحمد276
الراويزكي

توصیلهاخاصیةودراسةالمتعاقبةاالمیدیةالبولیمراتبعضتحضیر
والمشوبةالنقیةالحالتینفيالكهربائي

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

علىالتاكیدمعااللكیناتالىالحرةالجذوراضافةفيالمؤثرةالعواملخلیلجلیلنجالء326
البلمرةعملیات

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

هدایتسامحسیوكي336
محمد

غیربیتا-الفاالكیتونیةالمركباتلبعضالتكاثفتفاعالتدراسة
الطوربانتقالالتحفیزظروفتحتالمشبعة

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

البایولوجیةالفعالیةذاتسلفونانلیدتولوین-البارامشتقاتبعضتحضیرسعیدبرهانبنان344
المتوقعة

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

زانثیتالبنزایلعلىالمحتویةالمعقداتمنعددوتشخیصتحضیرزیدانولیدساریة345
فضالً األولىاالنتقالیةالسلسلةعناصرمنعددمعزانثیتوالفورفورایل

الخارصینعن

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومبغدادالمیاهلتنقیةومرشحاتاالیونيالتبادلاغشیةودراسةتحضیرخلیلمهديصبا731
غانممعتصملمى1022

توحلة
CYPERUS)السعددرناتمنالفعالةالبروتینیةالمركباتعزل

ROTUNDUS LINN)السكرداءمرضىفيتأثیرهاودراسة
2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

الرزاقعبدحازمجنان1033
الغضنفري

العصبيالجهازفيالمؤثرةاالدویةمنلعددالفولتامتريالتقدیر
المركزي

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

الحزمةمنطقةفيالكهرومغناطیسیةللموجاتماصهطالءاتتحضیریرجسیاسینعمار114
X

2003ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الحمیدعبدفاطمة1149
أمینمحمد

منعددفيوالكرومالمغنیسیومعنصريتراكیزوتأثیرمستوىدراسة
السكراداءمرضعندالكیموحیةالمتغیرات

2003ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

المكونوالرباعیةالثالثیة،الثنائیةللمخالیطالحجميالسلوكدراسةكریمطالبایمان1190
النظریاتمعومقارنتهاالحلقيوالهكسانالخطیةااللكاناتلبعض

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومبغداد

2003ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلاالثیلبنزواتامینو-4لـسلفونانلیداالریلمشتقاتبعضتحضیرنوريمحمداحالم1214
معانتقالیةلعناصرالنوىمتعددةمعقداتمنعددوتشخیصتحضیراهللاصنعفاروقآمنة1707

للثایورامباالضافةاالكسدةتفاعلخاللمنسیلینیومثایوكاربامیتثنائي
الكبریتیدثنائي

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

السامةالمركباتلبعضالجریانيوالحقنوالكهروكیمیائيالطیفيالتقدیرالرقیبعبدنبیل966
مختلفةنماذجعلىالتطبیق-واألدویة

2004دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

علىتطبیق-الكروموجیناتبعضباستخدامللیتریومالطیفيالتقدیرعمرمحمدخالدة1014
القیاسیةالجیولوجیةوالصخورنماذجبعض

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلاالیبوكسيراتنجصفاتعلىمختلفةمائیةاوساطفيالتقادمتاثیرعبدالحمیدمحمدقیس1028
عبدناطقاسماء1217

القادر
العصبيالجهازفيالمؤثرةاالدویةمنلعددالفولتامتريالتقدیر

المركزي
2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

وحدةفيالمستخدمةالمساعدةللعواملمحلیامحضرةبدائلایجاداهللاعبدمحمدغسان1266
الهدرجة

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومتكریت

الكاربونیلمركباتلبعضاالضافةلتفاعالتالطوربانتقالالتحفیزحسینادیبعمر1485
المشبعةغیر

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

دممصلفيللتخثرالمضادةاألدویةمنلعددالفولتامتريالتقدیرفتاحعليزهرة1514
اإلنسان

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

عبداحمدایادشهد1713
الكریم

ثایوكاربوكسلیتثنائيالهیدرازینمعقداتبعضودراسةتحضیر
المضافةاالكسدةبطریقة(III)والبزموث(IV)للقصدیر

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

بكرحمزةمحسن1732
عمر

2004دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل.العضوياإلنتقائيالتحلیلفيبالبیریوداتاألكسدةتفاعلتطبیقات

داؤدزكيمحمدنغم2170
النعیمي

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالسلفاثایازولمشتقاتبعضتحضیر

ثنائيادنینفالفیناالنزیملمرافقالسلوكالكهروكیمیائيدراسةحامدتوفیقاسماء2184
SDHدیهیدروجینیزالسكسینیتانزیمفعالیةوتقدیرFADالنیوكلیوتاید

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

المصابینللمرضىالكیموحیویةالمتغیراتبعضفيالفصلیةالتغیراتهاديعادلایمان2185
الضغطبفرط

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

أمینغانمسنابل2226
كیسو

ثنائیة–âلمركباتالطیفيالتقدیر–للدایازومتريإضافیةتطبیقات
الكاربونیل

2004دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

الرئیسیةالعناصرلبعضالنوىمتعددةمعقداتوتشخیصتحضیرمحمدحازمایناس2228
ثنائيفوسفودایكثایلومنالمشتقةفوسفاتثنائيایوناتمعواالنتقالیة
الكبریتید

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

الكزبرةثمارمنالفعالةالبروتینیةالمركباتودراسةعزلمحمودمظهرمنار2229
(Coriandrum sativum Linn.)المتغیراتمنعددعلىوتأثیرها

الفئرانفيالكیموحیویة

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

عباستماضر2318
حمودي

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلصیدالنیةمستحضراتفيالكلورامفینكوللتقدیرطیفیةطرائقتطویر

بشیراهللاعبداكرام2381
االمام

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلواالناالبریللالیزنوبریلجدیدةمشتقاتتحضیر

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالجدیدةالغالفانونمركباتمنعددوتفاعالتتشییدذنونابراهیمامینهبة2387

جاسماسودمحمد2390
الجبوري

وأهمیتها(األوسطالمایوسین)فتحةلتكوینالملونةاألطیانجیوكیمیاء
العراقشمالمنمختارةمناطقفيالصناعیة

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

-واالورثوالفثالیكالنهدریدالنیوكلیوفیلیةاالضافةتفاعالتفيدراسةاحمدذنونبشار2181
فثالدیهاید

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

العناصرلبعضالجدیدةالمعقدةاالمالحمنعددوتشخیصتحضیرمحمودسالماحمد2182
ــ10,1واالمینثنائيواالثیلینااللیفاتیةاالمیناتامالحمعاالنتقالیة

فینانثرولین

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

معاالنتقالیةوغیراالنتقالیةالفلزاتمعقداتمنعددودراسةتحضیرمحمدفارسعامرة2183
والثنائيثایوفوسفاتوالثنائيالكبریتثنائيالثایوراملیكاندات

ثایوكاربامیت

2005دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

نجمیحیىمحمدعمر2186
الخلیل

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالكومارینمشتقاتبعضتحضیر

بعضلفلزاتالنوىوثالثیةثنائیةمعقداتمنعددوتشخیصتحضیرمصطفىسلطانذاكر2187
ثایوكاربامیتثنائيمعاالنتقالیةوغیرالعناصراالنتقالیة

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

بقرحةالمصابینلدىالكیموحیویةالمتغیراتبعضمستویاتدراسةالستارعبدعزام2188
المعدةوسرطانعشرياالثني

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

االمیكحامضمعاالیبوكسيراتتجلشبكاتمقارنةحراریةدراسةسلیمانزكيابتهاج2189
والنحاسیةاالمیدیةومشتقاته

2005دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

دوائیینمستحضرینفيالبنزوكائینلتقدیرطیفیةطرائقتطویرحسنیونسعماد2190
مصنعین

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

عبدحمیدنذیرخالد2191
الصرافاهللا

التأكسدحالةفياالنتقالیةالفلزاتمعقداتمنعددودراسةتحضیر
(III)و(IV)كذراتوالنیتروجینالكبریتعلىحاویةلیكانداتمع
مانحة

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

تفاعالتسرعةعلىالفراغيوالحشدااللكترونيللتاثیرنظریةدراسةیوسفیعقوبولید2227
الدر-دیلز

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

حامدمحمدجمال2389
عبوش

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالكلورمارینمعوضاتمنالمشتقةالجدیدةالمركباتبعضتشیید

المرضىدمأمصالفيالكیموحیویةالمتغیراتبعضمستویاتدراسةیاسینطهامل2393
الرئةبسرطانالمصابین

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

سلطانحاجماسماء2395
النعیمي

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالبایولوجیةفاعلیتهاودراسةامینوفینول-البارامشتقاتبعضتحضیر

سعیدعبداكرمرنا2398
العبیديالقادر

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصلالبایرولیدیناتمعوضاتلبعضالبایولوجیةالفعالیاتودراسةتحضیر



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

اهللاعبدعليجاسم2401
المعماري

مركباتتفاعالتلبعضالطوربانتقالالتحفیزتقنیاتاستخدام
المشبعةغیربیتا-الفاالكاربونیل

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصللالزاجالكوناتتكاثفتفاعالتبعضدراسةرؤوفیوسفمنیرة2402
البارافینيالشمعمعبالمعالجةلألسفلتالریولوجیةالمواصفاتتحویرحسنطهایمان2411

الكبریتو
2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

نجــمجمعــةلیلــى2508
الظاهــر

األولىاالنتقالیةالسلسلةعناصرمعقداتمنعددوتشخیصتحضیر
ثایوكاربامیتثنائيلیكانداتمعالخارصینعنفضالً 

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

محمدادریسجنان2509
شاهین

مع(III)واالندیوم(IV)السیلینیوممعقداتمنعددوتشخیصتحضیر
ثایوكاربامیتثنائياثیلامینو-2

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

ابراهیمسعیداحالم2532
العنزيعباس

3,2معالجدیدةالكوینوناتلبعضالدر-دیلزتفاعل مثیلثنائي-
بیوتادایین-3,1-

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

صالحزهیرزینة2600
العبدلي

فيتطبیقات–البنزویكأمینو-البارالحامضالطیفيالتقدیر
دوائیةمستحضرات

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

آلأحمدسهلإسراء2785
فلیح

منالمعزولةالبروتینیةغیرواألجزاءالبروتینيالمركبتأثیردراسة
Cinnamomum)الدارسینللحاءوالمغليالباردالمائيالمستخلص
cassia)الكیموحیویةالمتغیراتبعضعلى

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

حسنمحمدمحمود2786
حسین

وبعضیوریاالبوليمعاإلیبوكسيراتنجلسبائكُمقارنةحراریةدراسة
االنتقالیةالفلزاتمعمعقداتها

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2005دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصلستایریـنالبولـيمـعبالمعالجـةلالسفلـتالریولوجیـةالمواصفـاتتحویـراحمـدإسماعیـلإیمـان2787
محمدالصمدعبد2788

النعیميسـعیدعلي
مثیلثنائي-بارامعالبروْمهكسینعقارلتفاعلتقدیریةفیزیاویةدراسة
الفعالةالعواملأحدوبوجودبنزالدیهایدأمینو

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

كاظمحسینسماح2814
الربیعي

اوكسادایازول4,3,1-منجدیدةلمشتقاتنظریةودراسةتحضیر
االنتقالیةالعناصربعضمعومعقداتها

2005ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

2012ماجستیرالكیمیاءالعلومدیالىNiOألغشیةوالبصریةالتركیبیةالخصائصدراسةعبدزیداسامة79
دالـةنظریـةباسـتخدامالنایترونمركـباتلبعـضالـكممیكـانیكحساباتجاسماألمیرعبدنداء1909

B3LYP/6-31G ), (DFTالكثافـة
2013ماجستیرالكیمیاءالعلومكربالء

محــمدجــاسمرقــیــة124
الحــــدیثي

المتجانسةغیرالحلقیةالمركباتبعضتفاعالتودراسةتحضیر
االیمیدازول

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالمستنصریة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عبدذنونعامر240
الطائيأحمدالرحمن

للتحلیلاالقطابمتعددكهروكیمیائيكشفنظاموتطبیقتصمیم
الجریانيبالحقن

2002دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

محمدادریسسلوان321
عمر

لعناصرالمتجانسةالنوىمتعددةجدیدةمعقداتوتشخیصتحضیر
الكبیرةالحلقاتشیفقواعدلیكانداتمعالبالتینمجموعة

2002دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

احمدسعیدفائقزینب837
الحمداني

باستخداماالستیلینیةاالمیناتمشتقاتبعضتحضیر
المتوقعةالبایولوجیةفاعلیتهاودراسةمانختفاعل

2002ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

محمدسالمفراس1087
الغالميصالح

تنقیةعملیاتعنالمتخلفةالصلبةالفضالتإستغاللإمكانیةدراسة
القیریةالشائبةمنالخامالمشراقكبریت

2003ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

یونسخلیلمحمد1094
العباسيسلیمان

توصیلهاخواصدراسةالجدیدةالمتعاقبةالبولیمراتبعضتحضیر
الكهربائي

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

نعمةشاكرخنساء1236
اهللا

بعضمعالكبریتثنائيالثایوراممعقداتمنعددوتشخیصتحضیر
التكافؤثنائیةاالنتقالیةوغیراالنتقالیةالفلزات

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

عبدعیدأحمدعید1112
الرزاق

معبامیتثایوكارثنائي-لمعقداتنظریةودراسةوتشخیصتحضیر
الخارصینعنفضالاالنتقالیةالفلزاتبعض

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٨٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

العناصربعضلمعقداتالجزئيبالمیكانیكدراسةوتشخیصتحضیرالصغیرعليقائدعبد1130
الزانثیتلیكانداتعلىالمحتویةاالنتقالیة

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

وغیرانتقالیةلفلزاتالنوىمتعددةالمعقداتمنعددوتشخیصتحضیرالحمدانيطاللریم976
الثایوكاربامیتثنائيبروبینمعانتقالیة

2004ماجستیرالكیمیاءالعلومالموصل

محمدعبدالمنعمزینة259
الجواديصالح

محافظةفيالبولیةالمجاريحصىالمراضوكیموحیویةسریریةدراسة
لهاالمجاورةوالمحافظاتنینوى

2002دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

داؤدخضرسعد1141
الغبشةحسن

غیرالبالتینمجموعةلعناصرجدیدةمعقداتودراسةتحضیر
الكبریتعلىحاویةلیكانداتمعالموصلةبالیودوالمؤكسدةالمؤكسدة

2003دكتوراهالكیمیاءالعلومالموصل

مقطععلىوالكبریتللحدیدالمؤكسدةالبكتریاوتاثیرالمعدنيالتباینمحمودمحمداحمد43
العراقجنوبالنهریةالمصاطبمن

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلالعراقشمالالجنوبيعالنلسهلجیوكهربائیةتحریاتمحمودجمعةحازم45
الیسرىالضفة(الواقعةعلىاالثریةالقناةلمنطقةجیومورفولوجیةدراسةسلیمانخلیلازهر97

النائيالتحسسمعطیاتباستخدام)لةدجلنهر
2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

تفسیرفيالجیموكیمیائیةوالدالالتالنائيالتحسستقنیاتاستخدامحسنمظهرطورهان203
شمالحسنوبايالجنوبيجوققرهمنطقتيفيالحراريالشذوذظاهرة
العراق

2002دكتوراهاالرضعلمالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الفاالكیتوناتتفاعالتلبعضالطوربالنتقالالتحفیزتقنیةتطبیقاتجعفرالوهابعبد204
المشبعةغیر-بیتا

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

فيشرانشلتكوینالترسیبیةوالبیئةالطافیةللفورامنیفراالحیاتیةالطباقیةحسننجرسفارس480
العراقغربشمالسنجارمنطقة

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

منمختارةمواقعفيالبیئیةواهمیتهللمنغنیزالرسوبیةالجیوكیمیاءعباسحسنفلیح719
العراقشمال/الموصلمنطقة

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلالشماليابراهیمشیخسهلفيجیوكهربائیةتحریاتسعیدمحمداحمد1006
منمختارةابارفيالماسترختیاناالعلىالكامانیاتلدورةالتتابعطباقیةمحمدعادلعمر1090

العراقغربشمالقندوصلبطمة-زالةعین-صفیةحقول
2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

ومدلوالتهالعراقفيالفورالندنطاقطیاتلشكلالتركیبيالتطوربكرقادرنبیل1098
التكتونیة

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

فيالمبكرالمایوسیناالولوكوسینصخورلتتابعاترسوبیةدراسةمحمدجمادعمار1101
سنجارمنطقة

2003ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

2003ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلتلعفرغربشمالسینومنطقةهیدروجیولوجیةالقادرعبدنبهانعمر1202



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

-الفورالندطیاتنطاقفيالهشالتكسرلتراكیبالتكتونياالستقصاءابراهیمسعدابراهیم1473
العراقشمال

2004ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

الدینسعدعلـي1497
الموالـيعباس

2004ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلالعــراقشمـال/الجنوبـيعّالنلسهلجیوكهربائیـــــةتحریــات

فيالالبحریة-البحریةالرواسببیناالنتقاللنطاقرسوبیةدراسةعجیبوكاعمحمد1729
غربشمالمنمختارةمناطقفياالوسطالمایوسین)فتحةوینــــتك

.العراق

2004ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

هایسمرعيمسعود1748
العلي

2004دكتوراهاالرضعلمالعلومالموصلوالطباقیةالتركیبیةالمدلوالتالخاملة،العربیةالقاریةالحافةتطور

2004ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلالعراقشمالقندطیةفيانجانةلتكوینرسوبیةدراسةاهللامالعليمحمد2177
رشیدصالحعمرازار2176

الخفاف
عین–دوكانمنطقةفي(العلويالكریتاسي)كومیتانتكوینطباقیة( 
العراقشرقشمال) دزه

2005ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

الغربیةالصحراءفيالجوراسيالنظامفتاتیاتوجیموكیمیائیةمعدنیةطوبیاحبیبفرج2781
العراقیة

2005دكتوراهاالرضعلمالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

القیاساتمنالهیدرولیكیةمعامالتةوتقییمالجوفيالخزانتحدیدامینكریماهللاعبد178
العراقشرقشمال-شهرزورحوضفيالنوعیةللمقاومةالسطحیة

2008دكتوراهاالرضعلمالعلومبغداد

حمدوننبیلعالء209
العباديمحمود

والتغیراتالجیومورفولوجیةالمظاهردراسةفيالنائيالتحسستطبیقات
المستقبليوتوسعهاحولهاومادهوكلمدینةاألراضياستخداماتفي

2002ماجستیراالرضعلمالعلومالموصل

مصطفىعمرزاهد105
الهسنیانيابراهیم

2003ماجستیراالرضعلمالعلومالموصلاالعلىوالزاب-دجلةنهريبینالمصورةالمشراقمنطفةهیدرولوجیة

عثمانسعیدبركان1102
الزوبعي

آبارفيالعلويالقمجوقةتكوینلصخوروالمسامیةالرسوبیةدراسة
العراقشرقشمال،جمبورحقلمنمختارة

2002ماجستیراألرضعلمالعلومالموصل

الكویرلمنطقةالجوفیةالمیاهلجریانونمذجةهیدروجیولوجیةدراسةأرشیدمحمدطارق1211
العراقشمال/الموصلجنوب

2003ماجستیراألرضعلمالعلومالموصل

مصطفىعبدمنیف47
سلیمان

(Azadirachta indica A.Juss)النیممنتجاتبعضتأثیر
Melia)السبحبـحثمارومستخلص azedarach L.)بعضفي

البنجرلدودةوالفسلجیةالحیاتیةالجوانب
Spodoptera (Lepidoptera: Noctuidae)(Hubner)السكـري

exigua

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الدینصالحمحمد53
محمدعبدالفرج

منعددفيیرقاتالكیاسنسیجیةوكیمیاءنسیجیةمرضیةدراسات
نینوىمحافظةفيالفطریات

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

الجلیلعبدشذى135
الراويوفیق

فياالوكسیتوسینهرمونلحقنالمرافقةوالهرمونیةالتركیبیةالتغیرات
البالغةغیرالفئرانفياالنثويالتناسليالجهاز

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

التغذیةعصاریةالخنافسعائلةلحشراتتصنیفیةدراسةسویلعباسمهدي192
Nitidulidae(Coleoptera : Insecta)منالوسطىالمنطقةفي

العراق

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالقادسیة

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصلالجرذانفيوالخصوبةاالنسجةبعضفيالسبحبحشجرةثمارتاثیراتشاهرصبريوعد254
نیسانجورجیت256

شمعون
المرضىمنالمعزولةالمعویةللمكوراتومرضیةتشخیصیةدراسة

التهاباحداثعلىوقدرتهاالبولیةالقناةبخمجالمصابین
2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

عزیزاهللاحمدنبیل263
الفهاديمحمود

العاملیندمفيوالكادمیوموالرصاصالكربوناوكسیداوللتاثیرمقارنة
الملوثاتهذهمعبتماس

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

فيالنساءعندالعقمحاالتعنوبائیةبكتریولوجیةمناعیةدراسةالجلیليمؤیداسالم285
نینوىمحافظة

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

أمینمحمدروضة299
محمودشریف

الرمضاني

تعفنلمرضالمسببةErwiniaجرثومةسالالتوتشخیصعزل
للجرثومةخارجیاً مفرزةانزیماتفعالیةودراسةالبطاطامحصول

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

Tribolium castaneum herbst coleopteraخنفسائيحیاتیةابراهیمخلیلابراهیم325
Tenebrionidae Trogodermaوgranarium everts

coleoptera dermestidaeالمحلیةالحنطةمنتجاتبعضفي
الكاربوناوكسیدثنائيوغازيالمنخفضللضغطوحساسیتهما
والنتروجین

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

فولوكالسونباتاتبذورفيالوراثیةالتغایراتاحداثالبیاتيعباسفراس327
كامااشعةبـاستخدام(اباءصنف) .Glycine max Lالصویا

الزیتونسبةالبروتینيالمحتوىعلىوتأثیراتهـا

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

حیدرنوحساميإنعام334
الهاشمي

اصاباتبعضمنالمعزولةCitrobacter freundiiجرثومةامراضیة
الموصلبمدینةالرضعاالطفالفياالسهال

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

هلوشسطامجمال341
المتیوتيعبد

Adiantum capillusالبئركزبرةسرخسحیاةدورةودراسةاكثار
venerisالنسیجیةالزراعةبوساطة

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

یوسفبهاءفرح353
أشكوريیعقوب

قطعوتنقیةعزلوعملیةالمخصبةغیرللبیوضجزیئیةبایولوجیةدراسة
DNAالـمن

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلالمهبلیةالمشعراتطفیليفيالسایندینمسارانزیماتوخواصتواجدیونسالدینعززهراء354
مرضىفيالكیموحیویةوالمتغیراتالدمانزیماتبعضفعالیةقیاسكاظمعليعبیر355

الكبیرةثالسیمیا-البیتا
2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

داؤدیونانأكرممها357
القس

منالمعزولةProvidencia alcalifaciensجرثومةعلىدراسة
الرضعاالطفالعنداالسهالحاالت

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

Serratia marcescensجرثومةعلىوفسلجیةتشخصیةدراسةاحمدعليعامرة358
الجراحیةالردهاتفيالراقدینللمرضىالجروحأخماجمنالمعزولة

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

المكوراتبكتریاوعزلالرئويالتدرنبمرضاالصابةبینالعالقةبیركویونانابتسام438
الرئویةالمسبحیات

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

بعضفيكاماواشعةالملوحةمنمختلفةمستویاتتاثیردراسةسلیماناحمداردالن445
الناعمةالحنطةمنوراثیةتراكیبخمسةكالسفيالخلویةالمكونات

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

توهاميجمال503
مسعودان

فيArtemisia herba-albaالشیحلنباتالمناعیةالتأثیراتبعض
(  Mus musculusاألبیضالفار

2002دكتوراهالحیاةعلومالعلومبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

انزیموانتاجافطریاتلتعبئةمالئمكوسطالذرةكلوتیناستغاللامكانیةمحمدجاسملینا535
الحامضيالبروتین

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومبغداد

بدواءالمعالجینالصرعمرضىلدىالكیموحیویةالمتغیراتبعضدراسةجرجیساسعدزهراء848
الكاربامازبین

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

المعزولةالبكتریاعلىالزعترلنباتالمستخلصاتبعضتأثیردراسةالمخزوميمحمدافراح856
لدیهمالمناعیةالسماتوبعضبالدماملالمخمجینالمرضىمن

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریةالمرضىعلىوالمتیرونیدزولالنیادازوللمركبيمقارنةدراسةسرباتصالحایمان857
عبدخماسمحمد884

الالميالكریم
لبكتریامراضیةأالالعواملبعضودراسةالمضادةاألمصالتحضیر

األطفالإسهالمنوالمعزولةلألمعاءالممرضةالقولونأیشیریشیا
الرضع

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

باستخداماالنساندممصلفيالكیموحیویةالمتغیراتبعضتقدیرحمیدفاضلمحمد1040
الطیفیةالطرائقمعومقارنتهاالكهروكیمیائیةالطرائق

2002ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

عبداكرمشیماء695
الرزاق

Blaecocystis hominisبطفیليالخمجاوجهوبعضوبائیةدراسة
td l]dkm fy]h]

2003ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

محمودشكر833
االبراهیمي

الخبزحنطفيالتبادلیةللتهجیناتالوراثيالتحلیل
Triticum aestivum L

2003ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عبدمزهراكتفاء870
كسار

العاملعنللكشفانزیميمناعيتحلیلعدةتحضیر
(RF-Igm)الرثیاني

2003ماجستیرالحیاةعلومالعلومالمستنصریة

عبدالرزاقساميزكریا1038
احمد

2003ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلالزیتونثمارمنالالیبیزإلنزیماتُمنتجةفطریةعزلةعنالتحري

نایفصبحينجاح1077
العمرخطاب

الحبیبیةالمشوكاتفيالعدريللكبسالصفائحیةالطبقةكاربوهیدرات
بداءالخمجضدالبیضالفئرانفينوعیةغیرمناعیةكمعدالت
الثانويالعدریةاألكیاس

2003دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

سعیدحزامجالل1109
المشرقيمحمد

جرثومةعلىوٕامراضیةتشخیصیةدراسة
Enterobacter aerogenesعنداإلسهالحاالتمنالمعزولة

الموصلمدینةضمنالرضعاألطفال

2003ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

داؤدإبراهیمإسماعیل1110
السنجريسالم

Moratella catarrhalisجرثومةعلىوٕامراضیةتشخیصیةدراسة
الحیویةللمضاداتومقاومتهاالتنفسيالجهازأخماجمنالمعزولة

2003دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

البولیةالمجاريبالتهابوعالقتهاللمحسساتالمتماحلةالحساسیةحسینیونسفرح968
لدىالحمضاتونسبةوالنوعيالكليIgEالمناعيالكلوبیولینوتركیز
نینوىمحافظةفياالفراد

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

یحیىمحمددعاء940
النافولي

للنسیجالحالةاألمیباعنللكشفالمختلفةالصبغاتتقنیات
Entamoeba histolyticaعنالناجمةالنسیجیةالتغیراتتتبعمع

الفئرانفيالتجریبياألمیباداء

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

حسنطهمحمدمها942
النعیمي

ونمواستحداثفيامایدوالسلفانیلالنمومنظماتبعضتداخلتأثیر
.Nigella sativa Lالسوداءالحبةلنباتالخلویةوالمزارعالكالس

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

الكرافسنباتريالغراضالمستخدمةالمیاهمصادرخصائصتقییماحمدرشیدمنیر956
Apium graveolensعنهاالناجموالتلوثالموصلمدینةفي"

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

كاینیناتالسایتوعنبدیلةنموكمنظماتالجالكونمركباتمشتقاتبولصفوزيمناهل1222
(.Lactuca satiua L)الخسلنباتالكالساستحداثفي

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلالمائلةالسائلةالرقیقةاالغشیةبعضفياللزجالجریانصالحمحمدخضر1244
مظلومنعمةقیصر1585

الربیعي
بعضحیویةعلىنانومتر532)و(نانومتر337اللیزرأشعةتأثیر
Bacillusالعصویةالبكتریاأنواع

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومبغداد

صالحالدینسیف1595
الفتاحعبدالدین

النعیمي

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومبغدادلغرامالسالبةالممرضةالبكتریالبعضاللیزريالقتلزمنتحید



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٩٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

مهدياهللاعبد1596
المجمعي

دراسة:الطبیعيالجلدنسیجعلىالضوئیةالدینامیكیةالمعالجةتأثیر
ومناعیةمرضیةنسیجیة

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومبغداد

العملیاتصاالتفيوبعددالتعقیمقبلالهوائیةالجراثیموتشخیصعزلزنكنةمرادمحسنبري1607
التعلیميتكریتمستشفىوردهات

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومتكریت

فتحيطارقزبیدة1699
الشّعار

لجرثومةوامراضیةتشخیصیةدراسة
Streptococcus agalactiae (GBS)فيالنساءمنالمعزولة

الموصلمدینة

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

إبراهیمأحمدمیادة1718
مصطفى

Listeriaلجرثومةواالمراضیةالفسلجیةالجوانببعض
monocytogenesمدینةفيمختلفةسریریةحاالتمنالمعزولة

"الموصل

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

محمدعادلازهار1721
النعیميعلي

منالمعزولالثایمولمركببفعلالبایولوجیةالمتغیراتبعضدراسة
.Nigella sativa Lالسوداءالحبةلنباتالنسیجیةالمزارع

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

محمدعادلازهار1726
النعیميعلي

منالمعزولالثایمولمركببفعلالبایولوجیةالمتغیراتبعضدراسة
.Nigella sativa Lالسوداءالحبةلنباتالنسیجیةالمزارع

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

Pseudomonas aeruginosaلجرثومةوٕامراضیةتشخیصیةدراسةمحمودادریسكوكب2153
الموصلمدینةفيالمختلفةالمصادرمنالمعزولة

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

طیبمحمداالء2257
حسین

مرضمعملفيالكیموحیویةالمتغیراتوبعضالدرقیةجنیبمستوى
الدمویةبالدیلزةالمعالجینالكلويالعجز

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

نوحساميسدیم2334
خضیرمالآلموسى

الوالدةحدیثياألطفالفمتجویفمنالجرثومیةالفلوراوتشخیصعزل
.الموصلمدینةفيوالرّضع

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

دمفيالضئیلةوالعناصراالنزیماتبعضلفعالیةمقارنةدراسةمحمدسمیرایمان2335
الموصلمدینةفيواالصحاءالسكربداءالمصابیناالشخاص

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

سعیدمحمداسامة2338
النعیميمصطفى

وتطویرclostridium acetobutylicumجرثومةوتشخیصعزل
العضویةالمذیباتبعضانتاجفيقابلیتها

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

عليمحمداكرممها2339
الرجبو

بعضعلى.Thymus sppالزعترنباتمستخلصاتتأثیردراسة
الفطریات

2004دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

Actinobacillusلجرثومةمایكروبایولوجیةدراسةالدینحسامبلند2535
actinomycetecomitansالسنحولماالتهاباتمنالمعزولة

2004ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلاللقاححبوبالنباتمحسنعامر2148



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

قاسمیحیىیسرى2329
آغاأمین

منالمعزولةPlesiomonas shigelloidesجرثومةعلىدراسة
الموصلمدینةفيمختلفةمصادر

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

Aspergillusالفطرفيالفطریةالمضاداتلبعضالتطفیريالتأثیراهللاعبدیتسینسمیة2330
amstelodami

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

عليقائدعادل2331
اإلریاني

تربفيالثقیلةواألثریةوالعناصرالنوعیةالخصائصبعضتقدیر
كفاءةتحدیدوبهاالمرویةالنباتاتوفيالموصلمدینةمجاريومیاه
إزالتهافيL. Helianthus annuusالشمسزهرة

2005دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلالخبزحنطةفيالمبكرةلالجیالالوراثيالتحلیلعبدالمطلبعبدمنال2332
علىوالمؤثرةالداخليالغبارمنالفطریاتبعضوتشخیصعزلبشیراحمداسماء2333

التنفسيالجهاز
2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

حسینصالحوسن2336
الجحیشيعلي

زهرةلنباتااللیلوباثیةللمركباتاالحیائيالنشاط
مختلفةنمومراحلضمن.Helianthus annuus Lالشمس

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

قاسمیحیىطارقرنا2337
الطائي

النسیجیةالمزارعونمواستحداثفيالنمومنظماتبعضتأثیر
وقیاس.Matricaria chamomilla Lالبابونجلنباتوالخلویة
فیهماالفعالةالمركباتبعضمستوى

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ومستوىالدهنبیروكسیدةفيالسرطانیةاالوراممنبعدداالصابةتایرحامدموفقادیس2341
الدممكوناتفيالتغیراتمنوعددیولناالكلوتان

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

علىالبیئیةوالعواملالحیاتیهاللیزر،المضاداتألشعةالخلطيالتأثیرحسینصفاءانسام2776
Pseudomonas  aeruginosaبكتریا

2005ماجستیرالحیاةعلوماللیزرمعهدبغداد

علىالبیئیةوالعواملالحیاتیهاللیزر،المضاداتألشعةالخلطيالتأثیرحسینصفاءانسام2776
Pseudomonas  aeruginosaبكتریا

2005ماجستیرالحیاةعلوماللیزرمعهدبغداد

یونسمحمدخنساء2392
الطائيفتحي

فيرایبونیوكلیزالدیوكسيانزیموخواصفعالیةفياالمالحبعضتأثیر
Pseudomonas aeruginosaبكتریا

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

محمدابراهیمرنا2394
السبعاويعبداهللا

التهاباتمنMoraxella catarrhalisجرثومةوتشخیصعزل
ضراوتهاعواملبعضودراسةالعیون

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

فتحيخزعلنجالء2397
الجواليعمر

لعقارمختلفةحملوبفتراتمختلفةجرعاستخدامتاثیر
Cyclophosphamideالفئراناجنةفيالتشوهاتاحداثعلى

Mus musculusالمهقــاء

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

مصطفىحكمت2404
الدلیميمسیب

Nigellaالسوداءالحبةنباتبادراتنموفيالفولكحامضدور
sativa L.الخلویةومعلقاتهاوكالسها

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

الهاديعبدامجد2405
األعنزيمحمد

فيأمایدالسلفانیلمركبمعالقیاسیةالنمومنظماتبعضدور
Prunus amygdalusاللوزنباتسیقانكالساستحداث
Batsch.الخلویةالمعلقاتوتكوین

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

محمودهاشممعن2506
الرفاعيجاسم

نهرمیاهنوعیةفيوأثرهاالمرواديحوضلمیاهالنوعیةالخصائص
دجلة

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلmelia azedarach Lالسبحبحثمارمستخلصتاثیرفهداهللاعطا2533
حسنمحمودمدركة2536

العلیوي
2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلالموصلنساءمدینةلدىالتناسلیةالبولیةالمجاريالتهاب

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصلProteus mirabilisلجرثومةمرضّیةودراسةعزلكاظمعليبشرى2603

عبدالحافظعبدمي2619
القادر

Moraxellaجرثومةوتشخیصعزل catarrhalisالتهاباتمن
ضراوتهاعواملبعضودراسةالعیون

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

Meliaالسبحبحلثمارالكحوليللمستخلصالجزیئيالتأثیرنصوريابلحدغادة2778
azedarach L.بایریفورمزتتراهایمناالهدبيالطلیعيایضفي

Tetrahymena pyriformis

2005دكتوراهالحیاةعلومالعلومالموصل

الهاديعبدهال2779
حموديصالح

الصفار

القطاعفيالعاملیندمفيوالفسلجیةالكیموحیویةالمتغیراتدراسة
للرصاصالمتعرضینالصناعي

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

یونسفیصلشیماء2780
الزبیدي

المرافقةالجراثیموعزلالجلدیةالفطریاتتسببهاالتياآلنیةالحساسیة
لها

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

خمیرةفيامینیزدياالدینوسینانزیموخواصلفعالیةدراسةحمزةاحمدانعام2782
CANDIDA ALBICANSالنواةحقیقیةالخالیاببعضومقارنته

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

المجاريوالتهابالسبحیةبالمكوراتاللوزتیناصابةبینالعالقةدراسةحسینهاشمفرح2783
نینوىمحافظةفيالبولیة

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

حمددليبشرى2784
السبعاوي

Salmonella typhiلجرثومةالمختبريالتشخیصوتحسینتقییم
نینوىمحافظةفيالحیویةالمضاداتتجاهوحساسیتها

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

Histopathological Effects Induced byمحمدعزیزرشا2790
Cyclophosphamide in Nervous Tissue of Albino Mice
Mus musculus

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

"جرجیسغازيشاكر2791 دراسة بعض أنواع الجراثیم المسببة اللتهاب التجویف االنفي وتحدید
بعض عوامل ضرواتها

2ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل
005

احمدمحفوظنجوى2859
اهللاعبد

Trichomonasالمهبلیةالمشعراتبطفیليلالصابةمسحیةدراسة
vaginalisلدىلالصابةالمرافقةوغیرالمرافقةالمجهریةواالحیاء

نینوىمحافظةفيالنساءبعض

2005ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

فيالبصريالجهازلتخصصاتمقارنةونسجیةتشریحیةدراسةحامدخلیفةاخالص1480
العظمیةالعذبةالمیاهأسماكمنأنواعثالثة

2007ماجستیرالحیاةعلومالعلومالموصل

حسینفاضلسراب1920
العامري

عزالتلبعضاالنزیمیهالفعالیهعلىالغذائیهالمكوناتبعضتأثیر
الرشاشیاتفطریات

2014ماجستیرالحیاةعلومالعلومكربالء

یونسذنونغسان959
العبیدي

المصلیةالمتغیراتببعضوعالقتهالحواملفي(القط)المقوساتداء
نینوىمحافظةنساءفي

2004ماجستیرحیاةعلومالعلومالموصل



العلومكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عبدحسیبجنان1469
مصطفىالفتاح

الحیالي

الَخْلقیةالتشوهاتإحداثعلىAفیتامینمنالعالیةالجرعاتتأثیر
السویسريالفأراألبیضجنینفيالنسجیةالتشوهاتوبعضالظاهریة

2004ماجستیرحیاةعلومالعلومالموصل

عبدمحمدنسرین2774
الحیاني

2005ماجستیرلیزرعلوماللیزرمعهدبغدادللجلدالقطعيالجرحعلىاللیزرلتاثیرنسیجيتقییم

IIIالنوعمنتجویفارضیةفيالصالدةقیاسعلىموازنةدراسةهجريمحمدوجدان2775
مختبریةدراسةالمیكانیكیةالطریقةوتجویفلیزریاكاربیومبوساطة

2006ماجستیرلیزرعلوماللیزرمعهدبغداد



كلية
الزراعة



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

غازي محمد رمضان144
تأثیر السرع االرضیة لنوعین في الحاصدات في الفقد في حاصل بذور 

مختلفة في البذورالسلیم بنسب رطوبة 
الزراعةتكریت

محاصیل حقلیة
2002ماجستیر

قصي یحیى جابر261
التغیر المناخي لالقلیم شبه الجبلي في العراق واثره في انتاجیة محصولي 

الحنطة و الشعیر
2002ماجستیرالزراعةالزراعةتكریت

صالح جاسم أمین سلیمان 1063
المتطلبات التعلیمیة والتدریبیة للفالحین  في محافظة التأمیم في مجال 

استخدام وصیانة منظومات الري بالرش المحوریة وعالقتها ببعض 
العوامل 

الزراعةالموصل
االرشاد الزراعي

2003ماجستیر

السلوك االستكشافي وعالقته بتبني األسالیب الزراعیة الحدیثة لمزارعي نبیل عبد المسیح بهنام 1065
القطن في محافظة نینوى

الزراعةالموصل
االرشاد الزراعي

2003دكتوراه

2216
اسماء زهیر یونس شریف 

الحافظ

مستوى معارف المرأة الریفیة في بعض المجاالت الزراعیة والرعایة 
األسریة وعالقته ببعض المتغیرات دراسة میدانیة في قریتي الشریخان 

2005ماجستیراالرشاد الزراعيالزراعةالموصلوالقبة / محافظة نینوى

2223
احمد عواد طالب علي 

الطالب
/ محافظة صالح الدین في مستوى معارف زراع قضاء الشرقاط

2005ماجستیراالرشاد الزراعيالزراعةالموصلمجاالت استخدام مبیدات اآلفات الزراعیة 



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٠٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

قصي حامد عبدالقادر 2659
الحمداني

والروبیـان Thryssa mystaxانتاج مركّزي بروتین من أسماك الشیغة 
Metapenaeus affinisإلصبعیات أسماك الكارب وكفاءتهما التغذویة

Cyprinus carpioاألعتیادي 
2005ماجستیراالسماكالزراعةالبصرة

علي سامي امین الشمري168
تأثیر استخدام المیاه الصناعیة المنتجة من معمل االسمدة الشمالیة في 

بیجي على بعض المقاییس الفسلجیة
2003ماجستیراالسمدةالزراعةتكریت

1043
العزیز عبده یحیى عبد 

احمد عباس
Aspergillusعزل وتوصیف وتثبیت انزیم الكلوكوز اوكسیدیز من فطر 

niger
2003ماجستیراالغذیةالزراعةالموصل

2003دكتوراهاالغذیةالزراعةالموصللبعض األغذیةGlycemic Indexالمؤشر الكلوكوزي عدنان عبده محمد محسن 1246

عدي حسن علي الّجماس2502
مقارنة تطور االسمرار غیر األنزیمي بین عصیري اللیمون الحامض 

االعتیادي والمركز  ومشابهاتهما أثناء الخزن
2005ماجستیراالغذیةالزراعةالموصل

تحویر طریقة للكشف عن بقایا المضادات الحیویة في الحلیب الخام مها إسماعیل یوسف داؤد 2503
باستخدام بادئ اللبن ودلیل لونيوالمجفف 

2005ماجستیراالغذیةالزراعةالموصل



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

طارق زید ابراهیم علي 2504
العزاوي 

من دم االنسان وحلیب Brucella Melitensisعزل وتشخیص بكتریا 
االغنام ودراسة تاثیر بعض العوامل علیها

2005ماجستیراالغذیةالزراعةالموصل

علي فلیح محارب 2701
تأثیر تقنیتي اإلنبات والتخمیر في زیادة القیمة الغذائیة لبعض مصادر 

الحبوب والبقول المحلیة واستخدامها في تصنیع األغذیة التكمیلیة 
لألطفال

2005دكتوراهاالغذیةالزراعةالبصرة

2004دكتوراهاالقتصاد الزراعيالزراعةالموصلالزراعي لدول متباینة الدخلاثر الفائض االقتصادي الزراعي في النمواالء محمد عبد اهللا المولى1005

عبد السالم محمد حسین 2474
تقدیر اإلنتاج بین نقطة التعادل والحجم األمثل والحجم المعظم لألرباح 
واثر ذلك على استخدام الموارد المزرعیة لمزارعي الخضر في محافظة 

نینوى  حمام العلیل أنموذجا
الزراعةالموصل

االقتصاد الزراعي

2005دكتوراه

شعفل علي محسن عمیر2222
اإلصالح االقتصادي والتكییف الهیكلي في الزراعة العربیة(دراسة حالة 

2005دكتوراهاالقتصاد الزراعيالزراعةالموصلدول مختارة)

2215
آمنةعبد االله حمدون علي 

الحسون 
األمن الغذائي في بلدان نامیة متوسطة ومنخفضة الدخل (محصول 

2005ماجستیراالقتصاد الزراعيالزراعةالموصلالقمح انموذجًا)



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

اسوان عبد القادر زیدان 2220
دراسة اقتصادیة لبیان اثر االستثمار الزراعي على نمو القطاع الزراعي 

2005ماجستیراالقتصاد الزراعيالزراعةالموصل٢٠٠٠-١٩٨٠في العراق للمدة 

لوره باسم بشیر الساعور 2327
دراسة تحلیلیة للمتغیرات المؤثرة في تقلبات اسعار محصول القمح في 

2005ماجستیراالقتصاد الزراعيالزراعةالموصل)٢٠٠٢-١٩٧٠السوق العالمیة للمدة (

2807
فدوى علي الحاج حسین 

العبد
التجارة العالمیة في تحقیق مستویات مالءمة من اثر سیاسات منظمة 

2005ماجستیراالقتصاد الزراعيالزراعةالموصلاألمن الغذائي في بلدان منخفضة الدخل

1176
یوسف حسین حمو 
مصطفى الخاتوني

تأثیر بعض العوامل الزراعیة في النمو والحاصل والزیت لنبات حبة 
.Nigella sativaLالبركة 

2003دكتوراهالبستنةالزراعة الموصل

2219
قاسم محمود محمد 

الحمداني 

.Tagetes patula Lتكوین نباتات القدیفة 
بالزراعة النسیجیة والحصول على الجذور الشعریة المحولة وراثیا ببكتریا      

Agrobacteriumrhizogenes R1601 وتقدیر محتواها من الزیت
2005دكتوراهالبستنةالزراعةالموصلالعطري والثایوفین

عبد المنعم سعداهللا خلیل 2476
دراسات فسیولوجیة في تحسین النمو والحاصل وٕا نتاج التقاوي وتقلیل 

2005دكتوراهالبستنةالزراعةالموصل) SolanumtuberosumLضرر الشد المائي في البطاطا (



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

شامل یونس حسن مرعي2477
فـي نمو وٕانتاجیة ABAتأثیـر الـري التكمیلي والـرش بحامض األبسسك 

.)Vicia faba, Lبعض أصناف الباقالء (
2005ماجستیرالبستنةالزراعةالموصل

مرتضى حسین فیاض2702
تأثیر رش بعض منظمات النمو والمستخلصات النباتیة في النمو 

Cucumisوالحاصل للنوعین النباتیین القثا( melo var. flexuoses
Naud) و الخیار (Cucumis sativus L(.

2005دكتوراهالبستنةالزراعةالبصرة

تأثیر السماد البوتاسي وتغطیة التربة في ثالثة اصناف من البطاطا فــــاروق عبد العــزیز طـــه 913
Solanum tuberosum Lالمزروعة  في محافظة البصرة .

2007دكتوراه البستنةالزراعةالبصرة

سمیرة محمد صالح 1848
تأثیــر بعض منظمـات النمـو والفیتامینـات  في نمو وٕازهار وحاصل الزیت 

.  صنــف Rosa hybrida Lومكونــاته  لنباتات الورد الشجیري 
سلطانــي

2007دكتوراهالبستنةالزراعةالبصرة

عباس كاظم عبید1579
Pisumتأثیر مواعید الزراعة في نمو وحاصل بعض أصناف البزالیا (

sativum L (.
المزروعة في جنوبي العراق 

2004ماجستیرالبستنة والنخیلالزراعةالبصرة



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

فارس إبراهیم عبید1750
تأثیـر مواعید الزراعة وعمر الشتالت  وتكییفها في نمو  و حاصل 

Brassicaoleraceaاللهانة ( L. Var. Capitata المزروعة  في (
جنوب العراق 

2004ماجستیرالبستنة والنخیلالزراعةالبصرة

حیدر عبد الحسن علي1846

تقییم فاعلیة بعض االعشاب المائیة في تثبیط اصابة نبات الطماطا 
Alternariaalternata Kessiler and Fusariumبالفطرین 

oxysporum Schl. f.sp. lycopersici)Sacc.)Snyder &
Hansen ًمختبریا

2006ماجستیرالبستنة والنخیلالزراعةالبصرة

احمد سیف علي فرحان 1113
التوزیع النسبي لمجامیع التربة غیر القابلة للتعریة الریحیة  في بعض 

مناطق محافظة نینوى
2003ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

2801
أحمد خیر الدین عبد 

السالم 
دراسة تأثیر تعاقب عملیات تراكم وغسل األمالح في بعض الصفات 

الفیزیائیة لترب منطقة ربیعة / محافظة نینوى
2005ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

طالل علي جردو خلف 2802
تأثیر غبار مصنع سمنت سنجار على صفات الترب الزراعیة وتكوین 

الطبقة الصلبة  
2005ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

2803
رائدة إسماعیل عبد اهللا 

محمد
تأثیر الكبریت في تطایر األمونیا من سمادي الیوریا ومخلفات االغنام في 

تربة كلسیة 
2005دكتوراهوالمیاهالتربة الزراعةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

دراسة كفاءة بعض األجناس البكتیریة والفطریة المعزولة من مناطق رند عبدالهادي غزال 2804
الجذور  في إذابة الصخر الفوسفاتي

2005ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

مظفر احمد داؤد الموصلي2805
في نمو DRISالسمادیة استخدام النظام المتكامل للتشخیص والتوصیة 

FENNELFoeniculumوٕانتاج نبات الحبة الحلوة (الرازنایج) 
vulgare

2005دكتوراهالتربة والمیاهالزراعةالموصل

أمیر خلیل یاسر الركابي2806
دراسة تأثیر حالة المغنیسیوم على خصائص التبادل األیوني وتشتت 

الطین لبعض الترب المتأثرة بالملوحة لمشروع ري الجزیرة الشمالي 
ومنطقة الشالالت 

2005ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

دلشاد رسول عزیز یاسین 1157
شیخ بزیني

دراسة تطور بعض الترب ألراضي مرویة واخرى دیمیة في المنطقة 
الجافة وشبه الجافة من شمال العراق

2003دكتوراهالتربة والمیاهالزراعةالموصل

مهدي وسمي صحیب 1484
مطر 

مقارنة طرق استخالص مختلفة لعنصر البوتاسیوم في بعض الطرق 
.٢٠٠٤الكلسیة في محافظة نینوى 

2004ماجستیرالتربة والمیاهالزراعةالموصل

نجله جبر محمد األمیري 914
تقییم واستصالح میاه الصرف الصحي باستخدام المرشحات المختلفة 

2006دكتوراه التربة والمیاهالزراعةالبصرةوٕاعادة استخدامها للري 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عبد الخالق احمد فرحان 6
الجنابي 

تأثیر بعض العوامل في اعداد الخالیا الجسمیة في حلیب الماعز المحلي 
وتضرباته في العراق

2002ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةتكریت

تأثیر اإلجهاد الحراري في بعض الصفات اإلنتاجیة والفسلجیة في أمهات محمد فاضل محمد علي 1238
فروج اللحم والنسل الناتج 

2003دكتوراهالثروة الحیوانیةالزراعةالموصل

965
عالء كریم جاسم دنانة 

العقابي
بعض العوامل المؤثرة في البلوغ الجنسي و معدل التبویض وبعض 

2004ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالموصلالصفات اإلنتاجیة في الماعز

قتیبة جاسم غني الخفاجي 1524
تقییم أنواع مختلفة من المضادات الحیویة على بعض الصفات اإلنتاجیة 

والفسلجیة لفروج اللحم
2004ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة

طارق خلف حسن خلف1613
تأثیر تغذیة إناث طیور السلوى(البني و األبیض)مصادر مختلفة من 

محتوى صفار البیض و مصل الزیوت و الشحوم على األداء اإلنتاجي و 
الدم من الحوامض الدهنیة و الكولسترول

2004ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةتكریت

2016
احمد رمضان  محیمید 

الجبوري 
تأثیر استبدال الشعیر بنسب مختلفة من عرق السوس في العالئق 

2004ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةتكریتوتأثیرها في بعض صفات ذبائح الحمالن العواسیة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2122
عادل عبد اهللا یوسف 

الحمداني

المنتج محلیًا واضافة E. tenellaتأثیر التلقیح بلقاح االمیریاتنال 
للعلف في االستجابة المناعیة واالداء االنتاجي Kو A ،Eالفیتامینات 
2004دكتوراهالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرةلفروج اللحم

2032
زینب عبد الجبار رضا 

العلي 

التأثیر التراكمي للجرع الواطئة من اشعة گاما في بعض  المعاییر 
الفسلجیة لألرانب المنزلیة 

Lepus cuniculua domestica2005دكتوراهالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة

خلف عبد الرزاق حسن 2073

Lactobcillus acidophilusتأثیر استخدام البكتریا العالجیة 
على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم ودراسة صفات لحومها الكیمیائیة 

2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرةوالحسیة

بلقیس كاظم حسن 2074
تأثیر التراكیز تحت الممیتة للكادمیوم على  غالصم وكبد أسماك كارب 

Carassius carassiusالكرسین   (L(.2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة

2472
باسل عواد محمود 

الحمداني
دراسة بعض العوامل التي تؤثر على الصفات اإلنتاجیة والتناسلیة 

وبعض الصفات الشكلیة في الجاموس
2005دكتوراهالثروة الحیوانیةالزراعةالموصل

2478
حسین أحمد سلیمان عبد 

اهللا 
تأثیر التغذیة بالعلف المعامل بالفورمالدیهاید في إنتاج الحلیب ومكوناته 

ونمو الحمالن
2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

تأثیر استخدام مخلفات بذور السمسم الغیر صالحة لصناعة الراشي على یاسر غانم صالح محمد2479
بعض الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحم 

2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالموصل

ربیعة جدوع عباس 2642
استجابة هجن من فروج اللحم والدجاج البیاض إلى إحالل نوعین من 

) في Bacopa monnieraو Vallisneria spiralisالنباتات المائیة (
العلیقة

2005دكتوراهالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة

خالد جالب كریدي  2657
الصالحي 

تأثیر الكثافة والطاقة على بعض الصفات اإلنتاجیة والسلوكیة ومعاییر 
الدم لفروج اللحم 

2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة

2684
محمد صالح محمد 

السالمي
تأثیر بعض العوامل على عدد من مظاهر  اإلنتاج والتناسل لدى أبقار 

2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةتكریتوسط العراقالفریزیان

صفوان لقمان شهاب 2800
تأثیر استخدام مستویات مختلفة من بروتین العلیقة في البلوغ الجنسي 

لفطائم األغنام العواسیة
2005ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالموصل

الفي یعقوب البدري2658
و Dexamethasoneاستجابة األرانب المنزلیة لإلضافات التغدویة 

Trimethoprim وSulphamethaxazole/ Trimetho وتأثیراتها
الفسلجیة والنس

2006ماجستیرالثروة الحیوانیةالزراعةالبصرة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

سموال سعدي عبد اهللا 7
التكریتي 

أداء هجین التربیة تأثیر االنتخاب في ذكور ساللتي المخطط والبني على 
المنزلیة

2002ماجستیرالثروة الحیوانیة الزراعة تكریت

2002ماجستیر الثروة الحیوانیة الزراعة تكریت تاثیر الساللة ومصدر البروتین النباتي في انتاج وتركیب حلیب االبقار فلایر فاروق حسین الداحي 227

232
شكر محمود یونس عبد 

اهللا الطائي
تأثیر احالل كسبة السلجم بدیًال جزئیًا أو كلیًا  عن كسبة فول الصویا 

2002ماجستیر الثروة الحیوانیة الزراعة الموصلفي تغذیة فروج اللحم

مصعب محمد علي 577
التقنین الكمي للعلف العمار مختلفة من فروج اللحم وتأثیره في بعض 

الصفات االنـتاجیة
2002ماجستیر الثروة الحیوانیة الزراعة الموصل 

كركز محمد ثلج عبدون887
تأثیر سموم االفالوالقیومونیس في بعض المعاییر الحیویة الفراخ الدجاج 

النامیة
2002ماجستیر الحیوانالزراعةالموصل

خالد حساني سلطان 295
جرجیس الحمداني

الفسلجیة واالنتاجیة تأثیر ورق الزیتون وبذور الحلبة في بعض الصفات 
في االرانب

2002ماجستیرالحیوانالزراعةالموصل

تأثیر استخدام البنتونایت في عالئق النعاج العواسیة في انتاج الحلیب ممتاز متي منصور 726
ومكوناتة ونمو الموالید

2002ماجستیرالحیوانالزراعةالموصل

2004ماجستیرالحیوانالزراعةالموصلللكالسیوم في الحلیب وبعض منتجات االلبانالتوافر الحیوي محمود اسعد عائد964
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١١٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

تأثیر التصویم وبعد الحقل عن المجزرة والجنس على الصفات رشید حسن حمید الدلوي12
االقتصادیة والحالة البكتیریا للقنات الهضمیة والصفات النوعیة والحسیة

2002ماجستیرالزراعةالزراعةتكریت

2002ماجستیر الزراعةالزراعةالموصلدراسات في حساسیة بعض اصناف الحنطة المعتمدةریاض احمد العراقي92

ریاض مناع محسن146
تأثیر التلقیم البكتیري واضافة الحدید والبورون في تثبیت النتروجین 

الجوي ونمو محاصیل نباتات البزالیا
2002ماجستیرالزراعةالزراعةتكریت

التغیرات الفصلیة في المحتوى الغذائي لبعض االشجار والشجیرات جوان عمر عثمان علي469
العلفیة النامیة في موقعي بغداد ونینوى

2003ماجستیرالزراعةالزراعةالموصل

امین محمد احمد علي 44
الواسعي 

2002ماجستیر الصناعات الغذائیة الزراعة الموصل وحامض المالیك في حفظ لحوم االبقار المبردة استخدام التتراسایكلین

عاصم محمد سالم حسن235
دراسة التباین الطبیعي لبعض الصفات المظهریة والكیمیاویة الشجار 

2002ماجستیر الغاباتالزراعةالموصل)Quercusaeqilopslالبلوط نوع (َ 

107
عبد الستار عثمان ولي 

الطائي

اتجاهات فالحي الحویجة/محافظة التأمیم نحو استخدام بعض التقنیات 
الزراعیة الحدیثة وعالقتها بالعوامل الشخصیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

واالتصالیة
2002ماجستیر الغاباتالزراعةالتأمیم
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عبد الصمد محمد درویش 257
ابراهیم

2002ماجستیرالغاباتالزراعةالموصلعلى محصول القطن في دول عربیة مختارةتقدیر دوال الطلب

استجابة المزارعین لالدخار واالقتراض الزراعي دراسة میدانیة في هناء سلطان داود سلیمان 278
٢٠٠٠محافظة نینوى لعام 

2002ماجستیرالغاباتالزراعةالموصل

درید ذنون یونس حسن281
اثر قطع العلف باضافة كلورید البوتاسیوم واالقلمة للتقلیل من االجهاد 

2002ماجستیر الغاباتالزراعةالموصلالحراري في بعض الصفات الفسلجیة واالنتاجیة 

عالء حسین عبد القادر479
تأثیر معوقي النمواالالروالیاكلوتبرازول في نمو وتزهیر نبات الداؤودي 

)peggysteven,sصنف(
2002ماجستیرالغاباتالزراعةالموصل 

ابراهیم حمود ابراهیم 485
مدرجة -تقییم اداء معدات تسویة واستصالح مختلفة مقلعة الیة (بلدروز)

(كربالء) محملة (شفل) فنیا واقتصادیا
2002ماجستیر الغاباتالزراعةالموصل

محمد ساالر عزیز487
تأثیر نوعین من االت التجمیع المیكني لتهیئة التربة في بعض المؤشرات 

الفنیة وحاصل الحنطة
2002ماجستیرالغاباتالزراعةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

216
اسماعیل نجم عبد اهللا 

حسن المعروف

بیئیة وحیاتیة ومكافحة حشرة َمْن أوراق الَحْور 
ChaitophoruspopulialbaeBoyer

 )Aphidiidae: Hymenoptera (
2002دكتوراهالغاباتالزراعةالموصل

هادي موسى علي ابراهیم462
) في نمو وحاصل القطن pixتأثیر بعض مبیدات االدغال ومنظم النمو (

واالدغال المصاحبة له
2003ماجستیر الغاباتالزراعةالموصل

464
مزهر كاظم كعیبر الفي 

المهداوي
والمستوى البروتیني في العلیقة على نمو وتسمین تأثیر مصدر الطاقة 

الحمالت المحلیة
2003ماجستیر الغاباتالزراعةالموصل

دراسة أسالیب مختلفة لمكافحة األدغال في محصول السمسم زهیر راضي عداي476
)Sesamum indicum L(.

2003ماجستیرالغاباتالزراعةالموصل

2003ماجستیرالغاباتالزراعةالموصلالصفات الفیزیوكیمیائیة لدهن حلیب النوقنزار عیسى سلیم حرب591

رقیة فؤاد الفي723
دراسة نوعیة وریولوجیة لطحین الذرة البیضاء كبدیل جزئي لطحین 

الحنطة في صناعة الخبز والمعجنات
2003ماجستیرالغاباتالزراعة الموصل

استخدام معطیات التحسس النائي في تقییم االراضي لتطویر الغابات في بسمان یونس حمید درسن 1052
شمال العراق-المنطقة المحصورة بین تركیبي طیرة وعالن 

2003دكتوراهالغاباتالزراعةالموصل



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

دراسة أسباب التفضیل الغذائي لحشرة األرضة لبعض أنواع األخشاب شاهین عباس مصطفى2500
كیمیائیاً العراقیة ومكافحتها 

2004دكتوراهالغاباتالزراعةالموصل

رنا هاشم علوش السامرائي 169
تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الخطوط  في حاصل البذور وكمیة 

الزیت الثابت والطیار في نبات الحبة السوداء                                
 )Nigellasativa L( .

2003ماجستیر المحاصیل الحقلیةالزراعة تكریت

تقییم الحاصل ومكوناته وخواص االلیاف وسلوك االستقراریة في اصناف زكریا بدر فتحي الحمداني585
مختلفة من القطن

2003ماجستیرالمحاصیل الحقلیةالزراعة الموصل 

1689
صالح حمید جمعة 

العبیدي
لصفات أصناف من فول السلوك الوراثي وتقدیر معامالت التحدید 

2003ماجستیرالمحاصیل الحقلیة الزراعةتكریتالصویا

ارول محسن انور963
تأثیر تجزئة مستویات مختلفة من السماد النتروجیني في نمو وحاصل 

صنفین من الذرة الصفراء
2004ماجستیرالمحاصیل الحقلیة الزراعة الموصل

ساالر عبدو محمود977
تأثیر مستویات السماد الفوسفاتي في نمو حاصل بعض أصناف البنجر 

.Beta Vulgaris Lالسكري 
2004ماجستیر المحاصیل الحقلیة الزراعة الموصل 

یاسین نوري محمود1681
Gossypiumاسـتجابــــة بعـــــض التراكیــــــــب الوراثیــــــــة من القطن 

hirsutum (L مختلفة بعد التزهیر.)  لفترات ري
2004ماجستیرالمحاصیل الحقلیة الزراعةتكریت



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

محمد إبراهیم محمد 2667
مصطفى

. باستعمال تحلیل Zea may Lتقدیر المعالم الوراثیة في الذرة الصفراء
الفاحص) في ظروف بیئیة مختلفة× (الساللة 

2005ماجستیرالمحاصیل الحقلیة الزراعةتكریت

منیر عبد الحمید حزام 67
سعید الشرجبي

إستخدام بعض المواد العضویة وغیر العضویة في مكافحة نیماتودا تعقد 
في  الباذنجان Meloidogynejavanicaالجذور 

المحاصیل الزراعة الموصل 
الزراعیة

2002ماجستیر 

972
عبد اهللا فتحي یونس 

الطائي
الحدیثة ذات التخلخل الهوائي في زراعة محصول الذرة تقییم أداء الباذرة

2004ماجستیر المكننة الزراعیة الزراعة الموصل الصفراء

أنهار محمد سعید محمود 2799
دراسة إمكانیة استخدام باذرات الحبوب  لزراعة محصول العدس في 

شمال العراق 
2005ماجستیرالمكننة الزراعیة الزراعةالموصل

سعد احمد محمد450
استجابة نمووحاصل الذرة الصفراء كعلف اخضر للتسمید النتروجیني 

تحت كثافات نباتیة واطوار حش مختلفة
2003ماجستیرالنباتالزراعةالموصل

نجوى بشیر شمعون 1386
المقاومـة المتكاملـة لبعض امراض جذور السمسم الفطریة في محافظة 

نینوى 
2003ماجستیرامراض النباتالزراعةالموصل

2005ماجستیرامراض النباتالزراعةالبصرةدراسات حول تبقع اوراق النخیل ومكافحته كیمیائیا في محافظة البصرةعالء عودة مانع2643



الزراعةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2003دكتوراهعلم االمراضالزراعةالموصلالفطریات الممرضة والمنتجة للسموم المصاحبة لبذور القطن ومكافحتهاعفیف محمد راجح عبد اهللا  1124

علیة زیارة هاشم 2079
دراسة مقارنة في الصفات النوعیة بین الدجاج المجمد المعروض في 

2005ماجستیرعلوم االغذیةالزراعةالبصرةأسواق مدینة البصرة والدجاج المجمد مختبریاً 

محمود محمد احمد 2644
انتاج الجالتین من المخلفات الحیوانیة ودراسة صفاته النوعیة على فترات 

خزنیة مختلفة
2005دكتوراهعلوم االغذیةالزراعةالبصرة

بیان یاسین عبد الخضر 1847
العبد اهللا 

تققم نوعیة أربعة أصناف من الحنطة الخشنة المحلیة من الناحیة 
و التصنیعیةالكیمیائیة و الفیزیائیة و الریولوجیة

2006دكتوراهعلوم االغذیةالزراعةالبصرة

تأثیر النتروجین والكاینتین في نمو شتالت التفاح واالجاص البذریة سلیمان محمد الزیباري 835
والطعوم النامیة علیها

2003ماجستیر علوم البستنة الزراعة الموصل 

2071

مجتبى عبد الوهاب طاهر 
المیاحي

الهیدروكاربونات النفطیة في رواسب محطات مختارة شط مستویات 
العرب وأثرها على الطحالب القاعیة

الزراعةالبصرة

علوم زراعیة 

2005ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2078
عبد العظیم كاظم عبد 

الكریم العیداني
مسح مرض تعفن القمة النامیة في النخیل المتسبب عن الفطر 

Thielaviopsis paradoxa ً2005ماجستیرعلوم وقائیةالزراعةالبصرةفي البصرة ومكافحته احیائیًا وكیمیائیا

بیئة وحیاتیة وتقییم مجتمع األسماك في نهر الفرات قرب محطة كهرباء لؤي محمد عباس التمیمي1581
المسیب

2004دكتوراهفسلجة أسماكالزراعةالبصرة

هاني محمد امین حسین346
بعض انواع المحاریث واعماق الحراثة في حاصل الذرة دراسة تأثیر 

2002ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةالموصلالصفراء

محمد صبحي مصطفى 1173
تقییم األداء وقابلیة االتحاد والتوریث لعدة  تراكیب وراثیة من  الحنطة 

الخشنة
2003ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةالموصل

هادفوقید مهدي 1290
.) للكثافات Zeamays Lتحلیل النمو واستجابة الذرة الصفراء  ( 

النباتیة
2003ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةتكریت

صدام حسین عباس خضر 2475
Triticum durumتقــدیر بعض المعالم الــوراثیة  في الحنطة الخشنة (

Desf (.
2005ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةالموصل

تأثیر التسمید النتروجیني وكمیات البذار في حاصل ومكونات حاصل زهرة عذار بردان الساهي 2660
XTriticosecale withmakالقمح الشیلمي    

2005ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةالبصرة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

علي حسین رحیم 2689
تأثیر مـستویات مختلفـة مـن التسمــید النیتروجیني ومسافات الزراعة بین 

الخطوط في صفات النمو والحاصل ومكوناته لمحصول السلجم 
 )Brassica napus L (.

2005ماجستیرمحاصیل حقلیةالزراعةتكریت

2224
جاسم عبد اهللا حیاوي علي 

الحمداني
تأثیر التعفیر والكثافة النباتیة وموعد الزراعة في النمو والحاصل 

2005ماجستیرمحاصیل حقلیة الزراعةالموصل.Cicer arietinum Lومكوناته للحمص المحلي 

103
اسامة ابراهیم احمد محمد 

امین 
2002ماجستیر وقایة النباتالزراعةالموصلاستخدام مستخلص قلف اشجار الیوكالیبتوس

علي زاجي عبد القادر 1523

دراسةالمكافحة اإلحیائیة والكیمیائیة لحشرة حفار ساق النخیل ذي القرون 
الطویلة

Jebusaea hammerschmidti Reiche
Cerambycidae: Coleoptera

2004ماجستیروقایة النباتالزراعةالبصرة

2328
نصیر كاظم حسین 

2004ماجستیروقایة النباتالزراعةالموصلتشخیص فایروسات القرعیات ومقاومتها بالطرق الزراعیة البیضاني 

2217
مهدي محمد صالح سعید 

2005دكتوراهوقایة النباتالزراعةالموصلتربیة ملكات نحــل العســل وعالقتها ببعض بدائل حبوب اللقاح مصطفى 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

سهل كوكب علي الجمیل 2218

لحشرتي من Coccinellidsالكفاءة االفتراسیة لنوعین من الدعاسیق 
Bemisiaوالذبابة البیضاء Myzuspersicaالخوخ االخضر 

tabaci2005دكتوراهوقایة النباتالزراعةالموصلفي محصول البطاطا

2007دكتوراهوقایة النباتالزراعةالموصلدراسات حیویة في بعض أنواع النمل المنتشر في مدینة الموصلندى صبیح عثمان1710

1019
ذوالفقار عبد الستار 

جبار
المنتجة للسموم A.parasiticusوA.nigerالمقاومة المتكاملة للفطرین  

الفطریة والملوثة لثمار التفاح والكمثرى
2014ماجستیروقایة النباتالزراعةكربالء

صالح الدین حسن عبد 847
القادر 

الزراعات الدیمیة انموذج للمخاطرة والالیفین دراسة تطبیقیة على 
)٢٠٠١-٢٠٠٠محصول الحنطة في نینوى(

الزراعةالموصل
وقایة النبات 

2003ماجستیر

2221
نبیل  مصطفى  طه 

المالح
المكافحة المتكاملة لدودة جوز القطن الشوكیة مع االهتمام ببعض آفات 

2005دكتوراهوقایة النبات الزراعةالموصلالقطن األخرى 



كلية
القانون
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٢٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیر الجزائي القانون بغداد القوة التنفیذیة لالحكام الجزائیةعباس حكمت الدركزلي 929
2003دكتوراه الجزائي القانون بغداد اجراءات الدعوى الجنائیة في الجریمة الكمركیة عماد حسین عبد االله 938

2002دكتوراهالجنائيالقانونبغداد جریمة االنتفاع من المال العام وصورها ( دراسة مقارنة ) هدى هاتف مظهر الزبیدي85

عبد الرحمن محمد سلطان88
التحقیق ومسؤولیتها الجزائیة عن الجرائم المرتكبة ضد المتهم سلطة 

أثناء مرحلة التحقیق
2002ماجستیر الجنائيالقانون بغداد 

2002دكتوراهالجنائيالقانون بغدادجریمة اإلخالل بواجبات الرقابة المصرفیةفراس یاوز عبد القادر آوجي185
2002دكتوراهالجنائيالقانونبغداد المجني علیه امام المحكمة الجنائیة الدولیةحقوق بصائر علي محمد البیاتيق186
2003دكتوراهالجنائيالقانونبغدادسریة التحقیقات الجزائیة وحقوق الدفاعموفق علي عبید1567
2003دكتوراهالجنائيالقانونبغدادنظریة الغلط في قانون العقوبات دراسة مقارنة ـمجید خضر احمد1426
2004ماجستیرالجنائيالقانونبغداداستظهار القصد الجنائي في جریمة القتل العمدغازي حنون خلف الدراجي1588

2004دكتوراهالجنائيالقانونبغداداإلنتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل بشرى سلمان حسین العبیدي1570

2004ماجستیرالجنائيالقانونبغدادالمسائل العارضة في الدعوى الجزائیةایاد خلف محمد جویعد1576



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2004ماجسترالجنائيالقانونبغدادعنصر استفزاز في القتل زاإلیذاء (دراسة مقارنة)قاسم تركي عواد الجنابي1586

2004ماجسترالجنائيالقانونبغدادتفرید تدابیر االحداث في القانون العراقيمحمد هاتو جوني البیضاني1587

2004ماجستیرالجنائيالقانونبغدادتغییر جنس اإلنسانمحمود عاصم عصام محمود1765

عمر فخري عبد الرزاق 1772
الحدیثي

2004دكتوراهالجنائيالقانونبغدادتجریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببًا من اسباب االباحة 

2005دكتوراهالجنائيالقانونبغدادالمسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إساءة استخدام االنترنیتسمیر ابراهیم جمیل قاسم 1761

حسین عبد الصاحب عبد 1762
الكریم 

دراسة –جرائم االعتداء على حق اإلنسان في التكامل الجسدي 
–مقارنة 

2005دكتوراهالجنائيالقانونبغداد

2005ماجستیرالجنائيالقانونبغداددراسة مقارنة –تنازع القوانین في األوراق التجاریة علي حمید عبد الرضا 1766

2005دكتوراهالجنائيالقانونبغدادمبدأ الشرعیة في نظام روما االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عبده یحیى محمد الشاطبي1779



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیرالخاصالقانونالموصل تنازع القوانین في مسائل  المیراث والوصیة منصور یحیى عبد اهللا محمد 300

المسؤلیة المدنیة الناجمة عن استخدام المبیدات الزراعیة دراسة صابر حسین عیسى الجبوري380
مقارنة

2002ماجستیرالخاصالقانونالموصل

2002ماجستیرالخاصالقانونالموصلمسؤلیة الشریك في الشركة النضامیةخلیلافراح عبد الكریم 382

2002ماجستیر الخاصالقانونبغدادالوفاء بمقابل (دراسة مقارنة)منقذ عبد الرضا علي الفردان545

2002ماجستیر الخاصالقانونالموصلاحكام التجنس في  قانون الجنسیة العراقیة یونس محمود كریم النعیمي728
2002دكتوراه الخاصالقانون الموصل دور االدعاء العام في الدعوى المدنیة دراسة مقارنة تیماء محمود فوزي الّصراف258
2002دكتوراهالخاصالقانون بغداد تعدد الدائنین حیدر فلیح حسن الكناني 86

2002ماجستیر الخاصالقانون الموصل نظام القانوني للربح في الشركة المساهمة دراسة مقارنة فیان یوسف نوري محمود93

217
مؤید أحمد محي الدین 

2002دكتوراه الخاصالقانونالموصل الرقابة السابقة للدولة على تأسیس الشركات دراسة مقارنةعبیدات



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر الخاصالقانون الموصلاعادة المحكمة في الدعوى المدنیة دراسة مقارنة محمود فخر الدین الجبوري 233

نزار حازم الدملوجي 280
التعاقد عن طریق شبكة المعلومات العالمیة (االنترنیت)

(دراسة مقارنة) 
2002ماجستیر الخاصالقانون الموصل 

رواء یونس النجار 337
المساهمة باالطالع على وثائقها (دراسة حق المساهم في الشركة 

2002ماجستیر الخاصالقانون الموصل مقارنة)

محمد حجاري 338
نظـــام تعدد الزوجات بین االطالق والتقیید 

((دراســـة مقارنــة))
2002ماجستیر الخاصالقانون الموصل 

371
هادي مسلم یونس قاسم 

البشكاني
2002دكتوراه الخاصالقانون الموصل للتجارة اإللكترونیة  دراسة مقارنةالتنظیم القانوني 

2002دكتوراه الخاصالقانون الموصل الضرر األدبي وانتقال الحق في التعویض عنه دراسة مقارنة ناصر جمیل محمد الشمایلة387

2002ماجستیر الخاصالقانون الموصل التجدید الضمني لعقد االیجـــار (دراسة مقارنة) رائــدة محمد محمود النجماوي448

"أیاد احمد محمود البطاینه540 2002دكتوراه الخاصالقانون بغداد النظام القانوني لعقود برامج الحاسوب داسة مقارنة



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002دكتوراه الخاصالقانون بغداد -مقارنة دراسة -اساس االدعاء المدني محمد مقبل سیف حسن 541

عویدات غندور النوبي 549
تنظیم السلطة السیاسیة في لیبیا

وممارستها
2002ماجستیر الخاصالقانون بغداد 

1125
إیمان محمد طاهر عبد اهللا 

العبیدي
2003ماجستیرالخاصالقانونالموصلااللتزام بضمان السالمه في عقد البیع (دراسة تحلیلیة مقارنة)

2003ماجستیرالخاصالقانونبغدادالتصرف القانوني باألعضاء البشریة بین الشریعة والقانونایمان مجید هادي1264

2003ماجستیرالخاصالقانونالموصلالطعن االستئنافي  في األحكام القضائیة المدنیة احمد سمیر محمد یاسین 1068
2003دكتوراهالخاصالقانونالموصلمیراث المرأة في الشریعة االسالمیة والقوانین المقارنة قیس عبد الوهاب الحیالي1079

2003ماجستیرالخاصالقانونالموصلمجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصـة دراســة مقارنــةعالیة یونس عبد الرحیم 1154

2003ماجستیرالخاصالقانونبغدادضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجارة الدولیة ماهر فاضل حمود الخفاجي1262

2003دكتوراهالخاصالقانونبغدادالمسؤولیة المدنیة للصحفي دراسة مقارنة عباس علي محمد الحسیني1263



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

وتطبیقًا دراسة التأصیل الشرعي لقانون األحوال الشخصیة تشریعًا علي أحمد عباس الدلیمي1566
في ضوء أصول الفقه اإلسالمي

2003دكتوراهالخاصالقانونبغداد

انحراف السفینة وأثره في مسؤولیة ناقـــل الشيء بحـــــرا((دراســـة عبد الملك الورقي 930
مقارنـــة))

2003ماجستیر الخاصالقانون یغداد 

وسام توفیق عبد اهللا الكتبي1133
العدالة في تحدید االختصاص القضائي الدولي (دراسة اعتبارات 

2004ماجستیر الخاصالقانونالموصل مقارنة)

2004ماجستیرالخاصالقانونبغدادتنازع القوانین في منازعات التجارة اإللكترونیةنافع بحر سلطان البیاتي1569

2004دكتوراهالخاصالقانونبغدادمتعهد نقل البضائع بالحاویاتاتفاقات تعدیل مسؤولیة براق جواد سوادي الحامدي1571

2004دكتوراهالخاصالقانونبغدادفكرة الشكلیة  وتطبیقاتهـا في العقــودحسین عبدالقادر معروف 1572
2004ماجستیرالخاصالقانونبغدادالطعن تمییزًا في األحكام المدنیة دراسة مقارنةمحمد غانم یونس األمین1574

2004دكتوراهالخاصالقانونبغدادإلتزامات األولیاء وحقوقهم في الوالیة على النفسساهـرة حسین كاظم 1592

2004ماجستیرالخاصالقانونالموصلالنظام القانوني لعقود البستنةأسامة محمد سعید المفتي1749



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

هالة صالح یاسین الحدیثي2160
القانونیة للمیاه من التلوث والمسؤولیة المدنیة الناجمة عن الحمایة 

القانونالموصلاستخدامها  (دراسة مقارنة)
الخاص

2004دكتوراه

2004دكتوراهالخاصالقانونالموصلالنظام القانوني لالسم المدنيعز الدین مرزا ناصر عبداهللا2489

2005دكتوراهالخاصالقانونبغدادبرد غیر المسـتحـقنظریة االلتزام مصطفى إبراهیم الزلمي1764

2005ماجستیرالخاصالقانونبغدادالخلف في العقد (دراسة قانونیة مقارنة)اكرم فاضل سعید القصیر1767

2005دكتوراهالخاصالقانونبغدادالضرر المتغیر وتعویضه في المسؤولیة التقصیریةحسن حنتوش رشید 1768

2005ماجستیرالخاصالقانونالموصلمجلس العقد (دراسة مقارنة)محمد صدیق محمد عبد اهللا2205

خلیل ابراهیم محمد خلیل2207
القانون الواجب التطبیق على سندات الشحن البحریة 

القانونالموصل(( دراسة مقارنة ))
الخاص

2005ماجستیر
2005ماجستیرالخاصالقانونالموصلتسویة المنازعات الریاضیة بالتحكیم  دراسة قانونیةمحمد جمال محمد طاهر 2209

2213
عمار سعدون حامد 

القانونالموصلالوكالة بالخصومة  دراسة مقارنة المشهداني 
الخاص

2005دكتوراه
2005دكتوراهالخاصالقانونالموصلمقارنةدراسة تحلیلیة -دور اإلرادة في العقد الطبيزینة غانم یونس العبیدي2481



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرالخاصالقانونالموصلعقد الوساطة التجاریة رائد احمد خلیل القره غولي 2482

2495
سلطان عبداهللا محمود 

الجواري
القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة : دراسة 

قانونیة مقارنة
2005دكتوراهالخاصالقانونالموصل

یمامة متعب مناف السامرائي2884
الشركات متعددة الجنسیة والقانون الواجب التطبیق على 

نشاطها(دراسة مقارنة)
2005ماجستیرالخاصالقانونالموصل

2002ماجستیر الدوليالقانون بغداد تنازع القوانین في عقود ضمان االستثمار رزاق سلمان مشكور 542
2002ماجستیر الدوليالقانون بغداد قاعدة االیدي النظیفة اسامة صبري الخزاعي 547
2002ماجستیر الدوليالقانون بغدادالحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة التصحركریم عبد كاظم التمیمي548

2002دكتوراه الدوليالقانون بغداد قاعة العقل شریعة المتعاقدین في القانون الدولي العام احمد تقي فضیل 936

2003ماجستیرالدوليالقانونبغداداإلرهاب والقانون الدوليرشید صبحي جاسم محمد1261
2003ماجستیرالدوليالقانونبغدادتنازع القوانیـن في عقد العمل الفردي احمد صبیح جمیل النقاش1273
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

عز الدین الطیب آدم1431
اختصاص محكمة العدل الدولیة في النزاعات الدولیة ومشكلة الرقابة 

2003دكتوراهالدوليالقانونبغدادعلى قرارات مجلس األمن الدولي

2003دكتوراه الدوليالقانون بغداد مسؤولیة المنظمة الدولیةهدیل صالح الجنابي 927
2003ماجستیرالدوليالقانونبغدادتدخل الغیر امام محكمة العدل الدولیةحیدر ادهم الطائي928
2003ماجستیر الدوليالقانون بغداد الحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة االحتباس الحراري سالفة طارق الشعالن 931

2004ماجستیرالدوليالقانونبغدادالتأدیبیة واالنسحاب في قانون المنظمات الدولیةالجزاءاتاركان حمید جدیع الدلیمي1577

2004ماجستیرالدوليالقانونبغدادالقواعد المادیة في العقود الدولیةاحمد مهدي صالح1593
2004ماجستیرالدوليالقانونبغداداإلنابة القضائیة في القانون الدولي الخاصعبد المطلب حسین عباس1769

2004ماجستیرالدوليالقانونبغدادمنظمة التجارة العالمیة دراسة في البنیان العضويعباس مهدي صالح الحمداني1773

2005ماجستیرالدوليالقانونبغدادجـمعــیة الـدول األطــراف فـي المحكمة الـدولـیة الجـنائـیةقحطان محمد یاسین رمضان1763
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیرالعامالقانون بغدادنظام التمویل الذاتي وتطبیقه في المستشفیات الحكومیة في العراقكالویش مصطفى ابراهیم187

2002ماجستیرالعامالقانونبغدادجرائم هرب المحكومین والموقوفین والمساعدة علیهاكریم محمد منصور 189

201
نادیة خیر الدین عزیز السید 

حاتم 
طرق االثبات في دعاوى االحوال الشخصیة المتعلقة بالمسائل غیر 

المالیة 
2002ماجستیرالعامالقانونالموصل

2002ماجستیر العامالقانونالموصلالمركز القانوني للمكلف الضریبي في ضریبة الدخل (دراسة مقارنة)قیس حسن عواد البدراني211

2002ماجستیرالعامالقانونالموصلالمسؤلیة المدنیة الناجمة عن زرع االلغاء (دراسة تحلیلیة مقارنة)ذنون یونس صالح المحمدي296

2002ماجستیر العامالقانونبغدادالخسائر الضریبیة في قانون ضریبة الدخل العراقيحیدر نجیب احمد 546

اشراق صباح صاحب 926
االعرجي

2002ماجستیر العامالقانونبغدادالوفاء بقیمة الصك

خلف رمضان محمد بالل 1044
الجبوري

2002ماجستیرالعامالقانونالموصلدور المنظمات الدولیة في تسویة المنازعات 



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٣٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر العامالقانون الموصل  ضمانات المتهم العسكري قي مرحلة المحاكمة دراسة مقارنة محمد عباس حمودي الزبیدي110

محمد مردان علي محمد 208
البیاتي

2002دكتوراهالعامالقانون الموصل الخیل رموزًا ودالالت في الشعر العربي قبل اإلسالم

271
دولة أحمد عبد اهللا محمد 

2002ماجستیر العامالقانون الموصل وسائل تولي السلطة وتطبیقاتها في دساتیر عربیةالبریفكاني

2002دكتوراه العامالقانون الموصل سریان القانون الجنائي من حیث المكان دراسة مقارنة رامي سلیمان شقیر 456
2002ماجستیر العامالقانون بغداد التخصیصیة واثرها على المرفق العامسهیل محمد أحمد العزام 543
2002ماجستیر العامالقانونبغدادتنازع القوانین في االثراء بال سببعباس مؤمن كرم 544
2002ماجستیر العامالقانون الموصل تلوث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العامسهى حمید سلیم الجمعة588
2002دكتوراه العامالقانون الموصل التحقیق االداري في الوظیفة العامة  (دراسة مقارنة)احمد محمود الربیعي 852

1070
عبد الحكیم ذنون یونس 

یوسف الغزال
2003دكتوراهالعامالقانونالموصلالحمایة الجنائیة للحریات الفردیة (دراسة مقارنة)
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرالعامالقانونالموصلضمانات المتهم الحدث في مرحلة المحاكمة (دراسة مقارنة)صبا محمد موسى الطائي1072

حسین عمر حاجي رسول 1091
الشیخاني

2003ماجستیرالعامالقانونالموصلدور المنظمات الدولیة في تعزیز حقوق اإلنسان

خلیل یوسف جندي المیراتي1134
المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن االعتداء على سریة الحسابات 

-دراسة مقارنة -المصرفیة 
2003ماجستیرالعامالقانونالموصل

2003ماجستیر العامالقانونالموصلالحمایة الدستوریة والقانونیة لحق الملكیة الخاصة دراسة مقارنةإكرام فالح أحمد الصواف1165

2003دكتوراهالعامالقانونبغدادمسؤولیة اإلدارة عن الضرر المعنوي في القانون العاماسماعیل صعصاع غیدان 1272

2003ماجستیر العامالقانونبغدادجریمة قتل االم لطفلها حدیث العهد بالوالدة اتقاء العارنوال طارق ابراهیم 925

2003ماجستیر العامالقانونبغدادالمسؤلیة القانونیة لرئیس واعضاء مجلس ادارة الشركةضرغام فاضل 932



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیر العامالقانونبغدادالتنظیم القانوني الدارة االوقاف في العراقزیاد خالد یوسف 933

2003ماجستیرالعامالقانونالموصلجزاءات اخالل المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة (دراسة مقارنة)رفل حسن حامد محمد1034

1075
بیداء عبد الجواد محمد توفیق 

العباسي
2003ماجستیرالعامالقانونالموصلوبعض تطبیقاته المعاصرةاالستفتاء الشعبي

2003ماجستیرالعامالقانونالموصلمبدأ استقالل القضاءسیبان جمیل مصطفى 1144

2003ماجستیرالعامالقانونبغداداالختصاصات التشریعیة االعتیادیة لرئیس الدولةتغرید عبدالقادر علي 1274

2003دكتوراهالعامالقانونبغدادتسویة المنازعات الدولیة المتعلقة بقانون البحارسمیة رشید جابر 1291

عبد الحمید عبد المهدي1565
اثر تطور نشاط اإلدارة في ممارسة السلطة الرئاسیة

2003دكتوراهالعامالقانونبغداد

2003دكتوراه العامالقانون الموصل الحمایة الجزائیة للعملة دراسة مقارنة نجیب محمد سعید الصلوي56

2003دكتوراه العامالقانون بغداد التنظیم الدستوري والقانوني لالحزاب السیاسیة في العراق میثم حنظل شریف 935



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیر العامالقانون بغداد لإلدارة (دراسة مقارنة)مدى سلطة قاضي اإللغاء في إصدار أوامر خلدون ابراهیم العزاوي 934

2004دكتوراهالعامالقانونبغدادالخطورة اإلجرامیة وأثرها في تحدید الجزاء الجنائيصالح هادي صالح الفتالوي1568

2004ماجستیر العامالقانونالموصلالقانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمةعماد خلیل إبراهیم 924
2004ماجستیرالعامالقانونبغدادالجزاءات االنفرادیة بین الدول في القانون الدوليعمر علي موفق مولود1427

2004ماجستیرالعامالقانونالموصلحالة عدوان مسلح على دولة واقعة تحت جزاءات دولیةقیصر سالم یونس الحرباوي   1502

2004ماجستیرالعامالقانونالموصلالدفاع الوقائي  في القانون الدولي العام عبد العزیز رمضان علي 1507

مناف هواز الشمري1516
TheCrime of Transitional Effect

Theory and Practice
A Comparative Study

2004دكتوراهالعامالقانونالموصل

2004ماجستیرالعامالقانونالموصلالحظر الدولي في القانون الدولي العام ایاد یونس محمد الصقلي1519

2004ماجستیرالعامالقانونبغدادالحقوق المدنیة والسیاسیة وموقف الدساتیر العراقیة منهامروج هادي الجزائري1575



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

.ولید مرزة المخزومي1590 2004دكتوراهالعامالقانونبغداداالجانب قبلهاسلطة اإلدارة في حمایة األمن الوطني وحمایة حقوق

علي هادي عطیة مطر 1591
الهاللي

2004دكتوراهالعامالقانونبغدادتفسیر قوانین الضرائب المباشرة في العراق

2004دكتوراهالعامالقانونالموصلتصرفات الدولة من جانب واحدخالدة ذنون مرعي 1701

2004دكتوراهالعامالقانونبغدادالسلطة التقدیریة لإلدارة في فرض ضریبة الدخل في القانون العراقيجعفر الربیعيقیصر یحیى 1760

2004دكتوراهالعامالقانونبغداددراسـة مقارنـة–القیـود الواردة على اختصـاص القضـاء االداري عـادل حسـین شبـع1770

2004دكتوراهالعامالقانونبغدادالحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقه اإلسالمي والقانون المقارن ـ دراسة حسـن نعمـه یاسر الیاسـري1771

1774
رغـد عبـد األمیـر مظلـوم 

2004ماجستیرالعامالقانونبغدادمشكلة انعدام جنسیة الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارنالخزرجي
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

ذكرى عباس علي ناصر 1775
الدایني

2004ماجستیرالعامالقانونبغدادوسائل اإلدارة إلزالة التجاوز على األموال العامة 

مسؤولیة اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري في الظروف العادیة  أحمد عبد العزیز سعید 1776
دراسة مقارنة )

2004دكتوراهالعامالقانونبغداد

جاسم كاظم كباشي العبودي1777
سلطـة القاضـي اإلداري في تقدیر عیوب اإللغاء في القـرار اإلداري 

2004دكتوراهالعامالقانونبغداد(دراسة مقارنة)

اسراء صالح داود2158

InsuranceResponsibility in the Enterprises
Construction
Comparative Studyالقانونالموصل

العام

2004ماجستیر

2212
احمد مهدي صالح محمد 

القانونالموصلدور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیینالراوي 
العام

2004دكتوراه

2004ماجستیرالعامالقانونالموصلضریبة الدخل على االشخاص المعنویةزینب منذر جاسم محمد 2641

2004تیرماجسالعامالقانونبغدادلمي البحريعالبحث الرحاب خالد یوسف1582
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

الدم البشري ومدى مشروعیة التصرف فیه في الفقه االسالمي نافـــع ممدوح الكبیـسي1589
والقانون الوضعي  

2004ماجستیرالعامالقانونبغداد

2005ماجستیرالعامالقانونبغدادالقانون الواجب التطبیق على عقود الدولة مع األشخاص األجنبیةشیماء محمد شلتاغ1778

القانونالموصلجریمة السرقة اسبابها واالثار المترتبة علیها ( دراسة مقارنة ) عبود علوان  منصور 2206
العام

2005دكتوراه
2005ماجستیرالعامالقانونالموصلاثر العقد االداري بالنسبة الى الغیر سامي حسن نجم عبد اهللا 2208

2210
معن عبد القادر مصطفة آل 

القانونالموصلاالقتصادیة الدولیة وتأثیرها في األقطار النامیةعـولـمـة المنظمات زكریا 
العام

2005ماجستیر

القانونالموصلحدود سلطات القضاء االداري في دعوى االلغاء((دراسة مقارنة))ابو بكر احمد عثمان النعیمي2211
العام

2005ماجستیر
2005دكتوراهالعامالقانونالموصلاالنسان و دساتیر الدولالقانون الدولي لحقوق سلوان رشید عنجو باجو.2483
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل١٤٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005دكتوراهالعامالقانونالموصلالمساواة ودورها في تولي الوظائف العامة دراسة مقارنةمصطفى سالم مصطفى 2484

2005دكتوراهالعامالقانونالموصلدور القانون الدولي الجنائي  في حمایة حقوق اإلنسانعبد اهللا علي عبو سلطان2485

2005ماجستیرالعامالقانونالموصلحق الزوجة في السكنىطه صالح خلف حمید 2486

2005دكتوراهالعامالقانونالموصلدراسة في القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنساننغم إسحق زیا2488

2005دكتوراهالعامالقانونالموصلالبائع بالتسلیم في عقد البیع الدولي للبضائع وفقًا التفاقیة فییناالتزام نغم حنا رؤوف ننیس 2491

2006ماجستیرالعامالقانونالموصلارادة المریض في العقد الطبيزینة غانم یونس 2487



كلية
الرتبية



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٤٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

500
عبد الملك محمد 

الوتاري 
صنعاءكفایات القیادة اإلداریة لمدیري ومدیرات المدارس الثانویة بأمانة العاصمة 

من وجهة نظر المعلمین والمعلمات
2002ماجستیر االدارة التربویة التربیة بغداد 

741
فیصل یونس محمد 

السامرائي
المعوقات اإلداریة والفنیة للجامعات العراقیة  في عالقتها مع وزارة التعلیم العالي 

2002ماجستیر االدارة التربویة التربیة بغداد والبحث العلمي

2825
شهرزاد محمد شهاب 

موسى 
بناء برنامج تطویري لمدیري المدارس االبتدائیة في محافظة نینوى في ضوء 

تقویم أدائهم لمهارات القیادة اإلداریة والتربویة
2005ماجستیراالدارة التربویة التربیةالموصل

564
نسرین عثمان 

درویش 
2002ماجستیر االدبالتربیةتكریتالرمزیة في ادب ف.سكوت فیتزجرالد

2002ماجستیر االدبالتربیةبغدادالنزعات العصابیة وعالقتها باسالیب المعاملة الوالدیة لدى الطلبة حیدر شمسي حسن760

761
مها ایاد عبد الكریم 

احمد
بناء برنامج لعالج الضعف القرائي لدى الصف الرابع االعدادي من غیر 

الكردیة في القراءة الجهریةالناطقین باللغة 
2002ماجستیر االدبالتربیةبغداد

2002ماجستیر االدبالتربیةبغدادبناء برنامج في اللغة الكردیةنجم عبید داود762
2002ماجستیر االدبالتربیةبغداد)١٩٤٥-١٩١٤لغة الصحافة الكردیة في العراق (صباح موسى علي 777
2002ماجستیر االدبالتربیةبغدادتطویر مفهوم البطولة في ابرز روایات همنفراي مهديسناء محمد 801
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

اباء یونس رشید1009
التقیم اللغوي للنصوص الدینیة والمدنیة في كتاب االشتقاق البن درید 

)هجریة٣٢١(
2002ماجستیراالدبالتربیةالموصل

463
عبد الرحمن محمود 

صالح
2003ماجستیر االدبالتربیةالموصلالمعقول واالمعقول في اللزومیاتایبتیمولوجیا

روعة محمود محمد 724
علي

2003ماجستیراالدبالتربیةالموصلهجري تحلیل داللي٣٩٥عالقات االلفاظ في المتخیر البن فارس   

1004
محمد عبد القادر 

2004ماجستیراالسالمياالدب التربیةالموصلالطبیعة في شعر الحطیئةحسین

2136
تاج الدین صالح 

الدین نوري
2005ماجستیراالدب االنكلیزيالتربیةتكریتالدور الحاسم للمجتمع في مسرحیات مختارة آلرثر میللر                    

خوام ریسن الحسیني521
The contamination by areobic pathogenic Bacteria isolated

….
2002ماجستیراالدب االنكلیزيالتربیةبغداد

14
مجید محمد مصفن 

حوران العبیدي
2002ماجستیر االدب االنكلیزي التربیة بغدادمفهوم العداله في مسرحیات مختارة للكاتب المسرحي ولیم شكسبیر
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

91
حكمت بشیر مجید 

االسود
2002ماجستیر االدب العربيالتربیةالموصلالمسماریةادب الرثاء في بالد الرافدین في ضوء المصادر 

139
اماني حارث 

الغانمي
2002ماجستیر االدب العربيالتربیةالقادسیة١٩٩٩-١٩٩٠التداخل النصي في الروایة العراقیة 

255
محمود عبد الجبار 

محمود جاسم 
المشهداني

2002ماجستیراالدب العربيالتربیةالموصلالبخاريالتوكید اللفظي أسلوبًا بالغیًا دراسة في متن صحیح 

جمانة محمد نایف 381
الدلیمي

وصایل الحرب في االدب االسالمي حتى نهایة عصر الخلفاء الراشدین (دراسة 
تحلیلیة)

2002ماجستیراالدب العربيالتربیةالموصل

484
ایاد جوهر عبد اهللا 

2002ماجستیر االدب العربيالتربیة  الموصل كاظم االحمدي قاصاً محمد 

2002ماجستیر االدب العربيالتربیة الموصل اإلیقاع في شعر شاذل طاقةشروق خلیل 836

شیماء إبراهیم یونس 1166
عثمان البارودي

هـ) دراسة ٧٧٦االستهالل في قصیدة المدیح في دیوان لسان الدین ابن الخطیب (
فنیة

2003ماجستیر االدب العربيالتربیةالموصل
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القرص
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2245
محمد عبود الموجود 

حسن البدراني
2005ماجستیراالدب العربيالتربیةالموصلالتناص في شعر الحرب 

2631
محمد قاسم حسین 

خلیفة 
2004ماجستیراالدب العربي التربیة الموصلمعارضات احمد شوقي للشعراء العباسیین

عبدالخالق سلمان 2567
جمیان

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصلالشعر المنثور عند أمین الریحاني

2579
خالد فارس خلیل 

الطائي
دراسة –الصراع في شعر صدر االسالم من الوجهة االجتماعیة والنفسیة 

موضوعیة
2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصل

جابر حسن هرم2582
االمتاع والمؤانس البي حیان التوحیديالسرد في كتاب 

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصل

2583
محمود خلیف 
خضیر عبید 

المعاییر البالغیة في الخطاب النقدي العربي القدیم في القرنین الرابع والخامس 
الهجریین

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصل

سعد حمد یونس 2596
الراشدي

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصلاآلخر في شعر المتنبي 

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصلالمسرحیة ذات الفصل الواحد في ادب محیي الدین زنكنه غّنام محمد خضر 2598
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصلاللغة الشعریة عند ابن هانئ األندلسي المغربي جمعه حسین یوسف2618
2005دكتوراهاالدب العربي التربیةالموصلالبنیة السردیة في شعر فدوى طوقانفاضل إبراهیم محمد 2621

2636
محمد صادق جمعة 

ابراهیم
2005ماجستیراالدب العربي التربیةالموصلالمكان في شعر الحرب 

2003دكتوراهاالدب العربي التربیةالموصلالصراع في مسرحیات عبد الرحمن الشرقاويأحمد قتیبة یونس1175

1126
یحیى شایف ناشر 

الجوبعي
2003دكتوراهاالدب العربي التربیةالموصلإشكالیة المعنى في الشعر العربي الحدیث (دراسة في المتن السیابي)

1184
لبنى ثامر خزعل 

العامري
باستخدام الحاسوب وعالقتها   بالتخیل لدى تالمذة الصف رسوم االطفال 

السادس االبتدائي
2002ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیةبغداد

ظالل مهدي عبد 1003
القادر الربیعي

تأثیر استبدال طحین الحنطه بمنتوج الصویا البروتیني في الخواص النوعیة 
للخبز والكیك

2002ماجستیرالمنزلياالقتصاد التربیةبغداد

2137
عبد الرسول خضر 

عباس البیاتي
عزل بعض الفطریات من ترب محـافظـة صالح الدین وتوصیف مستخلص 

. Penicilliumbrasilianum Batistaالفطر 
2005دكتوراهالبیئةالتربیةتكریت
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

77
ماجدة كریم حسن 

عبد الجنابي 
دراسة في هیكلها التنظیمي واإلداري وزارة الداخلیة (المرحلة التأسیسیة)  

١٩٢٤–١٩٢١ومسؤولیاتها التخصصیة 
2001ماجستیر التاریخالتربیةالقادسیة 

اكرم یاسین االلوسي39
اثر استخدام المصورات واللوحات الزمنیة والمجسات في تحصیل طالب الصف 

االول المتوسط لمادة التاریخ
2002ماجستیر التاریخالتربیة بغداد

2002ماجستیرالتاریخالتربیة القادسیة)١٩٥١-١٩٤٣تطور الحركة الوطنیة في لیبیا (وسن سعید الكرعاوي74

75
هدیب حیاوي عبد 

الكریم غزالة
2002دكتوراهالتاریخالتربیة القادسیة دور حضارة العراق القدیمة في بالد الشام

76
عمر إبراهیم محمد 

الشالل
2002ماجستیر التاریخالتربیةالقادسیة ١٩٢٠-١٩١٧الدلیم في عهد الحكم البریطاني المباشر على العراق (لواء 

143
حسن علي خضیر 

العبیدي
2002ماجستیرالتاریخالتربیة تكریت ١٩٧٤–١٩٤٥السیاسة التركیة تجاه الیونان 

میثاق بیات عبد 145
الضیفي

2002ماجستیرالتاریخالتربیةتكریتالمصریةانتوني ایدن والقضیة 

218
محمـد علـي محمـد 

التمیـم
2002دكتوراه التاریخالتربیة الموصل -دراسة تاریخیة -١٩٧٥-١٩٦٤العالقات  السعودیة ــ األمریكیة  
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

262
وائــل كلیـب مطلـك 

الـدوري
2002ماجستیرالتاریخالتربیةتكریتنهایة العصر الراشدياثر العوامل الجغرافیة في الفتوحات االسالمیة حتى 

686
فاهم نعمة إدریس 

الیاسري 
جریدة العالم العربي دراسة فكریة سیاسیة في مواقفها من القضایا الوطنیة 

١٩٣٠-١٩٢٤والقومیة 
2002ماجستیر التاریخالتربیةالقادسیة

عبد اهللا علي الفیش 750
عطبوش

2002ماجستیر التاریخالتربیةبغدادالسیاسي حتى ظهور االسالمحمیر ودورها 

2002ماجستیر التاریخالتربیةبغداد١٩٥٨جالل بابان ودوره السیاسي في العراق حتى عام رجاء زامل الموسوي772
2002ماجستیر التاریخالتربیةبغدادالنشاط التجاري في البحر االحمر خالل العصر العباسيلمى فائق السامرائي773
2002ماجستیر التاریخالتربیة بغداد ١٩٧٩-١٩٤١التغلغل الصهیوني فـي إیـــــران عادل محمد العلیان 776
2002ماجستیر التاریخالتربیةبغداد-دراسة تاریخیة-موسى بن نصیر حازم محمد جبران795

813
عفراء عـطا عبد 

الكریم الریس
2002ماجستیر التاریخالتربیةبغدادماندیال حـیـاتــه ودوره السـیـاســينلسون 

شیماء طالب 818
المكصوصي 

2002دكتوراه التاریخالتربیة بغداد ١٩٥٦–١٩٣٩السیاســـــة البریطانیــــــــة تجـــــــاه  دول البحر األحمر
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

54
خلیفة عاید عبد الهة 

الحدیدي 
دراسة -م)٩٤٥-٧٤٩هـ / ٣٣٤-١٣٢في ظل الخالفة العباسیة(الطرق البریة 

-تاریخیة حضاریة 
2003ماجستیر التاریخالتربیة الموصل 

احالم ادیب داؤد 587
اثر استخدام اسلوبین في التعلم الذاتي في تنمیة بعض المهارات التاریخیة 

التربیة /جامعة الموصلواالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طلبة قسم التاریخ بكلیة 
2003ماجستیر التاریخالتربیةالموصل

827
عبد الكریم عبد اهللا 

یحیى البكري
بناء برنامج فیدیو تعلیمي في مادة التاریخ ومعرفة اثرة في التحصیل واالحتفاظ 

لدى طلبة الصف السادس االساسي.....
2003ماجستیر التاریخالتربیةبغداد

لمى عبد العزیز 1158
مصطفى عبد 

2003دكتوراهالتاریخالتربیةالموصل١٩١٨-١٨٦٩الخدمات العامة في العراق 

1368
أحمد ناطق إبراهیم 

2003ماجستیرالتاریخالتربیةبغداددراسة تاریخ-١٨١٥-١٧٧٤مضائق البسفور والدردنیل العبیدي 

1372
رائد سامي حمید 

موسى 
2003ماجستیرالتاریخالتربیةتكریت١٩٥٨–١٩٤٣السیاسیة الســوریـة اللبنـانـیة العالقات 

941
احمد ناطق صالح 

مطلوب
2004ماجستیرالتاریخالتربیةالموصلم)٦٨٢-٦٤٢ه/٦٢-٢٧دور والة مصر في تحریر المغرب العربي(
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2347
سفانة رعد خلیل 

ابراهیم الحیالي
م دراسة ٧٦٤-٧١٣هـ / ١٤٧-٩٥عبد اهللا بن علي ودوره السیاسي والعسكري 

في سیرته ودوره السیاسي والعسكري  
التاریخالتربیةالموصل

التاریخ 
االسالمي

2004

2005ماجستیرالتاریخالتربیة الموصلم ١٩٥٨–١٩٤٩األمریكیـة  –العالقـات السوریـة فهد عباس سلیمان 2593

نبیل فتحي حسین140
تنوع مكونات المجتمع االسالمي واثره في تدوین المعارف العربیة االسالمیة في 

القرون الهجریة االربعة االولى
2007ماجستیر التاریخالتربیةالموصل

180
مهند عداي عباس 

حسن التمیمي
2012ماجستیرالتاریخالتربیةدیالىم) دراسة في الحیاة العامة١٢٦٩-١٢١٢هـ / ٦٦٨-٦٠٩األنـــدلس (

194
لطیف خلف محمد 

ظاهر 
2001ماجستیر التاریخ التربیة القادسیة ابن طباطبا وكتابه الفخري في االداب السلطانیة والدولة االسالمیة 

خطاب اسماعیل 46
أحمد حسین 

2002ماجستیر التاریخ التربیةالموصل الحج عند عرب ما قبل اإلسالم وفي عصر الرسالة

94
سفیان جاید زیدان 

التكریتي 
)  في الدولة العربیة tدور الصحابي الجلیل محمد بن مسلمة األنصاري (

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت اإلسالمیة 

2002ماجستیر التاریخ التربیة الموصلنظام االرث في العصر البابلي القدیملقاء جلیل عیسى 95
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٥٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر التاریخ التربیةالموصل رموز اهم االلهة في العراق القدیم دراسة تاریخیة فاتن موفق فاضل 229

230
عمار یوسف عبداهللا 

2002دكتوراه التاریخ التربیة الموصل ١٩٤٥-١٩١٤السیاسة البریطانیة تجاه عشائر العراق عوید العكیدي

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت محمد بن تومرت وثورته على المرابطین  ((دراسة تاریخیة)) اسامة  السامرائي 432

١٤٨١التطورات السیاسیة الداخلیة في الدولة العثمانیة في عهد بایزید الثاني ( جعفر اصغر عباس 563
م )١٥١٢–

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت 

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت م )١٢٠٤–١٠٩٥هـ / ٦٠١–٤٨٩موقف بیزنطة من الغزو الصلیبي (ثورة خطاب علي 565

فارس محمد 567
الجبوري 

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت وقائع ثورة العشرین في ضوء مواد صحیفة (العراق)

2002ماجستیر التاریخ التربیة تكریت ابو حنیفة الدینوري منهجه وموارده في كتابه االخبار الطوالعباس سمین البیاتي 569

629
حسین جدوع مظلوم 

ناجي المناصیر
اثر أسلوب التعلم التعاوني في تنمیة میول طلبة الصف الخامس األدبي  نحو 

مادة التاریخ
2002ماجستیر التاریخ التربیة القادسیة 

2002دكتوراه التاریخ التربیة الموصل رموز اهم االلهة في العراق القدیم دراسة تاریخیة داللیىة باسم ناظم المولى 720
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٥٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

751
وسن ابراهیم حسین 

محمود
2002ماجستیر التاریخ التربیةبغدادعبد اللطیف البغـدادي دراسة تاریخیة

754
صالح عباس 

السوداني 
2002دكتوراه التاریخ التربیة بغدادالــحیـاة اإلجتمـاعیـة فـي الحجـاز قبـل اإلسالم

2002ماجستیر التاریخ التربیة بغداد ) دراسة تاریخیة١٩٢١–١٩١٧مدینة بغداد في ظل االحتالل البریطاني ( ایاد طارق الدلیمي 781
2002ماجستیر التاریخ التربیة بغداد حیاة جواهر الل نهرو وفلسفته السیاسیةانتصار علي 782

832
سناء عبد اهللا عزیز 

الطائي 
-٧٨٨هـ/٣٥٤-١٧٢مدینة طرسوس ودورها في التاریخ العربي اإلسالمي (

م)٩٦٥
2002ماجستیر التاریخ التربیة الموصل 

العالقات"هشام سوادي 851 2002ماجستیر التاریخ التربیة الموصل دراسة تاریخیة١٩٢٠-١٩٠٨العثمانیة األمریكیة 

950
محمود فیاض 
حمادي حسن 

الزوبعي

المقاومة العربیة اإلسالمیة للغزو الصلیبي
حتى معركة حطیـن

2003دكتوراه التاریخ التربیة بغداد 

939
عبد الستار 

إسماعیل عبد 
الرحمن الطائي

هـ / ١٣٢-٤١الرأي في تقدیم المشورة للخلفاء في العصر األموي ( دور أهل 
م )٧٥٠-٦٦١

2004دكتوراه التاریخ التربیةالموصل 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٥٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

نضال مؤید مال اهللا991
-٦٨٥الدولة المرینیة على عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني 

م : دراسة سیاسیة حضاریة" ١٣٠٦-١٢٨٦هـ/٧٠٦
2004ماجستیر التاریخ التربیة الموصل 

2572
برزان میسر حامد 

أحمد العَكیدي
2005ماجستیراالسالميالتاریخ التربیةالموصل١٣٧٨هـ / ٧٨٠الجزیرة الخضراء من الفتح العربي اإلسالمي حتى عام 

667
سمر اكرم عبد 
الرحمن الربیعي

2012ماجستیر التاریخ االسالميالتربیةدیالى هـ)١٧٥اللیث بن سعد ألفهمي ومرویاته التاریخیة  (ت 

علي قنبر الیاس 1057
شاهین

هـ / ٨١٨-٥٤٠مدینة سبتة منذ عصر الموحدین وحتى االحتالل البرتغالي 
م دراسة سیاسیة حضاریة١٤١٥-١١٤٥

2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

1081
علیاء هاشم ذنون 
محمد المشهداني

المالكیة دراسة في عالقاتهم العلمیة في االندلس والمغرب حتى منتصف فقهاء 
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةالموصلالقرن السادس للهجرة الثاني عشر للمیالد

1117
میسون ذنون عبد 

الرزاق العباجي
م) دراسة ١١٩٢-١٠٩٦هـ / ٥٨٨-٤٩٠أبن األثیر مؤرخًا للحروب الصلیبیة (

مصادرهفي 
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

1147
ومیض محمد شاكر 

إبراهیم
أبو عبید البكري ومنهجه التاریخي في كتاب المغرب في ذكر بالد أفریقیة 

والمغرب 
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

مهدي صالح فرحان 1248
-١١٩٥هـ / ٦٢٤-٥٩٢لدمشق (الملك المعظم عیسى األیوبي وحكمه

م)١٢٢٧
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل 

1301
سعدون عبد المنعم 

جمیل 
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریتم)٧٤٩–٦٦١هـ /١٣٢-٤١الحیـاة العلمیـة فـي البصـرة  في العصر األموي (

1330
نعمة شكر محمود 

علي
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادهـ١٣٢هـ الى ٢٣الغرب دراسة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة للمدة من طرابلس 

مها وضاح عبد 1353
االمیر احمد 

خجندة–فرغانة –الحركة الفكریة في حوض نهر سیحون الشاش 
هـ٦٥٦–١٣٢

2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغداد

1361
عالء ابو الحسن 

2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغدادالسفارة والوفادة في الدولة العربیة االسالمیة حتى نهایة العصر الراشدي اسماعیل

1367
خالد احمد صالح 

الدلیمي
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادابو سفیان صخر بن حرب سیرته واثره السیاسي في مكه

ممدوح سالم محمد 1378
هـ ٢١٨هـ الى ٤١وسائل اإلعالم وأسالیبه في الدولة العربیة اإلسالمیة من 

دراسة تاریخیة
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1396
خالد عبد زیدان 

الجبوري
في الدولة العربیة االسالمیة  عصر صدر االسالم دراسة في دور قبیلة االزد

أحوالها السیاسّیة والعسكرّیة واالدارّیة 
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغداد

1398
مختار محمد عمر 

العزي
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغداددراسة تاریخیة-) rدعاة الرسول (

1401
زبن خلف نواف 

الحلبوسي
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادیزید بن مزید الشیباني دراسة تأریخیة

افتخار عبد الحكیم 1428
رجب 

2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغدادم)١١٨٦–م ٩٦١/ ه٥٨٢-ه٣٥٠المظاهر الحضاریة لالمارة الغزنویة(

2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغدادمورد الروایة التاسیسیة لفتوح جنوب العراقزویهيحسین داخل 1433

1443
عبد الباسط عبد 

الرزاق حسین علي
-٤١قبیلة كنـدة ودورها في التاریخ العربي اإلسالمي حتى نهایة العصـر األمـوي

م٧٥٠-٦٦١هـ/١٣٢
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغداد

1444
خلیف عبود كرحوت 

الطائي
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةبغدادالمضمون االقتصادي للمعاهدات في صدر االسالم
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1467
صباح جاسم حمد 

الجبوري 
آل قحطبه بن شبیب الطائي ودورهم منذ بدایة الدعوة العباسیة وحتى نهایة 

خالفة المأمون
2003ماجستیراالسالميالتاریخ التربیةتكریت

1678
عبد السالم جمعة 

محمد أمین 
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریتهـ)٢٤٧-١٣٢ُكتَّاب دیوان الرسائل في العصر العباسي األول من (

1434
عبـد الكـریم عـز 

الـدین 
2004دكتوراهاالسالميالتاریخ التربیةبغدادالحیاة االجتماعیة في مؤلفات  الجاحظ

االوضاع السیاسیة والعسكریة في مصر وبالد الشام في عصر الملك المظفر سالم یونس محمد 1489
قطز

2004دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

1518
محمد عمر احمد 

الشاهین 
دراسة تاریخیة –التحوالت التي احدثها االسالم في النظام القانوني لدى العرب 

2004دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیةالموصلقانونیة مقارنة لعصر الرسالة 

زینب سمیر علي 2059
دراسة –رسائل الحلیفة علي بن ابي طالب الى الوالة والعمال والقادة واالمراء 

-تحلیلیة
2004ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة بغداد

2538
سالمة عبد السالم 

زیدان علي 
2004ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصلنظام الزواج عند العرب قبل اإلسالم وعصر الرسالة دراسة تاریخیة مقارنة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2539
فالح فقه یوسف 

المیراني
كتاب السیر والمغازي لمحمد بن اثر روایات القصاص واالخباریین في تألیف 

م)٧٦٨هـ/ ١٥١اسحاق المتوفى سنة (
2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

یوسف محمد عیدان2551
InternalPolitical Changes Egypt 1970 – 1981)AHistorical

Study(
2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

2564
عمر امجد صالح 

العباسي 
-١٧نشأة الثقافة العربیة اإلسالمیة في الكوفة في صدر اإلسالم  (

م) ٧٤٩-٦٣٨هـ/١٣٢
2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

سفـیان یاسـین 2570
إبراهیـم 

هـ / ٢٤٧-١٣٢سیاسة تعیین والة الشام والجزیرة  في العصر العباسي األول ( 
م ) ٨٦١-٧٤٩

2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصل

2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصلم)٧٤٩–٦٦١هـ /١٣٢–٤١سیاسة تعیین والة العراق في العصر األموي (ازهار هادي فاضل 2589

2655
هند یوسف مجید 

السامرائي
2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریتدور المرأة في حركة الخوارج

2693
حمد أسود خلف 

علو الجبوري
هجریـة / ٥٩٠-٤٤٧العالقات بین الخلفاء العباسیین والسالطین السالجقة 

میالدیة١١٩٣-١٠٥٥
2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریتالحج عند العرب قبل اإلسالمحنان عیسى جاسم2694

2012ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةدیالىعبد العزیز بن أحمد الكتاني  ومرویاته التاریخیةعالء عریبي سبع 1228

2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةتكریتاالمریكي والسیرة النبویة (ارفنج) انموذجااالستشراق سامي أحمد الزهو1603

بناء النموذج لتقویم كتب التربیة االسالمیة في المرحلة الثانویة في االردن في وفاء تركي عطیة756
ضوء كتاباتهم وبناء برنامج التنمیة

2002ماجستیر التاریخ االسالميالتربیةبغداد

793
عالء صاحب 

2002ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادنحو رؤیة للقیم في ضوء القران الكریم والسنة النبویة الشریفةعسكر

1455
مْشَعل َنوَّاف یاسین 

الشمري
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادمباهج األمة بمناهج األئمة للشیخ علي الغزالي الشافعي

1456
امل مهدي كاظم 

التمیمي
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةبغدادالفكر التربوي لدى ابن خلدون وعبداهللا ابن  االزرق ( دراسة مقارنة )
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1465
مضر حیدر محمود 

الیوزبكي  
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة الموصلاالمام الجویني منهجه وآراؤه التي خالف فیها االمام الشافعي في كتاب البرهان    

1462
أمل محمد قادر 
الهموندي       

2009ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصلاختیارات اإلمام ابن حامد الوراق في األحكام المتعلقة بالمعامالت   

2009ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیةالموصلاختیارات اإلمام ابن حامد الوراق في األحكام  المتعلقة بالمعامالت   امل محمد قادر1667

جالل سلیمان 1127
إسماعیل الدوملي 

هـ ١٣٢-٩١سیاسة تعیین الوالة في مصر وافریقیة واالندلس في العصر االموي (
م)٧٤٩-٦٦١/ 

2003ماجستیراالسالميالتاریخ التربیةالموصل

2698
طه خلف محمد 

الجبوري 
-١٩٥١موقف األحزاب السیاسیة والقوى الوطنیة من قضیة النفط في العراق 

(دراسة تاریخیة)١٩٦٨
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت

1194
نوال عبد الجبار 

سلطان 
2002دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل) دراسة تأریخیة١٩٨٠-١٩٦٠في تركیا (التطورات السیاسیة االداخلیة

اسماعیل محمد 843
الجبوري 

2003ماجستیر التاریخ الحدیثالتربیةالموصل ١٨٩١-١٨٥٦سیاسة بریطانیا تجاه عمان 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1046
علي محفوظ عزیز 

الخفاف
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل١٩٧٠-١٩٦٧موقف مصر من القضیة الفلسطینیة 

1055
طالب عبد الغني 

جار اهللا 
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةالموصلمشروع سكة حدید الحجاز

1108
عمر ضیاء الدین 

ذنون 

Gharbi al – Hajj Ahmad
"1923 – 2000"

A Historic Studies In
His Political and Cultural Role

2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل

1155
بشار فتحي جاسم 

العكیدي
دراسة تأریخیة ١٩٥٨-١٩٣٩االمریكي في العراق -صراع النفوذ البریطاني 

سیاسیة
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل

1346
بیداء عالوي شمخي 

جبر
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةبغداد)١٩٥٠–١٨٨٥نشاطاته ( –یوسف غنیمة حیاته 

2003دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةبغدادم )١٧٣٠-١٤١١هـ / ١١٤٣-٨١٤السلطنة الكثیریة األولى في حضرموت ( عبداهللا سعید سلیمان 1362
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت١٩٦٠-١٩٣٩التطورات السیاسیة في الصومال ماهر علي غزال 1377

1380
صالح حسن عبد 

اهللا 
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت١٩٥٢–١٩٤١تهجیر یهود العراق 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1382
عباس فرحان ظاهر 

علي ال شبر 
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةبغداددراســـــة تاریخیـــة١٩٥٨–١٩٣٩الحیاة االجتماعیة في مدینة بغداد 

1402
عبد الحسین ابراهیم 

الرفیعي
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةبغداد١٩٣٢-١٩٠٨النخبة القانونیة ودورها الفكري والسیاسي في العراق 

1669
لیث  محمد إبراهیم  

حسین الجنابي
2003ماجستیرالحدیثالتاریخ التربیةتكریت) ١٩٣٩-١٩١٨االدارة البریطانیة في فلسطین 

رّیان  ذنون  محمود 1476
حسن 

2004دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصلالتركیة -مشروع جنوب شرقي األناضول وتأثیره في العالقات  العربیة

1498
مجول محمد محمود 

2004دكتوراهالحدیثالتاریخ التربیةالموصلدراسة تاریخیة ١٩٦٧-١٨٨٣الشیخ أمجد الزهاوي  جاسم 

1653
عطیة مساهر حمد 

صالح 
2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت١٩١٣-١٨٣٧األوضاع السیاسیة الداخلیة في االحساء 

1679
احمد حسین طه 

السامرائي 
2004ماجستیرالحدیثالتاریخ التربیةتكریت١٩٧١الموقف العربي والدولي من احتالل إیران  للجزر العربیة الثالث 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2552
صــالح عریبي 

عباس 

لعربي حتى ستینات القرن الدور االقتصادي للبرجوازیین الوطنیین في المشرق ا
..محمــد طلعت حــرب .. نـوري فتـاح باشــا ..عبـد الحمیـد شومـــان العشرین 
..نموذجــا

2004دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل

1510
الهام عبد القادر 

حمودي 
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةالموصلمیالدیة١٥١٢-١٤٨١الدولة العثمانیة في عهد السلطان بایزید الثاني 

2537
جاسم محمد حسن 

العّدول
2005دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصلم١٥٢٠–١٥١٢الدولة العثمانیة ابان حكم السلطان سلیم األول

2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت)١٨٧٩_  ١٨٦٣التغلغل األجنبي في مصر  (نصیر خیراهللا محمد 2692

2696
ابتسام حمود محمد 

الحربي
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریتفریا ستارك  وأثرها السیاسي واالجتماعي في العراق

2005دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل١٩٣٩ـــ ١٩٣٦العالقات البریطانیة ـــ التركیة حنا عزو بهنان2828

2831
محمد عبد الرحمن 

یونس 
2005دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیةالموصل١٩٧٩-١٩٤١إیران وقضایا المشرق العربي 

1621
منیر عوید محسن 

األسودي
2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریتالعربيصدى الظهیر البربري في الوطن 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریتم١٩٧٩–١٩٥٨التطور الصناعي في العراق أمجد خضیر رحیم 1658

1617
جودت جالل كامل 

عبد اللطیف 
التكریتي

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیةتكریت)١٩٤٥-١٩٣٣األلماني في العراق (-التنافس البریطاني 

1204
علي أحمد محمد 

2003دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیة الموصلالحكایة الشعبیة الموصلیة مقاربة بنیویة داللیةالعبیدي

2002ماجستیر الترجمةالتربیة الموصلترجمة التراكیب االنكلیزیة المضمنة الى العربیةنواف محمد عبد اهللا 71

نصیف جاسم أسود 148
األحبابي 

م) ٢٠٠٠-١٩٩٥تحلیل جغرافي للوضع األمني في قضاء الكاظمیة وللفترة من (
((دراسة في جغرافیة الجریمة))

2002ماجستیرالجغرافیةالتربیة تكریت 

584
خالد احمد عیدان 
2002ماجستیرالجغرافیةالتربیة الموصلحمام العلیل  أنموذج للمدن المستلبة سلطان الحدیدي 

1146
هبة سالم یحي عبد 
اهللا محمد السلطان

2003ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلالتركیب الداخلي لبعض المحالت السكنیة في مدینة الموصل القدیمة 

1302
عبد الحق حلف 

حمادة
2003ماجستیرالجغرافیةالتربیةتكریتالتمثیل الخرائطي الستخدامات االرض الزراعیة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرالجغرافیةالتربیةتكریتقضاء طوز دراسة في جغرافیة السكانماهیة محسن حسن 1370

نوال جبار الوزان1423
TheGeographical distribution of the

fundamental medical care centers in Baghdad2003ماجستیرالجغرافیةالتربیةبغداد

1458
اقبال مطشر عبد 

الصاحب علي
أثر دورة التعلم وخرائط المفاهیم واألحداث المتناقضة في تصحیح المفاهیم 

الخاطئة لطالبات الصف الرابع االعدادي في مادة الجغرافیة
2003دكتوراهالجغرافیةالتربیةبغداد

1598
رقیة أحمد محمد 
أمین كریم العاني

لمنطقة بلد باستخدام طرائق المعالجة الرقمیة دراسة تغیرات الغطاء االرضي 
والتصنیف اآللي

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیةتكریت

جعفر حسین محمود1623
العظیم -رافد نهر خاصة صو-تقییم المخاطر البیئیة في حوض نهر الكور

باستخدام التقنیات 
2004دكتوراهالجغرافیةالتربیةتكریت

2004دكتوراهالجغرافیةالتربیةتكریتاثر التطرف المناخي على بیئة االقلیم المتموج في العراقشیتحمدة حمودي1641

1695
مرعي یاسین حمود 

الجبوري
مشكالت استخدام التحلیل المتعدد المعاییر دراسة في نظم المعلومات الجغرافیة ( 

GIS 2004ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصل) الستخدامات االرض الزراعیة في منطقة الرشیدیة

إبراهیم خشمان 1746
هسام شیخو  

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلتحلیل جغرافي   –المنطقة الصناعیة الملوثة في الجانب االیسر لمدینة الموصل 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1921
أحمد عبد الغفور 

خطاب 
تساقط امطار الشتاء في االقلیم الجبلي من العراق باستخدام معطیات نمذجة

التحسس النائي
2004ماجستیرالجغرافیةالتربیةتكریت

احمد جلیل  2164
اسماعیل

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلتوطن صناعة السمنت في محافظة نینوى (تحلیل في التنظیم المكاني)

2132
حمیـد دلـي خلف 

الجبـوري
حوض وادي الفضا في المنطقة المتموجة من العراق دراسة في الهیدرولوجیا 

2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةتكریتالتطبیقیة

الجغرافیةالتربیةالموصلتصمیم خرائط التوزیعات الزراعیة في ناحیة بعشیقةرائد محمود فیصل 2236
دبلوم 
عالي

2005

2573
خلف محمد شالش 

الجمیلي
" صیاغة نظام لدعم القرار المكاني التجاري ( السواق الجانب االیسر لمدینة 

الموصل )
2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصل

محمد نوح محمود 2599
الحمداني

دبلوم الجغرافیةالتربیةالموصلاعداد خرائط انماط االستثمار الزراعي في ناحیة ربیعة
عالي

2005

2815
غادة غانم مدین 

الزیدي   
تحلیل جغرافي لبعض أسواق المحالت السكنیة في مدینة الموصل وتقییم كفاءة 

2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلادائها    
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2816
هیمن محمد 

اسماعیل سیان
مشكالت تمثیل البعد الرابع في انظمة المعلومات الجغرافیة إلنتاجیة القمح في 

خباتناحیة 
2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصل

1220
ماهر سلمان مالك 

عبد الحسین 
أثر العملیات البنیویة في تكوین أشكال سطح األرض في طّیة حمرین الجنوبي 

شمالي المنصوریة/ العراق
2012ماجستیرالجغرافیةالتربیةدیالى

1360
انعام سمیر محي 

العبادي 
2002ماجستیرالجغرافیةالتربیةبغداد١٩٩٧ـ١٩٧٧قضاء المدائن  دراسة في جغرافیة السكان  للمدة 

عامر شیخ محمد 2594
خضر 

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیة الموصل) GISمشكالت قیاس الترابط المكاني في انظمة المعلومات الجغرافیة  ( 

2560
عبیر فوزي احمد 

قبع
2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلبیانات المتجهاتنمذجة

2005ماجستیرالجغرافیةالتربیةالموصلتصمیم خرائط التوزیعات الزراعیة في ناحیة بعشیقةرائــد محمــود فیصــل2581

2585
عمر عبد اهللا 

اسماعیل القصاب
تصمیم خرائط التوزیع المكاني للمدارس االعدادیة  في مدینة الموصل  دراسة في 

)GISنظم المعلومات الجغرافیة (  
الجغرافیةالتربیةالموصل

دبلوم 
عالي

2005

58
أحمــد عبــد اهللا أحمد 

حمـادي
2002دكتوراهالجغرافیة التربیةبغداد دور العملیات الجیومورفولوجیة في تشكیل المظهر األرضي لجزیرة سقطرى))



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

60
فاضل عبد الحسن 

فاضل المجمعي
اثر استخدام اسئلة التحضیر القبلیة وطریقة المناقشة الجماعیة 

في تحصیل طالبات المرحلة الثانیة لمعهد إعداد المعلمات في مادة الجغرافیة
2002ماجستیر الجغرافیة التربیةبغداد 

778
مكي غازي 

المحمدي 
التمثیل الكارتوكرافي لتوزیع سكان محافظة االنبار 

دراسة مقارنة في طرائق التمثیل الكارتوكرافي التقلیدي والرقمي
2002ماجستیر الجغرافیة التربیةبغداد 

جوان سمین احمد 800
الجاف

2002ماجستیر الجغرافیة التربیةبغدادالسد العظیم وسبل استثماراتة في المجاالت المختلفة

یونس هندي الدلیمي 803
التغیر السكاني وأثره في التوسع العمراني لمدینة الرمادي للمدة مابین سنة 

2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد ٢٠٠١وسنة ١٩٧٧

2002دكتوراه الجغرافیة التربیةبغداد الدور شرق دجلة -التطبیقیة للمنطقة المحصورة بین الفتحة الجیومورفولوجیاكمیلة كریم یاسین805

2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغدادتحریر الخصاصة في تیسیر الخالصة شرح على الفیة ابن مالكمحمد مزعل خالص811

812
محمد صادق جمیل 

2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد المشكلة القبرصیة دراسة جیوبولتیكیةالحمداني



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

814
سوسن جبار إبراهیم 

العزاوي
2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد غیر استعماالت المناطق الخضراء في مدینة بغداد

انور سالم العنزي 817
التحویلیة في محافظة واسط (دراسة في العالقة المكانیة بین النقل  والصناعات 

الجغرافیة االقتصادیة )
2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد 

علي مخلف 824
الصبیحي 

2002دكتوراه الجغرافیة التربیة بغداد التصحر في محافظة األنبار وأثره في األراضي الزراعیة

826
ضیاء صائب احمد 

2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد ظاهرة االنحباس الحراري وتاثیرها في درجة حرارة وامطار العراق ابراهیم 

شیماء اكرم الجبوري 829
التباین المكاني ألنواع الكثافات السكانیة فـــي محافظـــة بغداد باستخدام نظم 

) GISالمعلومــات الجغرافیــة(
2002ماجستیر الجغرافیة التربیة بغداد 

الیمن والمحیط الهندي دراسة في الجیوبولیتیكسعباد عبد ربه 878
المستنص
ریة 

2002ماجستیر الجغرافیة التربیة 

1115
ماهر سلمان مالك 

عبد 
أثر العملیات البنیویة في تكوین أشكال سطح األرض في طّیة حمرین الجنوبي 

شمالي المنصوریة/ العراق
2012ماجستیرالجغرافیة التربیةدیالى
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1626
حاتم كریم خضیر 

النعیمي
2004ماجستیرالرضیاتالتربیةتكریتحول الفضاءات التبولوجیة المضببة الحدسیة الخاصة

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد-F-المودیالت الطبابیة المنتظمة من النمط میسون عبد كامل37
2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادالمودیالت المقیدةشامان امینامین 59

علي عبد القادر 352
بالل

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلفـــي  الحلقـــات الدوریــــة 

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلاالفعال الزمرتیة الثنائیة على بعض البنى الجبریةایمان محمد طاهر379

صهیب عبد الجبار 455
عبد الباقي

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلطریقة عددیة مطورة لحل معادالت تفاضلیة خطیة صلبة

نجالء عیسى توفیق496
SOME PROPER OF THE OSCI AND NONOSE SOLU OF

S.O.L.N.D.E2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتحول العالقات الضبابیةمزسى نعمةنغم 504

اثر برنامج تدریبي لمدرسي الریاضیات في استراتیجیات طرح االسئلة على رحیم یونس كرو509
مهارات التفكیر الناقد لطلبتهم

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادالعكسیة غیر الخطیة في مسالة التجاویف المزیتة المنتهیةتطبیق المسائلعدنان یاسین نعمة511

515
مها عبد الجبار 

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادالمسألة العكسیة للمعادالت التكاملیة التباطؤیة وتطبیقاها في النمو السكانيمحمد

غیداء فاضل صالح516
االستراتیجیة التفاضلیة في تحصیل الریاضیات لدى طالبات الصف الثاني اثر 

المتوسط
2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد

ریاض فاخر الشرع 517
بناء برنامج تعلیمي تعلمي على وفق اسلوب حل للمشكالت واثره في التحصیل 

والتفكیر الریاضي 
2002دكتوراه الریاضیاتالتربیةبغداد 

لبعض حقول PG(q،٢) في المستوى االسقاطي (k,nالبناء العكسي لالقواس (حسن كریم حسن518
)q)GFكالو (

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد

593
نبیل عز الدین 

2002ماجستیرالریاضیاتالتربیة بغدادتطبیق نظریة المجموعات الضبابیة لتمییز الحروف الیدویةعارف

معالجات عددیة لمعادلة فریدهولم التكاملیة التفاضلیةمصطفى قاید احمد618
المستنص

ریة
2002ماجستیرالریاضیاتالتربیة 

الهام جبار فارس530
اثر استخدام اسالیب تدریسیة قائمة علىفهم الریاضیات في تحصیل طلبة المرحلة 

االبتدائیة وقدرتهم على حل المسألة الریاضیة
2003ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عبد السالم خالد536
دراسة تحلیلیة الختبارات الثانویة العامة لمادة الریاضیات في الیمن في ضوء 

االهداف والمحتوى
2003ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد

1602
غسـان عزالدیـن 

عـارف
2003ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتالتعــدي في زمــر التحویـالت

مزعل حمد ذاوي 1639
العبیدي

2004ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتتأثیر االنحناء على استقراریة جریان مائع في انبوب

1664
علي عبد المجید 

شهاب أحمد
2004ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتالتبولوجیة-المفعمة في الزمرة شبه-في شبه الزمرة شبه 

2036
وسن شاكر 

جوادناجي الطفیلي
2004ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتحول مقاسات أولیة كاذبة ومقاسات جزئیة أولیة كاذبة

2004ماجستیرالریاضیاتالتربیة الموصلحلول بعض معادالت فولتیرا التكاملیة ذات النواة المنفردةخیر الدین حسین2591
2004ماجستیرالریاضیاتالتربیة تكریتQالمقاسات من النمط محمدهیبة كریم 2650

ماهرة ربیع قاسم 2037
النعمة 

GCD-DOMAIN OF TYPES A+XB[X] , A+XB[[X]]2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریت

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلشروط الحل لمسألة قیم حدودیة خاصة بطریقة التشویشاسراء عبد العالي 2383



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

غادة شكر جمیل2554
التفاضلیة الالخطیة من نوع -الحلول الدوریة لبعض انظمة المعادالت التكاملیة

فولتیرا
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصل

2558
یونــــــس حـــــازم 

اسماعیــل
الكشف عن القیم الشاذة باستخدام التوزیع المختلط باالعتماد على معاینة جبس 

وأسلوب بیز 
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصل

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلحول معادلة تكاملیة خاصة من نوع فولتیرارائد صبیح قریاقوس2563
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلHسنكلیر غیر التجمیعیة مع دراسة تطبیقیة على جبریات-جیولحول مبرهنة عمار عصام ادریس2565

عزام صالح الدین2568
التفاضلیة الالخطیة ذات شروط تخومیة -حلول بعض انظمة المعادالت التكاملیة

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلالتكامل

2569
اغصان محمود 

ابراهیم
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلتقدیر مكونات التباین بواسطة التعظیم غیر الخطي

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلاالحصاء المكاني في تقدیر التلوث البیئيجعفر موسى محمد2575
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیة الموصلتوسیع مبرهنة ریكارترقیة نافع بلو2592

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلالحلول الدوریة لبعض أنظمة المعادالت التفاضلیة الالخطیة ذات التأثیر النبضي مؤید محمود خلیل 2609
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2632
عیدان عیسى 

مصطفى
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةالموصلطرق حل بعض معادالت فریدهولم التكاملیة الناتجة عن مسائل القیم الحدودیة

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتحول االنتروبي التبولوجياحمد محمد رجب2647
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتدراسة االستقراریة في بعض النماذج غیر الخطیة مع تطبیقنهاد شریف خلف2679
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیة بغدادكسوریةطرق تقریبیة لمعادالت حارث مثنى صالح2971

مجید احمد ولي 2972
مكي

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادطرق عددیة لمنظومة معادالت تكاملیة

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادبعض النتائج في التفاضل الكسريسعد ناجي2973
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادطرق التقدیر لمعلمة ودالة البقاء لتوزیع االسي باستخدام المحاكاتحول مقارنة هدیل سلیم  حسن2974
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادمهارات التفكیر الناقد في الریاضیات لدى طالب مدرسة الموهوبینسعید موسى علوان2975
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادللمعادالت التفاضلیة التكاملیة الكسریةالحلول العددیةدیبو محمد الرحال2976

نجم عبد اهللا 2977
اسماعیل

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادPG)٢.١٣) الكاملة في المستوي االسقاطي (k.nاالقواس(

2978
عبیر عبد الكاظم 

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتالتفاضلیة الكسریةالحلول العددیة للمعادالت عبد الرزاق
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادحول حلول مسائل القیم الذاتیة للمعادالت الكسریةایمان ایشو كولایر2979
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادبعض انواع الفضاءات فوق المرصوصةاحمد ابراهیم ناصر2980

زینب احمد عبد اهللا2981
الحلول العددیة للمعادالت التباطؤیة االعتیادیة ذات التباطؤ الصغیر باستخدام 

الطرائق متعددة الخطوات
2005ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغداد

2006ماجستیرالریاضیاتالتربیةبغدادالهیاكل الهندسیة باستخدام الهندسة الكسوریةامل عباس فالمرز2999

166
هبة عمر موسى 
عثمان التكریتي 

2009ماجستیرالریاضیاتالتربیةتكریتتعمیمات اكثر بدیهیات الفصل في الفضاءات التبولوجیة الحدسیة

سنان هاتف عبد 100
المجید القیسي

2002ماجستیر الریاضیات التربیة بغداد استخدام الطرق التغایریة في حل المسائل المكننة الاللكتروكیمیاویة ذات البعدین 

490
حمدیة محسن علوان 

النعیمي
اثر" استخدام استراتیجیتین التقان التعلم في التحصیل واالستبقاء لطالبات المرحلة

2002ماجستیر الریاضیات التربیة بغداد"المتوسطة في مادة الریاضیات

908
ایمان فاضل 

المشهداني 
2002ماجستیر الریاضیات التربیة بغداد الفوضى والتفرع في االنظمة الدینامیة 

967
ریاض حازم فتحي 

عبد اهللا الدّلي
أثر برنامج إرشادي باستخدام أسلوبین في تنمیة التوافق النفسي واإلجتماعي لدى 

طالب المرحلة المتوسطة
2004ماجستیر العلوم التربویةالتربیةالموصل
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2178
سمیرة یوسفجار اهللا 

صالح السنجري 
السلوك القیادي لمدیري المدارس االبتدائیة في مركز محافظة نینوى وعالقته 

باألداء المهني للمعلمین 
2005ماجستیرالعلوم التربویةالتربیةالموصل

2005ماجستیرالعلوم التربویةالتربیةالموصلمدینـــة الموصـــلتقویـم تجربـــة الكلیــة التربویة المفتوحة فــي  حسـان حمیـد صكــر 1500

2628
وسماء صالح 

سلیمان 
تقویم مناهج قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة من وجهة نظر التدریسیین 

والخریجین
2004ماجستیرالعلوم التربویةالتربیة الموصل

2005ماجستیرالعلوم التربویةالتربیةالموصلتقویم تدریس مادة اإلنترنت لطلبة الدراسات العلیا في ضوء بعض المتغیرات سعد غانم علي فتاح2826

احمد عزیز الجبوري 552
فاعلیة المنهج االثرائي في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى طلبة ثانویة المتمیزین في 

2002ماجستیر العلوم التربویة التربیة الموصل الموصل 

461
هبة إبراهیم عبد اهللا 

محمد 
2002ماجستیر العلوم التربویة التربیة الموصل دراسة حالة في شركة الحكماء لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة / نینوى

1614
موسى جاسم محمد 

الحمیش
تأثیر بعض الملوثات المطلقة من صناعة االسمدة في بعض الخصائص 

الكیموحیویة ووظائف الدم لدى العاملین بها 
2004ماجستیر الفسلجة البیئیةالتربیةتكریت

1294
ندوى محمد محمد 

شریف 
الفكر التربوي في األندلس خالل القرنین الخامس والسادس الهجریین (( الحادي 

عشر المیالدیین ))عشر والثاني 
2003دكتوراهالفلسفةالتربیةبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

حلمي علي محمد 1343
بناء معاییر لتطویر مناهج ریاض األطفال في الجمهوریة الیمنیة في ضوء 

األهداف التربویة المعتمدة لها
2003دكتوراهالفلسفةالتربیةبغداد

1366
عبد الكریم محسن 

الزهیري   
2003دكتوراهالفلسفةالتربیةبغدادالفكر التربوي في العراق خالل القرن العشرین 

362
نسرین جبار سلمان 

المندالوي
حقوق الطفل في الفكر التربوي اإلسالمي  ومدى رعایتها في المرحلة االبتدائیة 

من وجهة نظر األطفال 
2012دكتوراهالفلسفةالتربیةدیالى

117
عزیز حاتم جاسم 

السعدي
تقویم المناهج الدراسیة ألقسام العلوم التربویة والنفسیة في كلیات التربیة من وجهة 

نظر التدریسیین
2002ماجستیرالفلسفةالتربیةبغداد 

سندس محسن 758
حمیدي العبودي

2002دكتوراه الفلسفة التربیة یغداد النص االرسطي فن الشعر واإلنجاز العربي القولي(( دراسة نقدیة ))

عادلة محمد عبد 763
الرحمن 

الضغوط النفسیة للطلبة المسرعین وأقرانهم من غیر المسرعین بحسب متغیري 
الجنس والمرحلة الدراسیة 

2002دكتوراه الفلسفة التربیة بغداد 

سعدون احمد علي 764
اج ، في الكشاف أثر معاني القرآن للفرَّاء ، ومعاني القرآن وٕاعرابه  للزَّجَّ

2002دكتوراه الفلسفة التربیة بغدادللزَّمخشريّ 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002دكتوراهالفیزیاءالتربیةبغدادأنموذج   ریاضي لمعدل الترسیب لألغشیة الرقیقة المحّضرة بطریقة الترذیذمهدیة أحمد یسر61

102
ثائر عبد الكریم 

2002ماجستیر الفیزیاءالتربیة بغداد تركیب الصورة كسریا باستخدام أنظمة دوالیة متكررةخلیل العایش

339
عزیز محمد علي 

الجبوري
اثر استخدام أنموذج دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة االستطالع 

العلمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلقیاس الضغوط العالیة باستخدام لیزر أشباه الموصالتخلیل ابراهیم محمد386
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادبناء الصور من مساقطها الثنائیةحمید مجید عبد492

498
ثاني حسین خاجي 

الشمري
أثر استخدام األنموذج التكاملي في التغییر المفاهیمي وتحصیل الطالب في 

2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادالمعلومات الفیزیائیة

2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداددراسة التغیر في ثابت العازل والتوصیلیة الكهربائیة لبعض انواع الخشب المحليبرهان رشید نوري499

خلیل ابراهیم كاظم519
التقنیات المرشدة وغیر المرشدة لتصنیف مناطق الصور الفضائیة باستخدام 

التحویلة الموجیة
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

528
فیصل غازي 

حمودي
قیاس المقطع العرضي لتفاعل النیوترونات من المصدر النیوتروني 

٢٤١Am/Be) والمولد النیوترونيT-400مع بعض العناصر (
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

532
دنیا جالل الدین 

فخر الدین
تاثیر التحلیالت الحراریة على دالة االنتشار الخطیة التراكمیة في التصمیم 

البصري للعدسات
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

وســــام محــــمد 533
عـــریــبي

2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادودراسة خواصها الكهربائیة والبصریةPbsnTeنماء بلورة 

2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادتفاعل الحزمة االلكترونیة مع الموجة في المرنان المایكرويجالل حمزة محي534

583
بسام خوشابا 

منصور
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلالموثوقیة والتقادم في لیزرات اشباه الموصالت

1287
محمد حمود ملهي 

الزهیري
حساب نسب الخلط ألشعة جاما الناتجة من تفاعالت األیونات الثقیلة بطریقة 

التنسر اإلحصائي الثابت
2002دكتوراهالفیزیاءالتربیةبغداد

2077
الطاف محمد عبد 

اهللا المعمري
مقترحة في ضوء أسلوب النظم في تنمیة مهارات حل أثر استخدام استراتیجیة 

المسائل الفیزیائیة والمیول نحو المادة
2002ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

2003دكتوراهالفیزیاءالتربیةالموصلتأثیر المنطقة البینیة على أداء الكاشف الضوئي نوع حاجز شوتكيعاید نجم صالح 1143

1271
علي قیس عبد 

الفتاح
2003ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت TEA-CO2إنتاج اللیزر الكیمیاوي 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

مزاحم ابراهیم عزاوي1496
تقنیة عددیة لتحدید الدینامیكیة الالخطیة في لیزر أشباه الموصالت بوجود تغذیة 

مرتدة ضوئیة
2004دكتوراهالفیزیاءالتربیةالموصل

حسین علي محمد 1632
Bi2 Ba2 Can-1 Cunدراسة تأثیر درجة حرارة التلبید على مركبات 

O2n+4الفائقة التوصیلیة
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

حیدر سعد عبد 1640
الباقي

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتكشف االهداف للصور عالیة التمییز باستخدام تقنیات المرشحات الرقمیة

محمد محمود صالح 1642
قدرة التحلیل الطاقي لكاشف األثرالنووي البالستیكي

PM-3552004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتلجسیمات ألفا وتأثیر المعالجة الحراریة

رافـــع عبد اهللا منیـف1644
درجــات الحرارة دراســــة الحرارة النوعیــة لمركبــــات العناصــر النــادرة مـــع النیكل فـي 

الواطئة
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتدراسة أداء منظومة الثنائي اللیزري لقیاس بعد الجسم سناء ریاض موسى 1648

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتتفاعل شعاع لیزر ثاني اوكسید الكاربون المستمر مع المواد شبه الموصلة هاني هادي احمد 1654

1659
عبد الستار احمد 

عیسى
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتتصمیم ودراسة اداء مقیاس الجریان اللیزري
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1677
كوكب داود سالم 

البدري
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتالخالیا الشمسیة باستخدام أنواع جدیدة من المركزات الشمسیةتحسین كفاءة أداء 

1685
سمین فاضل محمد 

البیاتي
دراسة تراكیز الیورانیوم المنضب والتلوث األشعاعي في ترب منتخبة  في 

محافظة التأمیم
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

1686
سفیان حواس 

حمیدي حسین 
دراسة تركیز الیورانیوم المنضب والتلوث األشعاعي في ترب منتخبة من محافظة 

صالح الدین
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

صباح یوسف حسن2580
تحدید تراكیز الرادون والیورانیوم ونظائر مشعة أخرى في أنواع مختلفة من المیاه 

نینوى الطبیعیة في محافظة 
2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

لیلى عبد السالم 2595
محمد

-دراسة خواص الكهروحراریة لمركبات كرومایت المغنسیوم
ZnxCr2o4mg1-xزنك

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

mg-1زنك-دراسة الخواص الكهربائیة والحراریة أللومینات المغنسیوممعتز صالح حسن2613
znxah2o4x

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

2004ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداددراسة طاقة الجهد لجزئیة فلورید الهیدروجین في الحالة المستقرة والمتهیجةستار حسین سلیم2952
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریتتقییم كفاءة تقنیة المؤزائیك الرقمي للصور الفضائیةحسین شهاب عبد1643



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٨٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عدنان رعد أحمد1646
دراسة الخواص الفیزیائیة لراتنج البولي أسترغیرالمشبع المقوى بمواد طبیعیة 

كبدائل صناعیة
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

1955
نزیهة نصار عنیزان 

كسار 
للعدسات MTFتصمیم ودراسة منظومة بصریة لقیاس دالة االنتقال البصري

في المنطقة تحت الحمراء
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةتكریت

2556
معتصم محمود 

یوسف 

) لحساب مستویات الطاقة IBM-1استخدام أنموذج البوزونات المتفاعلة (
-١٩٢واحتمالیة االنتقاالت الكهربائیة المختزلة لعدد من نظائر البالتینیوم 

١٩٨Pt
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

2566
ایفان بهنام كرومي 

فرنسو 
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلAlGaAsتأثیر الضغط الهدروستاتیكي على معلمات لیزر شبه موصل نوع 

كالیوم -تاثیر التلدین الحراري في الخواص الكهربائیة والضوئیة الغشیة المنیوم عبد الخالق ایوب2571
ارسناید العشوائیة

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل

یاسر یحیى قاسم2574
المشعع CR-39اعتمادیة معدل قشط االثر على العمق لكاشف االثر النووي 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلبكاما لطاقات مختلفة لجسیمات الفا

فتحي محمد جاسم2578
تأثیر المجال المغناطیسي المحوري في متغیرات بالزما التفریغ التوهجي المستمر 

في غاز النتروجین عند الضغوط المعتدلة 
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٨٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلتوزیع النورانیة السطحیة في المجرات االهلیلیجیةعمر باسل محمد2584

ثامر جمعة محمد2620
دراسة نظریة للعالقة بیناالعلومات الفیزیائیة واالعلومات البیولوجیة في تفاعل 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلالجسیمات المشحونة مع خالیا الثدییات

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلدراسة عن االشعاع الشمسي في مدینة الموصل لمیاء محمد فائق2622

حساب طیف األشعة تحت الحمراء لجزیئة الفورمالدیهاید باستعمال برامج الكم لینـــــا مجیــــد حیــــدر 2944
شبه التجریبیة

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

وفاء احمد حدید2945
تعیین معامالت التوزیع الزاوي بطریقة الرسم البیاتي وتعیین نسب الخلط ألشعة 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد)ny,nكاما من التفاعالت(

2951
سوزان مسعود 

موسى 
-PVCسیرامیك -دراسة الخصائص العزلیة والبیزوكهربائیة لمتراكبات بولیمر

PZT
2005دكتوراهالفیزیاءالتربیةبغداد

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادIiَدراسة تاثیر التركیز ونوع المذیب علىالخواص الطیفیة لصبغة اللیزر احمد علوان مهدي2957

تغرید مسلم مریوش2958
تصفیة البنیة البلوریة لعدد من مساحیق االكاسید المعدنیة بتوظیف تحلیالت 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادریتفلد البرمجیة

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصلتحلیل المراحل الثالث للتلبید باستعمال البرمجة الخطیة  حنان كاظم حسون 2959
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٨٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

موسى 

2960
تغرید عبد الجبار 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادنسب الخلط ألشعة كاما من التفاعالت النوویة     یونس

2961
عبد الرحمن آدم 

أحمد عامر 
خواص االفالم االشعاعیة المستخدمة في التشخیص الطبي  و توكید الجودة 

لبعض أجهزة األشعة  السینیة
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادالثنائیة البصریةذي االستقراریةinsbحقن الحامالت في النبیطة الكهروبصریةعقیل رزاق صالح2962

االن عثمان سعید2963
نیوترون مع -قوانین شبه تجریبیة لحساب الحصیلة النیوترونیة من تفاعالت الفا

العناصر الخفیفة
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداد

2964
محمد عبد النبي 

ثجیل
-Crو المیكانیكیة للموصالت المفرطة  (تحضیر و دراسة الخواص التركیبیة

العالیةTc) ذات 1212
2005دكتوراهالفیزیاءالتربیةبغداد

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادحساب قوى االنتقال الشعة كاما الناتجة من تهیج كولوم وتفاعالت االیون الثقیلفاطمة عبد االمیر2965

2966
مصطفى كامل 

جاسم
2005دكتوراهالفیزیاءالتربیةبغداداالنتشار الشاذ نتیجة الالستقراریة التاینیة في مولدات الماغنیتوهایدروداینمیك 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغدادالتقییم البصري باستخدام كامیرات مختلفة الغراض الدفاع المدنيوعد نجم عبد اهللا2967
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2968
وسن علي خضیر 

الدلیمي
2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداداعتماد ثابت انتشار الغاز في الزجاج و المعادن على درجة الحرارة 

2005ماجستیرالفیزیاءالتربیةبغداددراسة خواص الموالیت المحضر من مواد محلیةسهامة عبد حسین2969
2006ماجستیرالفیزیاءالتربیةالموصل(٥٥-٩٠لبعض العناصر ذات األعداد الذریة من) Kα1/Kβ1السینیة) (حساب نسبة شدة األشعة لبنى حقي اسماعیل1491

أثر إستخدام إنموذجي سكمان ورایجلوث في التفكیر االستداللي والتحصیل وعد محمد 872
العلمي لدى طالب الصف الخامس العلمي في  مادة الفیزیاء

2002دكتوراه الفیزیاء التربیة بغداد

1440
أمید شیخ رحیم 

2003ماجستیرالكرديالتربیةبغداددور صحیفة ( ثَیشكةوتن ــ التقدم ) في ازدهار األدب الكرديشمس الدین 

234
نجالء فوزي احمد 

جمعة الطائي
2002ماجستیر الكیمیاءالتربیة الموصل غیر المشبعة –دراسة بعض تفاعالت مركبات الكاربونیل الفا، بیتا 

34
هالل مسعود عبد 

اهللا
PVAتحضیر وتشخیص ودراسة الخواص المیزوموزیة لبعض مشتقات   

ولسلسلة مركبات حلقیة غیر متجانسة
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

2002الكیمیاءالتربیة الموصلتحسین العدد االوكتاني للنفثا العراقیةوجدان محمد صالح50



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

277
محمود عبد السالم 

محمد عبد اهللا 
الحافظ

تصمیم تعلیمي لتمارین الكیمیاء الفیزیاویة واثره في تنمیة عملیات العلم 
والتحصیل الدراسي

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیة الموصل

284
انتصار عبد اهللا 

محمد العبیدي
كلوریدات الجرماثیوم تحضیر ودراسة عدد من معقدات التایزونات المعوضة مع 

)IV) والقصدیر (IV(
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

احمد ثامر سالم319
دراسة في االستخالص بالمذیب للكادولینیوم الثالثي باستخدام الكاشف سودان 

Bبالك 
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

روعة أمیر إیلیا 343
حداد 

) II) والنحاس (II) والنیكل (IIتحضیر معقدات قواعد شیف المالح الكوبلت (
وتشخیصها مع الدراسة البایولوجیة لبعضها 

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

350
فراس محسن جمعة 

العیساواتي
التقدیر الطیفي لعدد من المركبات الفینولیة والدوائیة بوساطة تفاعالت االقتران 

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلالتاكسدي العضوي

374
محمد سالم شیت 

العنزي 
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلتطویر طرائق طیفیة لتقدیر الباراسیتامول والهستامین وبعض ادویة السلفا 

ایناس عبد علي491
المتجانسة التي تحضیر بعض الحلقات الخماسیة والسداسیة والسباعیة غیر 

تحتوي على ثالث ذرات مغایرة
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عمار جاسم محمد493
دراسة قابلیة االمتزاز لبعض الفینوالت من محالیلها المائیة ودراسة حركیة 

اكسدتها باستخدام السیریوم الرباعي
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

510
انور عباس محمد 

الجوراني
مدى تمكن طلبة كلیة التربیة ((ابن الهیثم )) من المهارات العملیة الالزمة 
لمدرسي الكیمیاء فیالمرحلة الثانویة وعالقته بأتجاهاتهم نحو مهنة التدریس

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

اریج علي جار اهللا512
N4الحلقیة الكبیرة رباعیة السن نوع تحضیر وتشخیص بعض اللیكاندات

CoII ،NiII, CuII,ZnII, CdII, ReVومعقداتها مع 
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

مهند عبد اللطیف 513
محمود

-ثنائي فنیل-٥,٥تحضیر ودراسة طیفیة وبایلوجیة لبعض مشتقات المركب 
ایمیدازولیدین دایون الجدیدة٢- ،٤

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

احالم علي حمود523
اثر استخدام التعلم التعاوني في تحصیل طالبات الصف الخامس العلمي في 

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغدادمادة الكیمیاء وتفكیرهَّن العلمي 

529
نجوى اسحق عبد 

اهللا
واإلندیوم باستخدام اإلیثرات بناء وتوصیف أقطاب انتقائیة سائلة جدیدة للیوروبیوم 

التاجیة في الوسیط    بولي فنیل كلوراید   
2002دكتوراهالكیمیاءالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

انعام هاشم ابراهیم 538
الحربي

)) احادیة وثنائیة Cu(II) ,Co(II), Ni(IIتحضیر وتشخیص بعض معقدات (
N6النواة مع لیكاندات حلقیة سداسیة السن نوع 

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

ابتسام محمد شعبان 557
١.٣اوكسادایازول٤-.١.٣تحضیر ودراسة بعض من معوضات 

ترایازول ذات الفعالیة البایولوجیة المتوقعة٤-.١.٢ثایادایازول
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

582
مشعل ولید ابراهیم 

علي
) حاویة على مزیج من اللیكاندات IIوالنیكل () IIتحضیر معقدات للكوبلت (

ودراسة تحللها اشعاعیا
2002الكیمیاءالتربیةالموصل 

عالء فراك حسین2129

,+Eu3+, Sm3سائل ألیونات الالنثانات      (-دراسة حول استخالص سائل
Gd3+, Dy3+, La3 مع الحوامض االمینیة الكالیسین والتربتوفان ( +

الفصل -تربتوفان  -DL-اسیتایل-Nكالیسین و -اسیتایل-Nومشتقاتها 
التطبیقات التحلیلیة-االستخالص العكسي-تحضیر معقداتها- التتابعي

2002دكتوراهالكیمیاءالتربیةبغداد

109
یونس اسماعیل 

حسن خلیل
في محیط T-دراسة مركبة ومیكانیكیة اكسدة بعض السلفواوكسید بالكلورامین 

حامض الهیدروكلوریك
2003ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

جنان محمد محمود508
) مع دراسة استقراریتها تجاه V,VIIتحضیر وتشخیص بعض معقدات الرینیوم (

اشعة كاما 
2003ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1269
محمد غازي عبد 

الكریم الدلیمي
) من مخلفات حرق الوقود II) والنیكل (IVوالتیتانیوم ()Vاستخالص الفنادیوم (

)٦-كراون -١٨- الثقیل بوساطة بولیمر االثیر التاجي (متعد ثنائي نیزو 
2003ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت 

دینا احمد هاشم 1286
العبیدي

2003ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغدادتصلب الشرایین المبكر لالعمار دون االربعین 

1308
أحمد عبد الستار 

ارزوقي
تحضیر بعض مشتقات القواعد النتروجینیة المتآصرة مع الفلزات  ودراسة فعالیتها 

الحیویة
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت

1634
كامران شكر حسین 

الدلوي
في أنتشار أمراضEو   Cدراسة حول دور بعض العناصر النزرة وفیتامیني 

الغـدة  الدرقیة في  وسط و جنـوب العراق  
2004دكتوراهالكیمیاءالتربیةتكریت

غسان برهان یعقوب1651
تحضیر وتشخیص مشتقات االماید لحلقة الترایازول وبولي استرات حلقة 

2004دكتوراهالكیمیاءالتربیةتكریتاالوكسادایازول

2151
عمر عبدالحي 

محمد الطائي
امینو فینول وبعض -الطیفي لبعض االحماض االمینیة وخلیط میتا وباراالتقدیر 

اثیلین-المضادات الحیویة باستخدام الكاشف رباعي سیانو
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2155
احمد مظفر محمد 

صدیق الدباغ
ومشتقاته ودراسة فعالیتها الحیاتیة تحضیر معقدات جدیدة لالوكسادایازول

واقترانها بالكلوتاثیون
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2168
صبحي محسن جار 

اهللا
استخدام تفاعل تكوین معقد الشحنة المنتقلة في التقدیر الطیفي لعدد من االمنیات 

والمركبات الدوائیة
2004دكتوراهالكیمیاءالتربیةالموصل

شهاب احمد یوسف 2382
البخاري 

عزل البروتینات واالجزاء غیر البروتینیة من ثمرتي 
ودراسة Vigna sinensisواللوبیا  Phaseolus vulgarisالفاصولیا  

تاثیراتهما في الفئران
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیة الموصل

2384
واجدة اسماعیل 
عبداهللا الحمداني

تحضیر وتشخیص عدد من معقدات الكوبلتوالنیكل والنحاس مع قواعد شیف 
المشتقة من الهیدرازیدات الحامضیة 

2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2386
حارث محمد سلمان 

العجیلي
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلغیر المشبعة-دراسة بعض تفاعالت مركبات الكاربونیل ألفا ، بیتا

2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلتفاعالت بعض مركبات الكاربونیل الفا بیتا غیر المشبعة مع عدد من الكیتوناتعمر ذنون علي2590

2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلتعیین ثوابت التأین لبعض المركبات المشتقة من البنزوایل اسیتون والداي میدونفداء حسن مرعي 2604
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

قبس ناجي رشید2665
) باستخدام II)وایون البالدیوم(IIدراسة طیفیة لتقدیر ایون النحاس (

Bis(5.5-1.2-Oxadiazole thiol Ethane-2الكاشف
2004ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت

رنـا تـحـســین عـلـي1538
السالسیلیدین أنلین ومشتقاته مع دراسة طیفیة لمعقدات انتقال الشحنة لمركبات 

في مذیبات مختلفةPr(fod)3كاشف اإلزاحة اللنثاني 
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریتدراسة كیمیائیة حیویة الدرار مرضى االخفاق الكلوي في محافظة صالح الدیننادیة احمد صالح2133

2385
ابراهیم علي محمد 

الجرجري
دراسة العوامل المؤثرة على امتزاز بعض اصباغ االزو ومعقداتها على الكاربون 

المنشط
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2496
احالم محمد احمد 

الدباغ
)  لمزیج من IV) والزركونیــوم (IVتـحضیــر ودراســـة عـدد من معقـدات التیتانیــوم (

لیكاندات الزانثیتو سالسالدازین والحوامض االمینیة
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2553
محمد حجي علي 

البدراني
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصلدراسة كیمیائیة للمواد القیریة لصخور منطقة عقرة الجیریة

تحضیر ودراسة عدد من المركبات خماسیة الحلقة غیر المتجانسة ذات الفعالیة احمد وعد اهللا قاسم2605
البایولوجیة المتوقعة

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2606
مآثر عبد اإلله 

حسین 
تعیین ثوابت التأین لبعض االحماض االوكزیمیة والفینولیة المشتقة من المركبات 

وااللیفاتیةالكاربونیلیة االروماتیة 
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2611
انتصار عادل 

شهاب الحمودي
تطویر طریقة طیفیة لتقدیر بعض المركبات االمینیة االولیة باستخدام الكاشف 

فلوروبنزین وتطبیقها على عقار المیتوكلوبرامید-١-ثنائي نیترو-٤,٢
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

سحر علي مصطفى 2614
االتربة المعدنیة الطبیعیة المحلیة الحاویة على معدن الفلسبار دراسة الصفات 

الفیزیائیة والتركیبیة مجال االستخدام في تجزئة النفط العراقي الثقیل
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

Electrodepositionof Chromium fromرنا حسن احمد كلو 2616 Tanning Wastewater2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

بركل سلیمان 2648
مصطفى احمد

Preparationand IdentificationComplexes ofSome
Transition MetalswithDerivatives Hetero Cyclic and

StudyofIts Biological Activity
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریتتكوین واستخالص المزدوج االیوني لبعض العناصر مع العقاقیر الطبیة اسماء أحمد محمد 2668

النسبة الحجمیة للغاز في السائل ومعامالت انتقال الكتلة الحجمیة للسوائل سمكو شریف رحیم2671
الفقاعيااللكترولیتیة في العمود 

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

كاظم خلف هاشم 2680
)    بواسطة بولیمر األیثر التاجي     II) والبالدیوم(IIإستخالص وفصل النحاس(

"٦-كراون-١٨-"متعدد ثنائي بنزو
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةتكریت

2813
محمد بحري حسن 

عبد 
ودراسة Apium graveolensعزل المستخلصات من بذور نبات الكرفس 
تاثیرها في الفئران المعرضة للكرب التأكسدي

2005دكتوراهالكیمیاءالتربیةالموصل

شیماء سمیر 2817
اسماعیل محمد

اوكسادایازول - ٤،٣،١تحضیر ودراسة الفعالیة البایولوجیة لعدد من معوضات 
ترایازول-٤،٢،١ثایادایازول و -٤،٣،١و 

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

طارق حسین مغیر 2943
Tetrakis (amido--٤,٤، -٣,٣تحضیر وتشخیص اللیكند 

diacetylmonoxime) biphenyl ومعقداته ثنائیة النواة مع بعض ایونات
العناصر االنتقالیة 

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

جاسم شهاب سلطان 2946
–bis(2–hydroxyتحضــیر وتشـخیـص بعض  المعقدات ثنائیة النواة للیكاند [

3–formyloxime–5–methyl benzaldimine)–N–ethylene[2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

هند شاكر العبیدي2948
عند مرضى السكر من حالة البروتین الدهني عالي الكثافة والجهد التأكسدي 

النوع الثاني، تأثیر االلبومین یوریا وفترة حدوث المرض
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

رغد أسامه عباس 2949
تأثیر نظام التاصر وألیاف الكفلر على الخواص المیكانیكیة للیوریا فورمالدیهاید 

كالصق لسطح خشب / خشب
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

أحمد محمد عباس2950
دراسة الخواص اللزوجیة والحجمیة للمحالیل المائیة والملحیة لبعض الفیتامینات 

كلفن٣١٠.٥عند درجة حرارة 
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

حسن شمران محمد2953
أمینو هیبیوریك وكاما بیكولین-تحضیر و دراسة معقدات مختلطة لحامض بارا

مع امالح بعض العناصر الفلزیة
2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد

میسون طارق توفیق2954
دایازیبین عن طریق قواعد -٣,١اوكسازیبین    و -٣,١تحضیر معوضات 

2005دكتوراهالكیمیاءالتربیةبغدادشیف

2955
سلمى عبد الرضا 

عباس
2005دكتوراهالكیمیاءالتربیةبغدادبابیضاض الدمفي مصل دم المرضى العراقیین المصابین 

إســراء شكیب عبد 2956
الرزاق 

o–Isopropylidene–L–ascorbic acid–٥,٦تحضــیر وتشـخیـص اللیكاند 
ومعقداته مع بعض ایونات العناصر

2005ماجستیرالكیمیاءالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1541
نجــوى موسـى 
لطـیف الكریمـي

تطویر طریقة طیفیة لتقدیر عدد من  االحماض االمینیة  وامینات اولیة باستخدام 
الكاشف  

رباعي سیانوكوینون ثنائي المیثان-´٨،٨، ´٧،٧
2006ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

2576
هبة عبد السالم 

محمد عبداهللا 
والكاتیكول أمینات في تطویر طرائق طیفیة لتقدیر عدد من المركبات الفینولیة 

المستحضرات الصیدالنیة
2006ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

1
میسون عبد حمد 

الجریسي
تحضیر بعض مشتقات المركبات خماسیة الحلقة غیر المتجانسة ودراسة فعالیتها 

البایولوجیة 
2008ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

دراسة تأثیر التحفیز غیر المتجانس الذاتي على حركیة اكسدة بعض االحماض ابراهیم یونس محمد363
االمینیة باستخدام ایون البرمنكات

2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل

361
محمد طه محمود 

خضیر 

التأثیر البایولوجي لمستخلصات بعض النباتات وعدد من المواد الكیمیائیة على 
staphyloجرثومة  coccus aureus المعزولة من حاالت مرضیة

وغیرمرضیة
2002ماجستیرالكیمیاءالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عباس عبید حسین1281
دراسة تأثیر إضافة بعض البولیمرات الهیدروكسیلیة على السلوك اللزوجي 
للمحلول المائي لرباعي بیوتیل برومید االموثیوم في درجات حرارة مختلفة

2002ماجستیر الكیمیاءالتربیةبغداد

35
أحمد موسى عیسى 

المحنة
دراسات في الكیمیاء الحیاتیة للمستضد الخاص بالبروستات في سرطان 

البروستات
2002دكتوراه الكیمیاء التربیة بغداد 

268
أسیل نمیر عبد 

الجبار محمود عبید 
أغا

ودراسة العوامل المؤثرة على قیمها لبعض أصباغ االزو تعیین ثوابت األستقرار
المتكونة من مفاعلة االوكزیمات الفینولیة مع ملح حامض السلفانلیك المؤزوت 

2002ماجستیر الكیمیاء التربیة الموصل 

احمود خلف 328
الجبوري 

البایولوجیة امینو بنزو ثایا زول  ودراسة فعالیتها -٢تحضیر بعض مشتقات 
ضد حشرة الخابرا

2002ماجستیر الكیمیاء التربیة الموصل 

المكونات الدهنیة وتركیبة الحوامض الدهنیة في مصل الدم لالشخاص الذین امیرة عزیز الجریسي 329
یتناولون منتجات االلبان وفي اللبأ  والحلیب الناضج لالمهات   

2002دكتوراه الكیمیاء التربیة الموصل 

331
عمار حمدون 

الخزرجي 
2002دكتوراه الكیمیاء التربیة الموصل تحضیر الكاربون المنشط من المخلفات النفطیة الثقیلة بالمعالجة الكیمیائیة

527
ساهرة صادق عبد 

الرزاق العاني
جنوب تأثیر نهر دیالى على الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لنهر دجلة في منطقة 

بغداد
2002دكتوراه الكیمیاء التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

883
عامر جبار جراد 

الحمزاوي 
أستیل كالیسین مع امالح بعض N-تحضیر وتشخیص معقدات المشتق  

العناصر الفلزیة
2002ماجستیر الكیمیاء التربیة بغداد 

عمار جاسم الزیدي 943
من محالیلها  المائیة ودراسة حركیة دراسة قابلیة األمتزاز لبعض الفینوالت
أكسدتها بأستخدام الـسیریوم  الرباعي

2002دكتوراه الكیمیاء التربیة الموصل

عمر یونس محمد 1385
العباسي 

المنقى دراسة تثبیط فعالیة متماثالت غیر متجانسة النزیم بولي امین اوكسیدیز
جزیئا من السائل المخي الشوكي عند االطفال المصابین بالتهاب السحایا 

البكتیریة
2003ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصل

1069
خالد أحمد عوید 
شویخ المعماري

دراسة تأثیر التحویرات التركیبیة على إنتاج الكاربون المنشط من المخلفات 
الكیمیائیةالنفطیة الثقیلة بالمعالجة 

2003دكتوراهالكیمیاء التربیةالموصل

1384
محمد حازم صبري 

المشهداني
إنتاج بعض انواع الزیوالیت من خام البنتونایت واستخدامها في المعاملة الحفازیة  

للكیروسین
2003ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصل

2004ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصلالبنتونایت-الحفازي واألكسدة من خامتحضیر بعض حفازات الحل كنعان رمضان احمد 2587

2588
اوس نزار عبد 

العزیز 
2005ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصلدراسة الخواص الریولوجیة لالسفلت المحور بالبولیمرات
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2608
عالء عبد العزیز 

احمد محمود 
2005ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصلفي المحالیل المائیة باستخدام أشعة كاماالتحلل اإلشعاعي لالدینوسین

2612
مـي غانم أمــین 

الدبــاغ
دراسة طیفیة لمعقدات انتقال الشحنة لمركبات السالسیلیدین انیلین ومعوضاته مع 

كاشف االزاحة اللنثاني في مذیب السایكلوهكسان
2005ماجستیرالكیمیاء التربیةالموصل

2586
صهباء علي احمد 

السبعاوي
معقدات الكوبلت والنیكل والنحاس لمشتقات الهیدرازیدات الحامضیة مع دراسة 

لخصائصها البایولوجیة 
2004دكتوراهالكیمیاء التربیةالموصل

1249
نجلة هشام طاهر 

العبیدي

الكروم الهالمي، دراسة الخواص صخور نینفایت السیلیكیة، التطعیم باوكسید
الفیزیائیة والتركیبیة ومجاالت االستخدام في تقنیة االستخالص بالحالة الصلبة 

لفصل زیت الزیتون العراقي البكر
2003دكتوراهالكیمیاء التربیةالموصل 

رجاء سباهي 13
DE MARGUERITE DURAS

ENTRE LA REALITE ET LE ROMAN
LE JEU AUTOBIOGRAPHIQUE

2002ماجستیر اللغاتالتربیةبغداد 

مهدي خلف الجنابي413
Functianal Eauval Int In obligatory and optional shipsin transl

ation
2002ماجستیراللغة االنكلیزيالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

759
مؤید ناجي احمد 

السامرائي 
the effect of using the in tegrative …….2002ماجستیراللغة االنكلیزيالتربیةبغداد

منال جاسم محمود1000
تقصي مدى قدرة  طلبة الجامعة  العراقیین متعلمي اإلنكلیزیة على تمییز 

tالتراكیب المكونة من األفعال المساعدة والوجه التام واستخدامها 
2002ماجستیراللغة االنكلیزيالتربیةبغداد

1002
احـمـد محـمـد صالـح 

ذنـون الجبـوري
2002ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة تكریتاستخدام العراقیین دارسي اللغة اإلنكلیزیة لغة اجنبیة ألشكال التخاطب

دراسة تبادل االدوار الكالمیة في اثنتین من مسرحیات الفصل الواحد : (الغرفة) زینب علیوي سلومي1163
و (نهایة اللعبة) لبیكتلبنتر

2002ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةبغداد

176
االء حسن محمد 

2003ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة بغدادمشكالت المطابقة في الترجمة من العربیة الى االنكلیزیةتالعبیدي

1260
زینب كاظم عكاب 

فلیح 
اإلنكلیزیة لغة أجنبیة على تمییز واستخدام تكملة قابلیة الطلبة العراقیین متعلمي 

الصفة
2003ماجستیر اللغة االنكلیزیةالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

نبراس جواد كاظم1327
VICTORIANANTI-VICTORIAN WOMEN

A STUDY OF THE NONCONFORMING WOMEN IN
SELECTED NOVELS by GASKELL, ELIOT ANDHARDY

2003ماجستیراالنكلیزیةاللغة التربیة بغداد

1417
ندى صحن عبد 

العزیز
قابلیة الطلبة العراقیین متعلمي اإلنكلیزیة لغة أجنبیة على تمییز واستخدام مؤدى 

2003ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةبغدادتراكیب األمر.

1601
انسام ریاض عبد 

اهللا

OUTSIDERS AND THE IMPACT OF
THE AGGRESSIVE FORCES ON THEM
IN SELECTED PLAYS OF HAROLD PINTER

2003ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریت

2003ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریتدراسة مقارنة ااحذف في التراكیب المضمنة في االنلكلزیةمحمود عباس داود1619

1683
صفوان حسین عبد 

الدورياهللا 
2003ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریتتحلیل نحوي وداللي للمراسالت التجاریة المكتوبة باإلنكلیزیة في العراق

2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریتتأثیر المشاكل السمعیة على الفهم والتكلم هدیل كامل علي1620

1638
احمد حساني یاسین 

العباسي
2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریتدور موقف سیاق الكالم في المعنى المقصود للمتكلم 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1647
حاضر حسین عبود 

الدراجي

في كلیتي التربیة والتربیة للبنات األخطاء التي یرتكبها طلبة قسم اللغة األنكلیزیة
/ جامعة تكریت في أفعال التوجهات التي تشمل الطلب، واألمر، والدعوة، 

والعرض
2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریت

1680
حنان  خطاب عمر 

2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةتكریتالغموض اللغوي في الوصفاحمد

1949
عبد الرزاق حاتم 
علي

2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةبغدادتحلیل لغوي لظاهرة االستعارة من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنكلیزیة

أحمد حمید عبید 1959
الدلیمي

2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیةبغدادـ  أف سكـوت فتزجرلدألم و إحباط الشخصیة الرئیسیة في روایات مختارة ل

621
أحمـد صاحـب جابـر 

مبـارك
اسـتعمال متعلمي اللـغة اإلنـجلیـزیة لغة  أجنبیة من العراقیین لبعـض األدوات 

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة التربیة القادسیة التلطیفیـة

دنیا مقداد عجام 626
دور التراكیب المصدریة َمْعَلمًا إسلوبیًا 

في قصص قصیرة مختارة لجیمس جویس ، فرجینیا وولف و كاثرین مانسفیلد
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة التربیة القادسیة 

عبد الستار السلماني 779
تقصي الصعوبات التي یواجهها متعلمو اللغة اإلنكلیزیة العراقیون المتقدمون في 

صیغ األفعال في الجمل غیر المستقلة
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2550
میس هیبت حمید 

الصافندي
2013ماجستیراللغة العربیةالتربیةكربالءدراسٌة في الموضوِع والفنِّ -شعر علي الفتَّال

42
امجد محمد محمود 

ربابعة
2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة الموصلصورة المحارب في شعر أبي تمام

خالد فزاع81
التضمین في العربیة مع تحقیق كتاب االلوسي (اِلجوهر الثمین في بیان حقیقة 

التطمین )
2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیة القادسیة 

2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیة القادسیةالحروف االحادیة الثالثیة غیر العاملة في اللغة العربیةسهیل نجمان 82

390
سهام حسن جواد 

السامرائي
القیم االخالقیة واالجتماعیة والفكریة في وصایا عصر ماقبل االسالم الشعریة 

والنثریة 
2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیةتكریت

2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیةالقادسیةدراسة داللیة-اسالیب التأكید في نهج البالغة اصیل محمد كاظم 624
2002ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالبنیة السردیة في شعر نزار قبانيانتصار جوید عیدان911

1011
شروق عبد المجید 

2002ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغداداألحالف في الشعر العربي قبل اإلسالمسلمان  الخطیب
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1296
نصیف جاسم محمد 

الخفاجي
2002دكتوراهاللغة العربیةالتربیةبغدادمعانـي القـرآن  بین األخفش والفّراء دراسة لغویة موازنة

2002ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتالحجة النحویة عند األعلم الشنتمريعبد اهللا خلف صالح 1687

78
عـواد كاظم لفتة 

الغــّزي
2003ماجستیر اللغة العربیةالتربیة القادسیة دراسة موضوعیة وفنیةقیس بن الحـُـَداِدیَّة

1051
حامد محمد طه 
أحمد السویداني

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصل١٩٩٠-١٩٨٠العالقات العراقیة التركیة 

1053
ضیاء حسن محمد 

الكنیبص
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصلالالمساس في التعبیر القرآني 

عبد الجبار احمد 1084
صالح 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصللغات العرب في كتاب معاني القرآن للفراء

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةالموصلجذر الحاء والیاء المشددة ألفاظه ودالالته في القرآن الكریمباسـل خلـف حمـودي1092

رنـا زهیـر خیـري 1153
محمـد ابو الخــام

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصلهـ)٨٥٢-هـ ٧٧٣الدرس البالغـي في كتـاب فتح البـاري للعسـقـالنــي (

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالفـــــرزدق بین ناقدیه قدیما وحدیثاعبــــد اهللاسهیــــل1292
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1295
نسرین عبد اهللا 

شنوف 
2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةبغدادالبحث الصرفي في الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة 

1297
كاظم هاني یاسین 

التمیمي
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادشعر أبي عبد اهللا بن الحداد األندلسي

محمد علوان لطیف 1303
الجبوري   

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتصیغة َفِعْیل في القرآن الكریم                         

1304
مها محسـن هزاع 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتایات العدد في القران الكریمالبیاتي                 

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةتكریتم١٩٨٨-م ١٩٦٨فن القصة والروایة في الموصل مابین ظاهرنوري محمد 1309

مظهر عبد علي 1310
جاسم 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالصحابي عبادة بن الصامت  وأثره في خدمة االسالم

رنا طه رؤوف1318
TheCentral Meaning and the Marqinal Meaning Between

Linguists and Eloquent
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغداد

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةبغداداالیات القرانیة االمتعلقة بالرسول محمد صلى اهللا علیه وسلمعدنان جاسم محمد1340
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالشاعر العراقي المعاصرتأثیر الّتشكیل في رؤى قیس صبیح غمیس 1348
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1351
خالد شكر محمود 

صالح 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادفنیة  -شعر الرصافي الرفاء البلنسي دراسة موضوعیة 

1363
حافظ محمد عباس 

درویش 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادوحدیثـاً ُكثَیِّـــر َعــــزََّة بیـن ناقدیـه قدیمـًا 

ستار عباس محل 1369
الدلیمي 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالشعر المربدي في التسعینیات

1371
عبد اهللا خلف صالح 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتالحجة النحویة  عند األعلم الشنتمريالجبوري 

1373
إیاد سالم صالح 

السامرائي 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتاختالف الرواة عن نافع دراسة لغویة 

1375
عائشة أنور عمر 

محمد 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتهـ٦٥٦الصداقة والصدیق في الشعر العباسي حتى سنة  

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادحســـْین بن عليٍّ الُعشـاريِّ شعــر هاِشم حسین عباس 1419
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادالحجازیات في شعر العصر العباسي الثانيزهرة خضیر عباس 1422
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1424
حسن احمد مهاوش 

العزاوي
حتى القرن السابع  الجهود الصوتیة في كتب البالغة العربیة من القرن الثالث  

الهجري
2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةبغداد

1429
سـعدیة صـبري 

محیسـن 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغداده٣٣٤-ه ١٣٢الـرومیـات في شـعرالـعصرالـعباسي األول

صباح عالوي خلف 1459
الّسامرَّائيّ 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغدادسیبویه ومعاني القرآن للفراءظاهرة الوجوب النحوّي في كتاب 

1483
ضیاء عذیب لهمود 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصل-غلــــواء نموذجـــًا -الحكایة الشعریة في األدب العربي الحدیثالزیدي 

1600
عباس محمود 

عباس
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتاللغة العربیةأبو الفضل الرازي وجهوده في 

1616
عارف عبد اهللا 
محمود األحبابي

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةتكریتالثأر في الشعر العربي قبل اإلسالم

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتخدیجة الحدیثي وجهودها النحویةأمل صالح مهدي1624

أسماء صابر جاسم 1671
دراسة موضوعیة وفنیة–المضامین التراثیة في شعر أبي العالء المعري 

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

واقدة یوسف كریم1672
–هـ جمع ٦٣٥–٩٢شعر المرأة األندلسیة من الفتح إلى نهایة عهد الموحدین 

تحقیق-دراسة 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریت

1688
فالح حسن محمد 

خضر 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتهـ )٧٤١-هـ ٦٩٣التسهیل لعلوم التنزیل ( 

طالل وسام احمد 1305
البكري 

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیةتكریتهـ)٥٦٩أبو العالء العطار وجهوده اللغویة (ت 

1376
حسین خلف صالح 

الجبوري 
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتجهود  علماء العربیة في دراسة  المصّوتات في ضوء الدرس الصوتي الحدیث 

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیةالموصلالجملة التعلیلیة في القرآن الكریممحمد هالل برجس1436

1475
أمین لقمان محمد 

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیةالموصلاّنظام االْشِتقاقي في اُلجملة الَعربّیةالحبارأمین

1609
فیحاء قحطان 
ممدوح النعیمي

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتجهود سلیمان الجمل الصرفیة في ماشیة على تفسیر الجاللین

1611
فلیح مضحي أحمد 

سالم السامرائي
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتخالد علي مصطفى دراسة فنیةشعر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1628
قیس خلف إبراهیم 

البیاتي
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتهـ٢٠٧-هـ١٤٤جهود الفراء البالغیة في كتابه : معاني القرآن 

1630
نایف عبد اهللا 

محمود الجبوري
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتأدیباً الخلیفة أبو جعفر المنصور 

سوسن هادي جعفر 1633
البیاتي

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیةتكریتالبابلیة والسومریة دراسة في تشكلها السردي-أساطیر العراق القدیم

1650
احالم اسماعیل عبد 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتتألیف : مال بیروتشرح تصریف المال علي األشنويالكریم شهاب 

1657
نافع حماد محمد 

الموروث الشعبي في شعر الرّوادالسامرائي
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریت

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتمرویات ابي حنیفة الدینوري اللغویة في النباتطالب خلف جاسم 1668

علي صلیبي مجید 1682
المرسومي

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریتالقصیدة المركزة ووحدة التشكیل دراسة فنیة في شعر الستینیات في العراق
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1704
عبد اهللا خلیف 
خضیر عبید 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصلالتوازي التركیبي في القرآن الكریم

1947
صالح سایر فرحان 

العبیدي
وِمَیِة ِللَشیِخ َداُود بِنَ سلَمانَ  2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریت)م١٩٤١هـ ـ ١٣٦٠الَتكِریِتي ( َشرُح َمنُظوَمِة اآلجرُّ

احمد عطیة علو 2034
الجبوري

2004دكتوراهالعربیةاللغة التربیةتكریتالخالف الصوتي عند القدماء والمحدثین  

2035
احمد خضیر محمد 

خالد الجبوري 
هـ) في كتابه (اإلیضاح في القراءات) ٥٠٠الجهوُد الصوتیَُّة لألندرابّي (ت بعد 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةتكریت(دراسة مواِزنة)

2150
غانم صالح سلطان 

الحمداني
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصلالرمــــز في مسرح علي عقلة عرسان

2152
شذى مظفر مال اهللا 

العجاج 
اثر استخدام طریقة المناقشة في تحصیل طالبات الصف الخامس االدبي في 

مادة االدب والنصوص واتجاهاتهن نحوها
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیةالموصل

علیاء حكیم  محسن 2039
الكریم  وتعابیره في شعر أوائل فحول العصر األموي دراسة الفاظ القران 

موضوعیة فنیة
2005ماجستیراللغة العربیةالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

صـدام مجیـد داود1275
العّلة النحویة في إعراِب الِقراَءاِت  الَسبِع وعللها البن خالویه  الَهَمذاني ( ت 

هـ ) ٣٧٠
2012ماجستیراللغة العربیةالتربیةدیالى

99
سالم محمد ذنون 
علي العكیدي 

2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة الموصل -دراسة تأویلیة -الرفض في شعر أبي تمام 

113
ضواء محمد صالح 

عبد القادر محمد 
أغا الطائي

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل الفعل المزید في شعر بدر شاكر السیاب  مجموعة أنشودة المطر إطاراً 

121
حربــي نعیم محمد 

الشبلي
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة القادسیة المكـــان في شعر أبي العالء المعري

) في القرآن الكریم  دراسة uآیـات الدعـوة والبشرى والثنـاء في قصـة إبراهیم (محمد خلیل ابراهیم195
بالغیة داللیة 

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة تكریت 

265
ِنـَعـم هاشم خالد 
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیةالموصل الطـباق في القرآن الكـریم (دراســة بـالغـیـة)سلیمان الجماس

2002دكتوراه اللغة العربیة التربیةالموصل الضمیر المبهم في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة عبد الرحمن عزیز 298
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

317
محسن جبار 

عبدالحسین الخزاعي
2002دكتوراهاللغة العربیة التربیة بغدادشعر االسرى العراقیین في معتقالت إیران

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل األسالیب اإلنشائیة غیر الطلبیة في أحادیث ریاض الصالحین للنووي احمد محمد امین 330

364
سامي شهاب احمد 

الجبوري
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل شـــــعر ابـن الجـــــوزي (دراسة اسلوبیة)

372
نوفل حمد خضر 

الجبوري
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل الحـــــــوار في شعــــر عبد اهللا البردونـــي

2002ماجستیراللغة العربیة التربیة بغدادالتوجیة البالغي لالختالف في االیات المتشابهاتوسن صالح 425

433
بشار سعدي 

التكریتي 
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة تكریت الرفض في الشعر العربي في عصر صدر االسالم 

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة تكریت الجملة في شعر آبن زیدونعبیر عزیز عالوي 434

586
عـلـي غانـــم سعـــد اهللا 

حســــین الذنــــون 
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل المبـــــارك  دراســـة موضوعیة فـنـیــةشعــر عبــد اهللا بــن 

630
محمد جاسم جفات 

العادلي 
تقویم مستوى تحصیل طلبة اقسام اللغة العربیة لكلیات التربیة في الجامعات 

العراقیة في البالغة
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة القادسیة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد خـطـب نـهـج الـبـالغـة  بـحث فـي الـداللـةاحمد هادي زیدان 679

هدى الریس 743
صیل طالبات الصف الثاني أثر التعلیم المبرمج باستخدام الحاسوب في تح

في مادة االمالءالمتوسط 
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد 

)عقید خالد العزاوي 744 األسالیب البالغیـــة في تفسیر نظــم الدُّرر في تناســب اآلیـــات ( ـوالّســـور )
( هـ٨٨٥للبقــاعي ت 

2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة بغداد 

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیةبغداد-دراسة وتحقیق-هیكل معونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب البن علي قائد عبده سنان748
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد ضیاء الدین بن العلج  وكتابه البسیــــط في النحــو  جمع وتحقیق ودراسة هناء صالح العنزي 749

765
رمضان محمود 

الباالني 
2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة بغداد القراءة والتأویلِشْعُر المَعرِّّي مْن منُظور

منتهى الزیرجاوي 767
أثر أسلوبي التصحیح التحلیلي واألنطباعي في األداء التعبیري لطالبات الصف 

الخامس األعدادي
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد 

أحمد هاشم أحمد 807
السامرائي

ْرِفیَِّة َحتَّى ِنهاَیِة الِقْرِن الثّاِلِث الِهْجِريالدَّْرُس  2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة بغداد الَّلهجي في الُكُتِب النَّْحوّیِة والصَّ
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

809
صفاء غازي كامل 

شاهین
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد هـ ) دراسة لغویة ـ نحویة ـ صرفیة٣٧٠كتاب الموازنة بین الطائیین لآلمدي ( ت

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیةبغدادالمجید في اعراب القران المجیدشنشول فریج810

823
علي سعد مخلف 

العبیدي 
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة بغداد دراسة موضوعیة وفنیة-شعر ابي زبید الطائي

2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة بغدادالمحاّجة في القرآن الكریم _ دراسة داللیة اسیل متعب مطرود871

721
عبدالحمید سیف 

أحمد الحسامي
2003دكتوراه اللغة العربیة التربیة الموصل م٢٠٠٠- ١٩٧٠الحداثــة في الشعــر الیمني المعاصـر 

2003ماجستیراللغة العربیة التربیةالموصل(الُمَثلَُّث اللَُّغِوّي) دراسة منهجیة مواَزنة بین البطلیوسي والفیروزآبادي والخلیليمیثم محمد نوري2624

محمود عاید عطیة 975
المتیوتي

2004ماجستیر اللغة العربیة التربیة الموصل القیمة في الخطاب النقدي

2601
احمد عامر سلطان 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیةالموصلدراسة بالغیة-ایات االنواء الجویة في القران الكریمالدلیمي

2617
نفلة حسن أحمد 

العزي 
2005ماجستیراللغة العربیة التربیةالموصلالسرد في قصص أنور عبد العزیز القصیرة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2005دكتوراهاللغة العربیة التربیةتكریتالباري دراسة لغویة نحویةروایات الحدیث النبوي الشریف في فتححكم عمر وهیب 2646

2666
ُمَهنَّد مجید برع 

العبیدي
هـ    ١٢٠٩سكب اَألدِب على المّیِة الَعَرِب لسلیمان بك بن عبد اهللا بك الشاوي ت 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیةتكریتم دراسة وتحقیق١٧٩٤

2669
عبد العظیم فیصل 

صالح 
2005دكتوراهاللغة العربیة التربیةتكریتالرسائل الشعریة في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي دراسة موضوعیة فنیة

2697
ابراهیم مصطفى 

حمد
2005ماجستیراللغة العربیة التربیةتكریتشعر عبد اهللا رضوان

محمود محمد 57
الخمبس 

المجید في اعراب القران المجید من اول سورة االسراء الى اخر سورة الحج 
ه دراسة وتحقیق ٧٤٢للسفاقسي المتوفي سنة 

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیةبغداد 

62
عبد الحسن عبد 

االمیر 
األخطاء النحویة الشائعة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة في العراق ومقترحات 

عالجها
2002ماجستیر اللغة العربیة التربیةبغداد 

1251
عمر محمد عوني 

النعیمي
2003دكتوراهاللغة العربیة التربیةالموصلأسماء اإلشارة في القرآن الكریم (دراسة تأویلیة)

2002ماجستیر اللغة الفرنسیةالتربیة بغدادالنقد االدبي بین التقلید والحدیثمریم عبد محمود16

2002ماجستیر اللغة الكردیة التربیة بغداد اسماء األصوات في اللغة الكردیة، باللهجة (الكرمانجیة الجنوبیة)شــادمـــان ســــاالر 815
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

نـریمـــان

816
ریان عبد الكریم 

علي
أثر تدریس المحادثة بطریقة المناقشة في تحصیل طلبة قسم اللغة الكردیة من 

2002ماجستیر اللغة الكردیة التربیة بغداد غیر الناطقین بها

147
ماجد فیصل مهدي 

الدوري
2002ماجستیرالنحوالتربیةتكریتتوجیه الخالف النحوي في شرح االشموني على الفیة ابن مالك

912
نغم عبد الرضا عبد 

الحسین
دور ریاض االطفال في مستوى تفكیر تالمیذ الصف االول االبتدائي من 

الملتحقین وغیر الملتحقین 
2002ماجستیرریاض االطفال التربیةبغداد

جوري معین علي 1542
الجنابي 

التوافق النفسي االجتماعي لطفل الروضة وعالقته ببعض المتغیرات المتعلقة 
باالم في اثناء 
الحمل والوالدة 

2002ماجستیرریاض األطفالالتربیةبغداد

1418
فراس حربي هاشم 

العتابي
أثر طریقتي االستقصاء والحوار لتحصیل مادة أصول الدین اإلسالمي واالحتفاظ 

به لطلبة أقسام طرائق تدریس القرآن الكریم والتربیة اإلسالمیة 
2001دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

622
عرفات عبد الرزاق 

مطر
2002ماجستیر طرائق تدریسالتربیةالقادسیةدراسة واقع التربیة الصحیة في كتب علم االحیاء للمرحلة الثانویة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1289
رجاء عبد كاظم 

الزوبعي
مشكلة ضعف طلبة أقسام اللغة العربیة في اإلعراب في كلیات التربیة في بغداد 

أسبابها وعالجها
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1298
جیهان ضیاء عاكف 

الصالحي
تقویم كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر مشرفي 

المادة ومعلمیها
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1332
یسرى خلف جاسم 

الكناني
اللغة العربیة واالحتفاظ به لدى اثر طریقة االستقصاء  في  تحصیل قواعد 

طالبات الصف الخامس األدبي
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1333
حیدر خزعل نزال 

الخزرجى

أثر استخدام التحضیر القبلي والبعدي في التحصیل  واالحتفاظ في مادة تاریخ 
الحضارة العربیة 

اإلسالمیة لدى طالبات معهد إعداد المعلمات
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1334
كوثرجاسم عبید 

نصر اهللا
أثر ثالثة اسالیب عالجیة في تحصیل طالبات الصف الرابع العام في مادة اللغة 

الكردیة لغیر الناطقات بها واالحتفاظ به
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

رندة معین راجح 1336
الماضي 

2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغدادأنموذج لتقویم المنهج الدراسي للغة العربیة وتطبیقهبناء 

1339
منصور جاسم محمد 

داود 
اثر تلخیص موضوعات االدب والنصوص في التذوق االدبي واالداء التعبیري 

لدى طالبات الصف الرابع العام
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغدادهـ٣٣٤–هـ ١٣٢اثر القران الكریم في شعر الزهد في العصر العباسي األول هالة فاروق فرج1341

1342
انتصار حامد عبید 

العبودي
أثر اسلوب تحلیل النص في تحصیل طالبات الصف الخامس االعدادي في مادة 

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغدادالتربیة االسالمیة

1349
ساهرة عبد اهللا 

ضاحي
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغدادتقویم تدریس التربیة اإلسالمیة في المرحلة اإلعدادیة وبناء برنامج لتطویره

حسین علیوي حسین 1352
الطائي

الخامس أثر استخدام التغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة في تحصیل طالب الصف 
اإلعدادي

في مادة علم التجوید في اإلعدادیات اإلسالمیة
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1354
إبراهیم أحمد حسن 

العزام
أثر االستراتیجیات القبلیة في تحصیل مادة الثقافة اإلسالمیة واالحتفاظ به لدى 

طالب األول الثانوي في األردن
2003دكتوراهتدریسطرائق التربیةبغداد

2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغدادتقویم امتحان الثانویة العامة في اللغة اإلنجلیزیة للفرع األكادیمي في األردن عطا اهللا عبد ربه 1355
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداداسالیب تدریس التهذیب واالخالق االسالمیة بین االصالة والمعاصرةمحمد یاسین حسین 1357

1364
حاكم موسى عبد 

خضیر 
أثر استخدام ثالث طرائق تدریسیة في التحصیل وتنمیة االتجاه العلمي لدى 

طالب الصف الخامس االعدادي في مادة التاریخ
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1388
حكمت عبداهللا 

الشیخ إسماعیل 
أثر أنموذج التعلم البنائي في إكتساب طلبة الصف الخامس العلمي المفاهیم 

الفیزیائیة وتنمیة تفكیرهم العلمي
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصل

1397
علي فهد علي 

الراوي
تقویم االسئلة الصفیة الشفهیة لمدرسي مادة التربیة االسالمیة ومدرساتها في 

في ضوء تصنیف بلومالمرحلة المتوسطة 
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

اثر نوعي القراءة  الجهریة واالستماعیة في التحصیل القرائي والتذوق االدبي سعد علوان حسن1399
لدى طلبة المرحلة االعدادیة

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1403
وئام عبد الوهاب 

طه
تدریس الروایة في المرحلة الجامعیة دراسة في التدریس المتمحور حول التدریسي 

2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغدادمقابل التدریس المتمحور حول المتعلم

2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغدادبناء برنامج لالستماع لتالمیذ الصف الرابع االبتدائي في ضوء كفایاتهم الالزمةفائــــزة محمد فخري 1406

1407
عدنان عبد الكریم 

محمود 
أثر إسلوب التعلم التعاوني في تحصیل طالب الصف الرابع العام في مادة 

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداداألدب والنصوص

1408
شفاء إسماعیل 

إبراهیم 
مستوى التحصیل النحوي واإلمالئي لخریجي المدارس االبتدائیة في بغداد 

ومقترحات تطویره 
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

انور تقي توفیق1409
اثر التقاریر القصیرة عند تدریس األدب والنصوص في األداء التعبیري لطالب 

الصف الرابع العام
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1410
بتول فائق عبد 

الواحد البیاتي
تأثیر دالئل سیاق النص في تدریس المفردات على تحصیل طالب اللغة 

اإلنكلیزیة كلغة أجنبیة
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1411
مدیحة سیف الدین 

صالح الدهیمه
استقصاء  التسلسل الهرمي الكتساب زمن الفعل وصیغته لدى العراقیین الناطقین 

بالعربیة متعلمي اإلنكلیزیة لغة أجنبیة 
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

1412
نضال مزاحم رشید 

العزاوي
اثر ثالثة أسالیب عالجیة من اجل التمكن في تحصیل طالبات الصف الثاني 

مادة اإلمالءالمتوسط في
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغداد

1413
حسن عمر علي 

المطري

بناء منهج للتقنیات التربویة في التربیة اإلسالمیة  لكلیات التربیة في الجمهوریة 
الیمنیة

في ضوء األصالة والمعاصر
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

حیدر زامل كاظم 1415
الموسوي

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغدادأثر المطارحات الشعریة في األداء التعبیري لدى طلبة الصف الخامس األدب

إیمان إسماعیل 1416
عایز 

اثر االستماع للبرامج األدبیة والسیاسیة ومشاهدتها في األداء التعبیري لدى 
طالبات الصف الثاني المتوسط

2003ماجستیرتدریسطرائق التربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1420
شذى قاسم نفل 

الربیعي
اثر ثالثة اسالیب عالجیة في تحصیل طالبات الصف الرابع العام واالحتفاظ به 

في مادة التاریخ
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

عادلة علي ناجي 1421
نحو  مادة اثر األسالیب العالجیة للتعلم من اجل التمكن في التحصیل واإلتجاه

التربیة اإلسالمیة لدى طلبة  المرحلة المتوسطة
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

1430
انتصار عبد الحمزة 

كاطع 
أثر أنموذجي هیلداتابا ومیرل وتینسون في اكتساب المفاهیم البالغیة لدى 

طالبات الصف الخامس األدبي واالحتفاظ بها
2003دكتوراهتدریسطرائق التربیةبغداد

1432
انتصار إبراهیم 

حسن 
اثر استخدام أسالیب تدریسیة معینة للتغلب على الصعوبات اللغویة التي یواجهها 

طلبة الدراسات العلیا في استیعاب النصوص العلمیة
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

جاسم صادق حمود 1441
الزبیدي

2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغدادالعربي في المرحلة االبتدائیة في بغدادصعوبات تعلیم مادة الخط

العالقة بین االستراتیجیات الفعالة وغیر الفعالة لتدوین المالحظات وتحصیل وردة علي محمد 1447
طلبة الجامعة الدارسین للغة اإلنكلیزیة في مادة االستیعاب القرائي

2003ماجستیرتدریسطرائق التربیةبغداد

1461
إیمان إسماعیل 
عایز المیاحیز 

اثر االستماع للبرامج األدبیة والسیاسیة ومشاهدتها في األداء التعبیري لدى 
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیةبغدادطالبات الصف الثاني المتوسط
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1464
نــــاز بدرخــان 

الســـندي
جامعة بغداد للطلبة غیر الناطقین بلغة الدراسةفاعلیة أداء األقسام اللغویة في 

-دراســـة مقارنــة -
2003دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

998
جبریل اجرید محمد 

العودات 
اثر استخدام بعض اسالیب جدولة التمرین في تعلیم االداء الفني وتحسین 

االنجاز لبعض مسابقات الرمي
2004ماجستیر تدریسطرائق التربیةالموصل

1337
داود عبد السالم 

صبري
تقویم مناهج اإلعداد المهني في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات من وجهة نظر 

المدرسین والطلبة في العراق
2004دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

1350
نجدت عبد الرؤوف 

عبد الرضا 

المجّسمة في اكتساب تلمیذات الصف اثر استعمال الخرائط الّصم والنماذج 
الخامس االبتدائي

المفاهیم والمهارات الجغرافیة
2004دكتوراهطرائق تدریسالتربیةبغداد

1387
عبداهللا فتحي محمد 

حمزة 
أثر استخدام استراتیجیة التعلم للتمكن في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط 

نحوهافي مادة قواعد اللغة العربیة واتجاهاتهم
2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصل

1636
إیالف صبحي عبد 

اهللا
أخطاء طلبة كلیات التربیة في جامعة تكریت في استخدام التوافق في اللغة 

اإلنكلیزیة
2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1690
حكمت عبداهللا 
الشیخ اسماعیل

إكتساب طلبة الصف الخامس العلمي المفاهیم أثر أنموذج التعلم البنائي في 
الفیزیائیة وتنمیة تفكیرهم العلمي

2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیةتكریت

بیان فارس ناصر2555
أثر استخدام استراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیة في تحصیل طالب الصف السابع 

األساسي في مادة التاریخ القدیم ومیولهم نحوها
2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصل

خلوق سعید احمد 2630
محمد الرحو

اثر استخدام أسلوبین للمحاضرة المطورة في تحصیل طالب الصف الخامس 
األدبي لمادة األدب والنصوص وتنمیة اتجاهاتهم نحوها 

2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیة الموصل

دنیـــا طاهــر حمیــد1338
األخطاء في استخدام المحددات الوصفیة لطالب المرحلة الثالثة في تحلیل 

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیةتكریتجامعة تكریت

1535
رائدة نزار محمد 

سلیمان 
انماط التفاعل الصفي لمدرسي ومدرسات الریاضیات واثرها في التفكیر الریاضي 

والتحصیل واالتجاه نحو الریاضیات لدى طلبة المرحلة االعدادیة 
2005دكتوراهطرائق تدریسالتربیةالموصل

2615
ستار احمد محمد 

الدلیمي
الدراسِي لدى طالب اثر طریقة العصف الذهني في التفكیر االبداعي والتحصیل 

الصف الرابع العام في مادة االحیاء
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصل

2627
أضواء عبد الكریم 

أحمد إبراهیم 
أثر استخدام أسلوبین من طریقة المناقشة في تحصیل طلبة كلیة التربیة األساسیة 

في مادة التاریخ واتجاههم نحوها
2005ماجستیرتدریسطرائق التربیة الموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2634
ابي ابراهیم حسین 

علي 

اثر استخدام طریقتي المنظمات المتقدمة والمناقشة في تحصیل واستبقاء مادة 
النقد االدبي الحدیث لدى طلبة الصف الرابع في قسم اللغة العربیة وتنمیة 

اتجاهاتهم نحوها 
2005دكتوراهطرائق تدریسالتربیةالموصل

2637
عبد االله عبد زیاد 

الواحد
فاعلیة طریقتي القیاس واالستقراء في تنمیة التفكیر االستداللي لتالمیذ الصف 

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصلالسادس االبتدائي في مادة التربیة اإلسالمیة 

2639
لجین سالم مصطفى 

محمد 
التحصیل واالتجاهات نحو اثر استخدام المجمعات التعلیمیة وفرق التعلم في 

الجغرافیة لطالبات الصف الخامس االعدادي في مدینة الموصل
2005دكتوراهطرائق تدریسالتربیةالموصل

2827
عصام محمود على 

محمد 
في تحصیل الطلبة للمفاهیم الفیزیائیة اثر نمطین تعلیمیین وفق أنموذج برونر

وتنمیة تفكیرهم االستداللي ومیلهم نحو الفیزیاء
2005دكتوراهطرائق تدریسالتربیةالموصل

هالة مؤید شیت 1457
البارودي

اثر برنامج تدریبي مقترح في تنمیة بعض مهارات تدریس الحاسوب لدى طلبة 
قسم علوم الحاسبات  في كلیة التربیة –الصف الرابع 

2008ماجستیرطرائق تدریسالتربیةالموصل

786
سندس عبد اهللا 

العنبكي 

اثر استخدام استراتیجیات كلوزمایرومیرل وتینُسوَن وهیلدا تابا
في تنمیة التفكیر االستداللي واكتساب المفاهیم التاریخیة واالحتفاظ بها لدى 

طالب الرابع العام 
2002دكتوراه طرائق تدریس التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

نصیف جاسم  787
بناء برنامج لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في ضوء حاجاتهم من 

المحتوى الثقافي
2002دكتوراه طرائق تدریس التربیة بغداد 

حسان علي الدراجي 788
اثر برنامج إرشادي في تنمیة السلوك االجتماعي المرغوب لدى طلبة المرحلة 

المتوسطة 
2002ماجستیر طرائق تدریس التربیة بغداد 

محمد حاتم البیاتي 792
صعوبات تدریس مادة األدب المقارن لدى طلبة أقسام اللغة العربیة  في كلیات 

اآلداب في العراق 
من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

2002ماجستیر طرائق تدریس التربیة بغداد 

828
نهضة عبد زید 

الفتالوي 
اإلنكلیزیة كلغة اثر استعمال "الطریقة المجتمعیة لتعلم اللغة" في تدریس اللغة 

2002ماجستیر طرائق تدریس التربیةبغداد أجنبیة على التحصیل الشفوي للطلبة

هند هادي الدلیمي 888
اثر استخدام المجمعات التعلیمیة  في تحصیل تلمیذات الصف الخامس االبتدائي 

في مادة العلوم العامة
2002ماجستیر طرائق تدریس التربیة دیالى 

ایناس خلف العزاوي 889
أثر العرض الضوئي للصورة التعلیمیة في تنمیة األداء التعبیري لدى طلبة 

المرحلة المتوسطة) التي قدمتها الطالبة 
2002ماجستیر طرائق تدریس التربیةدیالى 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

923
شماء مصطفى 

حمید
متعلمي اثر كتابة المالحظات على تحسین االستیعاب القرائي لطلبة الجامعة 

اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة
2006دكتوراه طرائق تدریس التربیة بغداد 

صهیب خلیل سهیل 634
تقویم أداء معلمي مادة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة في ضوء  التقویم 

التكاملي
2012ماجستیر طرائق تدریس التربیةدیالى

إستراتیجیة الصور المتسلسلة في تحصیل تلمیذات الصف الخامس االبتدائي  اثر احمد محمد محمود 1182
في مادة التاریخ

2012ماجستیرطرائق تدریس التربیةدیالى

احمد جوهر امین123
أثر استخدام نمطین من حل المشكلة في تنمیة المفاهیم الفیزیائیة والتفكیر الناقد 

لدى طلبة قسم الفیزیاء
2003دكتوراهطرائق تدریس التربیةالموصل

757
احمد محمد محیي 

الدین حسین 
الكیالني

تقویم اداء مشرفي التربیة االسالمیة في المرحلة الثانویة في االردن في ضوء 
كفایاتهم وبناء برنامج لتنمیته

2002دكتوراهطرائق تدریس  التربیة بغداد 

2002دكتوراهعلم النفسالتربیة بغداد مفهوم الذات وعالقته بموقع الضبط لدى العائدین من االسر اسمـاء عبـــد محـــي63
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

104
ندى فتاح زیدان 
ذنون  العباجي

-التفكیر الناقد - أثر برنامج الكورت التعلیمي في تنمیة بعض مهارات (اإلدراك 
التفكیر التقاربي)

لدى طالب ثانویة المتمیزین في محافظة نینوى
2002دكتوراهعلم النفسالتربیة الموصل 

524
نبیل رفیق محمد 

2002ماجستیرعلم النفسالتربیةبغدادقلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات لدى طلبة المرحلة اإلعدادیةإبراهیم العزاوي

525
میسون ظاهر رشاد 

الراوي
2002ماجستیرعلم النفسالتربیةبغدادأسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها باالفكار الالعقالنیة لدى  طلبة الجامعة

531
عبد عون عبود 
جعفر المسعودي

2002ماجستیرعلم النفسالتربیةبغدادقیاس االتزان االنفعالي لدى طلبة الجامعة

771
خیریة احمد عبد اهللا 

الجنابي 
2002ماجستیر علم النفسالتربیةبغدادالتغیرات التطوریة في فهم التسلسل الزمني لدى االطفال

مهند عاصم سعید 454
مجید

2003ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلالجریان االزمني في االغشیة الرقیقة باهمال قوى القصور الذاتي
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1089
أنور علي صالح 

عزیز العزاوي
االسالیب القیادیة وعالقاتها بالسمات الشخصیة والدافعیة نحو العمل االداري 

لمدیري المدارس الثانویة في محافظة نینوى
2003دكتوراهعلم النفسالتربیةالموصل

دعاء أیاد سعدو 1247
الخشاب

أثر استخدام االلعاب التربویة في تنمیة المهارات الریاضیة لدى لتالمیذ الصف 
الثالث االبتدائي بطیئي التعلم في محافظة نینوى

2003ماجستیر علم النفسالتربیةالموصل 

1293
استبرق مجید علي 

لطیف
حل المشكلة لدى طلبة الجامعة وعالقتها  المعرفة ما وراء اإلدراكیة بستراتیجیات

بالجنس والتخصص ونوع المشكلة
2003ماجستیرعلم النفسالتربیةبغداد

1329
شذى جواد كاظم 

الهنداوي
اثر تدریس ستراتیجیات ماوراء المعرفة في التنظیم الذاتي للتعلم بحسب الذكاء 

والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمین
2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

حسن محمد قاسم 1331
النعامنة

تقویم البرنامج التربوي للطلبة المتفوقین في المراكز الریادیة في ضوء أهداف 
التطویر التربوي في األردن

2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

شافي حسین علي 1335
الشریفي 

بناء برنامج تدریبي إلدارات معاهد إعداد المعلمین والمعلمات في العراق  في 
ضوء كفایاتهم اإلداریة 

2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

1344
سمر علي كشیش 

الطائي
فاعلیة برنامج االقتصاد الرمزي في تعدیل السلوك غیر المرغوب فیه لدى 

تالمذة المدرسة االبتدائیة
2003ماجستیرعلم النفسالتربیةبغداد

2003ماجستیرعلم النفسالتربیةبغدادبناء مقیاس  الخصائص النفسیة المفضلة للقبول  في كلیة الشرطةمحمد عبد الكریم 1345
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

طاهر 

1347
خمائل مهدي صالح 

2003ماجستیرالنفسعلم التربیةبغدادبناء مقیاس القیم المفضلة في شخصیة المرأة العراقیة سلمان

1374
نبیل عبد العزیز عبد 

الكریم
2003ماجستیرعلم النفسالتربیةتكریتالقلق وعالقته ببعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة

1400
محمد إبراهیم محمود 

العبیدي
دراسة -الدیني في اضطراب ما بعد الصدمة النفسیة –أثر العالج النفسي 

-سریریة
2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

1404
یاسر نظام مجید 

سعید
بناء مقیاس الصحة النفسیة لطلبة الجامعة على وفق مؤشرات مقیاس منیسوتا 

M.M.P.Iالمتعدد االوجه 
2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

قاسم محمد جاسم 1405
جویر الدایني

2003ماجستیرعلم النفسالتربیةبغدادالصف السادس االعداديبناء مقیاس المیل العسكري لدى طالب 

1414
كریمة كوكز خضر 

ناصر
أثر برنامج مهارات اإلدراك واإلبداع في تنمیة التفكیر اإلبداعي بحسب مستویات 

2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغدادالذكاء والتحصیل لدى تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

علي أحمد وادي 1446
السلوكي"في اضطرابات القلق لدى الشباب الیمني  دراســة -أثـر العالج "المعرفي

ســریریه 
2003دكتوراهعلم النفسالتربیةبغداد

أثر برنامج إرشادي في تأكید الذات وخفض قلق المستقبل لدى طالبات كلیة امال إبراهیم حسون 1452
التربیة للبنات). 

2003ماجستیرعلم النفسالتربیةبغداد

2003دكتوراهعلم النفسالتربیةالموصلالتلوث النفسي  لدى طلبة جامعة الموصل اسامة حامد محمد 1487
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلاألمن النفسي وعالقته بالتوجه الزمني لدى طلبة جامعة الموصلجالل عزیز حمید1132

1471
زینب مزاحم بشیر 

التك
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلالشخصیة الناضجة وعالقتها بالمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة الموصل

1478
ذكرى قاسم احمد 

الحمداني
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلأثر برنامج تدریبي في توجیه النشاط المفرط لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

تقویم أداء خریجي مؤسسات إعداد المعلمین في ضوء كفایاتهم المهنیةشذى شاكر احمد1492
في مدینة الموصل

2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصل

1508
احمد محمد نوري 

2004دكتوراهعلم النفسالتربیةالموصلقیاس الدافع المعرفي لدى طلبة جامعة الموصل محمود
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1511
نورجان عادل 

محمود  ده میر 
مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

في ضوء بعض المتغیرات
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصل

1520
اسراء غانم عبد 

فتحي 
برنامج تدریبي في تنمیة بعض المهارات التدریسیة لدى طلبة التربیة تاثر

الخاصة في كلیة التربیة األساسیة
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصل

عدنان طلفاح محمد 1649
الدوري

2004ماجستیرعلم النفسالتربیةتكریتالتفكیر االستداللي وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة

1655
كــــــــــــــاوه علي 
محمدصالح  

السلوك االیثاري وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة في محافظة 
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةتكریتكركوك 

سهى خلیل حسین 1714
األفكار الالعقالنیة وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة 

الموصل
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصل

1731
قیس محمد علي 

الجحیشي
اثر برنامج تربوي في تغییر موقع الضبط الخارجي إلى داخلي لدى طلبة المرحلة 

اإلعدادیة
2004دكتوراهعلم النفسالتربیةالموصل

1739
ابتسام محمود محمد 

سلطان
2004ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلتطور الهویة وعالقته بنمو األحكام الخلقیة لدى المراهقین 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2041
اخالص سلمان 

محمد
Internaland External Capacity For Special Education
Classes

2004ماجستیرعلم النفسالتربیة بغداد

2017
ابراهیم اسماعیل 
حسین الحمداني

2005ماجستیرعلم النفسالتربیةتكریتاتجاهات طلبة الجامعة نحو اختصاصاتهم الدراسیة وعالقتها  باإلنجاز الدراسي

2008ماجستیرعلم النفسالتربیةالموصلأثر البرنامج التدریبي في تطویر مفهوم الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطةمنال غانم حمدون1442

671
سناء حسین خلف 

الزركوش
2012ماجستیر علم النفسالتربیةدیالىمنهج مقترح للتربیة المهنیة وأسالیب تطبیقه في التعلیم االبتدائي

مها صفاء الدین 1142
یاسین

الكفایات المطلوبة لدى مدرسي الطلبة المتفوقین في المرحلة اإلعدادیة من وجهة 
نظر الطلبة المتفوقین انفسهم

2012ماجستیرعلم النفسالتربیةدیالى

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغدادبناء مقیاس االلتزام االجتماعي عند طلبة الجامعة في الجمهوریة الیمنیةسعید علي فهید38

ایمان محمد شریف 451
أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بسمتي الصبر وااللتزام االجتماعي لدى طلبة 

المرحلة االعدادیة  
2002ماجستیر علم النفس التربیة الموصل 

السلوك االیثاري وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي ومفهوم الذات لدى طلبة لمیاء حسن العزي 556
جامعة الموصل 

2002ماجستیر علم النفس التربیة الموصل 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

628
علي صكر جابر 

الخزاعي
2002ماجستیر علم النفس التربیة القادسیة األمن النفسي وعالقته بمركز السیطرة لدى أعضاء الهیئات التعلیمیة

722
علي سلیمان 

الجمیلي 
المـرونة )أثر برنامـج تعلیمي في تعدیل األسـلوب المعرفـي ( التصـلب إلى 

لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة الموصل
2002دكتوراه علم النفس التربیة الموصل 

آدم عبد الكریم النور 745
آدم

مفهوم الذات لدى تالمیذ المدرسة األساسیة السودانیة في بغداد وعالقته بأغتراب 
األباء

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد 

یاسین حمید الربیعي 766
ستراتیجیات التعلم لدى طلبة  مدارس المتمیزین واقرانهم العادیین  في المرحلة 

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد اإلعدادیة

769
أمل إبراهیم 

عبدالخالق رؤوف 
التمیمي

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد بناء مقیاس قلق التفاعل لدى طلبة الجامعة

770
أحمد عبد الحسین 
2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد قلق الموت وعالقته بنمط الشخصیة لدى طلبة الجامعة عطیة االزیرجاوي 

حمید سالم خلف 774
الشخصیة) التسلطیة للمراهق العراقي وعالقتها ببعض األسالیب المعرفیة ونمط 

المعاملة الوالدیة
2002دكتوراه علم النفس التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد الهجاء االجتماعياسماء خلف775

ثناء عبد الودود 794
" تشتت اإلنتباه وعالقته بجنس الطفل ودرجة ذكاءه لدى تالمذة المرحلة 

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد االبتدائیة

انتصارهاشم الزیدي 796
تطور مفهوم الموت لدى األطفال 

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد 

798
نجاح عبد الرحیم 

محمد عثمان
2002ماجستیر علم النفس التربیةبغداداعداد صورة یمینیة لمقیاس مینسیوتا المتعدد االوجة للشخصیة 

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد األصالة لدى طلبة جامعة بغدادبناء مقیاسانعام علي احمد 804

806
نبراس مجبل 

النعیمي 
" 2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد "تطور معرفة األطفال بستراتیجیات الضبط الذاتي

المتمیزین واقرانهم في دراسة مقارنة في السلوك االیثاري بین طلبة مدارس علیاء عبد الحسین 808
المدارس االعتیادیة

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد 

819
اسماء شاكر 

2002ماجستیر علم النفس التربیة بغداد االحتـراق النفسـي لــــدى معلمـــــي المرحلــــــة االبتدائیـــة وعالقته بالرضا الوظیفيالخزرجي 

وائل منیر الرواس 822
داء السكر من النوع الثاني  والمضاعفات وعوامل الخطورة وعالجاته

2002دكتوراه علم النفس التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

830
فریدة بحر الدین 

العامري 
2002دكتوراهعلم النفس التربیة بغداد التوافق المهني لدى االستاذ الجامعي الیمني وعالقته بسماته الشخصیة

1104
خشمان حسن علي 

الجرجري
2003دكتوراهعلم النفس التربیةالموصلأثر برنامج تعلیمي لتنمیة مهارات التفكیر الشكلي لدى طلبة المرحلة االعدادیة 

سهلة حسین قلندر 1118
حسین

2003ماجستیرعلم النفس التربیةالموصلالقلق االجتماعي وعالقته بالتكیف الدراسي لدى طلبة جامعة الموصل

1205
أنوار غانم یحیى 

طه الطائي
2003ماجستیر علم النفس التربیةالموصلأسالیب معالجة المعلومات وعالقتها بالعادات الدراسیة لدى طلبة جامعة بابل 

سمیر یونس محمود1252
أثر برنامج تعلیمي في إكساب تالمیذ المرحلة االبتدائیة بعض المفاهیم المتأخرین 

في إحرازها 
2003دكتوراهعلم النفس التربیةالموصل 

1131
جالل عزیز حمید 

البدراني
2004ماجستیرعلم النفس التربیة الموصلاألمن النفسي وعالقته بالتوجه الزمني لدى طلبة جامعة الموصل 

2625
تنهید عادل فاضل 

البیرقدار
أثر برنامج تعلیمي لرفع الروح المعنویة لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة في 

جامعة الموصل
2004دكتوراهعلم النفس التربیة الموصل

2004ماجستیرعلم النفس التربیةبغداداثر برنامج لتعدیل تشتت االنتبــاه لــدى تالمــذة المرحلة االبتدائیةسمیرة ابراهیم عباس2994
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

ثابت محمد خضیر 2597
أثر برنامج تعلیمي في تعدیل توجهات المسؤولیة التحصیلیة الخارجیة إلى 

الداخلیة لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة
2005دكتوراهعلم النفس التربیةالموصل

2610
جانیت خوشابا 
اوشانا الریكاني

بأسلوب أخذ الدور في تعدیل السلوك العدواني لدى تالمیذ أثر برنامج تعلیمي 
المرحلة االبتدائیة

2005ماجستیرعلم النفس التربیةالموصل

2626
ابتسام محمد سعید 

جمیل الحیو
أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالشخصیة االستغاللیة لدى طلبة جامعة 

الموصل
2005ماجستیرعلم النفس التربیة الموصل

ذكرى یوسف جمیل 2629
الطائي

اثر برنامج تعلیمي لتوسعة اإلدراك والتنظیم واألداء في تنمیة التفكیر التأملي لدى 
طلبة المرحلة اإلعدادیة

2005دكتوراهعلم النفس التربیة الموصل

2638
أموش عبد القادر 

2005ماجستیرعلم النفس التربیةالموصلجامعة الموصلالتفاعل االجتماعي وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة محمود 

2821
أثیر حسو اسحق 

كجو
أثر برنامج تعلیمي في تنمیة بعض القدرات المعرفیة لدى أطفال الریاض في 

مدینة الموصل
2005دكتوراهعلم النفس التربیةالموصل

2005ماجستیرعلم النفس التربیةالموصلالخرافي لدى طالبات معهد إعداد المعلماتأثر برنامج تعلیمي في تعدیل التفكیر سناء سعدي شیت 2829
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2970
عواطف ناصر علي 

الموسوي
دلیــل برنامـــــــج لتعلیم مهارات التفكیر العلمي لطالب الصف الرابع العام في مادة 

الفیزیاء
2005دكتوراهعلم النفس التربیةبغداد

2005ماجستیرعلم النفس التربیةبغدادستراتیجیات التعلم واالستذكار وعالقتها بقلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویةمهدي جاسم حسن2995

2997
رحیم هملي معارج 

االزیرجاوي
2005ماجستیرعلم النفس التربیةبغدادبناء مقیاس الضطراب ما بعد الضغوط الصدمیة لدى المراهقین

العالقة السببیة بین التفكیر االستداللي والتحصیل الدراسي لتالمیذ المرحلة سلیم سلمانمحمد 2998
االساسیة

2005ماجستیرعلم النفس التربیةبغداد

979
جمال سالم احمد 

2006دكتوراه علم النفس التربیة بغداد تقنــیـن اخـتـبـار اوتـس للــقـدرة الـعـقـلـیـة لـــدى طـلبـة الجــامــعــةالبدراني

خولة فاضل مغامس 993
العیداني 

اعداد اختبار تحصیلي مقنن لطلبة الصف الثالث المتوسط على وفق اختبار 
ستانفورد التحصیلي)

2006دكتوراه علم النفس التربیة بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2822
فضیلة عرفات 
محمد سلیمان 

الوالدیة  وبعض سمات الشخصیة الخجل االجتماعي وعالقته بأسالیب المعاملة 
لدى طلبة جامعة الموصل

2006دكتوراهعلم النفس التربیةالموصل

1605
وفاء كنعان خضر 

البیاتي
دراسة مقارنة في االسترجاع المباشر المؤجل للطلبة المتفوقین والمتأخرین دراسیًا 

في المرحلة المتوسطة
2004ماجستیرعلم النفس التربیةتكریت

وسن نزهان حسین2
) من المصول ADAتقییم فعالیة وعزل متناظرات أنزیم االدینوسین دي أمینیز (

الطبیعیة و المصول المصابه بفقر الدم والتهاب المفاصل الرثوي 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

نعمة علي أحمد 3
الجبوري 

على نمو وأیض بروماستیجوت اللشمانیا دراسة تاثیر بعض متناظرات البیورین
)Leishmania majorالجلدیة(

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیة تكریت

31
احمد سلمان عبد 

الحسن الكناني 
Coturnixفي طائر السلوى Optic Tectumدراسة تكوینیة للسقف البصري 

coturnix japonica
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

حمید محمد حمزه33
استخدام المجمعات التعلیمیة في تدریس مادة علم االحیاء لطالب الصف الرابع 

العام واثرها في تحصیلهم نحو البیئة واتجاهاتهم
2002ماجستیر علوم الحیاةالتربیة بغداد

عباس نوح سلیمان55
طلبة جامعة السلوك االجتماعي وعالقة بالشعور بالذات واالمن النفسیلدى

الموصل
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیة الموصل



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالقادسیة حیاتیة وبیئیة فراشة محمد صالح مهدي 84

98
نهاد حمید داود 

الرماحي
تأثیر بذور الحلبة على فعالیة الغدة الدرقیة في ذكور الجرذ البیض: درا سة 

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادونسجیةهورمونیة 

جمیلة هزاع رشید 215
كفاءة مشتقات من مركبات الترایازوالت مصنعة مختبریًا كمنظمات نمو جدیدة 

عوضًا عن السایتوكانینات  القیاسیة في زراعة الخالیا المفردة والمعلقات الخلویة 
واستحداث الكالس لنبات الخس ونموه وتمایزه

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

315
غزوة درویش 
خضر النقیب

الوصف الشكلیائي والتركیب النسجي لجهاز الخط الجانبي في سمكتي الجري 
Barbus sharpeyiوالبني Silurustriostegus Heckelاآلسیوي 

Günther
2002دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةبغداد

رنا خالد احمد غائب 351
الطریا

و Proteus Mirabilisتأثیر بعض المستخلصات النباتیــة في نمــو جرثومتـــي 
Pseudomonas aeruginosa المعزولتین  من مناطق مختلفة من جسم

االنسان 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

477
زید علي عزیز 
مصطفى األسدي

البالزمیدي في جرثومة DNAدراسة العوز الغذائي لعوامل النمو ومحتوى 
Salmonellaالمعزولة من مصادر مختلفة

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

عادل عمران سلمان494
والمراجعین دراسة وبائیة عن الطفیلیات المعویة في األطفال المصابین باالسـهال

ألثنین من مستشفیات األطفال في مدینة بغداد
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

497
ندى مسلم علي 

العبیدي
في Glycyrrhiza glabraبعض التأثیرات المناعیة لجذور نبات السوس  

Mus musculusالفئران البیض 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

احمد سلمان عبد 501
الحسین

2002ماجستیر علوم الحیاةالتربیةبغداددراسة تكوینیة للسقف البصري في طائر السلوى

502
زهراء حسین  محمد 

قدري 
.  Hibiscus sabdariffaبعض التأثـیـرات المناعیــة لالوراق الكأسیة للكجرات 

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادMus musculusفــي الفئران البیض 

زینب ثامر شویت505
تأثیر هرمون االوكسیتوسین في مستوى حامض السیالیك وفعالیة الجهاز المناعي 

في الفئران البیض
2002دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةبغداد

507
رشا عباس عزیز 

النعیمي
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادالجنسیة  في االناث  العقم صفات الخطوط الجلدیة واالجسام الكروماتینیة

514
شمال محمد أمین 

عبداهللا
وتصنیف وحیاتیة بعض طفیلیات أسماك نهري الزاب الصغیر والزاب الكبیر في 

شمال العراق
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

نوال عریبي الزاملي520
كفـاءة بعـض المستخلصات النباتیة في إبادة المخّرمات أحادیة المنشأ المتطفلة 

.Cyprinus carpio Lعلى جلد وغالصم أسماك الكارب االعتیادي   
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

573
مسلم عباس علو 

خضر
كمعدالت مناعیة بروتینات الرؤیسات االولیة والطبقتین الجرثومیة و الصفائحیة

ضد الخمج بداء االكیاس العدریة الثانويBALB/cفي الفئران البیض ساللة 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

608
عبد الوهاب بدیوي 

حسین
دراسة مناعیة وبائیة للمرضى المصابین باالمیبا الحالة للنسج 

المستنص
ریة 

2002دكتوراه علوم الحیاةالتربیة 

ثر استخدام خرائط المفاهیم في تحصیل واستبقاء المفاهیم اإلحیائیة لطلبة الصف علي رحیم محمد625
الثاني المتوسط في مادة علم األحیاء

2002ماجستیر علوم الحیاةالتربیة القادسیة 

انوار فخري ذنون 845
والكیمیائیة في النباتات البقولیة النامیة في ترب دراسة بیئیة لالستجابات الفسلجیة

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلملوثة  بالمعادن 

طارق سلمان محمود 846
خصائص انزیم یولي امین اوكسیدیس وعالقته مع فیتامین سي في خالیا الدم 

الحمر لالشخاص المصابین بالفضاء 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداددراسة الخطوط الجلدیة في مرضى فرط ضغط الدم األساسيرعد علي حسین 869
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

952
وثبة عدنان عبد 

الكریم 
سمیة المبید  الحشري الجدید اكتارا ودیسیس وفابكوسیدین  لوحدها او مخلوط مع 

الببرونیل بیوتوكساید  او  الفینوباربیتو للیرقات 
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

لمى ذنون 973
والمعلقات الخلویة والجذور التقدیر الكمي لمركب الدایوسجنین  في الكالس

الشعریة لنبات الحلبة بواسطة كروماتوكرافیا السائل العالي الكفاءة
2002ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

1024
عبد أحمد حسن 

أردیني
تأثیرات تداخل كلورید الصودیوم والجبریلین في النمو والتركیب الكیمیائي وانتاجیة 

.Carthamus tinctorius Lالزیت لنبات العصفر 
2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

1035
تغرید حازم صابر 

عبد اهللا الفكجي

دراسة مجهریة مقارنة ، وتأثیر بعض االشعة الكهرومغناطیسیة ، في التركیب 
النسیجي لشبكیة العین في نوعین من االسماك العظمیة السنك 

Chalcalburnus mossulensis انكورة ولخNoemacheilus
2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

سیماء سامي صالح 1039
GAMBUSIAتطور شبكة العیطب االسنان في نوعین من االسماك العظمیة 

AFFINIS البیوضة الولودة وBAIRD&GIRARD
2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

هیفاء هاشم البزاز1136
) وضرائط المفاهیم ضمن إطار التعلم التعاوني وأثرهما في veeأستخدام أشكال (

تنمیة التفكیر العلمي وٕاكساب المفاهیم العلمیة في مادة الحشرات العلمي لدى 
قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة-طلبة الصف الثالث 

2003دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

ریان مازن فیصل1140
تعیین صفة القفز في المورثات مانحة المقاومة للمضادات الحیویة في جرثومة 

Pseudomonasaeruginosa وتأثیر بعض المطفرات الكیمیائیة على
In vitroوخارجه In vivoمورثات المقاومة داخل جسم الكائن الحي 

2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

1221
علي علي حسن 

العزي
االجزاء السامة لسائالالكیاس العدریة كمعدل مناعي في الفئران البیض ساللة 

BALB/C2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلضد االصابة بداء االكیاس العدریة الثانوي

1270
عبد الجلیل حسن 

محمد 

اثیر بعض المستخلصات والمساحیق  النباتیة  على انتاجیة وهالك كامالت 
ORYAEPHILUSSURINAMENSISالخنفساء ذات  الصدر المنشاري 

L)وCOLEOPTERA CUCUJIDAE(
2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

فضیلة حسان 1283
حمیدي الجابري 

Trigonellaوفترات الري في نمو وٕانتاج نبات الحلبة (تأثیر الجبریللین والكلتار
foenum-graceum L(.

2003ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالقادسیة 

2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلتأثیر الخل في بعض أنواع الجراثیم الملوثة للحروق منال فوزي محمد961

994
ربیع حازم محمد 

السنجري 
Pipistrellusدراسة تشریحیة نسجیة للجهاز التناسلي وسلوكیة ذكر الخفاش  

kuhlii
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

997
رواء محمود 

حموشي 
Staphylococcusالتاثیر التثبیطي لعدد من النباتات الطبیة على جرثومة 

aureusالمعزولة من اخماج  جلدیة مختلفة
2004ماجستیر علوم الحیاةالتربیة الموصل 

مهدي صالح عبد 1139
الرحمن الطائي

عزل وتشخیص جرثومة السالمونیال من عینات سریریة مختلفة من اإلنسان 
ودراسة امكانیة تولید طفرات بتأثیر أشعة كاما في المورثات مانحة المقاومة 

للمضادات الحیویة وتلك المسؤولة عن تخلیق عوامل النمو
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

بثینة جاسم یوسف 1300
تاثیرالمركبات المستخلصة من بعض الطفلیات الطبیة على نمو بعض طفلیات 

اللیشمانیا
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

1612
أنس یاسین محمود 

الدوري

تأثیر عدد من المستخلصات النباتیة في مستوى سكر الدم وعدد من الجوانب 
الكیمیائیة الحیاتیة ومكونات الدم في االرانب المحلیة السلیمة والمصابه بداء 

السكر التجریبي
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

1629
سرمد نجم الدین 

2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریتبروماستیجوت اللشمانیا الحشوتأثیر مشتقات الكاینین على نمو وایض مجید

1635
موفق مطلك زیدان 

العیساوي
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریتدراسة فسلجیة لبعض حاالت  فقر الدم  في مدینة تكریت و ضواحیها
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

علي كریم حسن 1665
Echinococcusالحبیبیة ( دراسة مظهریة لتحدید بعض سالالت المشوكات

granulosus ، من األغنام واألبقار والماعز  في محافظة صالح الدین (
العراق

2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

1666
محمد نظیر معروف 

2004ماجستیرالحیاةعلوم التربیةتكریتتمثیل  السكریات بوساطة السیانوبكتریا المثبتة للنیتروجین المعزولة محلیاً محمد 

نهلة سالم حموك2163
باالثیلین كالیكول وتاثیره في النمو triticum aestivum Lتقع حبوب الحنطة 

واالنتاجیة وزیادة التحمل للالنجماد
2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2004ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلعالم منیف الروائي في ضوء المنهج التاریخي احمد عبد اهللا خلف 2607

فاضل علیوي عطیة36
Hordeumتأثیر نقع البذور بمحالیل أمالح الكالسیوم في تحمل نبات الشعیر 

vulgare L2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد. للملوحة

375
عمر عبد العزیز 

احمد شهاب الزهیري
دالئل التخصص العائلي والتحول الوراثي بین نباتات البرسیم االبیض وبكتریا 

RHIZOBIA التعایشیة وAGROBACTERIUM ًالمهندسة وراثیا
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادsinorhizobium melilotiدراسة وراثیة كیموحیویة حول بكتریا ابراهیم هادي محمد526
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریتدراسة مایكروبیة على لبن وجبن مدینة تكریتبیمان علي كریم 1245
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

1645
مصطفى علي عبد 

الرحمن
تاثیر الصوم واإلقالل من تناول الدهون والجهد البدني في بعض المتغیرات 

وكمیة الشحم في جسم اإلنسانالفسلجیة
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

امل كمال سلیمان2135

Eucalyptus camldulenisسمیة بعض المستخلصات النباتیة  الیوكالبتوس 
L  والسبحبح،  .Melia azedarachL والدفلة  ،  .Nerium oleander L .

Tribolium castaneumعلى حیاتیة حشرة خنفساء الطحین الصدئیة
 )Herbst) ( Coleoptera , Tenebrionidea(

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

ابراهیم طالل داوود2559
دراسة بكتریولوجیة وبایولوجیة جزیئیة عن صفة القفز لبعض جینات المقاومة 

المعزولة من حاالت مرضیة مختلفةKlebsiellapneumoniaeفي سالالت 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2561
وجدان سالم قاسم 

یحیى ألعبیدي

المعاملة الحراریة والصدمة الكهربائیة في تحفیز انقسامات خالیا المزارع الخلویة 
في قطرات . وتكوین الكالسHelianthus annuus Lفي نباتات زهرة الشمس 

االكار المتعددة
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

سفیان حجي سیدو2623
استخدام االشعة المایكرویة لمكافحة خنفساء اللوبیا الجنوبیة 

CALLOSOBRUCHUS MACULATUSBRUCHIDAE
COLEOPTERAوتاثیر ذلك في حیاتیتها

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

سهلة محمد زیدان2633
Riالزراعة المرافقة للمعلقات الخلویة المشتقة من كالس  السیقان مع بالزمیدات 

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلالمحولة وراثیاً viciafaba Lفي الحصول على نباتات الباقالء 

2645
أنمار احمد داؤد 

الطائي
للحروق ،العملیات الجراحیة والعملیات الطارئة في مدینة دراسة بكتریولوجیة

الموصل وامكانیة عالجها بالملتقم البكتیري 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

2652
محسن حمد ادهام 

الجبوري
دراسة الدالئل الجرثومیة للتلوث اإلحیائي وبعض العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة 
المؤثرة علیها لمیاه نهر دجلة ونهر الزاب األسفل في منطقة الحویجة وتكریت

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

اوس إبراهیم سلیمان 2661
نادر

Haemophilusدراسة جرثومیة للنوعین  parainfluenzae و
Haemophilus aphrophilus المعزولین المرضى المصابین بإصابات

الجهاز التنفسي  العلوي في مدینة الموصل
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

یاسین حسین عوید2670
من النفط الخام بفعل الجراثیم المعزولة من ترب مصافي التحلل الحیوي النواع

العراق الشمالیة
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2685
هالة عبد الخالق 

عوض
التأثیر التثبیطي لبعض المستخلصات النباتیة على البكتریا المسببة اللتهاب 

المجاري البولیة 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

سندس جاسم محمد2687
دراسة كفاءة الزیوت الطیارة المستخلصة من بعض النباتات الطبیة في تثبیط نمو 

أنواع من البكتریا المرضیة والفطریات
2005دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةتكریت

نهله كمال اسعد طه2688
العصبیة في مرضى داء دراسة بعض المتغیرات الكیمیاویة الحیویة والفسلجة

السكر في مدینة تكریت وضواحیها
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

دراسة جرثومیة لبعض مسببات اخماج المسلك البولي للمرضى في مستشفى بري احمد خورشید2695
ازادي العام في مدینة كركوك

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةتكریت

محسن یاسینابتسام 2808
تعدیل االستجابة المناعیة ضد االصابة  بالمقوسات الكوندیة  باستخدام 

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصلEscherichia coliمستخلص السكر المتعدد الدهني لبكتریا القولون 

صدام سالم یاسین2809
في Escherichia coliتأثیر السكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتریا 

االستجابة المناعیة للفئران البیض ضد اإلصابة بداء األكیاس العدریة الثانوي
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل



كلية الرتبية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

حنان امیر عبد اهللا2811
تأثیر التغذیة بالنتروجین في النمو ، الحاصل والتركیب      المعدني لنبات 

Carthamustinctoriusالعصفر  L النامي في تربة ملوثة بالرصاص  .
والكادمیوم                 

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

عبد الكریم حسین2818
التأثـیر الوقائي لزیت الحبة السوداء في الجهاز التناسلي في الفئران البیض 

2005دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةالموصلالمعرضة للكرب التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین

حسن فیصل حسین2819
تأثیر بعض المستخلصات النباتیة ومكوناتها الفعالة في جرثومتي 

Staphylococcus aureus وPseudomonas aeruginosa المعزولتین
من خمج االذن الخارجیة لالنسان

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

المعزولة Alternaria alternataانتاج وفعالیة السكر المتعدد والسم لفطر سلیمانعصام داود 2820
محلیاً 

2005دكتوراهعلوم الحیاةالتربیةالموصل

ایناس قصي دوري2823
Nacl rotundusو cyperusتاثیر اضافة المستخلص المائي لدرنات السعد 

L في النمو واالنتاج والتركیب المعدني لنبات الحنطةTriticum aestivum L
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2824
فوز عبد السالم 

خلیل
Sinorhizobium meliloti Rhizobiumانتخاب عزالت من بكتریا 

eguminosarum bytrifolii
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادmus musculus Lتاثیر االلمنیوم في تكاثر ذكور الفئران البیض یاسمین عمار هاني2982

2983
ساجدة عباس 

الجبوري 
في ذكور االرنب DICHLORVOSبعض التقییمات الفسلجیة والمناعیة للمبید 

)ORYCTOLAGUSCUNICULUSاالبیض (
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

سهیلة نافع داروغه 2984
دراسات لبعض الجوانب المناعیة والوبائیة للمشعرات المهبلیة والمبیضة البیضاء 

ونیسیریا السیالن في محافظة أربیل 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

حسین علي سبتي2985
دراسة استخدام  التهویة المیكانیكیة في زیادة  المحتوى االوكسجیني للمیاه 

المصرفة واثرها  في بعض االحیاء المائیة 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

2986
عامر بشیر عبد 

القادر العبدلي 
تأثیر  عنصري الفضة والقصدیر في بعض الجوانب الحیاتیة للحیوان القشري 

DAPHNIA MAGNA STRAUS 1820
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

هیام قائد محمد 2988
الكناني

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادعزل وتشخیص االعفان والخمائر الملوثة للمستشفیات في مدینه الدیوانیة

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادالكروم السداسي في الجهاز التكاثري الذكري للفئران البیضتاثیروفاء حسن مسلم2989
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

اطیاف سعید حمید2990
فعالیة لیزر القدرة الواطئة ضد المبیضات باستخدام المتحسسات الضوئیة داخل 

وخارج الخالیا
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

طه شاوي مراد 2991
في TAMOXIFENبعض التأثیرات  الفسلجیة والمناعیة لعقار  تاموكسفین 

مریضات  سرطان الثدي واناث الجرذ االبیض 
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

2992
عهود عقید راضي 

الزهیري
2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغدادالمستشفیات الناتجة عن المكورات العنقودیة الذهبیة في محافظة دیالى  أخماج

هدیل وائل الوائلي2993
Citrus paradisiتأثیر الزیت الطیار للقشور الصفراء لثمار الكریب فروت 

فـي نمـو الفطــر Cymbopogon citratusوأوراق حشیشة اللیمون 
Aspergillus flavus وانتاجه لالفالتوكسینB1

2005ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةبغداد

زینة  وجیه حمید 2562
XANTHOMONASCAMPESTRISتاثیر المتطلبات الغذائیة لبكتریا  

TCC 13951 في انتاج السكر المتعدد الزانثان
2006ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل

مي عبدالهادي 1490
عبدالقادر 

في نمو وتطور ذبابة ٣تأثیر بعض المستخلصات النباتیة ومبید سداو 
)  Drosophilamelanogaster (Meigenالفاكهة

]Diptera:Drosophilidae [
2009ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

فاطمة كاظم ابراهیم 1183
دراسة العالقة بین مؤشرات الدم و وظائف الُغدة الدَّرقیة لدى مرضى الفشل 

الكلوي 
2012ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةدیالى

2012ماجستیرعلوم الحیاةالتربیةدیالى. المقاومة لمضاد الفانكومایسین Staphylococcus sppدراسة وراثیة لبكتریا احمد عیسى جعفر 1256

2076
زینب طعمة 

عصمان الخفاجي
أثر كل من األسئلة العنقودیة واألسئلة المصنفة بحسب  مستویات بلوم المعرفیة 
في التحصیل والتفكیر العلمي لدى طالبات الصف الثاني معهد إعداد المعلمات

2002ماجستیرعلوم الحیاة التربیةبغداد

النباتیة  على مستوى سكر الدم في ذكور الجردان تاثیر بعض المتخلصاتاحمد كمال محمد 1320
السلیمة والمصابة بداء السكر التجریبي

2004ماجستیرعلوم حیاةالتربیةبغداد

1503
سجــى ناظــم محمـد 

2004ماجستیرعلوم حیاةالتربیةالموصلدراسة التأثیر الوقائي لمستخلص بذورشنـشل 

2175
زینة یحیى قاسم 

الحسوسلطان 

تأثیرات أشعة كاما في التغایر الوراثي في نباتات الكتان
)Linum usitatissimum L وتأثیره في  استحداث ونمو وتمایز  الكالس ( .

والمحتوى من الزیت واألحماض الدهنیة
2004ماجستیرعلوم حیاةالتربیةالموصل

2005ماجستیرعلوم حیاةالتربیةبغدادالكفایة الداخلیة والخارجیة لكلیة التقنیات الصحیة والطبیة هیئة التعلیم التقنيجاسم حسن عبد1358
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالب

2306
عبیر عبد الغني 

محمد الجمیلي
أوراق البراعـم . مـن مزارع كالـسAllium sativum Lكفـاءة تكـوین نباتـات الثـوم 

والسیقان القرصیة مـع عـزل مركب االلیسـین
2005ماجستیرعلوم حیاةالتربیةالموصل

اوس ابراهیم سلیمان2651
Haemophilus parainfluenzae Haemophilusدراسة جرثومیة للنوعین 

الجهاز التنفسي العلوي في مدینة والمعزولین من المرضى المصابین باصابات
الموصل

2005ماجستیرعلوم حیاةالتربیةالموصل

1116
محمد عبد اهللا 
حسین الجبوري

2003ماجستیرفیزیاء اللیزرالتربیةالموصلمسح مجهري بأستخدام ثنائي اللیزر لدراسة سطوح األجسام

2996
لیلى جاسم حمودي 

القیسي
2005ماجستیرمناهج دراسیةالتربیةبغدادللصف الثاني المتوسط على وفق معاییر محددةتقویم منهج الكیمیاء 



كلية
اآلداب
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیراالثاراالدابتكریتالجغرافیة التاریخیة لمنطقة تكریتعبد المجید احمد915

2002ماجستیر االثاراالداب بغدادالنحت البارز لذوات االرواح في العالم العربي االسالمي حتى سقوط بغدادمحمد خضر محمد 706

136
جنان خضیر 

منصور الجنابي
2003ماجستیر االثاراالداب بغداد المسكوكات االمویة المضروبة بمدینة واسط 

2003ماجستیر االثاراالداب بغداددراسة معماریة وتقنیة لنماذج من المنازل الرومانیة بثاموقاديرزق اهللا یونس 177

137
أحمد حسین أحمد 

2004ماجستیر االثاراالداب بغداد العالقات الخارجیة لدولة الغساسنة الجمیلي

1728
شذى بشار حسین 

محمد
2004ماجستیراالثاراالدابالموصلالرافدیــندبـاغة الجلـــود وصناعتهـا  في بـالد 

2004دكتوراهاالثاراالداببغدادمن العصر األكدي القدیم (من المتحف العراقي)امیرة عیدان الذهب 2108

1802
سنان عبد یونس 

النعیمي
2006ماجستیراالثاراالداببغدادالزخارف والكتابات على الحجر في مدینة بلد ( اسكي موصل )

1809
فیحاء مولود علي 

الحیالي
دراسة فنیة –ألواح فخاریة من مواقع حوض حمرین من العصر البابلي القدیم 

حضاریة
2006ماجستیراالثاراالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

بــاسمة جلیــــل عبــــد429
نصوص مسماریة غیر منشورة من العهــــد البابلــي القـدیــم   من (تل أبو 

عنتیك)
2003دكتوراه االثاراالداب بغداد 

149
دالیا فوزي 
األنصاري

2003ماجستیراالثاراالداببغداد األسرة العراقیة القدیمة في ضوء النصوص المسماریة

منذر علي قاسم 984
محمد الطائي

2004ماجستیر االثاراالداب الموصل األسعـار واألجــور في العصر البابلي القدیم

596
شیماء جاسم 

البدیري
استمرار تأثیر االسالیب الفنیة للمدرسة العربیة في التصویر على المدرسة 

2003ماجستیر االثار االسالمیةاالداببغدادالمغولیة

2004ماجستیراالثار القدیمةاالداببغدادوادي الرافدین في عصر فجر السالالتغیث حبیب خلیل2093

2095
ماجد عبد اهللا 

2004دكتوراهاالثار القدیمةاالداببغدادالمنافذ في العمارة الحضریةالشمس 

2144
هیثم احمد حسین 

2005ماجستیراالثار القدیمةاالدابالموصلنصوص الفأل البابلیة في ضوء المصادر المسماریةعبو الجواري 

صباح احمد النجار 681
في الصناعة دراسة میدانیة في معمل الغزل والنسیج العالقات السوسیومتریة

/ الموصل
2002دكتوراه االجتماعاالداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

405
أحمد محمد قاسم 

عتیق
2002ماجستیراالجتماعاالداببغدادمعّوقات التنمیة االجتماعیة في الیمن دراسة تحلیلیة نظریة

471
خالد محمود حمي 

البیجواني
2002ماجستیر االجتماعاالدابالموصل-دراسة میدانیة في مدینة الموصل -بین الشرطة والمجتمع طبیعة العالقة 

دور الوعي االجتماعي في الوقایة من االمراض المزمنة دراسة میدانیة في عبیر نجم عبد اهللا 651
علم االجتماع الطبي

2002ماجستیر االجتماعاالداب بغداد

2002ماجستیراالجتماعاالداببغدادالبو حشمة (دراسة انثروبولوجیة )اجتماعیة لقریة في محافظة صالح الدینمشجن زید محمد678

636
كوثر ابراهیم فاضل 

العبیدي

المضـــامین االجتماعیـة واالقتصــــادیة لراتب رعایة االسرة، وانعكاساتها على 
العائلة العراقیة

دراسة میدانیة في مدینة بغداد
2002دكتوراهاالجتماعاالداببغداد

نصوص مسماریة في العصرالبابلي القدیم في المتحف العراقي ( تل السیب/ احمد مجید حمید637
حوض سد حمرین )

2002دكتوراهاالجتماعاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1027
صالح حسن أحمد 

یوسف العزي
دراسة میدانیة في دور التنشئة االجتماعیة في الحد من السلوك اإلجرامي 

مدینة كركوك
2002ماجستیراالجتماعاالدابالموصل

179
ذكرى جمیل محمد 

حسین البناء
2003دكتوراهاالجتماعاالداب بغدادالعائلة واألمن االجتماعي دراسة میدانیة في مدینة بغداد

منى شاكر محمد 473
خضر 

2003ماجستیراالجتماعاالدابالموصلللمعوقیندراسة تقویمیة لتجربة التأهیل المهني المجتمعي 

602
احمد العید حمود 

عوض
التكنلوجیا والبناء االجتماعي در اسة عن اثار التكنولوجیا وانعكاساتها على 

2003ماجستیر االجتماعاالداببغدادبعض مؤسسات البناء االجتماعي في الیمن

2003االجتماعاالداببغداداالسرة في حي الشعبانتصار محمد جواد641

حمزة جواد خضیر 1468
النداوي

2003ماجستیراالجتماعاالداببغدادجرائم ذوي المهن الطبیة والصحیة

333
وعد ابراهیم خلیل 

االمیر 
العنف في وسائل االتصال المرئیة وعالقته بجنوح االحداث ( دراسة میدانیة 

في دار اصالح االحداث ) 
2003دكتوراه االجتماعاالداب بغداد

ریم ایوب محمد937
تحلیلیة لالمثال الشعبیة -مضامین االمثال الشعبیة (دراسة اجتماعیة 

الموصلیة)
2004ماجستیراالجتماعاالدابالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

رباح ماجد محمد1782
SOCIAL EFFECTS OF

COLLAPSING THE IRAQI STATE
“Field Study”

2004دكتوراهاالجتماعاالداببغداد

2110
عماد عبد اللطیف 

حسین محمد

دور برنامج تأهیل األسرى المحررین في تحقیق االندماج االجتماعي 
واالقتصادي لألسرى المحررین الفلسطینیین داخل المجتمع "دراسة میدانیة في 

2004دكتوراهاالجتماعاالداببغدادمحافظة نابلس"

2113
خلیفة ابراهیم عودة 

2004دكتوراهاالجتماعاالداببغدادواقع الجریمة في الریف / دراسة میدانیة في محافظة دیالىالتمیمي 

2142
قیس سعد اهللا 

یعقوب
Les noms propres

dans les contes deVoltaire2004ماجستیراالجتماعاالدابالموصل

تغرید كامل خضیر 1786
أسالیب التنشئة االجتماعیة للطفل في األسرة العراقیة ، دراسة مقارنة بین 

األسر المعسرة والمیسرة ، في مدینة بغداد 
2005ماجستیراالجتماعاالداببغداد

1799
هیثم فیصل علي 

محمود 
١٩٨٠مبادئ حقوق االنسان والمراة العراقیة دراسة میدانیة في مدینة بغداد  

٢٠٠٥ــ  
2005ماجستیراالجتماعاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1816
نوري سعدون عبد 

الل
2005ماجستیراالجتماعاالداببغدادجریمة السلب اسبابها وخصائص مرتكبیها

1823
فخري صبري 
عباس العزاوي

2005دكتوراهاالجتماعاالداببغدادالهجرة والتكیف االجتماعي دراسة أنثروبولوجیة في مدینة بهرز

جمیل محسن 1834
منصور العبودي

سمات الشخصیة الریفیة العراقیة في كتابات االجتماعیین و االنثروبولوجیین 
العراقیین

2005ماجستیراالجتماعاالداببغداد

1841
علي زیدان خلف 

2005دكتوراهاالجتماعاالداببغدادالتبادل واثره في توثیق العالقات  االجتماعیةالجبوري

1843
بانیاس عدنان 

جلوب
2005ماجستیراالجتماعاالداببغدادفاعلیة دور المراة في المجتمع المدني العراقي

2141
عبد الرزاق صالح 
2005ماجستیراالجتماعاالدابالموصلالطبُّ الشعبيُّ في مدینِة الموصِل ( دراسٌة اجتماعّیٌة )محمود البیجواني 

2143
حارث علي حسن 

2005ماجستیراالجتماعاالدابالموصلاألحیاء المتخلفة في مدینة الموصل دراسة میدانیة في حي الرافدینالعبیدي
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

نبال فوزي محمود2256
اآلثار االجتماعیة والنفسیة لتأخر سن الزواج لدى الموظفات / دراسة میدانیة 

2005ماجستیراالجتماعاالداب الموصلفي جامعة الموصل

2705
حارث صاحب 

محسن 
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداداالعالم المرئي وآثاره على التنشئة االجتماعیة

تغیر السلطة االبویة وأثره على تبادل االدوار في االسرة العراقیة  دراسة انثرو انتصار محمد جواد 2709
سسیولوجیة في مدینة بغداد / الكرادة الشرقیة 

2005دكتوراهاالجتماعاالداب بغداد

2724
واحدة حمه ویس 

نصر اهللا
الهجرة الخارجیة وأثرها في بناء  األسرة ووظائفها (دراسة میدانیة في مدینة 

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادالسلیمانیة)

2726
یحیى خیر اهللا 

عودة
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادمیدانیة–التغیر البنائي في مدینة الصدر دراسة انثروبولوجیة 

2728
صادق شهید هادي 

الطائي
االستقرار والتغیر في طائفة الصابئة المندائیین دراسة انثروبولوجیة لمواقع 

الصابئة في العراق
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداد

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداداألسریـة دراسة میدانیة في مدینة بغداداالستمـراریـــة والتغیــــر فـي العالقـات لـمـیاء محمد حسن 2731
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

شالل حمید سلیمان2732
الفكر االجتماعي في اإلسالم دراسة تحلیلیة لبعض عناصر الفكر االجتماعي 

كما هي مجسدة في الحدیث النبوي الشریف
2005دكتوراهاالجتماعاالداب بغداد

2733
حسین علي قیس 

محمد 
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداداالنفالت السلوكي ( الفرهود ) ظاهرة تكراره في المجتمع العراقي

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادجریمة قتل األصول األسباب والخصائص اإلجتماعیةعمار سلیم عبد 2744

2748
زینب عبد اهللا 

محّمد 
-المدرسیة في سلوك العنف ( دراسة میدانیة في مدینة بعقوبة دور البیئة 

محافظة دیالى )
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداد

2754
امال محمد أحمد 

المهنا
العمل األجتماعي في المؤسسات األیوائیة لألطفال األیتام في العراق دراسة 

میدانیة في محافظة بغداد
2005دكتوراهاالجتماعاالداب بغداد

نبراس عدنان 2756
المطیري

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداد١٩٩٥المرأة والتنمیة المستدامة  في ضوء مقررات مؤتمر بكین عام 

احمد جعفر صادق 2759
القیم الثقافیة وأهمیتها في االتجاه نحو مهنة التمریض (دراسة انثروبولوجیة 

في مدینة الكاظمیة)
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغداد

2762
نوري سعدون عبد 

اهللا
2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادجریمة السلب أسبابها وخصائص مرتكبیها 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2767
سناء محمد جعفر 

محمد 
على األطفال في اآلثار االجتماعیة والنفسیة للحرب العراقیة اَألمریكیة 

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادفي علم االجتماع العسكريدراسة میدانیة المجتمع العراقي 

فضیلة عبدالرحیم 2769
حسین

2005ماجستیراالجتماعاالداب بغدادالبث الفضائي والسلوك االجتماعي للشباب  دراسة میدانیة في مدینة بغداد

في العراق (( دراسة میدانیة االثار االجتماعیة النهیار المؤسسة السیاسیة ایمان حمادي رجب2863
في مدینة الموصل ))

2005ماجستیراالجتماعاالداب الموصل

1828
محمود َكطاع عبد 

2006دكتوراهاالجتماعاالداببغدادالقیـم اإلجتماعیـة واإلنجـاب  دراسة سوسیوأنثروبولوجیة في محافظة األنبار اهللا 

نورا مجید علي 2030
ثقافة الطفل في ظل بعض المتغیرات المجتمعیة ـ دراسة إجتماعیة میدانیة في 

2009ماجستیراالجتماعاالدابالموصلمدینة الموصل

2312
نجالء عادل حامد 

الراشدي

الحكایة الشعبیة الموصلیة/ دراسة تحلیلیة في إطار علم األجتماع 
دراسة (اجتماعیة _ تحلیلیة )

2009ماجستیراالجتماعاالدابالموصل

638
ُفؤَاد َغازّي َثِجیل 

التمیمي
2002ماجستیر االجتماع االداب بغداد الجریمة المنظمة وابعادها االجتماعیة 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

677
محمود عبد الرحیم 

محمد مبارك
الـقـیـم الـدیـنـیـة والـتـنـمـیـة الـحـضـریـة 

شــمـال األردن دراسـة مـیـدانـیـة فـي األنـثـروبـولـوجـیـا الـحـضـریــــة–فـي إیدون
2002دكتوراه االجتماع االداب بغداد 

1161
هناء جاسم محمد 

السبعاوي
العوامل االجتماعیة المؤثرة في التنمیة (دراسة اجتماعیة میدانیة لقریة 

2003ماجستیراالجتماعیاتاالدابالموصلالشمسیات في محافظة نینوى)

2002ماجستیراالدباالدابالموصلالجملة السیلینیة في رحلة الى اخر اللیلدارا حسن طه207

عصام احمد عبد 246
الكریم 

المدرسین في جامعة -دراسة نقدیة لتدریس مادة النحو االنكلیزي للطلبة 
الموصل

2002ماجستیراالدباالدابالموصل

303
ابراهیم خلیل عبد 

2002ماجستیراالدباالدابالموصلصیغ السخریة من خالل بعض مسرحیات القرن العشرینالباقي 

377
عبیر محمد عبد 

القادر
2002ماجستیر االدباالدابالموصلالصیغ المصدریة في روایة (دكنز) (االمال الكبیرة) الى العربیة

2002ماجستیراالدباالداببغداداالنتخابیة الرئاسیة في الصحافة الجزائریةالحمالت زكریا بن صغیر414

415
جعفر علیوي 

موسى
2002ماجستیراالدباالداببغدادالتصرف عند الشیخ عبد القادر الجیالني
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیراالدباالداببغدادفلسفة االخالق والدین عند هنري برجسوناكرم مطلك محمد416
2002ماجستیراالدباالداببغدادتطور وظیفة العالقات العامة في النشاط الدبلوماسي العراقيغزوان حسین418
2002ماجستیراالدباالداببغدادموقف نیتشة من الدین سناء صباح علي 419
2002ماجستیراالدباالداببغدادالفلسفة السیاسیة عند هویزمسلم حسن محمد495
2002ماجستیراالدباالدابالمستنصریة ابن الجوزیة ادبیاافراح قدوري صالح607
2002دكتوراه االدباالداببغداداهمیة المبالغة ودالالتها  في القرآن  الكریم خمیس فراج عمیر 672

2002ماجستیراالدباالداببغداداخیقار الحكیم من خالل المرویات القدیمةهیلین عورشیر710

620
محمد ریاض 
فاضل القیسي

استقصاء تعابیر التمني والدعاء وترجمتها من اللغة العربیة الى اللغة 
االنكلیزیة 

االدابالمستنصریة 
االدب االنكلیزي

2002ماجستیر

2003ماجستیراالدب االنكلیزياآلدابالموصلظاهرة الجریمة والعقاب في ثالث من مسرحیات ولیم شكسبیر التراجیدیةحسن محمد صالح1042

554
سندس محسن علي 

العبیدي
االداببغدادالشفافیة الصرفیة في اللغتین االنكلیزیة والعربیة دراسة مقارنة

االدب االنكلیزي
2003ماجستیر 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2340
صالح عبد اهللا عبد 

2004ماجستیراالدب االنكلیزياالدابالموصلاالعترافیة في شعر روبرت لویل الرحمن 

2311
میسر قاسم ذنون 

الخشاب
PoeticDrama in English and Arabic Literary Traditions: A

Comparative Study of T. SEliot and Salah Abd al-Sabur.2005ماجستیراالدب االنكلیزياالدابالموصل

نادیة فایض 1162
العزاوي

البحث عن المثل األعلى في األدب األمریكي الحدیث: دراسة لهارت كرین و 
واالس ستیفینز

2003ماجستیراالدب االنكلیزي االداببغداد

1738
زهیر حمودي 

2004ماجستیراالدب االنكلیزي االدابالموصلالوعي االجتماعي والدیني في شعر ایدث سیتویل : دراسة نقدیة الوتار 

2081
نجوى عبد الكریم 

خالد االعظمي

THETreatment of the theme of love
in selected poems of

elizabeth barrett and robert browning2004ماجستیراالدب االنكلیزي االداببغداد
2005ماجستیراالدب االنكلیزي االداببغدادمفهوم الثوریة في روایات كرستوفر أشروود الرئیسیةاسیل كاظم الركابي1824

1830
أمیمة محمد 

الجبوري
مفهوم الحدود في االدب االمریكي واثره على الروایة االمریكیة في القرن 

التاسع عشر
2005دكتوراهاالدب االنكلیزي االداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2577
سهاد جاسم محمد 

السامرائي
مختارة لكتاب القصة دراسة أعمال -الفنتازیا كوسیلة للنقد االجتماعي 

القصیرة األمریكان في القرن التاسع عشر
2005ماجستیراالدب االنكلیزي االداب الموصل

عاید مطر هربود2761
المسؤولیة الثقافیة للشاعر الهجاء: دراسة في مجموعة مختارة من شعراء 

الهجاء في األدبین األنكلیزي والعربي
2005دكتوراهاالدب االنكلیزي االداب بغداد

محمـد  فتــاح رشید 2871
العبیدي

2005ماجستیراالدب االنكلیزي االداب الموصلتوا شج الخاص بالعام دراسة في شعر ماریان مور

205
افراح عبد محمود 

2002ماجستیراالدب العربياالداب الموصلالخیل رموزًا ودالالت في الشعر العربي قبل اإلسالمالصباغ 

342
نوار عبد النافع 

الدباغ 
2002دكتوراهاالدب العربياالداب الموصل شعریة النص المعري دراسة فنیة لنظم البناء في سقط الزند 

447
محمد سالم سعد 

اهللا الشیخ علي
2002دكتوراه االدب العربياالداب الموصل األسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة 

یحیىفاروق ذنون1074
دراسة -جهود عائشة عبد الرحمن في الكشف عن إعجاز النص القرآني 

-بالغیة 
2003دكتوراهاالدب العربياآلدابالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1145
عبد الغفار عبد 

الجبار عمر 
2003ماجستیراالدب العربياالدابالموصل) دراسة في المجامیع"١٩٨٠-١٩٦٨الظواهر الفنیة في شعر الموصل (

1156
آن تحسین محمود 

الجلبي
2003دكتوراهاالدب العربياالدابالموصلالرؤیة في شعر ذي الرمة

باسم أدریس قاسم 1174
مصطفى السوفاجي

2003دكتوراهاالدب العربياالدابالموصلجدل الشعر والنحو دراسة في شروح القصائد العشر الطوال 

1207
بنهان حسون عبد 
اهللا أحمد السعدون

دراسة -في القرآن الكریم -(علیه السالم) -شخصیات قصة یوسف 
-تحلیلیة 

2003دكتوراهاالدب العربياآلدابالموصل

1696
ریم محمد طیب 

الحفوظي
2004ماجستیراالدب العربياالدابالموصلدراسة فنیة -شعر خالد ابو خالد 

1733
عدنان عبد السالم 

أسعد 
2004ماجستیراالدب العربياالدابالموصل-دراسة بالغیة -في القرآن الكریم اإلحتباك

صالح احمد صالح 1735
محمد 

2004ماجستیراالدب العربياالدابالموصلاللواء في الشعر العربي حتى العصر االموي

2004دكتوراهاالدب العربياالداب الموصلالبخالء نموذجا-رد عند الجاحظ السفادیة مروان احمد2232
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2237
محمد حسین 
2004ماجستیراالدب العربياالدابالموصلالجسد في الشعر العربي قبل االسالم محمود العبید

2300

مصلح علي 
خضیرالحدیدي

ماجستیراالدب العربياالدابالموصلشخصیة الصحابي في شعر صدر االسالم

2004

2107
غانم صالح سلطان 

2009دكتوراهاالدب العربياالداب الموصلأنموذجامرجعیات التناص في شعر السیاب مجموعة انشودة المطر الحمداني
2004دكتوراه االدب العربي االداب الموصل التواصل األدبي في الروایة  (الروایة العربیة نموذجا)قتیبة محسن 948

999
عیسى محمد صالح 

آل سلیمان
2004دكتوراه االدب العربي االداب الموصل هـدراسة تأویلیة٦٥٦التشكیل البصري في الشعر العربي منذ 

ثامر فیصل 1744
اسكندر محمد 

2004ماجستیراالدب الفرنسياالدابالموصلالسمات األسلوبیة في روایة الحانة للكاتب الفرنسي أمیل زوال 

665
عقیل هایس عبد 

الغفور
2002ماجستیراالعالماالداببغداد١٢٨٤مواقف الصحافة العربیة إزاء القرار 

حسن حسین173
مفهوم الثورة العالمیة عن توماس كون

2002ماجستیرالتاریخاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

181
سؤدد كاظم مهدي 

العبیدي
2002ماجستیرالتاریخاالداببغداد ١٨٣٩-١٩١٤السیاسة البریطانیة تجاه منطقة القرن االفریقي 

2002ماجستیرالتاریخاالداببغدادوالنحسار االسالمي في االندلساشكالیات المد عامر ممدوح خیرو188
2002ماجستیرالتاریخاالدابالقادسیةالصاحب بن عباد في كتابه المحیط في اللغةنبأ عبد االمیر190

365
احمد میسر محمود 

2002ماجستیر التاریخاالدابالموصلنشاط المرأة االقتصادي في صدر اإلسالم والدولة األمویةالسنجري

370
أكرم عبد الرزاق 

عبود وحید 
2002ماجستیرالتاریخاالدابالموصلم)١١٧١-١٠٩٦هـ/ ٥٦٧-٤٩٠مصر والغزو الصلیبي دراسة سیاسیة (

399
محمود عبد الواحد 

محمود
2002ماجستیرالتاریخاالداببغداد)٨١٤-٧٦٨العالقات الخارجیة للدول الكارولنجیة في عهد شارلمان (

406
خالد موسى عبد 

الحسیني
2002ماجستیرالتاریخاالداببغداددراسة تطبیقیة في مدیریة مرور محافظة نینوى

فرائد جاسم محمد 407
كاظم 

2002ماجستیرالتاریخاالداببغدادمختار عصر العبید من تل عیاش في حوض سد حمرین
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

555
محمد عطاء اهللا 

محمد سعید 
2002ماجستیر التاریخاالدابالموصلعبد الرحمن بن عبد الحكم ومنهجه في كتابة التاریخ 

635
أزهار محسن شذر 

الربیعي
2002ماجستیر التاریخاالداببغدادقبیلة بني سلیم  ومكانتها في تاریخ العرب قبل االسالم

العربیة دراسة منهجیة االداء محمد كرد علي وكتابة االسالم والحضارة عثمان مشعان 656
السیاسي في العصر االموي

2002ماجستیر التاریخاالداببغداد

2002ماجستیر التاریخاالداببغدادالواجهات الفنیة والمعماریة للدور العراقیة في الموصلعادل عارف658

-هـ٤الغربیة من (قدور الحكام السودانیین في نشر اإلسالم في أفریقیاعمر صالح سالم 666
م١٦م  ق ١٠هـ/ق ١٠ق

2002ماجستیر التاریخاالداب بغداد 

2002ماجستیر التاریخاالداببغدادق.م٣٣٢الفكر الدیني لبالد وادي النیل منذ عصر التأسیس وحتى عام خالد عبد الملك670

142
سالم علي مزعل 

الجابري
2003ماجستیر التاریخاالداببغدادالحجاز في القرن الثالث الهجري

170
زیاد عوید سویدان 

المحمدي
التطورات السیاسیة في بالد الرافدین (العهد اآلشوري الوسیط)

) ق.م٩١١–١٣٦٥(
2003ماجستیر التاریخاالداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیرالتاریخاالداببغدادشعر المقاومة في االندلس من عصر الطوائف حتى سقوط غرناطة زیاد طارق لفته172

174
نصیر بهجت 
2003ماجستیرالتاریخاالداب بغدادم)٧٤٩-٦٦١هـ / ١٣٢-٤١قبیلة تمیم ودورها خالل العصر االموي (فاضل الجبوري

2003ماجستیر التاریخاالداببغدادالفترات االنتقالیة بین عصور ما قبل التاریخ عادل فائق رشید197

هادي صالح ناصر 430
العمري

2003دكتوراهالتاریخاالداببغدادطریق البخور القدیم من نجران الى البتراء واثار الیمن االقتصادیة علیة

431
زین العابدین جعفر 

2003ماجستیرالتاریخاالداببغداداالیوان في العمارة العراقیة حتى نهایة العصر العباسيال جعفر

649
بحیش علي فیصل 

حمید
2003ماجستیرالتاریخاالداببغدادتطور مصطلح شیخ االسالم في دولتي االیوبیین والممالیك العربیة

838
احمد عبید عیسى 

خلف
2003ماجستیر التاریخاالدابالموصلال العاص ودورهم في الحیاة العامة في القرن االول للهجرة

محمد عصفور 1783
سلمان االموي 

حركة -١٨٣٩االصالح في الدولة العثمانیة واثرها في المشرق العربي 
١٩٠٨

2004دكتوراهالتاریخاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2233
محمد یونس فلح 

القصاب 
مغول القفجاق وعالقتهم السیاسیة بالممالیك واإلیلخانیین

2005ماجستیرالتاریخاالداب الموصلم ) ١٣٦١ـ ١٢٢٧هـ / ٧٦٢ـ ٦٢٤( 
2005دكتوراهالتاریخاالداب بغدادالوزراء و الُكتّاب للجهشیاريمحمد عبد اهللا نجم 2727
2005ماجستیرالتاریخاالداب بغدادقدم العالم–موقف الغزالي وابن رشد من فلسفة ارسطوحســن كاظــم دخیــل2758

موقف السلطات العثمانیة من االمارة المعنیة في لبنان في القرن السابع نایف عبد النایف96
عشر" 

2002ماجستیر التاریخ االداب الموصل 

222
سفانة هزاع 

اسماعیل حمودي 
الطائي

2002ماجستیر التاریخ االداب الموصل ١٩٣٢-١٩٢٠الموصل في سنوات االنتداب البریطاني 

حنان جاسم 247
الزهیري

2002دكتوراه التاریخ االداب الموصل م١٥١٧-١٣٨٢هـ / ٩٢٣-٧٨٤العثمانیون في السیاسة المملوكیة 

269
رائد محمد حامد 

2002ماجستیر التاریخ االداب الموصل الرقیق في صدر اإلسالم  والدولة األمویةحسن الطائي

291
هیثم محمود یونس 

طیبان الحمداني
(  " 2002ماجستیر التاریخ االدابالموصل ٥٧٠العادل األیوبي دراسة سیاسیة عسكریة (الملك
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

422
طارق هاشم خمیس 

الدلیمي
2002ماجستیر التاریخ االداببغدادموقف فالسفة االسالم من الغنوصیة

486
ابتهال عادل 

الطائي 
2002دكتوراهالتاریخ االداب الموصل الیهود في المصادر المسماریة خالل األلف األول قبل المیالد

2002ماجستیر التاریخ االداب بغدادابن الشحنة: دراسة في سیرته ووصفه لتاریخ حلبجنان فلیح الشمري 632

650
فراس صالح 

الجبوري 
2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد ١٩٧٥-١٩٦٤االوضاع السیاسیة في ظفار 

2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد م ) ٩٤٦–٧٥٠هـ / ٣٣٤–١٣٢الحج وتنظیماته في العصر العباسي ( الحیالي بسام 675

755
علـي جاسـب عزیـز 

2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد )) ١٩٥٦–١٩٢٥تاریخ الحركة الوطنیة في االحواز الصرخـي

2002دكتوراه التاریخ االداب بغداد الوضعیة عند العرب قبل االسالمالدیانة انمار الحدیثي 783

خضیر عبد الرضا 785
الخفاجي 

2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد الجوانب االقتصادیة والمالیة في كتاب فتوح البلدان للبالذري 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

789
بان حسین حسن 

داود السنجري 
2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد مدرستا البصرة والكوفة في التاریخ في القرن الثالث الهجري 

2002ماجستیر التاریخ االداب بغداد دراسة تاریخیة–شركة نفط  خانقین المحدودة علي معجل مخلف 825

165
عدي سالم عبد اهللا 

حمد الجبوري
2003دكتوراهالتاریخ االداب بغداد أسالیب المجابهة بین العرب والبیزنطیین في العصر األموي 

2003ماجستیر التاریخ االداب بغداد اقلیم بابل في كتب البلدانیین ایمان شمخي جابر 421
2003ماجستیر التاریخ االداببغدادابن خلدون ادیبیوسف ابراهیم 676

2003ماجستیر التاریخ االداب بغداد العالقات السیاسیة لبالد الرافدین مع بالد عیالم في العصر االشوري الحدیث جمال ندا السلماني 696

224
عبد اهللا علي عبد 

اهللا العصیمي
–التاسع الهجري / التاسع –عدن ونشاطها التجاري من القرن  الثالث 

م)١٥ـ -٩هـ / ٩--٣الخامس عشر المیالدي  (
2004ماجستیر التاریخ االداب بغداد

978
محمد نصیف 

االسحاقي 
2004ماجستیر التاریخ االداب الموصل م  ٧٣٤–٧٠٥هـ / ١١٦–٨٦والة المغرب العربي  من 

2004دكتوراهالتاریخ االدابالموصل. ١٩٣٩-١٩٣٣سیاسة بریطانیا تجاه المانیا النازیة ایاد علي یاسین2301
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1278
هناء سالم ضایع 

محمد الراشدي
العالقات الدولیة في اإلسالم من خالل كتاب شرح السیر الكبیر لمحمد بن 

م)٨٠٤هـ / ١٨٩الحسن الشیباني المتوفي (
2002ماجستیرالتاریخ االسالمياآلدابالموصل

1288
إیمان عبدالرحمن 

حسن 
عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة ألبي العباس 

هـ  دراسة في مضامینه العلمیة٧٠٤الغبریني المتوفى 
2002ماجستیرالتاریخ االسالمياالدابالموصل

محمد عبد اهللا 1036
أحمد المولى

هـ ٦٥٦-٥٧٥(عالقة العلماء بالخالفة العباسیة في العصر العباسي األخیر 
م)١٢٥٨-١١٧٩/ 

2003ماجستیرالتاریخ االسالمياآلدابالموصل

1076
حنان عبد الخالق 

2003ماجستیرالتاریخ االسالمياآلدابالموصلمدینة نصیبین في العصر العباسي (دراسة سیاسیة حضاریة)علي السبعاوي

1099
صالح أحمد صالح 

حسین
-١٢٥٠هـ / ٧٨٤-٦٤٨الممالیك البحریة (الحیاة العلمیة في مصر في عهد

م)١٣٨٢
2003ماجستیرالتاریخ االسالمياآلدابالموصل

1135
مبارك محمد سالم 

الطراونة

هـ ٩٢٢-٧٨٤الحیاة اإلجتماعیة في بالد الشام في عصر الممالیك الجراكسة 
2003دكتوراهالتاریخ االسالمياآلدابالموصلم١٥١٦-١٣٨٢/ 

1212
عادل محمد دوینع 

متروك
هـ / ٩٢٣-٧٨٤الحیاة العلمیة في بالد الشام في عصر الممالیك الجراكسة (

م)١٥١٧-١٣٨٢
2003ماجستیر التاریخ االسالمياآلدابالموصل
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1703
نادیة محسن عزیز 

صالح 
-٧٤٩هـ/٣٨٠-١٣٢الدور الحضاري لمدینة الّرقة في العصر العباسي  (

م)٩٩٣
2004ماجستیرالتاریخ االسالمياالدابالموصل

1751
نهى أحمد محمد 
السلمان البدراني

2004ماجستیرالتاریخ االسالمياالدابالموصلالدولة الحفصیة النشأة والتكوین (دراسة سیاسیة)

2082
سوالف فیض اهللا 

حسن
٧٤٩/ -هـ٦٥٦-١٣٢دور الجواري والقهرمانات في دار الخالفة العباسیة (

2004ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغدادم )١٢٥٨–

2112
رفاه تقي الدین 
عارف الدوري

-٧٤٩هـ/٣٣٤-١٣٢أثر علماء خراسان في الحركة الفكریة في بغداد (
2004دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغدادم)٩٤٥

2161
خزعل یاسین  

مصطفى 
-هـ٤٢٢هـ/١٣٨(بنو أمیة في االندلس ودورهم في الحیاة العامة 

2004دكتوراهالتاریخ االسالمياالدابالموصلم )١٠٣٠م/٧٥٥

مناف عبد االله 2498
ابراهیم

2004ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب الموصلصحابیات الرسول صلى اهللا علیه وسلم

2004ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب بغداددراسات لیفي بروفنسال في تاریخ األندلسسلمى حسین علوان 2710

عمار فالح عبد 1785
الجبار

2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغداداهل الُصّفة في عصر الرسالة والراشدي.
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

مها محسن خلیفة 1798
إبراهیم 

الحركة الفكریة في مدینة َمْرَو خالل القرنین الخامس والسادس الهجریین / 
الحادي عشر والثاني عشر المیالدیین 

2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغداد

1829
جنان علي فلیح 

الشمري
الحیاة السیاسیة واالقتصادیة  في اقلیم جرجان حتى نهایة القرن الرابع 

الهجري
2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغداد

2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغدادالعالقات االداریة والمالیةوفاء عدنان حمید1832

2119
لیلى توفیق سلمان 

2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغدادمناهج كتب طبقات المذاهب األربعةالعاني 

2252
خولة محمود محمد 

علي الصمعدي
هـ / ٢٤٧-١٣٢الوعظ الدیني في العصر العباسي االول ( دراسة تاریخیة ) (

2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب الموصلم)٨٦١-٧٤٩
2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب بغدادم١٥١٧-١٢٥٠هـ/٩٢٣-٦٤٨كاتب السر في الدولة المملوكیة االء حماد رجه2763
2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداب بغدادمجالس الخلفاء في العصر االمويهاشم صائب محمد2766

2858
فتحي سالم حمیدي 

اللهیبي
2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداب الموصلم)١٣٨٨-٨٨٥هـ/٧٩٠-٢٧٢مملكة جورجیا دراسـة في العالقات السیاسیة  (

رنا سالم محمد 2862
محمود 

2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب الموصلالتربیة والتعلیم في عصر الرسالة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2872
رغد عبد الكریم 

أحمد النجار
م  ((دراسة في ١٤١١-١٣٣٩هـ / ٨١٤-٧٤٠العراق في العهد الجالئري 

األوضاع السیاسیة))
2005ماجستیرالتاریخ االسالمياالداب الموصل

2878
فائز علي بخیت 

الحدیدي
العالقات المصریة األوربیة  في عصر الممالیك الجراكسة  

م)  دراسة سیاسیة اقتصادیة١٥١٦ـ١٣٨٢هـ/٩٢٢ـ٧٨٤(
2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداب الموصل

یحیى محمد علي 1839
العیثاوي

2005دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغدادالجوانب االقتصادیة والمالیة في مسند االمام احمد

2006ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغدادم)٨٦١-٧٥٠-هـ٢٤٧-١٣٢مواكب الخلفاء في العصر العباسي األول (خالد إبراهیم حمید 1791

1803
نهاد عباس شهاب 

الجبوري
2006دكتوراهالتاریخ االسالمياالداببغدادالقدریة وتطورها في العصر األموي

1807
حیدر قاسم مطر 

التمیمي
العلویون في المشرق اإلسالمي وأثرهم الفكري والحضاري حتى القرن الخامس 

2006ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغدادالهجري

1811
أزهار إبراهیم شفیق 

العزاوي
-٧٤٩هـ/ ٢٤٧-١٣٢حركات المعارضة في بالد ما وراء النهر للفترة من (

م)٨٦١
2006ماجستیرالتاریخ االسالمياالداببغداد

2087
مقتدر حمدان عبد 

المجید الكبیسي
ملكیة االراضي الزراعیة واستثمارها في االندلس في ضوء آراء فقهاء القرن 

2005دكتوراهالتاریخ االسالمي االداببغدادم)١١هـ/٥(



كليةاالداب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعية / اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2146

سعد رمضان  
محمد بالل 

الجبوري
-١٧٠(التجاري في العراق  في عصر الخلیفة هارون الرشیدالنشاط 

2005ماجستیرالتاریخ االسالمي االدابالموصلم)٨٠٩-٧٨٦هـ/١٩٣

2147

عبد القادر احمد 
یونس محمد 

2005ماجستیرالتاریخ االسالمي االدابالموصلالرحالت العلمیة بین العراق والمشرق اإلسالمي في القرن الثالث للهجرةالزبیدي

1045
ضیاء محمد جمیل 

عباس علي
م) ١٤٨١-١٤٥١الدولة العثمانیة في عهد السلطان محمد الثاني الفاتح (

(دراسة في التأریخ السیاسي)
2002ماجستیرالتاریخ الحدیثاآلدابالموصل

1056
أحمد حسین عبد 

الجبوري
أوضاعها اإلداریة م) دراسة في ١٦٤٠-١٥١٦القدس في العهد العثماني (

واالقتصادیة واالجتماعیة
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصل

1073
محمد ولید عبد 

صالح
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصلمحمود شیت خطاب حیاتـه وآثـاره العلمیــة

ذاكر محي الدین 1080
عبد اهللا

2003دكتوراهالتاریخ الحدیثاآلدابالموصلدراسة تاریخیة١٩٧١-١٩٥٨االنقالبات العسكریة في السودان 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

سهیر نبیل كمال1383
العربي وموقف سیاسة محمد علي باشا والي مصر تجاه العرا ق والخلیج

م١٨٤٠ـ ١٨١٦العثمانیة منها بریطانیا والدولة 
2003ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصل

1167
إسماعیل أمیرة 

محمد العبیدي
اآلدابالموصل١٩٣٩-١٩٢٣التركیة -العالقات السوریة 

التاریخ الحدیث
2003ماجستیر

1711
محمد علي محمد 

عفین
2004ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصلم )١٩١٢ـ١٨٤١الحركة السنوسیة وعالقتها بالقوى اإلقلیمیة والدولیة  (

1727
علي حمزة عباس 

عثمان الصوفي
2004ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصل)١٩٥٨- ١٩٢٦العالقات التجاریة بین العراق وتركیا  (

2106
خالد احمد عبد اهللا 

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثاالداببغداد)١٩٦٨-١٩٦٤التطــــورات السـیاسیة في السـودان (ابو سلب

1796
شاكر حسین دمدوم 

2005ماجستیرالتاریخ الحدیثاالداببغداد١٩١٧-١٨٨١الشطرة في أواخر العهد العثماني الشطري

1833
سنان صادق جواد 

السعدي
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثاالداببغداد)١٩١٤-١٨٨٩موقف جمعیة االتحاد  والترقي من الحركة الصهیونیة (
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2708
سهیلة شندي عوان 

راضي 
2005دكتوراهالتاریخ الحدیثاالداب بغداد١٨٩٤-١٨٦٨والقضیة االیرلندیة  ولیم غالدستون

2005ماجستیرالتاریخ الحدیثاالداب بغداد١٧٤٧-١٦٢٤العالقات الخارجیة لدولــة الیعاربة في ُعمــــان نغم طالب عبد اهللا2725

2736
محمد یوسف 

إبراهیم 
2005دكتوراهالتاریخ الحدیثاالداب بغداد١٩٤٥ونستون تشرشل ودوره في السیاسة البریطانیة حتى عام 

بشرى محمود 2742
صالح 

2005دكتوراهالتاریخ الحدیثاالداب بغداد١٩٧٣-١٩٥٩موقف كوبا من القضایا العربیة 

2005دكتوراهالتاریخ الحدیثاالداب بغداد) دراسة تاریخیة١٩٣٩-١٩٢٠(النظام  االداري في العراق عدنان هریر جودة 2768

2868
مهدي صالح سعید 

العباسي
م)  دراسة في أوضاعها ١٩١٤-١٨٧٦كركوك في أواخر العهد العثماني(

اإلداریة واالقتصادیة والثقافیة
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثاالداب الموصل

نعیم كریم عجیمي 1793
الشویلي

2006دكتوراهالتاریخ الحدیثاالداببغداد١٨٢٣-١٨٠٩مترنیخ ودوره السیاسي  في أوربا 

2098
احمد محمود محمد 

2008ماجستیرالتاریخ الحدیثاالدابالموصلم ١٩٧٩-١٩٧٣موقف العراق من القضیة الفلسطینیة البجاري 
2002ماجستیر التاریخ القدیماالداب بغدادبودیا امیر ساللة لجش الثانیة حنان شاكر 864
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1066
محمد األسعد بن 
بو بكر الحفصي

2003ماجستیرالتاریخ القدیماآلدابالموصلق.م)١٢٦-٣٣١الغزو الیوناني لبالد الرافدین (

2159
صباح حمید یونس 

2003ماجستیرالتاریخ القدیماالداب الموصلق.م)٦١٢-٧٢١نینوى خالل عصر الساللة السرجونیة (محمد

2230
وسناء حسون 

2004ماجستیرالتاریخ القدیماالدابالموصلالطین في حضارة بالد الرافدینیونس حسن  االغا

1787
خلود حبیب كریم 

ستار 
2005ماجستیرالتاریخ القدیماالداببغدادق.م )١٢٦-٣٣١بــابـــــــل في العصر اإلغریقي ( 

1840
عبدالغني غالي 

فارس 
المصري على بالد الشام إبان العهد اإلمبراطوري المصري                        -التنافس الحیثي 

ق.م )١٠٨٠–١٥٧٠( 
2005دكتوراهالتاریخ القدیماالداببغداد

2179
سعد عمر محمد 

2005ماجستیرالقدیمالتاریخ االداب الموصلالقرابین والنذور في العراق القدیمامین 

2856
أحمد زیدان خلف 

صالح
-٩١١عالقات بالد أشور مع الممالك الحثیة الحدیثة في شمال سوریة (

2005دكتوراهالتاریخ القدیماالداب الموصلق.م)٦١٢

2865
جاسم عباس 

محسن
2005ماجستیرالتاریخ القدیماالداب الموصلأحوال العراق في عصر االحتالل السلوقي 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1253
فاتن عز الدین 

یوسف أحمد
دراسة نحویة داللیة لترجمة حالة المفعول به غیر المباشر في القرآن الكریم 

إلى االنكلیزیة
2003ماجستیر الترجمةاالدابالموصل

1254
محمد نهاد أحمد 

یحیى الطائي
إلى دراسة إدراكیة داللیة لبعض مشكالت ترجمة الكنایة في القرآن الكریم 

االنكلیزیة
2003ماجستیر الترجمةاالدابالموصل 

وفاء بهنام فتوحي 1736
دوقماق

2004ماجستیرالترجمةاالدابالموصلالعربیة–المركبات االسمیة في الترجمة من  االنكلیزیة 

2140
نجاة عبد الرحمن 
حسن عبد الرحمن

ترجمة الكالم غیر المباشر في روایة همنغواي (وداعًا للسالح)  إلى العربیة
2004دكتوراهالترجمةاالدابالموصل

2238
عدنان ودیع رزوقي  

موسیس
جوانب من النسیج النصي في الخطاب السردي مع اإلشارة إلى الترجمة

2004ماجستیرالترجمةاالدابالموصل

كوكب سالم  محمد 2251

ایة همنغواي: "ستشرق الشمس التحوالت في تماسك النص في ترجمة رو 
إلى العربیةأیضا"

2004دكتوراهالترجمةاالداب الموصل

2304

فخري اسماعیل 
یونس احمد 

ترجمة البدل  في روایة  مرتفعات ویذرنج ألمیلي برونتي من اإلنكلیزیة إلى 
العربیة 

ماجستیرالترجمةاالدابالموصل

2004
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2305

لقمان عمر محمود 
احمد النعیمي

دكتوراهالترجمةاالدابالموصل: دراسة تاریخیة١٩٩١-١٩٧٥األمریكیة –العالقات التركیة 

2004

اسماء فخري مهدي 2090
أثر العوامل الحضاریة في ترجمة اآلیات القرآنیة ذات الصلة بنظام حیاة 

األسرة
الموصل

2004ماجستیرالترجمةاالداب

سنا حامد سلمان1790
معالجة المتصاحبات اللفظیة المفرداتیة القرآنیة في الترجمات االنكلیزیة للقرآن 

الكریم
2005ماجستیرالترجمةاالداببغداد

2139
محمود عبد الخالق 

2005ماجستیرالترجمةاالدابالموصلتراكیب المبني للمجهول في القرآن الكریم وترجمتها إلى اإلنكلیزیةیحیى فتاح البكوع

2241
لیث نوفل محمد 

2005ماجستیرالترجمةاالدابالموصل"الشیخ والبحر" إلى العربیةترجمة األدوات غیر التوكیدیة في روایة هیمنغوايالنجماوي

2246
جمان عدنان حسن 

2005ماجستیرالترجمةاالداب الموصلترجمة أفعال قول ((التشكي)) من اإلنكلیزیة  إلى العربیةحسین  العباس 

2247
انفال قبیس سعید 

2005دكتوراهالترجمةاالداب الموصلمن اإلنكلیزیة إلى العربیةترجمة أفعال قول التأكید  عبد الفتاح الفهادي 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2255
سحر محفوظ 

صالح 
مشكالت ترجمة شروط مجمع مكتتبي التأمین بلندن لتأمین البضائع (أ) و 

2005دكتوراهالترجمةاالداب الموصل(ب) و (ج) الملحقة بوثیقة التأمین البحري من اإلنكلیزیة إلى العربیة

2031
راكان محمد وجیه 

العالف 
تقویم كفاءة برمجیات الترجمة اآللیة من حیث ترجمة المصطلحات العلمیة 

2008ماجستیرالترجمةاالدابالموصلوالتقنیة المعاصرة من اللغة االنكلیزیة إلى اللغة العربیة

70
لقمان عبد الكریم 

ناصر خضیر 
السنجري

أالفصاحیة في المسرحیة الشكسبیریة ترجمة مقاصد الكالم في التعابیر 
المأساویة "یولیوس قیصر" إلى العربیة

2002ماجستیر الترجمة االدابموصل 

842
همار احمد 

2002ماجستیر الترجمة االداب الموصل ترجمة تعابیر التلطیف في اإلنكلیزیة إلى العربیة الحریثي 

سهیل احمد حسین 859
الهجاء والذم العربیة وترجمتها الى االنكلیزیةاستقصاء تعابیر 

2002ماجستیر الترجمة االداب المستنصریة 

2857
دینا فهمي كامل 

األسود
مشكالت ترجمة تعابیر الشرط المعقد اإلنكلیزیة إلى العربیة

2005ماجستیرالترجمة االداب الموصل

2876
احمد حسن

2005ماجستیرالترجمة االداب الموصلاإلنكلیزي إلى اللغة العربیةترجمة شعر األطفال مصطفى
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2880
سماح محمود 
ناصر الرملي

2005ماجستیرالترجمة االداب الموصلمشكالت ترجمة التتابع الزمني في النصوص السردیة اإلنكلیزیة إلى العربیة

408
وجدان عبد األمیر 

قاسـم المالكـي
2002ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادالمستقبلیـة للسیاحـة الدینیـة في مدینتي سامراء والكاظمیةالتوجـهات 

2002ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادالتحصینات الدفاعیة البیزنطیة في شمال افریقیایاسین رابح حاجي410

428
عبد الجلیل عبد 
الفتاح الصوفي

2002ماجستیر الجغرافیةاالداببغداددراسة في الجغرافیة السیاسیةجغرافیة االنتخابات في الیمن

138
اسماعیل محمد 
خلیفة العیساوي 

2003ماجستیر الجغرافیةاالداببغداداستعماالت األرض الریفیة في ناحیة العامریة محافظة األنبار

141
محمد منصور 

عبده الملیكي
2003ماجستیر الجغرافیةاالداببغدادالیمنیة دراسة أشكال سطح األرضحوض وادي عّنه في الجمهوریة 

سمر عبد وحواح 160
الناشئ

2003ماجستیر الجغرافیةاالداب بغداد دراسة في جغرافیة السكان -الصابئة في العراق

228
بلسم سمیح صالح 

التایة
2003ماجستیر الجغرافیةاالداببغدادوقطاع غزة ))التوزیع الجغرافي للسكان في فلسطین (( الضفة الغربیة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

409
عبد االمیر احمد 
عبد اهللا التمیمي 

2003ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادالتباین المكاني لزراعة وانتاج اشـجــار الفــاكهـــة في محافظة دیالى 

711
علي عبد االمیر ال 

جعفر
2003ماجستیرالجغرافیةاالداببغداددراسة جغرافیة التأریخ االقلیمیة

امجد رحیم محمد 133
الكبیسي

2004ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادالوظیـفـة الصـناعیــة فــــي مدینة الفلوجة 

1781
ابراهیم قاسم 

درویش محمد 
2004دكتوراهالجغرافیةاالداببغدادِصدام الحضارات لهانتنغتون دراسة جیوبولیتیكیة

2089
عدنان عطیة محمد 

2004دكتوراهالجغرافیةاالداببغدادانتاج الدواجن وتباینها في العراق ودورها في االمن الغذائي علي الفراجي

1788
لیث محمود محمد 

الزنكنة 
أثر  العناصر المناخیة على التوزیع الجغرافي للنبات الطبیعي في العراق

( دراسة في جغرافیة المناخ )
2005دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد

حمید یاسر عبد 1814
الحسین 

مشكلة الصحراء الغربیة وأثرها في األمن القومي العربي دراسة في جغرافیة 
السیاسة

2005دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1815
جواد كاظم 

الحسناوي
ــ ١٩٧٧التوزیع الجغرافي لسكان محافظتي صالح الدین ونینوى للمدة 

١٩٩٧
2005دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد

2005ماجستیرالجغرافیةاالداببغداد١٩٩٧و ١٩٨٧التحلیل الجغرافي الشكال الهرم السكاني في محافظة بغداد رفاء مهاوي هاني1821

2085
احمد حمود محیسن 

السعدي
التحلیل المكاني لتباین تركیب السكان في محافظة القادسیة للمدة من

2005دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد)١٩٩٧–١٩٨٧( 

2086
عبد اهللا صبار 
عبود العجیلي 

ودیان غرب بحیرة الرزازة الثانویة واألشكال األرضیة المتعلقة بها دراسة في 
2005دكتوراهالجغرافیةاالداببغدادالجغرافیة الطبیعیة

2005ماجستیرالجغرافیةاالداب بغدادالتوزیع المكاني للمستشفیات األهلیة في مدینة بغدادزهیر حاتم خماس2711

تقییم  مشاریع الري القدیمة قي العصر العباسي بالمقارنة مع مشاریع الري كفاح داخل عبیس 2715
الحدیثة في منطقة بغداد 

2005ماجستیرالجغرافیةاالداب بغداد

2734
مشتاق أحمد غربي 

2005ماجستیرالجغرافیةاالداب بغدادالعیون القیریة في قضاء هیت واستثماراتهاالهیتي

2735
جنان رحمان 

إبراهیم
2005ماجستیرالجغرافیةاالداب بغدادجیومورفولوجیة جبل براكره وأحواضه النهریة وتطبیقاتها 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

ساالر علي خضر2747
التنبؤ بالتساقط  باستخدام بیانات الغطاء الغیمي في العراق  دراسة في 

جغرافیة المناخ 
2005دكتوراهالجغرافیةاالداب بغداد

التنمیة الصناعیة واتجاهاتها المكانیة فــــــي محافظــــة أربیــل دراســـة في  یاسین حمید بدع 1792
جغرافیـــة  التنمیة الصناعیة 

2006دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد

1795
حسن علي نجم 

2006دكتوراهالجغرافیةاالداببغداد)١٩٩٧-٨٧التباین المكاني لسكان األریاف في محافظة دیالى للمدة من (الجبوري

1801
بشار محمد عوید 

القیسي
2006ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادطرق النقل البري في محافظة كربالء دراسة في جغرافیة النقل

1805
محمد إبراهیم 

حمادي 
2006ماجستیرالجغرافیةاالداببغدادمشاریع الري والبزل على نهري السبل والعطشان في محافظة المثنى 

جمال عبج مندیل 41
عیدان 

2012ماجستیرالجغرافیةاالدابدیالىاالستیطان الریفي في قضاء بعقوبة  " دراسة في جغرافیة الریف 

627
رعد عبد الحسین 

الغریباوي 
2002ماجستیر الجغرافیة االداب القادسیة الوظیفة السكنیة لمدینة الدیوانیة (دراسة في جغرافیة المدن )

عواطف طه العاني 653
منهج البلدانیین العرب في الجغرافیة االقلیمیة في القرن الرابع الهجري / 

العاشر المیالدي
2002دكتوراه الجغرافیة االداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر الجغرافیة االداب بغداد السیاحـــة الدینیـة في مدینة بغدادحنان حسین دریول 657

685
مثنى مشعان 

المزروعي 
2002ماجستیر الجغرافیة االداب بغداد التاثیرات الجیوبولتیكیة للعولمة على الوطن العربي 

2002دكتوراه الجغرافیة االداب بغداد اإلقلیم الوظیفي لمدینتي الكوت والحلة دراسة مقارنة في جغرافیة المدنجبر عطیة المیاح 709

182
حسین جعاز ناصر 
حسین جعاز ناصر 

التحلیل المكاني لحركة الهجرة الداخلیة واتجاهاتها في محافظات الفرات 
١٩٩٧-١٩٧٧األوسط للمدة 

2003دكتوراهالجغرافیة االداب بغداد

196
عماد صكبان 
فرحان محمد 

التمیمي

یة وأثره في تباین مستوى الماء في مجرى نهر الفرات أعلى وأسفل سدة الهند
( دراسة في الجغرافیة الطبیعیة )كتوف النهر الطبیعیة

2003ماجستیر الجغرافیة االداب بغداد

225
سرحان نعیم 

طشطوش حسین 
الخفاجي

جیومورفولوجیة نهر الفرات بفرعیه الرئیسین السویر والسماوة بین السماوة 
والدراجي

2003ماجستیر الجغرافیة االداب بغداد

2003ماجستیر الجغرافیة االداب بغداد العوائد المالیة النفطیة الخلیجیة وأثرها  في األمن القومي العربيانتظار جاسم جبر 707
2006ماجستیررافیةغالجاالداببغداددراسة في جغرافیة الموارد المائیة –مشروع الخالص االروائي رفاه مهنا محمد 1794
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر الصحافةاالداببغدادالصور الفوتوغرافیة في الصحافة العراقیةمحمدحسن كامل682

689
مجید خیر اهللا 

2002ماجستیر الصرفاالدابالقادسیةابو البقاء العكبري صرفیاراهي

648
ساهرة حسین 

فیصل 
2002ماجستیر الفلسفةاالداببغداداألخالق في فلسفة أفالطون 

اسمه عمر بلهادي1198
موقف حسن حنفي من إشكالیة األصالة والمعاصرة في الفكر العربي 

المعاصر
2002ماجستیرالفلسفةاالداببغداد

2094
ابراهیم رجب عبد 

اهللا  محمد
نقد ابن حزم األندلسي للفكر الفلسفي الیوناني و األسالمي

2004دكتوراهالفلسفةاالداببغداد

2104
حمودي شیماء طه 

الجمیلي 
الطلبیعة وما بعد الطبیعة عند مسكویه

2004ماجستیرالفلسفةاالداببغداد

1797
نور حكمت 

خضوري 
2005ماجستیرالفلسفةاالداببغدادفلسـفة الحـــیاة ما بعد المـــوت فـــــــــــــــــي األســــــــــــاطـیر القـــــــدیمة

2717
والء مهدي محمد 

حسین 
2005دكتوراهالفلسفةاالداب بغدادمحمد عابد الجابري توجهه العربي االسالمي وفكره الفلسفي المعاصر
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005دكتوراهالفلسفةاالداب بغدادعبد الرحمن بدوي وتطوره الفلسفيمحمد فاضل عباس2721

2741
زینب هاشم شیحان 

السلطاني
البعد –البعد المعرفي –القرن العشرین البعد التاریخي الفلسفة التحلیلیة في

النقدي
2005دكتوراهالفلسفةاالداب بغداد

2005دكتوراهالفلسفةاالداب بغدادمالمح العمل الفني في الفلسفة المعاصرةاحمد شیال2746

نهاوند علي العلوي2755
فلسفة التاریخ من منظور فكر غربي معاصر دراسة لـكارل بوبر فوكویاما & 

2005ماجستیرالفلسفةاالداب بغدادهنتنغتون العولمة  وتأثیرها في العالم العربي

2757
فائزة تومان علیوي 

الشمري 
2005دكتوراهالفلسفةاالداب بغدادقدم العالم–موقف الغزالي وابن رشد من فلسفة ارسطو

1810
سامي محمود 

ابراهیم 
2006دكتوراهالفلسفةاالداببغدادنظریة الحركة  في فلسفة ابن رشد 

2006دكتوراهالفلسفةاالداب بغدادشرح المقوالت المنطقیة بین ابي الفرج بن الطیب وابن سینا دراسة مقارنةعلي جبار عناد2718

426
صباح حمودي 
2002ماجستیر الفلسفة االداب بغداد البطولة  من منظور فكر قومي عربي معاصر    دراسة تحلیلیـة نصیف المعیني 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

612
رسال حسین عبد 

اللطیف 
2002ماجستیر الفلسفة االداب بغداد البیر كامو بین الفلسفة واألدب 

2002ماجستیر الفلسفة االداب بغداد المعرفة والتربیة والتعلیم عند إخوان الصفاء علي هادي طاهر 633
2002دكتوراه الفلسفة االداب بغداد ١٩١٥الى ١٨٠٠التطور الثقافي ألدب األطفال في انكلترا من جمیل العطار 673
2002ماجستیر الفلسفة االداب بغداد فلسفة الذات عن محمد اقبالرائد جبار كاظم 674

مالمح قصصیة في الرسائل األدبیة النثریة األندلسیة من القرن الخامس إلى خلیل محمد ابراهیم 680
القرن الثامن الهجریین

2002دكتوراه الفلسفة االداب بغداد 

683
ممدوح عبد االله 

2002دكتوراه الفلسفة االداب بغداد ١٩٩٤- ١٩٦١اتجاهات سكان الحضر في األردن مصطفى 

2002ماجستیر الفلسفة االداب بغدادجدلیة العالقة بین التربیة والسیاسة عند محمد عبدهمنتهى عبد جاسم 705

784
احمد عبد خضیر 

2002ماجستیر الفلسفة االداب بغداد المنهج التحلیلي في األخالق عند جورج إدوارد مورالجنابي 

2003دكتوراهالفلسفة االداب بغداد المنهج عند ابن تیمیة سدیر طارق علي 131

2867
صالح خلف صالح 

2005ماجستیراللغةاالداب الموصلاأللفاظ في كتاب البئر البن األعرابي تحلیل داللياالصیفر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

199
عبد المنعم غیطه 

العبد 
خاصة لطلبة طریقة لتدریب اللغة االنكلیزیة لطلبة العلوم الیمنین مع اشارة

كلیة النفط والمعادن في جامعة عدن
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

1041
صنعان شیرو 

ملوشیر والزیباري
2002ماجستیراللغة االنكلیزیةاآلدابالموصل،، في النصوص االنكلیزیة العلمیةItدراسة نحویة وداللیة للمصطلح ،، 

ناجي أسعد ناجي 1225
حسن

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیةاالدابالموصلدراسة مقارنة لإلضافة في اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة 

1017
عبد الحق بشیر 

حسن القطان
استراتیجیات تعلم اللغة ومضامینها للتدریب على االستراتیجیة في المرحلة 

2003دكتوراهاللغة االنكلیزیةاآلدابالموصلالجامعیة في العراق

1059
حسین حمه علي 

رحیم 
2003ماجستیراللغة االنكلیزیةاالدابالموصلالموروثان البتراركي والمحلي في شعر السیر توماس وایت

زینة متي خضر 1093
أسوفي  

A Study of “r” in Standard English and Mosuli Arabic2003ماجستیراللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

أنسام یعرب1164
المالكمة و الصید في أعمال أدبیة إنكلیزیة و أمریكیة معاصرة لهمنغوي و 

2003ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغدادلندن و غولدنغ و لورنس

1606
میادة مهدي رؤوف 

االعظمي
2004ماجستیراالنكلیزیةاللغة اآلدابتكریتتحلیل أسلوبي لروایة ولیم فوكنر وعندما أحتضر
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1719
أنسام علي 

إسماعیل الحالوجي
فاعلیة تقنیات القراءة السریعة في استیعاب اللغة اإلنكلیزیة واستذكارها لدى 

المتعلمین العراقیین في المستوى الجامعي
2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

1734
إباء مظفر یحیى 

الرسام
2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالدابالموصللدراسة المراوغة في اللغة العربیة مع اإلشارة إلى اللغة اإلنكلیزیةمنحى ثالثي 

نریمان جبار رشید 1780
استخدام الناطقین باللغة االنكلیزیة والعراقیین الناطقین بالعربیة للعبارات 

المعجمیة االنكلیزیة
الطبیةفي مقدمات المقاالت البحثیة 

2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداببغداد

عمار صفاء حسین 2099

KATEMILLETT AND THE STUDY OF
PATRIARCHY WITH REFERENCE TO

SELECTED NINETEENTH CENTURY NOVELS2004ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغداد

2101
ابتسام حسین  

عباس 

THEACQUISITION OF THE CATEGORY
OF NUMBER IN ENGLISH BY IRAQI

ARABIC – SPEAKING LEARNERS2004ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغداد

2102
عمر عبد االله 

2004ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغدادداللة الفعل في اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة  دراسة مقارنة سلیمان حمو
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

صالح مهدي حامد 2105

THE BECKETMOTIF :
A STUDY IN TENNYSON’S ،ELIOT’S, FRY'S،

ANOUILH’S, AND WEBB'STREATMENT
OF THE MARTYRAS A HERO2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداببغداد

تینیا ماهر2114

THETHEME OF LOVE
AND DEATH IN EDGAR ALLAN POE'S

POETRY AND PROSE2004ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغداد

2167
نشوان مصطفى 
صالح الساعاتي 

THESTRUCTURE OF
TEACHER-STUDENT DISCOURSE2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداب الموصل

2243
یاسر احمد شیت 
عبد اهللا الحطابي 

SubjunctiveMood in the Glorious Qur’a:n with Reference
to its Realization in English2004دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

2303

نادیة زكو الیاس 
شابا 

A Studyof the Interpersonal and Textual Functions of
Modal Adjuncts in English

ماجستیراللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

2004

مالمح النظریة التحویلیة في الدراسات البالغیة عندعبد القاهر الجرجاني محمود شاكر محمد1825
هـ٤٧١

2005ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغداد

2005ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغدادلغة المقابالت السیاسیة األذاعیة والتلفزیونیة في األنكلیزیةجاسم ناصرحسون 1844
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2083
جمانة شكیب 

2005ماجستیراللغة االنكلیزیةاالداببغدادألفاظ العموم في اللغة القانونیة في اإلنكلیزیة والعربیة  دراسة مقارنةالهاللي 

2234
مروان نجیب توفیق  

ابراهیم 
دراسة الجمل ذات الشقین وأشباهها في اللغة اإلنكلیزیة وما یقابلها في اللغة 

2005دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداب الموصلنظریة المواءمةالعربیة في إطار 

2005دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداب الموصلدراسة المسند إلیه في إطار نظریة األنظمة في اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة هالة خالد نجم 2235

إیمان حامد محمد2240

ASYSTEMIC FUNCTIONAL STUDY OF THE VERBAL
GROUP IN ENGLISH WITH REFERENCE TOITS

REALIZATIONS IN ARABIC2005دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

2249
وفاء سالم محمود 

العمري
الوظیفة الدرامیة للشخصیات النسائیة في خمس مسرحیات من ولیم شكسبیر 

2005ماجستیراالنكلیزیةاللغة االداب الموصلالتراجیدیة: نقد نسوي

2250
مي فاضل عبد 
القادر عثمان 

TRANSFERENCEOF POLYSEMOUS LEXICAL VERBS
IN THE GLORIOUS QUR'A:N INTO ENGLISH: A

SEMANTICSTUDY2005دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداب الموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2253
سهى محمد 

2005دكتوراهاللغة االنكلیزیةاالداب الموصلفي اللغة اإلنكلیزیة الدبلوماسیة المكتوبةالالمباشرجرجیس الخفاف

171
آالء صالح الـدین 

عـزیز الصّفـَار
مآتـي المفـردة القرآنیـة ومـا ُیقابلهـا فـي اإلنكلیزیـة ( ظاهرة الترادف ) دراسة 

االختالفات السلوكیة بین بعض طوائف نحل العسل
2009ماجستیراللغة االنكلیزیةاالدابالموصل

أسماء مولود حمید 306
العّران

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة االداب بغداد أسلوبي للمبني للمجهول في نصوص علمیة منتقاة-تحلیل نحوي 

زینب الكواز 644
للجمل تمییز و استخدام طلبة الكلیات العراقیین متعلمي اإلنكلیزیة لغة أجنبیة 

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة االداب بغداد المحولة إلى مركبات اسمیة

خالد شاكر الشریفي 687
LINGUISTIC EXPERIMENTATION

IN ULYSSES
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة االداب القادسیة 

700
اثیر عبد الهادي 

الجبوري 
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة االداب المستنصریة العناصر المؤثرة في الوظیفة التوجیهیة للغة االنكلیزیة 

2002دكتوراه اللغة االنكلیزیة االداب الموصل دراسة داللیة ونحویة للتقدیم والتأخیر في اإلنكلیزیة والعربیةوعد اهللا یونس 725

محمد باسم قاسم465
اشكال ووظائف التنغیم في اللغة العربیة الفصحى الحدیثة مع االشارة الى ما 

یقابلة في اللغة االنكلیزیة
2003ماجستیراللغة االنكلیزیة االدابالموصل
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب تكریتتأثیر مشاكل النطق على الكالمزینب عبودي علي2678
2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغدادالتحول في األسلوب في شعر جون َدن الدنیوي والدینيزینة عبد الخالق 2703

سمّیة فلّیح الدُّوري2706
TheConcept of Beauty in the Poetry of Gerard Manley

Hopkins
2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغداد

2005دكتوراهاللغة االنكلیزیة االداب بغداداإلقناع في األحادیث النبویة الشریفة و العهد الجدید دراسة نصیة مقارنةناجي كاظمایناس 2714

عباس لطفي حسین2716

A STUDYOF THE SPEECH ACTS OF COMMAND,
ADVICE AND WARNING IN ENGLISH BIBLICAL
PROVERBS AND ARABIC PROVERBS IN THE

PROPHETIC TRADITIONS

2005دكتوراهاللغة االنكلیزیة االداب بغداد

غانم جوید عیدان2723
دراسة تداولیة لالزواج المترافقة ودورها االجتماعي التفاعلي في مسرحیة توم 

ارد"روزنكرانتز وگلدنشتیرن قد لقیا حتفهما"پستو
2005دكتوراهاللغة االنكلیزیة االداب بغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

علي كامل صادق2729
THECONTINUANCE OF SOCIAL SATIREIN THE

MAJOR NOVELS OF WILLIAM MAKEPEACE
THACKERAY

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغداد

2730
انعام إسماعیل 

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغدادالتعبیر عن التنكیر في اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة دراسة مقارنةطاهر

هناء خلیف غني2745
THE NEWCONCEPT OF TRAGEDY AsREFLECTED

INMODERN BRITISH AND AMERICAN DRAMA
2005دكتوراهاللغة االنكلیزیة االداب بغداد

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغداداجتماعیة لقریة في محافظة االنبار )الكرطان  (دراسة أنثروبولوجیةمؤید منفي محمد 2750

أسیل كاطع بنیان 2751
العكیلي

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغدادعرض الكالم والفكرة في اللغتین اإلنكلیزیة والعربیة دراسة مقارنة

2752
روناك نشأت 

عاصي
Deictic Expressions in English, Arabic and Kurdish:

Acntrastive Study.2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2764
HUTHAIFA

HAMED
MOHAMMED

THE ANIMAL IMAGERY IN THEODORE DREISER’S
NOVELS

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب بغداد

محمــد حســنأفــین 2855
وظیفة التشدید للتنغیم في اللغة الكردیة مع اإلشارة بما یقابلها في اللغة 

اإلنكلیزیة
2005ماجستیراللغة االنكلیزیة االداب الموصل

2866
رضـــوان امیـــن 

حســــین
2005دكتوراهاللغة االنكلیزیة االداب الموصلظواهــــر الكـــالم المتصــــــل في العربیة واالنكلیز

2009ماجستیراللغة اإلنكلیزیةاالداب الموصلالتنغیـم فـي قـراءة نشـرات األخبـار باللغـة العربیـةمها ابراهیم جاسم 2124

356
حیدر محمد 

سلیمان ولي آل 
حجي

2002ماجستیر اللغة العربیةاالداب الموصل الشخصیة في روایات ( نواف أبو الهیجاء ) دراســــة فنیــــة 

80
هاشم محمد 

مصطفى
2002دكتوراهاللغة العربیةاالداب القادسیة هـ)٧٩٤التأویل النحوّي في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشّي ت (

2002ماجستیر اللغة العربیةاالداب القادسیة إشكالیة اإلبداع والمعرفة الجمالیة دراسة في فلسفة الفن والجمالحامد سرمك حسن191
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

213
الحان صالح مهدي 

صالح
2002اللغة العربیةاالداب الموصلجهود الجوهري في بیان لغة الحدیث من خالل الصحاح

572
رائدة عباس علي 

حسین  السراج
2002ماجستیراللغة العربیةاالدابالموصل) دراسة فنیة ٢٠٠٠ـ ١٩٦٨قصص األطفال في الموصل ( 

2002ماجستیر اللغة العربیةاالدابالقادسیةالمكان في شعر صدر االسالم ( دراسة فنیة )شروق حیدر فلیح 623

645
نجاح حشیش بادع 

2002ماجستیر اللغة العربیةاالداببغدادالفرضیــات وآثارهـــا فــي احكـــام النحـــو العربـيالعتابي

2002ماجستیر اللغة العربیةاالداببغداد)١٩٨٠–١٩٤٥القیم االسالمیة في الشعر العراقي الحدیث(رائد فؤاد طالب652
2002ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالوصف بین البحتري وابن خفاجةطاهر سیف غالب654

865
زید قاسم ثابت 

الشطیري
2002ماجستیر اللغة العربیةاالدابالمستنصریة العربي القدیمفي النقد اإلیقاع الشعري 

محمد حسن 1026
مصطفى البیاتي

2002دكتوراهاللغة العربیةاآلدابالموصلنزهة النظر في كشف حقیقة اإلنشاء والخبر 

2002دكتوراهاللغة العربیةاالدابالموصلالمحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراسة في المنهج والمادةفالح محمد علوان 1171
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

163
غادة غازي 

عبدالمجید
كتاب سیبویه في الدراسات النحویة الحدیثة في العراق

م٢٠٠٠-م ١٩٥٠
2003دكتوراهاللغة العربیةاالداب بغداد 

175
احمد عبد اهللا حمود 

العاني 
2003دكتوراهالعربیةاللغة االداب بغدادالبنى النحویة واثرها في المعنى 

2003ماجستیر اللغة العربیةاالداب بغدادهـ٣١٦العلل النحویة في كتاب األصول في النحو البن السراج حسن یاسین عباس184

646
اروى عبد الغني 

سعید
2003ماجستیر اللغة العربیةاالداببغدادالحدیث النبوي الجاري مجرى المثل

2003ماجستیر اللغة العربیةاالداببغداداالسماء العاملة القیاسیة في كتاب سیبویهایمان سراج داود 647
2003دكتوراهاللغة العربیةاالدابالموصلالتفسیر اللغوي في محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسميماهر جاسم حسن 1015

1048
أحالم ماهر محمد 

حمید
2003دكتوراهاللغة العربیةاآلدابالموصل-دراسة صرفیة داللیة -صیغة فعل في القرآن الكریم 

1050
علي فاضل سید 

عبود الشمري
2003دكتوراهاللغة العربیةاآلدابالموصلالتفكیر النحوي عند المبرد

عبد القادر عبد اهللا 1060
فتحي 

2003دكتوراهاللغة العربیةاآلدابالموصلسور الحوامیم دراسة بالغیة تحلیلیة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٠٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1061
دعاء محمود الحاج 

قاسم محمد
2003ماجستیراللغة العربیةاآلدابالموصلترجمة الخطاب الطبي الى العربیة

1083
أحمد صالح حمید 

النجماوي
2003ماجستیراللغة العربیةاآلدابالموصلالسماء واألرض في القرآن الكریم

1150
معن یحیي محمد 

العبادي
هـ) ٨٢٧االفتتاح شرح المصباح لحسن باشا بن عالء الدین االسود (ت 

تحقیق ودراسة
2003ماجستیراللغة العربیةاآلدابالموصل

فراس عبد العزیز 1159
عبد القادر الكداوي

داللة االنماط التركیبیة لجملة األحرف الناسخة (المشبهة بالفعل) في القرآن 
الكریم

2003دكتوراهاللغة العربیةاآلدابالموصل

1177
رافع إبراهیم محمد 

العبیدي
الكواكب المضیة في شرح اآلجرومیة لزین الدین أبي الحسن علي بن محمد 

2003دكتوراهاللغة العربیةاالدابالموصلهـ)٩٣٩بن محمد بن محمد بن خلف بن جبریل المتوفي (ت 

198
محمود حمود عراك

القرشي
2004ماجستیر اللغة العربیةاالداببغدادهـ)٣٩٢األخفش األوسط في آثار ابن جنِّي (

هدى ناجي عبد 2091
IbnTahir and his contributions in Morpholojy and

Grammar2004ماجستیراللغة العربیةاالداببغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2092
جبار شمحي دعیم 

2004ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادأال سدي دراسة موضوعیة فنیةعمرو بن شأسالظاهري

2100
عماد محمد محمود 

2004ماجستیراللغة العربیةاالداببغداد-دراسة داللیة نحویة -أدوات التقلیل والتكثیر في العربیة البخیتاوي

2004ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالمفارقة الشعریة المتنبي إنموذجاسناء هادي عباس 2109
2004ماجستیراللغة العربیةاالداببغداداالخطل في معیار النقد قدیمًاوحدیثاً قاهرة قاسم كاظم2116

2145
عبد الكریم علي 

المغاري 
مباحث األلفاظ في ُأصول الحنفیة  دراسة في كتاب:  التلویح في كشف 

2004دكتوراهاللغة العربیةاالدابالموصلحقائق التنقیح  

2254
نهى محمد عمر 

2004دكتوراهاللغة العربیةاالداب الموصلالحیاة والموت في شعر صدر االسالم الدلیمي

2302

خالدة عمر سلیمان 
علي السلیفاني

التوجیه اللغوي والنحوي للقراءات السبع في كتاب علي النوري الصفاقسي 
هـ )          ١١١٨( ت 

ماجستیراللغة العربیةاالدابالموصل

2004

1784
رحیم جمعة علي 

الخزرجي
2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادأبو علي الفارسي في مصنفات ابن جني
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادالدرس البالغي في  شروح الدواوین العباسیةمزاحم مطر حسین1800

1817
غسان ناجي عامر 

الشجیري
الصَّرف في اللهجات العربیة القدیمة دراسة في أبنیة األفعال والمصادر 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادوالمشتقات

1819
هناء اسماعیل 
ابراهیم هویدي 

2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالتصور والتصدیق في العربیة

1822
عذراء محمد راغب 

حسین 
مناهج أصحاب شروح المعلقات بین الروایة والشرح من القرن الرابع الهجري 

وحتى القرن السادس الهجري
2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغداد

ُدْر (تحلیمة مهدي جواد1826 2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادهـ) و دراسة حیاته وشعره ٤٦٥تحقیق دیوان َصرَّ

1827
فاطمة عبد الحسین 

خدام القره غولي
2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالتمرد في شعر عبد الوهاب البیاتي

1831
بخشان رحیم رشید 

المظفري
2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادَاْلُحزُن َبْیَن الَبواِعِث واآلثاِر ِفي ِشْعِر َما َقْبَل اإلْسالِم 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادالتوافق العلمي والجمالي بین اللغة والعمارة عماد یونس1836
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادتاویلیة الشعر العربيیوسف محمد جابر1838

2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالجواهريالرموز التراثیة في شعر شذا حاتم  وحید2080

2084
غانم جواد رضا 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادالرسائل األدبّیة (النثریة) في القرن الرابع العراق و المشرق اإلسالمي الحسن 

2088

راجحة عبد السادة 
سلمان عبد الكریم 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادبِن ُأَبي بِن ُمْقِبلٍ الصورُة في شعِر تمیٍم الزبیدي

2103
مدیحة عبد علي 

2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادردود المرادي زابن هشام علي ابن مالك في شرحیهما لاللفیة الشمري 

2111
حمه رضا حمه 
أمین نور محمد 

نهایة العصر العباسي األّولشعر الوصایا من عصر صدر اإلسالم إلى 
2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغداددراسة موضوعیة وفنّیة 

2115
هناء شمس الدین 

2005ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالمرأة في المعلقات دراسة فنیة مقارنة مع قصائد أصحابهاعبد اهللا 

2117
محمد خالد رحاب 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادهـ )٧٤٥البحر المحیط ألبي حیان األندلسي ( ت عود الضمیر فيالعبیدي
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

بشیر محمود فتاح2239
تاسیس لغوي ودراسة اصطالحیة تطبیقیة في كتاب -الفاظ الجرح والتعدیل

2005ماجستیراللغة العربیةاالدابالموصل): میزان االعتدال في نقد الرجال٧٤٨شمس الدین الذهبي (ت 

اسماء سعود ادهام 2242
التقابل في الحدیث النبوي الشریف دراسة بالغیة في كتاب اللؤلؤ والمرجان 

2005دكتوراهاللغة العربیةاالدابالموصلفیما اتفق علیه الشیخان لواضعه محمد فؤاد عبد الباقي

2248
ولید خضر عمر 

الحماوي 
إعراب الحدیث النبوي الشریف دراسة في جهد جالل الدین السیوطي في 

2005ماجستیراللغة العربیةاالداب الموصلعقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد كتابه:

1808
وداد  عبد الحسین 

عمران 
2006ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادألفاظ الظلـم والعـدل  في القرآن الكریم

2006ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادقصیدة النثر في النقد العربي الحدیث األصول والتحوالتمفهوم احمد علي محمد1812

1813
فتوح حسین 

فدعوس 
2006دكتوراهاللغة العربیةاالداببغدادالُمخــالفــة الّصـرفّیـة والّنـحوّیـة في الٱستعمـال والّتوجیــه الّنحـوي 

2006ماجستیراللغة العربیةاالداببغدادالبطولة في الشعر االموي زینب جاسم محمد 2120

2156
ایناس ولید اسعد 

السعدي
الفروق الداللیة بین الممدود والمقصور في كتاب َأبي الطیب الوّشاء

2009ماجستیراللغة العربیةاالدابالموصلهـ ) الممدود والمقصور ٣٢٥( ت 
2009ماجستیراللغة العربیةاالدابالموصلالمشكل النحوي في السور المفتتحة بفعل ( التسبیح )اسراء غانم احمد2204
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

411
مهدي راضي عبد 

السادة الساعدي
2001ماجستیراللغة العربیة االداببغداداسالیب الجواب في القران الكریم

412
نصیف جاسم 

محمد الراوي
2001ماجستیراللغة العربیة االداببغداددراسة تحلیلیة موازنة-الزجاجيشروح جمل 

محمد جعفر 193
محیسن العارضي

2002دكتوراهاللغة العربیة االداب القادسیة الداللة النفسیة لأللفاظ في القرآن الكریم 

210
أمیة غانم ایوب 

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب الموصل -دراسة داللیة -ألفاظ الحدیث المفسرة في دیوان األدب  یعقوب 

242
لمیاء احمد علي 

عبداهللا الدباغ
هـ) نـحـــویــــا٧٦٤صالح الدین الصفدي (ت 

فــــي كتـــــابـــــه الغیث المسجم في شرح المیة العجم
2002ماجستیر اللغة العربیة االداب الموصل 

249
فخري احمد سلیمان 

الجریسي 
2002دكتوراه اللغة العربیة االداب الموصل ألفاظ الحیوان والنبات في القرآن الكریم   دراسة داللیة 

297
منى زیدان ذیاب 
صالح المشهداني 

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب الموصل الفضاء الرو ائي عند ابتسام عبد اهللا  دراســــة فنیــــة 

2002دكتوراه اللغة العربیة االداب بغداد داللة السیاق في القصص القرآنيمحمد عبد اهللا علي 417
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

423
سالم موجد خلخال 

الزبیدي
الدراسات النحویة في تفسیر 

(اللباب في علوم الكتاب)
2002دكتوراه اللغة العربیة االداب بغداد 

427
انتصار مسرهد 

علي الجوراني
2002ماجستیر اللغة العربیة االداب بغداداللون في شعر الغزل في العصر األموي

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب المستنصریة أثر القرآن في آثار المبرد هناء فاضل سلمان443

467
عبد اهللا سلیمان 

محمد ادیب 
2002ماجستیر اللغة العربیة االداب الموصل التوجیه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنیة في تفسیر  الزمخشري

605
وفاء عبدالغفور 

جبار شهاب 
العزاوي

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب المستنصریة هـ) للبصریین في المقتضب ٢٨٥مخالفة المبرد (ت 

609
رزاق جعفر 
الزیرجاوي 

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب المستنصریة نظریة الحقول الداللیة في كتاب المخصص البن سیده

2002دكتوراه اللغة العربیة االداب القادسیة التناص في القص الروائي العربي الحدیث في العراق رعد طاهر باقر 631

643
دالیا كریم جبار 

الحسیناوي 
المدینة في الشعر األندلسي 

هـ) ٥٠٣–هـ ٤٢٢في عصر الطوائف (
2002ماجستیر اللغة العربیة االداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

655
لیلى نعیم عطیة 

الخقاجي 
2002ماجستیر اللغة العربیة االداب بغداد البواعث النفسیة في شعر فرسان عصر ما فبل االسالم 

704
حیدر محمود 

غیالن 
2002دكتوراه اللغة العربیة االداب بغداد الصورة الشعریة في النقد العربـي الحدیث في ضوء تأثیر النقد اإلنجلیزي 

2002ماجستیر اللغة العربیة االداب المستنصریة الدرس الصوتي لعبد القسطالني صباح الطائي 876
2003ماجستیراللغة العربیة االداب بغداد الكریم (دراسة لغویة )مادة (و ف ي ) في القران فاطمة سعد جخدم 164

183
رنا عبد المجید 

سعید النعیمي
تحلیل) لغوي للحوار في ا لشعر اال نكلیزي و العربي المعاصر :

دراسة (مقارنة
2003دكتوراهاللغة العربیة االداب بغداد

595
أفراح عبدعلي كریم 

الخیاط
2003دكتوراهاللغة العربیة االداب بغداد األبنیة الداّلة على اسم الفاعل في القــرآن الكــریم

684
جاسم حسین 

التمیمي 
2003ماجستیر اللغة العربیة االداب بغداد الخطابة في العصر االموي 

جنان محمد واثق 703
اسماعیل

2003دكتوراه اللغة العربیة االداب بغدادزوالتحلیل الوصف في روایة جبر منال للكاتب 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2096
حسین ابراهیم 
2005دكتوراهاللغة العربیة االداببغدادهـ ) ٦٧٢الشاهد النحوي عند جمال الدین بن مالك  ( ت مبارك سلومي 

2138
ناظم محمد 

2005ماجستیراللغة العربیة االدابالموصل٢٠٠٣-١٩٧٨" حركة التصحیح اللغوي في العراق إبان ربع قرن مصطفى 

2005دكتوراهاللغة العربیة االداب بغدادثنائیة اللّذة واأللم في الشعر العربي قــبل اإلســـالم مــن منظور نقــدي فنـــيلیلـى نعیـم عطیـة 2707

2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادتقدیم الشخصیــــة في الروایة العراقیــــــةاثیر عادل شواي2712

2722
عبد الرحمن عمر 

حسین
هـ (دراسة ٥٩٧النــــــثر الفني لدى عماد الدین األصفهاني الكاتب ت 

موضوعیة وفنیة)
2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغداد

حیدر محّمد جبر 2737
العّبودي

2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادأیوبالدراسات اللغوّیة عند عبد الرحمن 

2738
زینة عادل عبد 

الوهاب 
2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغداداالعتراضات النحوّیة لشّراح الجمل على الزّجاجــّي 

2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادشعر ابن فركون دراسة موضوعیة فنیة . بان كاظم مكي 2739
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2740
محمد أحمد عبد 

العظیم 
ما تركه الشعراء من ظواهر شعر الجاهلیة العروضیة ومناقضتها لقضیة 

الشك فیه 
2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغداد

انس خالد ابراهیم 2743
ترجمة روح الفكاهة (دراسة تقویمیة لثالث ترجمات لمسرحیة جورج برنارد شو

"االنسان والسالح")
2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغداد

عبد الحمید حمودي 2749
علوان

2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادالتنبـیه أدواتـه وأسالیبه

2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادالنیابة والتضمین في حروف الجر   في القرآن الكریم رنا سفیان سلمان 2760
2005ماجستیراللغة العربیة االداب بغدادحذف الحرف وزیادته في البحر المحیطبالل محمد عبد اهللا2765

2860
احمد محمد علي 

محمد
2005دكتوراهاللغة العربیة االداب الموصلشعر زهیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة

2005ماجستیراللغة العربیة االداب الموصل(ال) في الُقْرآِن الَكریـِم دراسٌة نحویةٌ غـازي علـي حـوَّاس2864

2869
حكیم عبد النبي 

حسن 
2005ماجستیراللغة العربیة االداب الموصلصیغ منتهى الجموع في القرآن الكریم  إحصاء ومعجم ـ

عّزة عدنان أحمد 2870
عزت

2005دكتوراهاللغة العربیة االداب الموصلالواحدة في جزء (َعمَّ یتساءلون) دراسة صوتیةبنیة السورة القرآنیة 



كليةاالداب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اجلامعية / اجلامعات العراقيةدليل الرسائل واالطاريح

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣١٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2873
هالة عبد الغني 

محمد 
2005ماجستیراللغة العربیة االداب الموصلهـ)٢١٦العالقات الترابطیة  في كتاب  اشتقاق األسماء لألصمعي  (ت 

2874
رأفت كمال یعقوب 

الرمضاني
2005ماجستیراللغة العربیة االداب الموصل-تحلیل داللي -هـ) ٣٩٥األلفاظ في كتاب " الثالثة " البن فارس  (ت 

2877
هالل علي محمود 

الجحیشي
2005دكتوراهاللغة العربیة االداب الموصلالعدول الصرفي في القرآن الكریم ـ دراسة داللیة ـ

فروقات استخدام الجنسین لمفردات األلوان في اللهجة العربیة الموصلیة مع صفـا یونس محمود 2879
اإلشارة إلى اإلنكلیزیة

2005ماجستیراللغة العربیة االداب الموصل

2875
ربى ذنون یونس 

2006ماجستیراللغة العربیة االداب الموصلدراسة لغویة -هـ) ٣٧٠كتاب (معاني القراءات) ألبي منصور األزهري (ت المال ذنون

1121
عبده یحیى صالح 

ثابت الدباني
2003دكتوراهاللغة العربیة  االدابالموصلنقد الغزل العذري في العصر األموي قدیمًا وحدیثًا دراسة تقویمیة

717
عماد كامل مرعي 

حسن
2003ماجستیراللغة العربیة  االدابالموصلالعالقات العربیة الخزریة حتى نهایة العصر العباسي االول
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیراللغة الفرنسیةاآلدابالموصلالتركیب النحوي للجملة البیسطة في روایة األمل للكاتب الفرنسي أندریة مالروسعد ساجد فتاح1097

2214
یقظان محمد سعید 

2004ماجستیراللغة الفرنسیة االدابالموصلصورة المرأة في  شعر كیوم ابولینیرحیدر العساف 

2244
احمد حسن 

2004ماجستیراللغة الفرنسیة االدابالموصلLemythique dans le théâtre de Jean Giraudoux“جرجیس

2264
عدي حازم محمود 

2004ماجستیراللغة الفرنسیة االداب الموصلتدریس اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة في كلیة اآلداب بالموصل القصاب 

2002ماجستیرالنحواالداببغدادالتوجیةالصوتي في دراسة النحو العربي عالمات االعراب والبناء انموذجاعقیل رحیم علي 403

768
جابر عبد األمیر 

جبار التمیمي
جذور النظریة التولیدیة التحویلیة في

كتاب سیبویه 
2002ماجستیر النحو االداب بغداد 

442
رنا غانـم حامـد 
حمدي الطائـي

أثر استخدام المنظمات المتقدمة في تحصیل طلبة كلیة المعلمین في مادة 
الجغرافیة

2002ماجستیر طرائق تدریساالدابالمستنصریة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2003ماجستیر علم النفساالداب بغداد تكامل األنا لدى المسنین وعالقته ببعض المتغیراتعقیل خلیل ناصر134

320
علي عبد اللطیف 
حمودي الخزرجي

الحاجة إلى المعرفة وعالقتها بحل المشكالت
2003ماجستیرعلم النفساالداببغدادلدى طلبة جامعة بغداد

2004ماجستیرعلم النفساالداببغدادصورة الذات وعالقتها بالتفاعل االجتماعينادرة جمیل حمد2097

ریـاض عــزیــز 1789
عـبـاس

2005دكتوراهعلم النفساالداببغدادالخرائط المعرفیة وعالقتها بالذاكرة الصوریة والتدویر العقلي

1818
عبد الحلیم رحیم 

علي 
2005ماجستیرعلم النفساالداببغداداثر الذكاء في االنتباه المنقسم

1820
میادة عبد الحسن 
عباس الصالحي

بالمكانة النفسیة واالجتماعیة لدى طلبة االمل وتحقیق االهداف وعالقتهما 
الجامعة

2005دكتوراهعلم النفساالداببغداد

فارس هارون رشید 1835
الذكاء المتعدد وعالقتهباألسلوب المعرفي تحمل ـــ عدم تحمل الغموض 

لدى طلبة الجامعة
2005ماجستیرعلم النفساالداببغداد

1837
میسرة نبیل إبراهیم 

العزاوي
2005ماجستیرعلم النفساالداببغدادسمات الشخصیة وعالقتها بالسلوك المظهري لدى المرأة العراقیة

2005ماجستیرعلم النفساالداببغداداثـر بعض المتغیـرات في الذاكره الضمـنیـهتغرید أدریب حبیب 1842
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2005ماجستیرعلم النفساالداببغدادطلبة الجامعةالشعور بالنقص وعالقته بمستوى الطموحلدىعلي حسین عاید 2118

1804
طارق محمد بدر 

العُبودي
التحلیلي) وعالقته بتولید الحلول لدى طلبة –األسلوب المعرفي (الشمولي 

2006ماجستیرعلم النفساالداببغدادالجامعة

1806
عدنان علي حمزة 

النداوي
الشخصیة المتقلبة وعالقتها بالتوافق المهني لدى العاملین في مؤسسات 

الدولـــة 
2006ماجستیرعلم النفساالداببغداد

2002ماجستیرعلم النفس االداببغدادقیاس الخبرة الشخصیة للمعتمدین على العقاقیر النفسیةعلي عبد كاظم 424

537
صادق حسن 

2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد النفسیـة للتحدیث وعالقتها بالصحة النفسیة لدى طلبة جامعة تعزالمظـاهر الشمیري 

639
أشـواق صـبر 

ناصـر 
بغد الشخصیة االنبساط االنطواء والعصابیة وعالقتهما باضطراب الشخصیة 

النجنبیة 
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد

640
نافل علي تركي 

القریشي
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد أحـالم الیقـظـة وعالقتها بالصحة النفسیة لدى طلبة الجامعة

642
جعقر عبد االمیر 

الیاسین 
التشرد و إنحراف سلوك الصغار واألحداث 

في العراق دراسة میدانیة في علم االجتماع الجنائي
2002دكتوراه علم النفس االداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیر علم النفس االداببغدادالثقافة والتنمیة البشریةاشواق عبد الحسین659

660
خلدون ولید خلیل 

2002ماجستیر علم النفس االداب بغدادالممیز الداللي وعالقته بالنمطیة والتصورفهمي

2002ماجستیر علم النفس االداببغداداتابیكیة دمشق ودورها في جهاد....حسین فرحان 661
2002ماجستیر علم النفس االداببغداددور االسرة في تنشئة االبناء على الثقة بالنفسفاطمة اسماعیل662
2002ماجستیر علم النفس االداببغدادالحمالت االنتخابیة الرئاسیة في الصحافة الجزائریةزكریا بن صغیر 663
2002دكتوراه علم النفس االداب بغداد عالقة بعض األسالیب المعرفیة بقدرات التفكیر التباعدي664

668
نوریة حنفیش 

العبیدي 
دراسة مقارنة بین استجابات المراهقین الجانحین وغیر الجانحین على اختبار 

2002ماجستیر علم النفس االداب یغداد زوندي االسقاطي

2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد فقدان األمل وعالقته بتعقید العزو لدى طلبة الجامعة هدى جبار العنزي 712

746
عفاف زیاد 

الخفاجي 
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد بناء مقیاس التحكم الذاتي لدى طلبة جامعة بغداد

براء محمد الزبیدي 747
التوتر النفسي وعالقته بموقع الضبط والجنس والتخصص والمرحلة لدى طلبة 

جامعة بغداد 
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

790
حسن عبداالمیر 

خلیل 
بناء مقیاس الذات في ضوء  مفهوم التحلیل النفسي بمنظوماتها الثالث  

((الغریزیة، الواقعیة، المثالیة)) لدى طلبة الجامعة 
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد

791
عبد اللطیف  

القادري 
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد التفكیر المنطقي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة  وعالقته بجنسهم وتخصصهم

االء جمیل صالح 797
العكیلي

2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد تطور مفهوم الصداقة عند االطفال 

799
فردوس علي أمین 

الالمي
أثر أسلوب الملخصات  العامة في تحصیل طالبات الصف الرابع العام في 

2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد مادة ((القراءة الكردیة الحدیثة))

820
اسماء حمودي 

الخزرجي 
االحتـراق النفسـي  لــــدى معلمـــــي المرحلــــــة االبتدائیـــة وعالقته بالرضا 

الوظیفي
2002ماجستیر علم النفس االداب بغداد

821
اخالص علوان 

الجنابي 
في درجات طلبة الدراسات العلیا  تحدید القدرات المعرفیة  المسهمة

للتخصصات المختلفة
2002دكتوراهعلم النفس االداب بغداد 

2002دكتوراه علم النفس االداب بغداد عالقة بعض األسالیب المعرفیة بقدرات التفكیر التباعديسامیة حسن خزعل858

221
كریم عبد ساجر 

الشمري 
2003دكتوراه علم النفس االداب بغدادالوجود األصیل و االلتزام  وعالقتها بالرضا عن النفس           
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

522
كفاح سعید غانم 

الدبعي
جتماعي لدى الهویة االجتماعیة واالستقرار النفسي وعالقتهما بالتصنیف اال

صنعاءبدوائر الدولة الحكومیة بأمانة العاصمة الموظفین والموظفات 
2003دكتوراه علم النفس االداب بغداد

2005دكتوراهعلم النفس االداب بغدادأثر بعض المتغیرات في استقطاب الجماعةسناء عیسى محمد 2704
2005ماجستیرعلم النفس االداب بغدادقلق فقدان الحب والرعایة وعالقته بالتنشئة االسریة لدى ریاض االطفالریموندا اشعیا ارمیا2713

2719
خمائل خلیل 

العبیدي
2005دكتوراهعلم النفس االداب بغدادالتعصب وأتساق الذات وعالقتهما ببعض آلیات الدفاع

2005ماجستیرعلم النفس االداب بغدادالشخصیة المتصنعة وعالقتها بالحاجة إلى الحبهبة مؤید محمد 2720
2005دكتوراهعلم النفس االداب بغدادالسلوك التوكیدي وعالقته بالتوجس من األتصال وتفسیرات الذاتأحمدبشرى عثمان 2753

وفاء محمد كریم604
-١٩٩٠الرسائل الجامعیة المجازة في كلیة العلوم االستخدام واالستثمار 

االدابالمستنصریة ١٩٩٩
معلومات 
2002ماجستیرومكتبات

2861
حــازم یحـیى مــنى 

الحــافـــظ
تقویم الوصف الببلیوغرافي للفهرس البطاقي في  المكتبة المركزیة بجامعة 

الموصل خطوة أساسیة باتجاه حوسبته 
االداب الموصل

معلومات 
ومكتبات

2005ماجستیر



كلية
اللغات   



كليةاللغات٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2002ماجستیراالدباللغاتبغداددراسة تطبیقیة في دار ابن األثیر للطباعة والنشرشهالء علي سعید402

اللغات بغداد صورة البطل في شعر "تنسنمیس غانم محمود15
االدب 

2002ماجستیر االنكلیزي 

عدي حاتم محمود598
دراسة عن معرفة حصیلة المفردات اللغویة لدى دارسي اللغة 

االلمانیة
2003ماجستیر اللغة االلمانیةاللغاتبغداد

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیةاللغاتبغدادملنكتن سنكالتضاد في مسرحیات جون محسن عبد الحسن310
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة اللغاتبغدادلغة الطیران في االنكلیزیة تحلیل الخطابعامر فاضل ثامر307

309
ایمان عبدالستار 

2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة اللغاتبغدادالشخصیات المنعزلة في روایات مختارة ألرنست همنغويعبداللطیف

2002ماجستیر اللغة الروسیةاللغاتبغداداصل الكلمات العربیة الداخلة في اللغة الروسیةمحمودغازي جلوب600
2002ماجستیر اللغة الروسیة اللغات بغداد روایـة تورغینیف (( اآلباء والبنــون ))ایات یوسف صالح 597

الجباریحیى عبد 308
lEvolution Romanesquea travers certaines ceuvres

D,Al.Ain RoBBE grillet
2002ماجستیر اللغة الفرنسیةاللغاتبغداد

2003ماجستیر اللغة الفرنسیةاللغاتبغداداالدنى واالسمى بین بودلیر وادغانسرى موفق احمد599
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٢٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

305
روال عبد الرزاق 

الدوري 
The Arabic spirit in the works of Albert Camus 2002ماجستر اللغة الفرنسیة اللغات بغداد

1449
ئازاد ئةمین فةرةج 

باخةوان
ثَیشبةند و ثاشبة ندلة هةر دوو دیالَیكتى كرمانجیى خواروو و 

ذوورووى زمانى كوریدا
2003ماجستیر اللغة الكردیةاللغاتبغداد

1450
لةیال جةلیل 

عةباس 
نَیرو مَي لة زمانى كوردیدا ( بة كةرةسةى كرمانجیى ذوورووو 

خواروو )
2003ماجستیر اللغة الكردیةاللغاتبغداد



كلية
االدارة واالقتصاد   
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٣٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

127
علي ابراهیم علي 

حسون 
مصادر قوة القائد اإلداري  لمستشفیات  التمویل الذاتي 

العراقیة دراسة تطبیقیة لعینة من بعض مستشفیات           
بغداد 

االدارة 
واالقتصاد 

ادارة  
المستشفیات 

الدبلوم 
العالي 

2002

151
خالد محمد طالل بني 

حمدان
تحلیل عالقة نظم معلومات الموارد البشریة ورأس المال 

الفكري وأثرها في تحقیق المیزة التنافسیة
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراهادارة اعمال

349
جالل سعد الملوك 
عبدالرحمن شریف

الموصلأثـر استراتیجـیة التمـكـین في تعزیز اإلبداع المنظمي
االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراه ادارة اعمال

154
إخالص خضر دارة 

الونداوي

تقویم نتائج اسالیب التنبؤ باالیرادات الضریبیة في الهیاة 
بغداد العامة للضرائب 

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر ادارة اعمال

شیماء عبد اللطیف 313
المشهداني 

العالقة بین تقانة المعلومات والتدریب واثرها في القدرات 
الممیزة

االدارة بغداد 
واالقتصاد 

2002ماجستیر اعمالادارة 

رغد محمد نجم الجبوري 150
إستخدام مستقبلیات السلع في التحویط والمضاربة ((دراسة 

بغداد تطبیقیة على مستقبلیات النفط الخام))
االدارة 
2002ماجستیرادارة اعمالواالقتصاد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٣١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

575
شهاب محمد محمود 

الطه

اإلنتاجیة في المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة للمنظمات 
توفیر مبدأ حمایة المستخدم بالتطبیق على مجموعة من 

المنظمات العراقیة
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیرادارة اعمال

24
غسان عبد الرزاق 

صالح السعیدي
اسس تشكیل ادارة التسویق في المستشفیات العراقیة وافاق 

بغداددراسة حالة في مستشفى النعمان-التسویقي التوجه لالداء
االدارة 
2002ماجستیر ادارة اعمالواالقتصاد

25
دالیاهاشم عبد الرحمن 

الشیخلي
بغدادحول تصامیم القطع المخططة

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر ادارة اعمال

26
عبد اهللا علي احمد 

القریشي

العادیة باستخدام اسلوبي صافي تقییم االستثمار باالسهم
القیمة الحالیة ومعدل العائد الداخلیة دراسة تطبیقیة في سوق 

بغداد لالوراق المالیة
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر ادارة اعمال

ماجد عبد صكر عنیزه27
تقییم ابعاد جودة الخدمة واسبقیات التحسین المستمر في 

بغداد/دراسة حالة في مستشفى النعمانتحقیق رضا الزبون 
االدارة 
2002ماجستیر ادارة اعمالواالقتصاد

علي یحي علي العلكي28
فاعلیة السیاستین المالیة والنقدیة وانعكاساتهم على المتغیرات 

)١٩٩٩-١٩٨٠االقتصادیة الكلیة الیمن للمدة (
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراهادارة اعمال
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

122
بابكر مبارك عثمان 

الشیخ
دراسة تطبیقیة -اختیار وتقییم أسهم النمو وبناء محفظتها 

في سوق بغداد لألوراق المالیة
بغداد 

االدارة 
واالقتصاد 

2002دكتوراهادارة اعمال

236
حیدر خضر سلیمان 

محمود
دور المتغیرات الشخصیة في تحدید  النمط القیادي

لمدیري المنظمات الخدمیة في محافظة نینوى
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر ادارة اعمال

304
محمد عبدالوهاب محمد 

العزاوي

أبعاد الجودة وتطویر المنتج وأثرهما في تعزیز مكانة اإلطار 
المحلي في ذهن المستهلك العراقي : دراسة استطالعیة آلراء 

عینة من مستخدمي اإلطارات المحلیة في محافظة نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراةادارة اعمال

احمد زهیر توفیق 482
أثر نظام المعلومات اإلداریة  في ترشید قرارات إدارة الموارد 

البشریة دراسة  استطالعیة  ألراء عینة من مدیري بعض 
المنظمات الصناعیة الحكومیة في محافظة نینوى

الموصل 
االدارة 

2002ماجستیر ادارة اعمالواالقتصاد 

احمد حنظل العزاوي 601
التدقیق على نظام ادارة الجودة دراسة حالة الشركة العامة 

لصناعة الزیوت النباتیة 
المستنصریة 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر ادارة اعمال
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

مریم مصطفى النداوي 945
بین خصائص القیادة الجامعیة العراقیة وٕادارة األزمات : 

دراسة میدانیة لعینة من بعض الجامعات في المنطقة 
الشمالیة 

الموصل 
االدارة 

واالقتصاد 
2004دكتوراه ادارة اعمال

1698
عواطف یونس إسماعیل 

أمین 

انعكاسات التجارة اإللكترونیة على األداء التسویقي 
للمنظمات الخدمیة  دراسة على مجموعة مختارة من 

المنظمات الخدمیة في محافظة نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2004دكتوراهادارة اعمال

االء نبیل عبد الرزاق 2501
احمد 

استراتیجیة تصمیم وتغلیف العبوات الدوائیة وأهمیتها في 
تدفق وانسیابیة المنتجات الدوائیة دراسة استطالعیة آلراء 

عینة من الصیادلة واألطباء في مدینة الموصل 
االدارة الموصل

واالقتصاد 
2005ماجستیرادارة اعمال

محـمد عصـام أحـمد 2516
أثر أخالقیات العمل في تعزیز إدارة المعرفة دراسة ألراء 

عینة من تدریسیي جامعة الموصل
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال

2526
إیمان بشیر محمد 

مصطفى 

التوجه االستراتیجي وأثره في مجاالت التغییر  دراسة 
استطالعیة في بعض الشركات الصناعیة  في مدینة 

الموصل 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2528
والء جمال الدین نوري 

النوري  

دراسة االتصاالت التسویقیة وأثرها في السلوك الشرائي
تحلیلیة آلراء عینة من وكالء ومستهلكي السلع االستهالكیة 

المعمرة في مدینة الموصل
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال

2531
علي كنانة محمد 

عبدالمجید 
التعلیم اإللكتروني بإستخدام تكنولوجیا المعلومات 

الموصلواالتصاالت  نموذج مقترح في جامعة الموصل
االدارة 

2005ماجستیرادارة اعمالواالقتصاد 

2545
حسان ثابت جاسم 

محمد 

أثر بعض إجـراءات التسویـق الداخلي في أداء العاملیـن 
دراسة میدانیة في عینة من المصارف التجاریة  في محافظة 

نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال

تحدید نقاط القوة والضعف في المنظمات المتعلمة: دراسة اهللا أحمدمیسون عبد2547
مقارنة لعینة من المنظمات في محافظة نینوى

االدارة الموصل
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال

2513
عالء احمد حسن عبید 

الجبوري

أثر االستراتیجیات التنافسیة في تعزیز األداء االستراتیجي 
للمنظمات الصغیرة دراسة میدانیة لبعض شركات القطاع 

الخاص في الموصل  
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة اعمال
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2850
بسام عبد الرحمن 

یوسف
األداء اثـر تقنیـة المعلومـات ورأس المال الفكــري في تحقیـق 

المتمیز
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2005دكتوراهادارة اعمال

ریـم سعـد الجمیـل 2851

العالقة بین اسلوب فرق العمل ورأس المال الفكري واثرها في 
فاعلیة فرق العمل دراسة آلراء عینة من اساتذة المراكز 

البحثیة والمكاتب االستشاریة وعدد من كلیات جامعة 
الموصل

الموصل
االدارة 
واالقتصاد

2005ماجستیرادارة اعمال

2517
شهاب احمد خضر 

الموصلدور نظام المعلومات الطبیة في تعزیز القرارات الصحیة سوار 
االدارة 

2006ماجستیرادارة اعمالواالقتصاد 

752
عالء عبد السالم 

مصطفى محمد العباسي
المنظمة المتعلمة " دراسة المناخ التنظیمي ودوره في أبعاد 

آلراء عینة من القیادات اإلداریة في جامعة الموصل "
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2009ماجستیر ادارة اعمال

رافت جالل عمر1877
استراتیجیة التمیز في الخدمة المصرفیة ودور نظم 

المعلومات فیها رؤیة نظریة مع إشارة إلى إمكانیة التطبیق 
في المصارف العراقیة 

االدارة الموصل
واالقتصاد

دبلوم ادارة اعمال
عالي

2009
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

873
زیدان مصطفى محمد 

الحیالي

االلتزامات األخالقیة وأثرها في المزیج التسویقي االبتكاري 
دراسة استطالعیة آلراء عینة من مدراء بعض المنظمات 

الصناعیة في محافظة نینوى
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

ادارة اعمال
الدبلوم 
العالي 

2009

980
میسر احمد طه 

الجبوري 

تحسین جودة الخدمات الصحیة باالعتماد على عناصر 
المزیج التسویقي  

دراسة استطالعیة آلراء عینة من المرتادین لمستشفى ابن 
سینا التعلیمي

الموصل
االدارة 
واالقتصاد

ادارة اعمال
دبلوم 
عالي

2012

الموصل تطویر الخدمات المروریة في إطار الحكومة االلكترونیةخالد حامد نعمان 404
االدارة 
واالقتصاد

2012ماجستیرادارة اعمال

احمد عبداللطیف رشید970
واقع االئتمان المصرفي الحكومي بالتطبیق على فروع 

مصرف الرافدین في محافظة نینوى 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

ادارة اعمال
دبلوم 
عالي

2012

960
رواء سهیل محمد علي 

الحاج مراد
صیاغة خطة استراتیجیة للتحول االلكتروني لكلیة االدارة 

دراسة حالة –جامعة الموصل –واالقتصاد 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

ادارة اعمال
دبلوم 
عالي

2013
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

460
علي عبد الفتاح محمود 

الشاهر 

دراسة نظام تخطیط موارد المشروع لتعزیز األداء ألمنظمي
حالة في شركة الحكماء لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة 

/ نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2013دكتوراهادارة اعمال

742
مشتاق محمود حلف  

السبعاوي 

الدور التمویلي للمصارف اإلسالمیة وآفاق تطویره  في ضوء 
اإلسالمي المسؤولیة االجتماعیة دراسة تطبیقیة في المصرف 

–١٩٩٧العراقي والمصرف اإلسالمي األردني للمدة (
٢٠٠٦(

الموصل
االدارة 
واالقتصاد

2009ماجستیر ادارة المصارف

2180
احمد علي حسین عطیة 

الموصلاثر خصائص المعلومات البیئیة في تصمیم المنتجاتالمولى
اإلدارة 
واالقتصاد

ادارة صناعیة 
2003ماجستیر

2511
نشوان محمد عبدالعالي 

العبیدي

أثر عملیات إدارة المعرفة في إقامة متطلبات إدارة الجودة 
)  دراسة استطالعیة في عینة من TQEMالشاملة للبیئة (

الشركات الصناعیة المساهمة في محافظة نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة صناعیة 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2512
رأفت عـاصي حسین 

غائب 

أثر مراحل إعادة هندسة عملیات األعمال في أبعاد جـودة 
المنتوج دراسة استطالعیة ألراء المدراء في عینة من 

الشركات الصناعیة / نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة صناعیة 

2515
صفوان یاسین حسن 

الراوي

عوامل البیئة الداخلیة وبیئة المهمة وتأثیرها في اإلبداع 
التقني  دراسة استطالعیة آلراء المدراء في عینة من 

الشركات الصناعیة / نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرادارة صناعیة 

أثیر حسو اسحق كجو2521
اعتبارات التعبئة والتغلیف ودورها في بناء وتعزیز المكانة 
الذهنیة / دراسة تحلیلیة ألراء عینة من مستهلكي منتجات 

األلبان في مدینة الموصل 
االدارة الموصل

واالقتصاد 
2005ماجستیرادارة صناعیة 

444
كمال عبد اهللا خلف 

الخفاجي

إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات التعلیمیة 
: دراسة استطالعیة آلراء المدراء في عینة من مدراس 

محافظة نینوى
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

ادارة صناعیة 
دبلوم 
عالي

2012

401
هبة حاتم  حسین 

الموصل استخدام تحلیل باریتو في تصنیف الخزینالرفاعي 
االدارة 
ادارة صناعیة واالقتصاد

الدبلوم 
2013العالي 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

اریج سعید خلیل22
-المحددات التنظیمیة وتاثیرها في االبداع واالداء التنظیمي 

في شركة تعبءة الغاز (شركة عامة)-دراسة میدانیة 
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر ادارة عامة 

أثیر أنور شریف العاني30
الستراتیجي والهیكل التنظیمي العالقة واألثر دراسة التخطیط 

استطالعیة آلراء المدراء العامین في وزارة الصناعة 
والمعادن

بغداد 
االدارة 

واالقتصاد 
2002ماجستیر ادارة عامة 

بغداد تحویط المحفظة الكفوءة باطار نظریة الخیارات أسعد حمید عبید العلي32
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر ادارة عامة 

29
إنعام عبد الرحمن 

نعمان الدوري 
بغداد تحلیل التجارب ذات االستجابات المتعددة مع التطبیق 

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء

هشام فرعون عبد 19
اللطیف

استخدام االسالیب االحصائیة في تحدید افضل دالة انتاج 
للعراقللنشطة االقتصادیة 

االدارة بغداد
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء 

افراح عبد الجبار 115
محمد عثمان

) ABCتقییم نظام حسابات التكالیف باستخدام نظام (
بالتطبیق في احدى المنشأت الیمنیة

االدارة بغداد
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء 

علي ناصر حسین 158
تحلیل التغایر لبعض تصامیم التجارب دراسة احصائیة في 
بغداد غیر الكاملة المتزنة

االدارة 
2002ماجستیر االحصاء واالقتصاد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

159
مشتاق طالب حسین 

یاسین

استخدام نظریة صفوف االنتظار المتقدمة في تحلیل 
وتحسین اداء بعض مراكز الصیانة الرئیسیة في الشركة 

العامة لتوزیع كهرباء بغداد
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء 

بغداد مقارنة طرائق تقدیر انموذج ویبل للفشل باستخدام المحاكاة حسام نجم عبود البیاتي 311
االدارة 

2002دكتوراه االحصاء واالقتصاد 

312
سامر محمد جابر 

مبارك

تخطیط اإلنتاج باستخدام البرمجة الریاضیة (التربیعیة ،  
الهدفیة ، االحتمالیة ) والمحاكاة الدینامیكیة في شركة 

مصافي الوسط
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالحصاء 

االدارة بغدادحساسیة نموذج مباراة تفاضلیةعایدة زاویز ارتین314
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء 

316
فیصل ناجي نامق 

الدوري
لتقدیر معالم النماذج الخطیة دراسة تحلیلیة تحویل البیانات 

بغداد لهیكل األخطاء المتشعبة
االدارة 
2002دكتوراه االحصاء واالقتصاد

محمد منیب محمود 389
اثر بعض قرارات االنتاج والعملیات في انتاجة العمل دراسة 

استطالعیة في الشركة العامة للصناعات القطنیة
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االحصاء 



كليةاالدارة واالقتصاد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقيةدليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٤١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

سنان قاسم حسین حیدر489
اثر خصائص بیئة المهمة في تحریر طبیعة الثقافة المنظمة 

دراسة الراء عینة من مدیري شركات القطاع الصناعي 
الخاص والعام في نینوى

الموصل
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالحصاء 

1365
عبد اهللا حكمت عبو 

النقار داؤد

التقییم األولي لواقع نظام اإلدارة البیئیة وفقا لمتطلبات 
)/دراسة حالة في شركة ISO١٤٠٠١المواصفة الدولیة(

تعبئة الغاز (شركة عامة) 
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالدارة

128
احمد عوض احمد بن 

مبارك
تصمیم انموذج تكاملي لتقویم نقالي ادارة الجودة والبیئة وفقا 

لمتطلبات المواصفتین 
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالدارة 

شیالن صباح فقي 68
الشیرواني

سیاسات تسعیر المنتجات النفطیة في اسواق اقطار عربیة 
) دراسة تحلیلیة٢٠٠٠-١٩٧٠مختارة للفترة (

االدارة الموصل
واالقتصاد

2002ماجستیراالقتصاد

غسان قاسم سلمان 125
تقویم اداء تسلیم المنتوج دراسة حالة في معمل االلبسة 

الكوفةالرجالیة في النجف
االدارة 
2002ماجستیراالقتصادواالقتصاد

بغداداثر المقسوم ونسبة التوزیع في قراروالء اسماعیل126
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالقتصاد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

بغدادالمعاییر الحصینة في اختبار النماذج الخطیة المناسبةصباح حسیب حسن153
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیراالقتصاد

ابتسام علي حسین155
تحلیل اثر العوامل االقتصادیة على الطاقة الضریبیة وقیاسه 

)١٩٩٥-١٩٨٥في االقتصاد العراقي للمدة (
بغداد

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االقتصاد

بغدادمقارنة لبعض اسالیب المقارنات المتعددة الحصینةاقبال محمود علوان 156
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االقتصاد

فاطمة عبد الحمید جواد 157
البیرماني

في االنحدار غیر المرتب ظاهریا مع تطبیق مرتبات الخطا
عملي

االدارة بغداد
واالقتصاد

2002ماجستیر االقتصاد

253
فراس سلیمان حسن 

عبد اهللا الشلبي
اثر االندماج في االداء المالي دراسة تحلیلیة في عینة من 

الموصلالمصارف االردنیة
االدارة 
2002ماجستیراالقتصادواالقتصاد

373
حكمت مجید عمر

مصطفى
متطلبات اقامة برنامج المقارنة المرجعیة ودراسة تطبیقیة في 

شركتي التأمیم والخازر النتاج المواد االنشائیة
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیر االقتصاد

1021
اسماعیل ابراهیم رشید 

مراد
الموصلالمهنيتقییم كفاءة أداء وفاعلیة الكلفة في التعلیم الصناعي 

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراهاالقتصاد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

الموصلأثر العولمة في االداء الزراعي في بلدان نامیة مختارةقیسناظم غزال1025
االدارة 
واالقتصاد

2003دكتوراهاالقتصاد

1031
أیاد بشیر عبد القادر 

الجلبي
(دراسة التنمیة االقتصادیة والبیئة بین فشل السوق والسیاسة 

في اقتصاد البیئة)
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2003دكتوراهاالقتصاد

إبـراهیم أدیب إبـراهیم958
بـرامج التكییـف الهیـكلي وأثـرها في التنمیة االقتصادیة لـدول 

نامیة مخـتارة
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2004ماجستیراالقتصاد

2346

سیاسات االقتصاد الكلي على الفقر في دول نامیة اثر احمد فتحي عبد المجید
مختارة .

االدارة الموصل
واالقتصاد

االقتصاد

2004دكتوراه

أوس فخر الدین أیوب 2530
أثر متغیرات نقدیة ومالیة  على النمو االقتصادي لبلدان 

الموصلنامیة مختارة
االدارة 

2005دكتوراهاالقتصادواالقتصاد 

2854
مهند منیر بشیر 

السلمان 

اثر االستثمارات األجنبیة المباشرة في الخدمات على معدل 
-٢٠٠١النمو االقتصادي في دول أمریكا الالتینیة  للمدة 

٢٠٠٢
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2005ماجستیراالقتصاد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

الموصلمحددات االستثمار األجنبي المباشر في أقطار عربیة دینا احمد عمر حمید2519
االدارة 

واالقتصاد 
2005ماجستیراالقتصاد

2520
سجى فتحي محمد 

یونس
الموصلإعادة هندسة بعض األنشطة في المصارف العراقیة

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیراالقتصاد

محمد نائف محمود947
للمتغیرات المؤثرة في محددات االقتصاد القیاس االقتصادي 

المعرفي دراسة في عینة من الدول
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

2008دكتوراه االقتصاد

انوار سعید ابراهیم 506
النقار 

أثر رأس المال األجنبي في معدالت االستثمار والنمو لعینة 
) .٢٠٠٦-١٩٧٠مختارة من الدول اآلسیویة للفترة (

االدارة الموصل 
واالقتصاد

2009ماجستیراالقتصاد

حسن عمر محمد 466
دراسة الجدوى االقتصادیة لمشروع مول فور شباب في 

الموصلمحافظة نینوى–قضاء الموصل 
االدارة 
االقتصادواالقتصاد

دبلوم 
2013عالي

223
عاصم محمد عبد 

المنعم أبا زید
دور" في تعزیز كفاءة السوق االصالح االقتصادي المالي 

المالیة في االردن
بغداد 

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراهاالقتصاد 

احمد سلیمان العموش 855
اثار العولمة على قطاع التجارة الخارجیة في االقتصاد 

االردني 
المستنصریة 

االدارة 
واالقتصاد 

2002دكتوراه االقتصاد 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

955
احمد طارق محمود 

االغا 
أثر تحریر التجارة الدولیة في الخدمات على النمو 

) ٢٠٠٠-١٩٩٠االقتصادي لدول نامیة مختارة للفترة(
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2004ماجستیر االقتصاد 

23
نشوان جاسم محمد 

النعیمي
بغداد اتجاهات انتاج واسعارالنفط الخام لمنظمة أوبك

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر االقتصاد  

368
مهدي غالب حسن 

المقري
آفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الجمهوریة الیمنیة 

)٢٠٠٠–١٩٩٠في ظل العولمة للمدة (
البصرة 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر االقتصاد  

عبده مدهش صالح 880
الشجري

السیاسة الضریبیة واثرها في االستثمار الخاص في االقتصاد 
) ٢٠٠٠-١٩٩٠الیمني ( 

االدارة المستنصریة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر االقتصاد  

553
غسان ابراهیم احمد 

خلف 
اثر اإلصالح االقتصادي في إنتاج وٕانتاجیة محصول القمح 

الموصلفي بلدان عربیة مختارة.   
االدارة 

2009ماجستیر االقتصاد  واالقتصاد  

875
نور توفیق محمد نسیم 

الحنبلي
التوافق الزمني بین المعلومات المالیة وتغیرات أسعار  

األسهم (تطبیق في سوق األسهم السعودي)
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

2009ماجستیر االقتصاد  
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

850
االء عبد الموجود 

العاني 

أثر استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في دعم برامج إدارة 
الجودة الشاملة دراسة ألراء المدراء في عینة من المنظمات 

الصناعیة العامة /محافظة نینوى
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر العلوم االداریة 

فتحي محمد سلیمان 1722
األجنبیة المباشرة في إدارة خطر سعر الصرف لالستثمارات 

الموصلاألقطار العربیة
االدارة 
2004ماجستیرالمالیة والمصرفیةواالقتصاد

محمد سامي عبد اهللا 2518
الدور التمویلي للضرائب في بلدان عربیة مختارة للمدة 

)٢٠٠٢-١٩٨٠(
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة

2852
محمد محمد ذنون

الشرابي
تفعیل االستثمار االجنبي المباشر باتجاه التنمیة المستدامة  

)٢٠٠٣-١٩٨٧دراسة نظریة تطبیقیة للمدة (
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة

2853
عمر محمد فهمي حازم 

السراج 
تقدیر نماذج التنبؤ بأسعار األسهم في أسواق رأس المال 

العربیة واختبار دقتها 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة

2524
شهلة سالم خلیل 

العبادي
) وآفاق تطبیقه QRMنظام التصنیع باالستجابة السریعة (

دراسة حالة في معمل األلبسة الوالدیة في الموصل
االدارة الموصل

واالقتصاد 
2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

حال سامي خضیر 2529
المخاطر السوقیة وعالقتها بهیكل رأس المال دراسة في عینة 

من الشركات الصناعیة المساهمة بالعراق 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة

الموصلقیاس القدرة االئتمانیة في منظمات األعمال في األردناحمد محمد حسن نور2544
االدارة 

واالقتصاد 
2005ماجستیرالمالیة والمصرفیة

2525
میادة صالح الدین تاج 

الدین
عملیات غسیل األموال وسبل مواجهتها من خالل التشریعات 

والجهاز المصرفي 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2006ماجستیرالمالیة والمصرفیة

مصعب صالح محمود 669
احمد

قیاس راس المال الفكري واثره في ربحیة المصارف دراسة 
تحلیلیة في بعض المصارف العربیة الخاصة

االدارة الموصل
واالقتصاد 

2008ماجستیر المالیة والمصرفیة

420
نضال صالح علي 

الحدیدي

:" الرقابة دور لجان المراجعة في زیادة فاعلیة نظام 
:"الداخلیة دراسة في عینة من المصارف التجاریة العراقیة 

في محافظة نینوى
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

المالیة والمصرفیة
دبلوم 
عالي

2012

سلیم رشید عبود1888
أثر سعـــــــر الصرف في المؤشرات العـــــــــامة ألسعار االسهم 

العـــــــــراق لألوراق المالیة للمدة دراسة تطبیقیة في سوق -
)٢٠١١-٢٠٠٥(

االدارة كربالء
واالقتصاد

2014ماجستیرالمالیة والمصرفیة
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

580
نجیب طاهر عبده 

الحاج محمد المخالفي

في قیاس تكالیف أنشطة المصارف A. B. Cاستخدام نظام 
اإلسالمیة بالتطبیق على بنك سبأ  اإلسالمي في الجمهوریة 

الیمنیة
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر المحاسبة

سید محمد علي جبارة 881
تصمیم نظام لتقویم األداء بالمصارف التجاریة في ضوء 

مخرجات نظم المعلومات المحاسبیة
٢٠٠٠-١٩٩٥دراسة تطبیقیة في مصرف الرشید للسنوات 

المستنصریة 
االدارة 

واالقتصاد 
2002دكتوراه المحاسبة

جعفر سلیمان الخالد1029
تخصیص التكالیف الصناعیة غیر المباشرة في ظل العراق 

) دراسة ABCالتقلیدیة وطریقة التكلفة على اساس االنشطة (
مقارنة في معمل االلبسة الوالدیة في الموصل

االدارة الموصل
واالقتصاد

2002ماجستیرالمحاسبة

حسین قاسم سالم دّیــان1030
الرقابة على اداء قطاع الخدمات العامة برنامج مقترح 
للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهوریة الیمنیة

الموصل
االدارة 
واالقتصاد

2002ماجستیرالمحاسبة

957
صدام محمد محمود 

حامد الحیالي
التحلیـل التفاضلـي للتكالیـف باستخـدام أسـلوب البرمجـة 

المـوارد النادرة دراسة تطبیقیةالریاضیـة لتخصیص 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2004ماجستیرالمحاسبة



كليةاالدارة واالقتصاد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقيةدليل الرسائل 

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٤٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

962
علي إبـراهیم حسین 

فارس الكسب

المعلومات المحاسبیة الالزمة العتماد أسلوب التحسین 
المستمر ( الكایزن ) في المنشات الصناعیة بـالتطبیـق على 

مصنع الغزل والنسیج في الموصل
الموصل

االدارة 
واالقتصاد

2004ماجستیرالمحاسبة

علي مال اهللا عبد اهللا 2514
تصمیم نظام معلومات محاسبي حكومي لمشروع ري الجزیرة 

الموصلالشمالي
االدارة 

2004ماجستیرالمحاسبةواالقتصاد 

2510
فراس عزیز محمد جواد 

الشمري 
االبالغ المالي في الجامعات الحكومیة العراقیة معیار 

محاسبي مقترح 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرالمحاسبة

انس متي خضر 2522
قیاس التكلفة المستهدفة لتصنیع المنتج خالل مرحلة 

التصمیم ألغراض التسعیر دراسة حالة في معمل األلبسة 
الوالدیة في الموصل

الموصل
االدارة 

واالقتصاد 
2005ماجستیرالمحاسبة

2523
بالل امجد محمد سعید 

الصائغ .
مدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة على تكالیف التلوث البیئي 

الموصلفي الشركة العامة للسمنت الشمالیة 
االدارة 

2005ماجستیرالمحاسبةواالقتصاد 

مثنى فالح بدر الزیـدي2527
وقیـاس تكالیــف الجودة ألغراض التخطیط  بالتطبیق تحــدید 

على مصنع الغزل والنسیج في الموصل
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرالمحاسبة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

تمارة عامر أمین كیسو2546
طرائق المعالجة المحاسبیة لتكالیف المسح واالستكشاف و 

على شركة أثرها في القوائم المالیة لصناعة النفط ( بالتطبیق
نفط الشمال )

الموصل
االدارة 

واالقتصاد 
2005ماجستیرالمحاسبة

2548
خالص حسن یوسف 

النـــاصر

االسلوب المحاسبي المالئم لفحص وتحلیل انحرافات 
عناصر الكلفة  دراسة تطبیقیة في معمل االلبسة الوالدیة في 

الموصل 
الموصل

االدارة 
واالقتصاد 

2005ماجستیرالمحاسبة

انفال صابر شریف 560
:    متطلبات اعتماد اسلوب المقارنة المرجعیة من 

المعلومات المحاسبیة في الشركات الصناعیة بالتطبیق على 
معملي سمنت حمام العلیل القدیم وبادوش التوسیع بالموصل

االدارة الموصل
واالقتصاد

2008ماجستیرالمحاسبة

انتصار صابر نوري 920
كلفةالموارد البشریة ودورها في ترشید القرارات االداریة قیاس 

بالتطبیق على كلیة طب الموصل 
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2009ماجستیرالمحاسبة

366
انتصار عبد الرضا 

الطائي 
تصمیم نظام محاسبي لوحدات تجارة االدویة  والمستلزمات 

الطبیة فـي محافظة نینوى 
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد

202ماجستیر المحاسبة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

17
نصر محمد محمد 

نشوان
بغدادالمحاسبة البینیة مع نموذج مقترح في الجمهوریة الیمنیة

االدارة 
واالقتصاد

2002دكتوراهالمحاسبة 

جمیلة حمران نامس 48
محمود الجبوري

االثار التضخمیة وانعكاساتها على البیانات المالیة للمنشأت
بالتطبیق على الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة / 

الموصل
االدارة الموصل 

واالقتصاد
2002ماجستیر المحاسبة 

266
تانیا قادر عبدالرحمن 

فتاح الجباري

تأثیر بعض القواعد المحاسبیة العراقیة على تحلیل القوائم 
في المالیة دراسة تطبیقیة في عینة من الشركات المختارة 

العراق
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر المحاسبة 

تغرید سالم محمود 376
تأثیر استخدام الحاسوب على  نظام الرقابة الداخلیة في 

الموصل الوحدات الحكومیة دراسة حالة في جامعة الموصل
االدارة 

2002ماجستیر المحاسبة واالقتصاد 

385
خالد عبد الرحمن أحمد

علي

مستوى اإلفصاح المحاسبي للشركات المساهمة الیمنیة  
قیاســـه وتطـــویـره بمـا یتناسب ومتطلبات إقامة سوق األوراق 

المـالیة في الجمهوریة الیمنیة
الموصل 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر المحاسبة 

االدارة بغدادالحنطة والشعیرتقییم االسالیب االحصائیة النتاجلمیاء محمد علي حمید20
واالقتصاد

2002ماجستیر المحاسبة 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

220
فارس مهدي علوان 

الربیعي
دراسة المعولیة جدولة أوقات الصیانة لمحطات الضغط 

العالي للشركة العامة لتوزیع كهرباء بغداد
بغداد 

االدارة 
واالقتصاد 

2002ماجستیر بحوث العملیات 



كلية               
الرتبية للبنات
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1543
رویدة جاسم 

محمد
ي للقرنین مفهوم االنتحار في أعمال مختارة من االدب  الروائي االنكلیز 

نفسیة –دراسة  اجتماعیة التاسع عشر و العشرین:
2003ماجستیراالدب االنكلیزي التربیة للبناتبغداد

1313
شهباء خزعل 
ذیاب التكریتي

برنامج تعلیمي في كیفیة تحویر المالبس المستعملة واالستفادة من بقایا 
2003ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداداالقمشة

1545
بشرى محمد 

العبیديحسن 
الكفایات التدریسیة الالزمة لمدرسات التربیة األسریة في المرحلة 

الثانویة
2004ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

1553
سـرى عبید نعمة 

العیسـاوي 
والحمص ودورها تأثیر عملیة اإلنبات على المضادات التغذویة للباقالء
في تحسین الصفات النوعیة لبعض منتجاتها المصّنعة

2004ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

1557
دنیا محمود 

اسماعیل القیسي
بناء وتطبیق أنموذج لتقویم المهارات األدائیة في كتب التربیة األسریة 

في ضوء أهداف المنهج
2004ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

سحر اسامة 2896
الوظیفة الجمالیة الستخدامات الكروشیه في تزیین أثاث المنزلعباس

2005ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2897
سعدیـــــة موســــى 

خلف 
إحالل لحم البقر بلحم الدجاج المسن و بروتین الصویا  في تصنیع 

البیركر البقري
2005ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

2898
سهام محسن 

امویلح 
2005ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداداختیار وتنظیم اثاث المنزل العراقي بین االدراك الحسي والحكم الجمالي

2937
زینب محمد 

كاطع الساهي
موقع الضبط وعالقته بالمعاملة الوالدیة لتالمذة الصف السادس 

االبتدائي 
2005ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

زینب محمد 2947
كاطع الساهي

موقع الضبط وعالقته بالمعاملة الوالدیة لتالمذة الصف السادس 
االبتدائي 

2005ماجستیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد

161
نهاد نعمة مجید 
الحسن الشمري

م) الى       ٧١١-هـ٩٢تاریخ الطب في قرطبة االسالمیة من سنة ( 
2004ماجستیرالتاریخالتربیة للبنات بغداد م)١٢٣٦-هـ٦٣٣( 

2894
لمیاء محسن 

محمد 
سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه جنوب شرق آسیا دراسة تاریخیة 

١٩٧٥-١٩٤٥القضیة الفیتنامیة في
2004ماجستیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد

2886
منال عباس 

كاظم الخفاجي
2005ماجستیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد)١٩٥٢ـ١٩٣٦العالقات المصریة ـ البریطانیة (
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2890
سهاد عبید 

عطوان عكیلي 
2005ماجستیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩٢٣-١٨٧٦سیاسة بریطانیا تجاه البحرین 

2891
وفاء كاظم 

ماضي الكندي
دراسة في الواقع االقتصادي واالجتماعي  لوالیة طرابلس الغرب في 

)١٩١١-١٨٣٥العهد العثماني الثاني (
2005دكتوراهالتاریخالتربیة للبناتبغداد

AfricanNational Congressسهیر عواد ایوب2892 Party 1968 – 2005دكتوراهالتاریخالتربیة للبناتبغداد1994

2893
میسون عباس 

حسین 
2005ماجستیرالتاریخالتربیة للبناتبغدادأزمة السویـس والموقـف الدولي

2895
بیداء محمود 
حسن حمید 

-١٣٨الزراعة والري في االندلس في عصري االمارة والخالفة "
م١٠٣٠-٧٥٦هـ/٤٢٢

2005ماجستیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد

985
رواء عبد الستار 

القیسي 
2003ماجستیر التاریخ التربیة للبنات بغداد الري والزراعة عند العرب في عصر ما قبل االسالم 

شیماء مبدر 1172
عیدان السعودي

األول العلوم الدینیة وتطورها الفكري في الحجاز والعراق خالل القرنین 
والثاني للهجرة

2002ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1178
أقبال أحمد زكریا 

العزاوي
أثر األسواق في الحیاة العامة في العصر العباسي ((دراسة في دور 

السوق السیاسي واالجتماعي والفكري))
2002ماجستیر التاریخ االسالميالتربیة للبناتبغداد

1213
هناء عبد اهللا 
عبید محمد 

أثر الصحابة (رضي اهللا عنهم) في تعلیم القرآن الكریم وعلومه في 
األمصار اإلسالمیة

2002ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغداد

1257
رنا فتحي سعود 

علي 
2002ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادالنظم االداریة في كتاب الوزراء والكتاب للجهشیاري

اسیل عبد القادر 1259
خلف 

2002ماجستیر التاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادالفكر االقتصادي عند ابن تیمیة

1197
خلود مسافر 
2003دكتوراهالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادالمجالس العلمیة منذ القرن األول الهجري حتى القرن الرابع الهجرينعمة الجنابي

1315
غنیـة یاسـر 

كباشـي عبـد اهللا 
اثـر االسالم على النهضة الفكریـة    فـي جنــوب شــرق آسیــا فــي  

العصـور اإلسالمیـة المتأخـرة
2003ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1563
هدیل غالب 

عباس الربیعي
2003ماجستیر التاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادقبل االسالمالطب عند العرب 

ایمان سلیم كاظم1525
تطور الحركة العمرانیة لمدینة قرطبة منذ الفتح االسالمي حتى سقوط 

م )١٠٣٠-٧١١ه/٤٢٢-٩٢الخالفة العباسیة(
2004ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغداد

1560
بان علي محمد 

البیاتي
2004ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادم)١١-٩هـ / ٥-٣النشاط التجاري في المغرب األقصى خالل (القرن 

2063
سندس زیدان  

2004ماجستیرالتاریخ االسالميالتربیة للبناتبغدادم١٠٠٩ـ٧٤٩هـ /٤٠٠ـ ١٣٢البعثات العلمیة في العصر العباسي   خلف 

1550
ابتسام محمد 

جواد
UNIVERSITY OF BAGHDAD
THE DEMOCRATIC LIFE INSUDAN2003ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد

1554
سمیر رحیم نعمة 

جباره
2003دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد١٩٥٦-١٩٩١االمریكیة -العالقات المغربیة 

2054
مواهب معروف 

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغدادجـمال باشا حیاته ودوره السیاسي الجبوريسالم 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٥٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2056
منى حسین عبید 

2004دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد١٩٦٩-١٩٤٤االحزاب االتحادیة في السودان  الشمالي 

2062
زینب خالد حسین 

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغدادوالحركة القومیة العربیةعزیز علي المصري  الساعدي 

2066
نغم عبد الهادي 

مهدي حسن شبع 
-١٩٥٠العالقات الركیة االمریكیة خالل حكم الحزب الدیمقراطي 

2004ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد(دراسة تاریخیة)-١٩٦٠

شیماء فاضل 2887
مخیبر العمیري

2005دكتوراهالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد١٩٦١-١٩٤٦السوفیتیة -العالقات السوریة

2888
ابتسام سعود 
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد١٩٤٥عبد الرحمن عزام و دوره السیاسي والفكري حتى عام عریبي الكوام

2889
سهاد عبید 

الجبوريعطوان 
-١٩٥٤الموقف الرسمي ألقطار المغرب العربي من الثورة الجزائریة  

١٩٦٢
2005ماجستیرالتاریخ الحدیثالتربیة للبناتبغداد

2044
سراب جبار 

حورشید الربیعي
التطورات السیاسیة واالقتصادیة في المملكة المغربیة 

2004دكتوراهالمعاصرالتاریخالتربیة للبناتبغدادم)١٩٩١–١٩٥٦(
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2046
زینب نایف احمد 

2004ماجستیرالتاریخ المعاصرالتربیة للبناتبغداد١٩٤١-١٩٣٦النفوذ االیطالي في القرن االفریقي االلوسي

1001
أسیل حسن عبد 

محمد الدباغ
مشكالت تدریس المنهج اإلقلیمي لطلبة المرحلة الثانیة في أقسام 

التربیة من وجهة نظر التدریسیین والطلبةالجغرافیة في كلیات 
2002ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد

1179
وسام عبد اهللا 

جاسم 
المسالك البریة في آسیا العربیة حتى القرن الرابع الهجري (دراسة في 

الفكر الجغرافي)
2002ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد

مي ثامر رجب 1191
العزاويعبود

أثر المستوطنات الصناعیة في التنمیة اإلقلیمیة دراسة تطبیقیة على 
مستوطنة النهروان الصناعیة في العراق

2002ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد

منتهى طعیمه 1546
عناد 

دراسة في جغرافیة في مدینة بغدادالتوزیع المكاني لمحطات الوقود 
النقل

2003ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد

1552
اسراء كاظم 

جاسم الحسیني
) ١٩٩٧-١٩٧٧الشباب العراقي ودوره في بناء قوة الدولة للمدة من (

2003ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداددراسة في جغرافیة السیاسیة



كليةالرتبية للبنات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1526
سماح صباح 

علوان الخفاجي 
2004ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغدادالتمثیل الخرائطي الستعماالت االرض الزراعیة في قضاء المحمودیة 

2047
وسن كریم عبد 
الرضا الذهبي

) ١٩٩٧التمثیل الخرائطي للتوزیع المكاني لسكان محافظة بغداد لعام (
دراسة مقارنة

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغدادبین الطرائق التقلیدیة ونظم المعلومات الجغرافیة 

2060
لمیاء احمد 

2004ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغدادلبنــــــان دراسة في الجغرافیة السیاسیة والجیوبولیتكسمحسن 

2051
مریم صالح شفیق 

العزاوي 
القمح والذرة الصفراء في محافظة كركوك ( دراسة في واقع زراعة 

2005ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغدادالجغرافیة الزراعیة )

2885
بالل بردان علي 

الحیاني
-استعماالت االرض الحضریة في مدینة هیت (( دراسة حضریة 

خرائطیة ))
2005ماجستیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد

982
نادیا مطلق 

اللربیعي 
2002ماجستیر الجغرافیة التربیة للبنات بغداد التحلیل   المكاني  للمرائب الرئیسة في بغداد / الكرخ
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1180
رجاء خلیل أحمد 

الجبوري
الموازنة المائیة المناخیة للمنطقة المتموجة في العراق دراسة في المناخ 

التطبیقي
2002ماجستیر الجغرافیة التربیة للبناتبغداد

568
سهى ابراهیم 

صالح
2002ماجستیرالریاضیاتالتربیة للبناتتكریتحول دالة حدوة الفرس

بیمان مجید 566
محمود 

2002ماجستیر الریاضیات التربیة للبنات تكریت سالســـــل ماركــوف التبـولوجیـــــة

1691
مالذ خلف رشید 

الدوري
ـ ثایادایازول وبلمرتها ٤,٣,١تحضیروتشخیص مشتقات جدیدة لحلقة 

2004ماجستیرالكیمیاء التربیة للبناتتكریتذاتیـًا ومشتركًا مع خالت الفاینیل.

1201
نادیة محسن 
جسام الدلیمي

استقصاء االخطاء اللغویة لدى طلبة اللغة االنكلیزیة في الكلیات 
العراقیة في مجال استخدام االفعال المساعدة االولیــة 

2002ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد

1534
ایناس عبد المنعم 

قدوس العزاوي
2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغدادالزواج في روایات مختارة لجین أوستن وشارلون برونتي

1559
اسیل مجید 

الطائي
2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغدادالحاجة الفردیة للمواجهة الشخصیة في مسرحیات اثرملیر المختارة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2042
عاتكة صاحب 
مجسن العاملي

( قفازون ) ومسرحیة جون أوزبورندراسة لغویة لمسرحیة توم ستوبارد
2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد( أنظر إلى الوراء بغضب )

2055
ایمان مهدي 

خضیري

DICKENS’S ،WILDE’S AND KIPLING’S
FAIRY TALES:

A VICTORIAN LOOK FOR UTOPIA2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد

2058
منال عدنان 

سعدون 

Alinguistic study of
Lexical Cohesion in Some Selected Prose Poemby

Gibran Khalil Gibran2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد

2067
زینب یاسین  

الزم 

SHAKESPEARE’sVIEW OF WOMEN:
A STUDY OF THE FEMALE CHARACTERS

IN SELECTED SHAKESPEAREAN COMEDIES2004ماجستیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد

بان خالد 989
السعدون 

الشرق العربي في أعین النساء الغربیات:  رد الفعل النسوي حیال 
الحیاة الشرقیة مع إشارة خاصة لهارییت مارتینو، غیرترود بیل، وفریا 

ستارك
2002ماجستیر اللغة االنكلیزیة التربیة للبنات بغداد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1200

SARAB
KHALIL
HAMEED
AL-
‘AZZAWI

SENTENCE LENGTH AND COMPLEXITY IN
SELECTED SHORT STORIES OF

THOMAS HARDY AND OSCAR WILDE
2002ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداد

2905
زینب عبدالقادر 

القیسي
الصعوبات التي یواجهها متعلمو اللغة اإلنكلیزیة لغة أجنبیة في 

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداداستخدام األفعال المترادفة

2906
نور دحام عبد 

الرشید
الخلفیة األسطوریة لمسرحیات مختارة لتي. أس. إیلیوت: لم شمل 

المؤتمن و رجل الدولة االكبرالعائلة، حفلة الكوكتیل،  الكاتب 
2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداد

میادة رحیم 2907
السالمي

دراسة تحلیلیة للمالحظات التي یدونها طلبة كلیة الطب الدارسین للغة 
االنكلیزیة بوصفها لغة اجنبیة

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداد

2909
مــیــدیــا مـجـید 

مـحـمد
تحلیل لغـوي تـداولي لمختـارات من عنـاوین صحف سیـاسیـة باللغة 

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداداإلنكلیـزیـة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2910
فرح عبد الجبار 

مهدي 
2005ماجستیراللغة االنكلیزیة للبناتالتربیة بغدادتحلیل سیاق الكالم في المناظرات البرلمانیة اإلنكلیزیة

2912
رفیدة كامل عبد 

المجید

SPEECHACTING IN MORAL TEACHING IN
ISLAMIC PROPHETIC TRADITIONS IN ARABIC

AND INTHEENGLISH VERSION OF THE
NEWTESTAMEN TA CONTRASTIVE STUDY

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداد

سهیلة سلطان 2913
خلف

2005ماجستیراللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغدادالتأشیر بالمفردة في النصوص المسرحیة

1010
جمانة خالد 

2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادلغة القران في جزء الذاریاتمحمد المشهداني

1185
بلسم عبد الرسول 

علي وحید
الشیباني

مأخذ أبي على النحوي على من سبقه في كتبه البغدادیات،
والعضیداتوالشیرازیات،والتكملة،واإلیضاح،والعسكریات،

2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1189
زینب عبد 

المهدي نعمة 
2002ماجستیر اللغة العربیةللبناتالتربیة بغداد)٢٠٠٠-١٩٦٨القصة القصیرة جدًا في العراق (

1192
إنعام شجاع 
سعید العنبكي

2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادوصف السالح في شعر القرنین الثالث والرابع للهجرة

1196
ختام محمد 

حسین العبودي
2002ماجستیرالعربیةاللغة التربیة للبناتبغدادهـ)٥٢٧الزمن في شعر ابن حمدبس الصقلي (

رباب عبد 1239
الصاحب خفي

2002ماجستیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالزهریات في شعر القرنین الثالث والرابع للهجرة (دراسة فنیة)

1311
هاجر محمود 

علي معال 
الشخصیة الریفیة في روایة األرض في األدب العربي الحدیث (دراسة 

فكریة وفنیة)
2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1312
زینب عبد الكریم 

حمزة
2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالمكان في شعر الشریف الرضي

1314
أنسام خضیر 

خلیل
2002ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادافعال الحواس في القران الكریم
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1181
نضال عبد 

الجبار حسوني 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالمكان عند شعراء بني ایوب

1193
هوازن عزة 

إبراهیم خلیل 
2003ماجستیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالرفض في الخطاب القرآني (السور المكیة) دراسة فنیة

مرفت یوسف 1195
كاظم

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادهـ) ٨٢٩الدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري (توفي بعد 

1282
بشرى محمود 
2003ماجستیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالتناص في األدب والنقد شعر محمد جمیل شلش انموذجاً إبراهیم القیسي

1316
ایناس عبد السادة 

جودة 
الرحلة في الشعر األندلسي عصر الطوائف والمرابطین 

( دراسة موضوعیة فنیة )
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1321
آالن سمین مجید 

زنَكنة
2003ماجستیرالعربیةاللغة التربیة للبناتبغدادالعالقات الداللیة بین ألفاظ الطبیعة في القرآن الكریم

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالفاظ الظهور والخفاء في القران الكریمسهام عبود وهیب 1322
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1325
سرى قحطان 
حمید الشمري

أثر استخدام المدخل الذي یستند إلى 
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالمهمات في تدریس المحادثة على األداء الشفوي  لطلبة الكلیة 

1379
رملة رشید 
اسماعیل 
الناصري

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتالتقدیم والتأخیر في صحیح البخاري دراسة بالغیة

1528
وئام یوسف 

ناصر نصر اهللا
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالجملة المحكیة في القرآن الكریم

نسرین حامد منعم 1529
المعموري

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالنحو في كتب إعجاز القرآن

1530
أمیرة محمد 

2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادشعر أبي فراس الحمدانيمحمود البیاتي

1531
سنان عبد الستار 

طه
الصرف بین معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن لألخفنش 

(دراسة مقارنة)
2003ماجستیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٦٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1532
حسنة محمد 

رحمة الساعدي
2003دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالتلقي وشعر ما قبل اإلسالم في النقد الحدیث

1536
مؤید فاضل سرى 

الصراف
صعوبات تدریس مادة الكتاب القدیم في أقسام اللغة العربیة في كلیات 

التربیة في بغداد
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1540
زهراء هادي 

سلطان مهدي 
الخفاجي

الشعراء العشاق في العصر الجاهلي وصدر االسالم دراسة موضوعیة 
وفنیة 

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1549
سمیرة عالوي 
عبد الحسن 

الفكیكي
2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادمآخذ أبي حیان النحویة والصرفیة على ابن مالك 

2003ماجستیراللغة العربیةللبناتالتربیة بغدادالنقد اللغوي والنحوي في (معاني القرآن) للفراءوفاء هادي هویع1562

جنان خیر اهللا 1608
مرعي

2003ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتاالغتراب في الشعر النسویفي عصر صدر االسالم والعصر االموي

2004ماجستیرالعربیةاللغةالتربیة للبناتبغداد-دراسة تحلیلیة -المفارقة في الشعر الجاهلي مالذ ناطق علوان1533
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٧٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1539
أسراء طارق 
كامل محمد 

الغریري

اتجاهات الباحثین المحدثین قي دراسة المقدمة الطللیة في الشعر 
الجاهلي

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1544
رشا حامد حمادي 

الدلیمي
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادحاشیة السندي على سنن النسائي دراسة نحویة صرفیة لغویة

1551
ابتهال كاصد 
یاسر الزیدي

التبیان في تفسیر القرآن ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
هـ)٤٦٠(ت 

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد

1561
أوراس نصیف 

جاسم محمد
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادمن منظور المنهج النفسيصور الشعراء الفنیة قیل االسالم 

اسراء مؤید رشید 1564
التمیمي

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادفنیة)-بناء المكان الدنیوي في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة 

خولة عبد اهللا 1631
الطیف أحمد

المباحث النحویة في عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمیذي ألبن 
هـ)٥٤٣العربي المالكي (

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریت

1637
رمال خلف احمد 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتالمقطع في البنیة العربیة عبد 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٧١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1656
سناء سلمان عبد 

الجبار 
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتدراسة تاریخیة موضوعیة فنیة –الفن القصصي والروائي في تكریت 

1661
فائزة رضا شاهین 

العزاوي
2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتالمضامین الدینیة والتراثیة في الشعر األندلسي في القرن الرابع الهجري

2045
وسن عبد السادة 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالبطل المأساوي في الروایة العربیة الحدیثة جودة الساعدي

2049
سها عبد محمد 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالجهود التصریفیة عند عبد القاهر الجرجانيحسن

2050
الجبار زینة عبد 

محمد المسعودي
الرسائل الفنیة في العصر العباسي حتى نهایة القرن الرابع الهجري 

2004دكتوراهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد(دراسة اسلوبیة)

2052
وسن حسین لیو 

2004ماجستیرالعربیةاللغة التربیة للبناتبغدادشعر العصر الوسیط في جهود النقاد و الباحثین المحدثینالسعیدي

2053
ذكرى محي الدین 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالطلل لدى شعراء القرن الثالث للهجرةحمید الجبوري
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٧٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2057
أمل صالح رحمة 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد-دراسة موضوعیة -المكان ودالالته في شعر أبي نواس ابو طبیخ

2064
لیلى عبد الحمید 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادهـ٥٦٧-٦٤٨الحیاة والموت في شعر عهد  بني أیوب   علي الهنداوي

2065
نادیة عبد علي 
2004ماجستیراللغة العربیةللبناتالتربیة بغدادقیم المرأة الجمالیة لدى شعراء الغزل الحسي في العصر االمويمجید العكیدي

2068

ازهار عبد اهللا 
حمادي 

المشهداني
-١٩٥٠اتجاهات نقد الشعر الحر في العراق في (( شعر الرواد 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد))١٩٨٠

2070
سها حمدان تحمد 

السامرائي
الُبلغة الى أصول اللغة لمحمد صدیق حسن خان بهادر القّنوجي 

2004ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتتكریتهـ )  تحقیق ودراسة١٣٠٧البخاري الهندي ( 

2040

ایناس عبد 
الرحمن زاید 

2005ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالقیم الخلقیة و الدینیة عند شعراء خریدة الشام في القرن السادس للهجرةالعاني



كليةالرتبية للبنات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٧٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2048
فرح غانم  صالح 

2005ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادالمرأة في شعر السیاب البیرماني 

2069
تماضر حمید 
مهدي الفیاض

اثر أسلوبي ( تعدد الموضوعات )   و( الحر ) في األداء التعبیري 
2005ماجستیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغدادلدى طالبات المرحلة اإلعدادیة 

9
میمونة عوني 
سلیم جاسم 

الدوري

دراسة نحویة في كتاب المغني البن قدامة الحنبلي المتوفي 
هـ٦٢٠سنة 

2002ماجستیراللغة العربیة التربیة للبنات تكریت

332
مریم عمر 
الناصري 

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة للبنات تكریت معجم النحل في لسان العرب مع دراسة رسالة النحل للمقریزي 

987
خولة حسن 

العلیاوي 
الجهود النقدیة واألدبیة في كتب الدراسات القرآنیة  إلى نهایة القرن 

الثامن الهجري 
2002دكتوراه اللغة العربیة التربیة للبنات بغداد 

خلود جبار 988
التمیمي 

الجهود اللغویة في الصحف البغدادیة
م٢٠٠٠- م١٩٩٠

2002ماجستیر اللغة العربیة التربیة للبنات بغداد 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2914
هدى هشام 

إسماعیل 
2005دكتوراهاللغة العربیة التربیة للبناتبغدادالضباط اللغوي في التفسیر العلمي

علیاء نصرت 2915
حسن 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادالمجاالت الداللیة في صیغ االفعال المزیدة في سور السبع الطوال

فخریة عباس 2916
غیاض

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادالزمن في شعر الشریف الرضي

2917
كیالس محمد 
عزیز العسكري

-محمود درویش وشیركو بیكه س–االغتراب في شعر الشاعرین 
2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغداددراسة تحلیلیة فنیة

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغداداالعجاز البالغي في القران الكریم عند السیوطينادیة عبد الرضا2918

2919
فلیحة سعود 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادصفات بني اسرائیل في القران الكریمحمود

2920
حمدیة عباس 

جاسم 
2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغداد-دراسـة بالغیـة -المبـالغة و الـغلو عند شـعراء المعلقـات العشـر  

2921
مي محسن 

حسین 
هـ) ٥٣٨المقامات اللزومیة ألبي طاهر محمد بن یوسف السرقسطي (ت

دراسة أسلوبیة
2005دكتوراهاللغة العربیة التربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2922
نبراس حسین 

مهاوش
2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادااللفاظ المعبرة عن الكالم في التعبیر القراني

2923
االء عبد الرضا 
عبد الصاحب 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادشعر نازك المالئكـــة ( دراسة إیقاعیة ) 

2924
متعب شیماء 
محمود

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغداد)هـ١٢٧٠أبنیة الصرف في تفسیر روح المعاني ألبـي الثنــاء اآللوســي (

جمیلة محیي 2925
حامد

أثر استعمال الحقیبة التعلیمیة في تحصیل طالبات الصف الثاني 
المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة

2005ماجستیراللغة العربیة للبناتالتربیةبغداد

2926
بشرى أحمد قاسم 

2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغدادشعر الغزل بین العباس بن األحنف وابن زیدون محمد 

مریم علي عجیل2927
جهود الصغاني التصریفیة في كتابه التكملة والذیل والصلة على 

صحاح الجوهري
2005ماجستیراللغة العربیة التربیة للبناتبغداد

2928
لمى محمد یونس 

حمي
2005دكتوراهاللغة العربیة التربیة للبناتبغدادشعر أبي نواس في الخطاب النقدي العربي الحدیث 
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2061
سؤدد محسن 
علي الطعان 

اثر ثالثة أنماط من اللعب في النمو االجتماعي واالنفعالي لدى طفل 
2004ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغدادالروضة

2899
قاهـرة علـوان 

صیوان 
أثر لعب األدوار في إنماء بعض المهارات االجتماعیة لدى أطفال 

الروضة
2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد

2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغدادبناء انموذج الختیار مدیرات ریاض االطفالامل حمودي عبید 2900

2901
سجالء فائق 

هاشم 
القدرات االدراكیة الحســــــــیة الحركــــــیة والمهـــاراـت االجتماعـــیة لتالمیذ 

الصف األول االبتدائي الملتحقـین وغیر الملتحقین بریاض األطفال
2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد

2902
زهراء زید شفیق 

العبیدي
أثر األناشید الممثلة في إكساب أطفال الروضة مفهومي الصدق 

2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغدادواألمانة

2903
كلثوم عبد عون 

ردام
2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداداثر برنامج تدریبي في تنمیة التفكیر اإلبداعي عند أطفال الریاض

بلقیس عبد حسین 2935
الكفایات التعلیمیة الالزمة لمعلمة الروضة واثرها ببعض العملیات 

العقلیة لدى أطفال الریاض
2005ماجستیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

986
سالي جاسم 

محمد الربیعي 
باألنماط القیادیة أسالیب تعامل المعلمات مع األطفال  وعالقتها  

لمدیرة الروضة
2002ماجستیر ریاض االطفال التربیة للبنات بغداد 

983
میادة اسعد 

موسى 
التهیؤ القرائي لتالمیذ الصف االول االبتدائي بین االطفال الملتحقین 

وغیر الملتحقین بریاض االطفال (دراسة مقارنة)
2003ماجستیر ریاض االطفال التربیة للبنات بغداد 

1326
اوراس عبد اهللا 
أحمد السامرائي 

2003ماجستیرریاض االطفال التربیة للبناتبغدادأثر الصور والمجسمات فـي تنمیة المعلومات الدینیة لدى طفل الروضة

السلوك العدواني وعالقته بالذكاء والجنس لدى تالمیذ الصف األول سیناء أحمد علي1548
الملتحقین وغیر الملتحقین بریاض األطفالاألبتدائي

2003ماجستیرریاض األطفالالتربیة للبناتبغداد

1199
شیماء مهدي 

2002ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغدادالتقویم الذاتي لتهجي وتلفظ الكلمات لدى طلبة الكلیاتالحدیثي

1323
مها فاضل عباس 

الجنابي
ألسئلة االمتحانات المركزیة لكتب التاریخ المنهجیة في دراسة تحلیلیة 

ضوء معاییر األسئلة الجیدة
2002ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1324
شیماء ستار 

جابر
NarrativeStructures In

١٩٧٠’s Iraqi Poetry
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

1527
نبراس عبد حسن 

طاهر 
أثر استعمال المعالجة التفاعلیة  كأسلوب تدریسي على تحصیل طلبة 

المرحلة المتوسطة في مادة االستیعاب القرائي باللغة اإلنكلیزیة
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

1556
تغرید بركات 

خلف                      
األثرائي على القدرة القرائیة  لتالمیذ الصف الثاني اثر الكتاب 

المتوسط      
2003ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

صبیحة حسان 1555
The Crammatical  Terms of Abi
Baker Ibn AI-Anbari
( died in 328 A.H. )

2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

2908
زینة عبد علي 

داود 

اثر استعمال طریقة الوسائل المتعددة لتعلیم اللغة بمساعدة الحاسوب 
فى التحصیل الدراسي للطلبة العراقیین عند تعلیم قواعد اللغة االنكلیزیة 

كلغة اجنبیة 
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٧٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2911
طیف ابراهیم 

الكناني

دراسة مقارنة في تحصیل الطلبة الجامعیین الدارسین للغة االنكلیزیة 
لغة اجنبیة في مادة التلفظ بین االختبارات المقالیة واالختبارات 

الموضوعیة
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

رواء مطر جبر 2929
الخفاج

) في كتابة اإلنشاء في المستوى اثر استخدام أسلوب التولیف (جیكسو
الجامعي     

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

أثر طریقتي االستكشاف والمحاضرة في تحصیل طالبات معاهد إعداد هدى علي غافل 2932
المعلمات واحتفاظهن بمادة قواعد اللغة العربیة 

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

2934
أحالم عباس 

إبراهیم 
مستوى االستیعاب االستماعي في مادة المطالعة لدى طلبة المرحلة 

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغدادالمتوسطة على وفق بعض المتغیرات

زینة سالم محي 2936
اثر استعمال أسلوب التعلم التعاوني في تحصیل طالبات الصف الثاني 

إعداد المعلمات في مادة األدب والنصوصمعهد-
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

2938
منتهى صبار 

جبر 
اثر التعلم التعاوني في أداء مطبقات اللغة اإلنكلیزیة في كلیة التربیة 

للبنات 
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

2939
ابتهاج خضیر 

عباس
التغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة في التحصیل الدراسي لمادة األدب اثر 

والنصوص لطالبات المرحلة اإلعدادیة باستخدام الحاسوب
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

2940
میساء رشید عبد 

المجید 
اثر استخدام المدخل المستند للمهام على تلفظ طلبة الكلیة ألصوات 

العلة االنكلیزیة 
2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

2941
أحالم رؤوف 

سرسم
أثر الدورة القصیرة في أداء معلمي اللغة اإلنكلیزیة في الخدمة 

بالمدارس االبتدائیة في بغداد 
2005ماجستیرطرائق تدریسللبناتالتربیة بغداد

إخالص عباس 2942
داود محمد 

تحلیل أسئلة كتب قواعد اللغة العربیة للمرحلة المتوسطة على وفق 
األهداف التعلیمیة

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة للبناتبغداد

1188
هالة حازم كامل 

الشمري
لالندا في اكتساب تعلمي -أثر استخدام تصمیم انموذج تعلیمي 

2002ماجستیر طرائق تدریس التربیة للبناتبغدادطالبات الخامس األدبي للمفاهیم الجغرافیة واالحتفاظ بها

162
أحالم جبار 

عبد اهللا الشمري  
2003ماجستیرعلم النفسالتربیة للبنات بغداد السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدینة بغداد

1258
االء سعد لطیف 

كریم الرواف
أسالیب المعاملة الوالدیه كما یدركها االبناء وعالقتها بدافع االنجاز 

الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد 
2003ماجستیرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1547
أمل كاظم میره 

الربیعي
العقلیة لدى صعوبات التعلم الخاصة وعالقتها بقصور بعض الوظائف 

تالمیذ المرحلة االبتدائیة
2003ماجستیرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد

2043
خالدةابراهیم 

عزت
االضطرابات السلوكیة لدى تالمذة المرحلة االبتدائیة من  أبناء 

2004ماجستیرعلم النفسالتربیة للبناتبغدادالمعتمدین على الكحول وغیر المعتمدین

كریم میسون 981
ضاري المعیني

التحصیل الدراسي وعالقته بسلوك العزلة والحاجات اإلرشادیة للطالبات 
في مدارس المتمیزات وأقرانهن في المدارس االعتیادیة األخرى

2002ماجستیر علم النفس التربیة للبنات بغداد 

1170
جمیلة رحیم عبد 

شذر الوائلي
االنتباه  لدى المتخلفین عقلیًا أثر  برنامج تدریبي  في تعدیل قصور 

تخلفًا بسیطاً 
2002ماجستیرعلم النفس التربیة للبناتبغداد

1186
فاطمة أحمد 

سلمان الجعفري
الحرمان العاطفي من األبوین وعالقته بمفهوم الذات والتوافق 

االجتماعي
2002ماجستیر علم النفس التربیة للبناتبغداد

1537
سالي طالب 

المولىعلوان 
االتجاهات الوالدیة وعالقتها بالتوافق السلوكي لدى تالمیذ صفوف 

التربیة الخاصة
2003ماجستیرعلم النفس التربیة للبناتبغداد
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رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

یسرى حسن سلوم1558
التفكیر االبداعي وعالقته بالمكانه االجتماعیة (السوسیومتریة) لدى 

طلبة المرحلة االعدادیة
2004ماجستیرعلم النفس التربیة للبناتبغداد

2930
اشواق سامي 

جرجیس
األحداث الصدمیة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالمذة 

المرحلة االبتدائیة
2005دكتوراهعلم النفس التربیة للبناتبغداد

هناء مزعل 2931
حسین 

2005ماجستیرعلم النفس التربیة للبناتبغدادبناء اختبار ذكاء لفظي لالطفال في مرحلة ریاض األطفال

2933
رغد إبراهیم 

2005ماجستیرعلم النفس التربیة للبناتبغدادالكشف عن تطور مفهوم المجموعة لدى أطفال مدینة بغدادعباس

735
إیناس كنعان 

البیاتي
باستخدام ثالثة Daphnia magna Strausانتاجیة برغوث الماء 

أنواع من الطحالب الخضر كغذاء
2002ماجستیر علوم الحیاة التربیة للبنات بغداد 

1111
بلقیس هادي 

هاشم الموسوي
.Calendula L. and Maticaria Lدراسة تصنیفیة للجنسین (

(Compositae
2004ماجستیرعلوم الحیاة التربیة للبناتالكوفة



كلية
الرتبية الرياضية
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

حیدر ناجي حبش الشاوي 83
االسترخاء الذاتي والتخیلي اثره في خفض االستشارة االنفعالیة 

م١٠٠واالنجاز لقعالیة 
2002ماجستیر التربیة الریاضیة القادسیة 

موفق صینخ جعفر الحجاج87
عالقة بعض القدرات العقلیة بمستوى أداء مهارتي اإلرسال والضرب 

الساحق بالكرة الطائرة
2002ماجستیر التربیة الریاضیة القادسیة 

وئام عامرعبد اهللا اغا90
لالعبات دوري النساء بكرة السلة تقویم مستوى االداء البدني والمهاري

)٢٠٠١-٢٠٠٠للموسم الریاضي (
2002ماجستیر التربیة الریاضیةالقادسیة

بناء بطاریة عاملیة الختبارات اللیاقة البدنیة ومؤشرات النمو الجسمي غیداء سالم عزیز عالوي243
لطالبات المرحلة المتوسطة في مدینة الموصل

2002ماجستیر التربیة الریاضیةالموصل

244
عبد المنعم احمد جاسم حمادي 

الجنابي
البناء الجسمي لالعبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم  بوصفه أحد 

2002ماجستیر التربیة الریاضیةالموصلأسس االنتقاء الریاضي

یاسر منیر طه علي البقال273
، والمختلط في انجاز  أثر استخدام التدریبات التكراري ، والفتري
متر١٠٠وسرعة استشفاء مسافات محددة في عدو 

2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 

نغم خالد الخفاف 274
المهارات النفسیة وعالقتها بالتحصیل المهاري والمعرفي في بعض 

مهارات الكرة الطائرة
2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

عصام الناهي 275
األمن النفسي وعالقته بمستوى االستثارة االنفعالیة 

لدى العبي كرة السلة
2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 

أیاد محمد شیت محمد الزبیدي293
أثر برنامج تدریبي باستخدام التدریس المصغر 

في اكتساب بعض مهارات تدریس التربیة الریاضیة 
2002ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

ثامر محمود ذنون الحمداني359
الضغوط النفسیة على مدربي أندیة النخبة لكرة القدم  وأسالیب 

التعامل معها على وفق متغیري التحصیل العلمي والعمر التدریبي
2002ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

الجسمي باستخدام الشكل الجانبي وفقا لمستوى االنجاز تقویم البناء احمد اسماعیل عبداهللا 388
في بعض فعالیات  الساحة والمیدان

2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 

ضرغا م جاسم النعیمي 452
تقویم بعض االختبارات البدنیة والمهاریة لبعض االلعاب الجماعیة 

على وفق النظریة الفسلجیة
واالسس العلمیة

2002دكتوراه التربیة الریاضیة الموصل 

483
قصي حازم محمد عبد الرحمن  

الزبیدي 
اثر استخدام بعض اسالیب التدریس المختلفة في تحقیق بعض 

أهداف درس التربیة الریاضیة" 
2002دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

عبد الرحیم سالمي581
أثر برنامج مقترح ألسلوبین من التدریب الذهني في بعـض المهـارات 

بكـرة القـدمي األسـاسیـة و مستوى الرضا الحركـ
2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 

قاسم محمد الجنابي 688
بدقة تصویب الرمیة الحرة لدى عالقة بعض المتغیرات الكینماتیكیة

العبـي المنتخب الوطني العراقي بكرة السلــة
2002ماجستیر التربیة الریاضیة القادسیة 

حامد نوري علي690
تأثیر  استخدام جهاز مساعد مقترح في تعلیم مهارة الطلوع بالكب 

على العقلة
2002ماجستیر التربیة الریاضیةالقادسیة

علي مهدي الجمالي 691
اثر منهج تدریبي مقترح لتطویر بعض الصفات الحركیة الخاصة 

بمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 
2002ماجستیر التربیة الریاضیة القادسیة 

831
عبد الجبار عبد الرزاق 

المشهداني 
في بعض عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة أثر التدریب الفتري

والحركیة ومستوى األداء المهاري لدى العبي الجمناستك
2002دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل 

استخدام أسلوب حل المشكالت في تنمیة التفكیر اإلبداعي في فادیة محروس 834
الجمناستك االیقاعي" 

2002ماجستیر التربیة الریاضیة الموصل 

یسار صباح جاسم النعیمي 886
تأثیر استخدام أسلوب التدریب الدائري في تطویر بعض انواع 

2002ماجستیر التربیة الریاضیة دیالى التصویب بكرة السلة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

االء عبد اهللا حسین علي 1078
تقویم السلوك التربوي الریاضي لدى طلبة الصف السادس االعدادي 

في مدینة الموصل 
2003دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل

كسرى أحمد فتحي الحیالي1103
ریاضي في عدد من المتغیرات -وغذائي -تأثیر برنامجین غذائي 

الوظیفیة والكیموحیویة والمكونات الجسمیة واللیاقة البدنیة
2003دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل

زهیر یحیى محمد علي 1168
أسالیب مختلفة لوضع األهداف في تعلم عدد من أنواع أثر استخدام 

التصویب بكرة السلة
2003دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل

خالد محمد داؤد البنا1215
تأثیر انتقال أثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس المصحوب 

لبعض المهارات بالحقیبة التعلیمیة ویدونها على التحصیل المهاري
األساسیة بالكرة الطائرة

2003دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل 

محمد سهیل نجم عبد اهللا1023
تصمیم أنموذجین تعلیمیین / تعلیمیین لمادة طرائق التدریس وأثرهما 
في التحصیل الدراسي والتفكیر العلمي ودافعیة التعلم والذكاء لدى 

الریاضیةطالب كلیة التربیة 
2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

1505
نظیر جمیل اسماعیل داؤد 

الوزان
أثر استخدام أسالیب التنافس في التطویر واالحتفاظ ببعض مهارات 

كرة الید لطالب المرحلة المتوسطة
2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلالقدم على وفق بعض متغیرات التقییم الموضوعيتصنیف مدربي كرة احمد مؤید حسین علي 1702

عبد الملك سلیمان محمد 1709
دراسة تحلیلیة مقارنة لبعض المتغیرات البایوكینماتیكیة وعالقتها 

بمهارة دقة التهدیف البعید بوجه القدم من الداخل ومن مناطق مختلفة 
لدى العبي كرة القدم

2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

2004دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصلالمراحل العمریة المناسبة للبدء في تعلم سباحتي الصدر والحرةوضاح غانم سعید الصمیدعي1716

1717
محمود مطر علي حاتم 

البدراني
دراسة مقارنة في التكیف االجتماعي المدرسي بین الریاضیین وغیر

الریاضیین وعالقته بعدد من المتغیرات النفسیة والبدنیة
2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

محمد سهیل نجم عبداهللا 1723
لمادة طرائق التدریس  وأثرهما تصمیم أنموذجین تعلیمیین / تعلمیین

في التحصیل الدراسي والتفكیر العلمي ودافعیة التعلم والذكاء لدى 
طالب  كلیة التربیة الریاضیة

2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

آمال نوري بطرس ألیاس خلقة 1737
ي ونموذجین من المجامیع اثر استخدام أسلوبي التضمین واألمر 

في تحقیق بعض أهداف درس التربیة الریاضیةالصغیرة 
2004دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٨٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

إسماعیل عبد الجبار صالح 1741
مختلفة للقفز العمیق في بعض أوجه القوة أثر استخدام ؤارتفاعات

العضلیة ومهارة التهدیف بالقفز عالیًا بكرة الید
2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل

فالح  طه  حمو  الحمداني 1747
دراسة تحلیلیة مقارنة لبعض المتغیرات ( الكینماتیكیة ) بین أنواع 

) م١٠السباحة األولمبیة األربعة لمسافة(
2004دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل

2157
عامر محمد سعید عبد الرحمن 

المولى

أثر استخدام المطاولة الهوائیة بطریقتي التدریب الفتري منخفض الشدة 
٨٠٠والمستمر في عدد من المتغیرات الوظیفیة واإلنجاز في عدو 

2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلمتر 

2162
زیاد طارق سلیمان داؤد 

الطائي 
وظیفیة ومدى مساهمته في كفاءة -البناء العاملي للقیاسات الجسم 

2004دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصلاألداء بكرة السلة 

فالح طه یحیى العاصي2173
الممیزة بعض المواصفات المورفولوجیة والفسیولوجیة والبدنیة والمهاریة

2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصللالعبین الناشئین بكرة القدم والسلة
2004ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلبناء بطاریة اختبار المهارات الحركیة األساسیة الطفال الریاض احمد هشام احمد الهاللي 2424

شكر محمود سعید المولى2470
التدریسیة لمعلمي التربیة الریاضیة للمرحلة تقویم واقع الممارسات

االبتدائیة في مدینة الموصل
2004ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد خلیل محمد العكیدي2499
التحلیل البایوكینماتیكي لبعض المتغیرات لمهارة التصویب من القفز 

عالیًا وعالقتها بدقة التصویب في كرة الید
2004دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل

ولید غانم ذنون البدراني 2263
دراسة تحلیلیة لبعض المتغیرات البایومیكانیكیة لغطستین 

2005دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصل) امتار٥إلى الماء من الثبات ومن ارتفاع (

علي حسین محمد احمد طبیل2266
في الثلث الهجومي وعالقته بالذكاء بناء اختبار التفكیر الخططي

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصللالعبي الدرجة الممتازة بكرة القدم  

2267
غادة عبد الجبار حمودي 

الوزان 
دراسة مدى انتشار وانواع االمراض الجلدیة لدى اندیة الموصل 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلالریاضیة 

فارس فاضل حسین الطائي 2268

أثر إستخدام برنامج تأهیلي مقترح لتقویم تـحدب العمود الفقري 
المكتسب في بعض المتغیرات االنثروبومتریة والصفات البدنیة لطالب 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل) سنة١٥-١٢المرحلة المتوسطة   (

فارس محمود علي الخوخي2269
المستوى البدني واالتجاه النفسي واثره في تعلم االنتقاء على وفق

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلبعض المهارات االساسیة بكرة الید
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩١

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

2270
بیریفان عبد اهللا محمد سعید 

المفتي 

الحركیة وااللعاب االستكشافیة في اثر استخدام برنامجین بااللعاب
تطویر بعض المهارات الحركیة االساسیة والسلوك االستكشافي 

2005دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصلالریاضي لدى تالمذة الصف الثاني االبتدائي

ایمان الیاس عزو2271
اثر برنامج مقترح للحركات التعبیریة في تعدیل اتجاه تلمیذات الصف 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلالرابع االبتدائي نحو البیئة

2272
نغم محمود محمد صالح 

العبیدي
تاثیر المعاییر االجتماعیة في تقویم االداء لبعض المهارات الهجومیة 

2005دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصلفي كرة السلة

عائدة محمد شفیق سالم العكام 2273
النمط الجسمي والذات البدنیة بالتحصیل العملي لطالب كلیة عالقة 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلالتربیة الریاضیة

2274
احمد صباح قاسم توفیق 

العبیدي
أثر التدریب باستخدام أثقال إضافیة في عدد من عناصر اللیاقة 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلالبدنیة والحركیة الخاصة لالعبي المبارزة بسالح الشیش

شذى حازم كوركیس2275

" تأثیر برنامجین تدریبیین هوائیین فتري ومستمر مصاحبین لبرنامج 
-١٥غذائي في بعض مكونات الجسم ودهون الدم للطالبات بأعمار 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصلسنة ١٨
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

أیناس بهنام نقوال2276
اختبار المعرفة القانونیة ونموذج النمط الجسمي  والمزاجي بناء 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصللالعبي أندیة القطر بالریشة الطائرة

فاطمة حسین عٌوید2277
"اإلصابات الشائعة للطرف العلوي لدى ریاضیي أندیة محافظة نینوى 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیةالموصل(الطول، الوزن، العمر التدریبي)"وعالقتها بالمتغیرات االنثروبومتیریة

ولید خالد رجب الحمداني 2361
وضع بطاریات أختبار لبعض الفعالیات الریاضیة لطالب المرحلة 

2005دكتوراهالتربیة الریاضیةالموصلاألولى في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

علي محمدمحمد مرعي 2465
اثر التدریب الفتري باستخدام ازمنة مختلفة من منطقة الجهد االولى 

في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة ومعدل سرعة النبض لدى 
العبي كرة السلة 

2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

هیام صادق احمد حسن2467
تحلیل اختبارات مجموعة عضالت البطن  على اساس الوضع 

الحركي والفترة الزمنیة 
2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

علي زهیر صالح حمو 2468
أثر استخدام تدریبات األثقال والبلیومترك على القدرة العضلیة وبعض 

المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب 
2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل



كليةالرتبية الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

نشوان ابراهیم عبد اهللا النعیمي 2469
أثر ظاهرة الحمل الزائد ودرجتي الحرارة المرتفعة والطبیعیة في بعض 

متغیرات الجهاز المناعي 
2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

2471
فارس حسین مصطفى ال 

حمو
أثر استخدام الشبكة التدریبیة بأسلوب التدریب الفتري على تطویر 

بعض المتغیرات الوظیفیة والبدنیة والمهاریة لالعبي الشباب بكرة القدم
2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصلبناء مقیاس القلق لدى قافزي المظالت في العراق   رافع ادریس عبدالغفور حسن 2473

نوفل فاضل رشید2810
تأثیر استخدام بعض أسالیب جدولة التمرین في المستوى البدني 

والمهاري والتحصیل المعرفي في مادة كرة القدم 
2005دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل

محمد ذاكر سالم عبد اهللا 2812
البیئي لدى أندیة المنطقة الشمالیة تأثیر المناخ التنظیمي في التكیف 

من العراق
2005دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل

ُأبي رامز عبد الغني البكري2847
أثر برنامج للتمرینات التصحیحیة على وفق بعض المتغیرات 

الكینماتیكیة لحركة السبندل على جهاز المهر
2005ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

االستجابات الفسیولوجیة والمورفولجیة لجهاز الدوران قبل أداء جهدین محمد توفیق عثمان محمد 2848
هوائي والهوائي وبعدهما

2005دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل



كليةالرتبية الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد حیدر سلیمـان محمود 2849
اإلســـناد االجتمــاعي وعالقته بالشعور بالذات والسلـــوك االجتماعي 

لدى بعض منتخبات محافظات القطر بالتایكواندو للمتقدمین 
2005دكتوراهالتربیة الریاضیة الموصل

نوال ككو بطرس 2464
أثر استخدام برنامج تربیة ریاضیة مقترح في تنمیة  الذكاء والتوافق 

والسلوك التكیفي للتالمیذ ذوي اإلعاقة العقلیة البسیطةالحركي 
2006ماجستیرالتربیة الریاضیة الموصل

طارق ضایع محمد العزتوي 2021
تأثیر تمرینات التصور العقلي المصاحب لألداء المهاري في تطویر 

تركیز االنتباه ومهارة اإلرسال  الساحق واالحتفاظ بها في الكرة 
الطائرة

2008ماجستیرالتربیة الریاضیةدیالى

رفاه رشید خلیفة89
دراسة مقارنة بیٌن أنماط اإل یقاع الحیوي الیومي الهم القدرات البدنیة 

والمؤشرات الوظیفیة لدى لریاضیین الخواص في بعض االلعاب 
الفردیة والفرقیة

2012ماجستیر التربیة الریاضیةدیالى

130
ولید عطا اهللا عیسى عبد 

العبیدي

إستجابة بعض المتغیرات البایوكیمیائیة لألكسدة ومضادات األكسدة 
بعد أداء وحدة تدریبیة عالیة الشدة بأوقات وظروف متباینة المقاومة 

١٨٠١-١٧٩٨الشعبیة لالحتالل الفرنسي لمصر 
2012ماجستیرالتربیة الریاضیةدیالى

تأثیر تمرینات خاصة وفق مناطق محددة في تطویر األداء المهاري طارق حمید سلطان393
والخططي لالعبین الشباب بكرة القدم

2012ماجستیرالتربیة الریاضیةدیالى



كليةالرتبية الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

هبة قاسم حمادي1020
تأثیر تمرینات خاصة على بعض المتغیرات الوظیفیة والمكون 

الشحمي وغیر الشحمي للنساء الحوامل
2012ماجستیرالریاضیةالتربیة دیالى

تأثیر منهج تدریبي مقترح في تطویر القوة الخاصة وعالقتها نزار ناظم حمید1169
بالتصویب ودافعیة االنجاز لالعبي كرة الید الشباب

2012ماجستیرالتربیة الریاضیةدیالى

كرار محمد محسن تویج1935
االجتماعیة والثقة بالنفس االنجاز بداللة التكیف االجتماعي والمساندة 

لدى العبي القوس والسهم المعاقین في العراق
2014ماجستیرالتربیة الریاضیةكربالء



كلية
املعلمني
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

رائد یونس الزیدي 863
تقویم تحصیل طلبة فروع اللغة العربیة في كلیات المعلمین في قواعد 

اللغة العربیة
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین المستنصریة 

ایمان مجید عزیز 885
أثر أستخدام االسئلة السابرة في تحصیل المفاهیم العلمیة لدى طالبات 

الصف االول معهد اعداد المعلمات
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

890
سماء ابراهیم 

المندالوي 
في التغییر المفاهیمي لدى طالبات اثر اسـتخدام انـموذج درایفر

الصف الثاني المتوسط في مادة االحیاء
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

أثر استخدام أسلوبین لحل المشكالت في تطویر النتاجات الفنیة 891
لطالبات المرحلة الثانویة

2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمین دیالى 

892
ماجدة حمید كمبش 

القیسي
أثر استخدام التمرینات واأللعاب الصغیرة في درس التربیة الریاضیة 

2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمیندیالىفي تطویر اللیاقة الحركیة 

اثیر جاسم المهداوي 893
اثر استخدام أسلوبي التقویم التمهیدي والتقویم التكویني في تحصیل 

األول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیةطالبات الصف 
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

هدیل ساجد ابراهیم 894
اثر طریقة تمثیل الدوار في تحصیل تلمیذات الصف الخامس 

االبتدائي ودافعیتهن لتعلم العلوم 
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

895
فاضل حسن جاسم 

العنبكي 
المشكالت التي تواجه الطلبة والمدرسین عند تدریس مادة علم 

االجتماع والفلسفة في الصف الخامس األدبي وحلولهم المقترحة 
2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمیندیالى

896
باسمة أحمد جاسم 

الجمیلي
الصف أثر استخدام أسئلة التحضیر القبلیة في تحصیل طالبات

السادس األدبي في مادة النقد األدبي
2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمیندیالى

سحر حر مجید 897
أثر استخدام االسلوبین  المنفرد والمزدوج  في درس التربیة الریاضیة 

لتطویر بعض المهارات الهجومیة بكرة السلة
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

أثر استخدام أنموذجي جانیه وكلوزمایرفي اكتساب المفاهیم البالغیة  هدیل حمید الحمیري 898
لدى طالبات الصف الخامس األدبي

2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

داود عثمان الجنابي 899
( الكفایات التدریسیة الالزمة لمدّرسي الكیمیاء في المرحلة المتوسطة 

وعالقتها 2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى بحافز التحصیل لدى طلبتهم ) وقد ناقشنا

هیثم نجم الزبیدي 900
أثر استخدام طریقتي التجزئة والمحو التدریجي في تحفیظ النصوص 

الشعریة لتالمذة الصف الخامس االبتدائي 
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

901
سلمى  مجید حمید 

العبادي
أثر إنموذج  جانیه في اكتساب المفاهیم التاریخیة واستبقائها لدى 

طالبات الصف الثاني المتوسط
2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمیندیالى
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٣٩٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

902
حسام نجم الدین 

الشمري 
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى تقویم المهارات الجغرافیة لدى طلبة الصف الخامس االدبي

اسراء عاكف علي 903
العبیدي

تقویم اداء طلبة فرع العلوم ـ كلیة المعلمین / دیالى
في ضوء المهارات الالزمة الجراء التجارب المختبریة في المرحلة 

االبتدائیة
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

بسمة محمد علوان 904
للتجارب العملیة وقیاس اثره في اكتساب المفاهیم اعداد كراس 

الفیزیائیة لدى طلبة الصف الثاني المتوسط
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

محمد جویعد الكعبي 905
أثر طریقة األستجواب في تحصیل طلبة المرحلة الثانیة فرع التربیة 

الفنیة في مادة تاریخ الفن
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

عنایة یوسف العمیري 906
أثر استعمال نمطین للتغذیة الراجعة في تحصیل تلمیذات الصف 

الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربیة 
2002ماجستیر طرائق تدریس المعلمین دیالى 

907
مصطفى عبد الجلیل 

محمد
تأثیر) األلعاب الصغیرة في تطویراستخدام  بعض المهارات 

(الهجومیة بكرة السلة
2002ماجستیر طرائق تدریسالمعلمیندیالى
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

فراس نبیل السعدي 909
أثر المناقشة بتمثیل األدوار في تحصیل تالمیذ الصف الخامس 

االبتدائي في مادة التاریخ العربي االسالمي 
2002ماجستیر التاریخ المعلمین دیالى 

1114
ندى لقمان محمد 

أمین 
أثر استخدام أسلوب القصة في أكتساب المفاهیم الخلقیة لدى تلمیذات 

الصف الرابع االبتدائي في مادة التربیة االسالمیة
2003ماجستیرطرائق تدریس المعلمینالموصل

المستنصریة الصراعالموارد المائیة في فلسطین واحتماالت نوار جلیل هاشم 699
الدراسات 
المستقبلیة

2002ماجستیر الموارد المائیة



معهد القائد



معهد القائد املؤسس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العراقيةاجلامعات/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

معهد القائد المستنصریة واقع السیاسة الضریبیة في العراق وآفاقها المستقبلیةكریم سالم كماش 437
المؤسس 

الدراسات 
المستقبلیة 

2002ماجستیر 

معهد القائد المستنصریة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى الواقع واالفاق المستقبلیةمحمد بدر عطیة الجبوري440
المؤسس 

الدراسات 
المسقبلیة 

2002ماجستیر 

كفاح وادي العزاوي 610
دور العراق السیاسي في جامعة الدول العربیة 

المستنصریة )٢٠٠١-١٩٧٩(
معهد القائد 
المؤسس 

الدراسات 
2002ماجستیر القومیة 

محمود عبد الرحمن خلف613
-سیاسة تركیا الخارجیة مع دول الجوار العربي (العراق 

١٩٩٤-١٩٨٠سوریا) 
المستنصریة 

معهد القائد 
المؤسس 

الدراسات 
المسقبلیة 

2002ماجستیر 

615
حسین مشتت طریو آل شبانه 

الكرعاوي
المستنصریة الثوابت والمتغیرات في االستراتیجیة التركیة اتجاه العراق

معهد القائد 
المؤسس 

الدراسات 
الدولیة 

2002ماجستیر 

المستنصریة ١٩٩٩-١٧٩٨صراع التیارات الفكریة في الوطن العربي ولید خالد احمد 616
معهد القائد 
المؤسس 

2002ماجستیر التاریخ الحدیث 

معهد القائد المستنصریة اثر المعلومات في اتخاذ القرار الستراتیجيعلي عبد الحسین الجشعمي866
المؤسس

2002ماجستیر التاریخ الحدیث 



معهد القائد املؤسس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العراقيةاجلامعات/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

القائد معهدالمستنصریة دراسة قانونیة وسیاسیة-ترسیم الحدود بین العراق والكویت وسن سعدي عبد الجبار867
المؤسس

2002ماجستیر التاریخ الحدیث 

معهد القائد المستنصریة السیادة وموقف االمم المتحدة منها دراسة في القضیة العراقیة عامر محمد السعیدي868
المؤسس 

الدراسات 
الدولیة 

2002دكتوراه 

أمجد زین العابدین طعمة 882
العبیدي

المستنصریة المستقبلیة على  الوطن العربيالوحدة األلمانیة وانعكاساتها
معهد القائد 
المؤسس 

الدراسات 
المسقبلیة 

2002ماجستیر 



معهد الليزر



معهد الليزر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1453
مها صالح الدین 

درویش
نانومیتر) على تحلل میناء ٥٣٢تقییم تأثیر معلمات اللیزر (

مختبریةاألسنان:دراسة
2005ماجستیراالسنانمعهد اللیزربغداد

میالد سمیر توفیق1583
Combined Channel Coding and Line Coding for
Optical Fiber Communication Systems

2004ماجستیرالحاسباتمعهد اللیزربغداد

2004ماجستیرالفیزیاءمعهد اللیزربغدادلتولید تردد جدیدتصمیم وبناء منظومة تضخیم المعلم البصري ربیعة قاسم نافل1852
2005ماجستیرالفیزیاءمعهد اللیزربغدادالكشف عن ملوثات المیاه باستخدام تقانة اللیزرنادیة محمد جاسم1856

1858
ندى عبد الهادي 

كریم
باستخدام االشعة السینیة المنبعثة من البالزما المنتجة تصویرالمواد

باللیزر
2005ماجستیرالفیزیاءمعهد اللیزربغداد

أحمد محمد مكي1597
محاكاة لتوزیع كمي لمفاتیح الِشفرة على أساس أزواج فوتونیة 

األساسيEkertمعقودة استقطابیًا باستخدام بروتوكول  
2004ماجستیرالكترونیكمعهد اللیزربغداد

معاذ عزیز إبراهیم 1460
تكوین مركبي السیلین وكاربید السیلیكون بواسطة التحفیز بلیزر 

ثاني اوكسید الكاربون النبضي ذو التهیج المستعرض عند الضغط 
الجوي

2002ماجستیرالكیمیاءمعهد اللیزربغداد

ثائر عبد توفیق1857
ثالثیة االبعاد ذات تحكم رقمي مبرمجتصمیم وتصنیع ماكنة لیزر 

2005ماجستیرالمیكانیكمعهد اللیزربغداد



معهد الليزر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

مهند عثمان محمد1445
دراسة التبخر لقطرات مفردة في سائل غیر قابل لالمتزاج بواسطة 

اللیزر
2003ماجستیرالهندسةمعهد اللیزربغداد

زینب قاسم محمد 1448
الشیخلي

الهندسة معهد اللیزربغدادطولي بطيء الجریان المستمرCO2تصمیم وبناء منظومة لیزر 
اللیزر

2003ماجستیر

1463
مارال ایشخان 

سیرون
االداء و المالحظات السریریة للیزر الدایود عالي القدرة في ازالة 

2005ماجستیرطب االسنانمعهد اللیزربغداداألفات الفمیة

435
محسن عبد اسراء 

الهادي العیساوي
تأثیر الكافائین على تنشیط النطف البشریة وقدرتها االخصابیة 

بغدادللمرضى المصابین بوهن النطف

معهد صدام 
لعالج 

االمراض 
التناسلیة

2002ماجستیرعلوم الحیاة

انسام صفاء حسین2776
والعوامل البیئیة التأثیر الخلطي ألشعة اللیزر،المضادات الحیاتیه

2005ماجستیرعلوم الحیاةمعهد اللیزربغدادPseudomonasaeruginosaعلى بكتریا 

انسام صفاء حسین2776
التأثیر الخلطي ألشعة اللیزر،المضادات الحیاتیه والعوامل البیئیة 

Pseudomonasaeruginosaعلى بكتریا 
2005ماجستیرعلوم الحیاةمعهد اللیزربغداد



معهد الليزر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

1454
لیلى محمد حسن 

العامري

) نانومیترواللیزر الثنائي ٦٣٢، ٨نیون (-تاثیر لیزر الهلیوم
Streptococcus) نانومیتر علىبكتیریا ٨٥٠الصمام   (
mutansالمعزولة من المرضى المصابین بتسوس االسنان

2003ماجستیرعلوم حیاةمعهد اللیزربغداد

رواء عبد االله 2772
جعفر

نانومیتر في زیادة ٨٠٥دراسة تأثیر لیزر الدایود بالطول الموجي 
حساسیة البكتریا المسببة لبثور حب  الشباب للعالجات الموضعیة 

(دراسة خارج الخلیة الحیة).
2005ماجستیرعلوم حیاةمعهد اللیزربغداد

فرح عبد الجلیل 1851
الزهاوي

والبایوكیمیاویة في دم مرضى وذمة الدمویة -التغیرات المناعیة
2006ماجستیرعلوم حیاةمعهد اللیزربغدادلیزرNd-YAGشبكیة العین السكري بعد المعالجة باستعمال    

علي عبد الخالق 2773
عبد الهادي 

تصنیع و دراسة تأثیر المعامالت الحراریة  على خصائص كاشف 
CdO:In/n-Si

2005ماجستیرلیزرعلوم معهد اللیزربغداد

2774
نسرین محمد عبد 

الحیاني
2005ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغدادتقییم نسیجي لتاثیر اللیزر على الجرح القطعي للجلد

وجدان محمد هجري2775
IIIدراسة موازنة على قیاس الصالدة في ارضیة تجویف من النوع

لیزر وتجویف الطریقة المیكانیكیة دراسة بوساطة اربیوم یاك
مختبریة

2006ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد



معهد الليزر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٠٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالب

غیداء حمزة خضیر1439
السیطرة الرقمیة لمفتاح سریع هجین ذو فولتیة عالیة وتیار عالي 

للتطبیقات اللیزریة
2003ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد

منذر حاتم عبود2771
بناء منظومة لیزر ثنائي اوكسید الكربون ذو الجریان الطولي 

البطئ ودراسة تاثیر معلمات التفریغ الكهربائي على قدرة الخرج 
اللیزري

2005ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد

عمار صالح العلوي1853
شفاء جروح تقییم اللیزر الثنائي الصمام ذو المستوى الواطئ فى

الجلد(دراسة تجریبیة ومالحظات سریریة)
2005ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد

یاك  في رفع القلح وتسطیح جذور األسنان -فاعلیة لیزر األیربیومرائد كامل اسطیفان1854
بالموازنة مع الطرق فوق الصوتیة والتقلیدیة

2005ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد

غیاث الدین طارق2770
UNLIKE TRAUMATICULCER AND HERPES

LABIALIS2006ماجستیرعلوم لیزرمعهد اللیزربغداد



الرتبية االساسية



كلية الرتبية االساسية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1479
عالء الدین 

فیصل خطاب
للمسار الحركي دراسة مقارنة في بعض المتغیرات الكینماتیكیة

للثقل بین أسالیب مختلفة لقسم النتر
التربیة االساسیةالموصل

التربیة 
الریاضیة

2004ماجستیر

1481
هة ظال 

خورشید رفیق 
الزهاوي

اثر تمارین مهاریة بدنیة على أسس التدریب الفتري على عدد من 
والوظیفیة  لالعبي كرة القدم الشباب المتغیرات البدنیة والمهاریة

التربیة االساسیةالموصل
التربیة 

الریاضیة
2004دكتوراه

1743
شیماء رافع 

سلطان 
اثر استخدام طریقة الوحدات في اكتساب تالمیذ الصف السادس 

االبتدائي للمفاهیم الزمنیة في مادة التاریخ 
2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیةالموصل

2635
هیفاء عبد 

الرحمن إبراهیم 
أثر استخدام اسلوب التكرار والرسوم التوضیحیة في السلوك 

التكیفي لتالمیذ التربیة الخاصة وتحصیلهم في مادة العلوم العامة
2004ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیة الموصل

دالیا فاروق عبد 2557
الكریم 

خرائط المفاهیم في اكتساب تلمیذات الصف أثر استخدام 
الخامس االبتدائي  لبعض المهارات الجغرافیة

2005ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیة الموصل

وسام عماد عبد 400
الغني الشمري

التربیة االساسیةدیالىمعوقات تطبیق معاییر الجودة الشاملة  في جامعة دیالى
االرشاد النفسي 

والتوجیه 
التربوي

2012ماجستیر



كلية الرتبية االساسية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

مروة سالم نوري1250
التربیة باللعب فـي الفكر التربوي  اإلسالمــي والمضامین التربویـة 

ألنماط اللعب
المنهجي في ریاض األطفال

2012دكتوراهالفلسفةالتربیة االساسیةدیالى

129
بشائر علي عبد 

عباس
النظریـة التولیدیـة التحویلیـة ومالمـحهـا في كـتــاب  (  المـقـتـضــب  

دیالىهـ) ٢٨٥) للـمـبرِّد (ت
التربیة للعلوم 

2012ماجستیراللغة العربیةاالنسانیة

1223
طارق إبراهیم 

خلیل 
فاعلیة أنموذج میرل في تحصیل طلبة قسم التربیة الفنیة في مادة 

المسرح المدرسي
2012ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیةدیالى

1227
ابراهیم خالص 

حسین 
اثر استراتیجیة لید في تنمیة مهارات القراءة الجهریة عند تالمیذ 

الصف الرابع االبتدائي 
2012ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیةدیالى

1240
احمد عدنان 

علي
رسوم تالمذة الصف الخامس اثر طرائق التدریس السائدة في 
االبتدائي في مادة التربیة الفنیة

2012ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیةدیالى

1299
هبة مظهر عبد 

المفرجي 
تأثیر التعلم التعاوني في تنمیة مهارات المشغوالت الفنیة لدى 

طلبة قسم التربیة الفنیة
2012ماجستیرطرائق تدریسالتربیة االساسیةدیالى



كلية الرتبية االساسية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالةاسم الطالب

1095
عبد المنعم عبد 

القادر محمد 
أثر توظیف أنموذج ریجلیوث في تحصیل طالبات الصف الرابع 

األدبي في مادة قواعد اللغة العربیة
2012ماجستیرطرائق تدریس التربیة االساسیةدیالى

111
عماد حلف نجم 

العزاوي
، وٕانتاج بعض استجابة نبات الشلیك لإلكثار، ونشوء الكالس

المركبات الطبیة خارج الجسم الحي
دیالى

التربیة للعلوم 
الصرفة

2012ماجستیرعلوم الحیاة



العلوم للبنات
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

منال عبد اللطیف 733
حسن الخفاجي

تأثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في نـمو نبات الحبة الحلوة  
Foeniculum vulgare Mill

وحاصل الزیت الطیار ونوعیته وتأثیره في  نـمو بعض 
المجهریات الممرضة

2002ماجستیر علوم الحیاة العلوم للبنات بغداد

2002ماجستیر علوم الحیاة العلوم للبنات بغداد تاثیر اشعة كاما على نشاط ذبابة الدودة الحلزونیة للعالم القدیم میسون حسن السراي 734

737
وسن علي موسى 

الطائي 
2002ماجستیر علوم الحیاةالعلوم للبنات بغدادتطـویـــــر الخـــــالیا الشمســـیة  وزیــــادة كفـــاءتهــــا

738
هناء فلیح علي 

الطائي 
صنیع ودراسة خصائص الخلیة الشمسیة  ذات المفرق الهجین 

CdS:In/Siو CdS/Siنوع 
2002ماجستیر الفیزیاء العلوم للبنات بغداد 

نداء اسحق بطرس 739
+   Nd3تصنیع بعض انواع الزجاج المطعم بأیون النیدیمیوم  

الفعال ودراسة خصائصه البصریة
2002ماجستیر الفیزیاء العلوم للبنات بغداد 

740
عبد اهللا ابراهیم عبد 

النعمان
لمنطقة االمتصاص العالي من حافة االمتصاص دراسة نظریة 

البصري للسلیكون العشوائي المهدرج
2002ماجستیرالفیزیاءالعلوم للبنات بغداد



الرتبية ابن رشد



كليةالرتبية ابن رشد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

حسیناهللاعبدسهام1756
الدایني

نظروجهةمنالثانویةالمدارسلمدیرياإلشرافيالدورتقویم
التدریسیةالهیئةأعضاء

2004ماجستیرالتربویةاالدارةرشدابنالتربیةبغداد

رریبمصطفىمحمد1875
اهللا

هیئةأعضاءلدىالمعنویةبالروحالقراراتخاذعالقة
الجزائریةالجامعاتفيالتدریس

2004دكتوراهالتربویةاالدارةرشدابنالتربیةبغداد

اسماعیلماهرمصعب1942
الجعفري

المعلمینإعدادمعاهدمدیريأداءلتقویمأنموذجبناء
والفنياإلداريالمجالینفيوالمعلمات

2004ماجستیرالتربویةاالدارةرشدابنالتربیةبغداد

اسماعیلقیسأسیل1957
األوسي

شـــــــــــونوسنــــــــكملنكــــتنجــــــونبیـــــــــــنمقـــــارنـــــــةدراســــــــــــة
ایرلنداتجاهالوطنیـــــةمواقفـــهمـــافـــــــــــياوكیـــــســـــــي

2004ماجستیراالنكلیزياالدبرشدابنالتربیةبغداد

حسنكاظمسیناء1950
السراجي

2004ماجستیرالتاریخرشدابنالتربیةبغداداالمويالعصرفيودورهالكلبيبحدلبنمالكبنحسان

عبدالجبارعبدفراس2022
الربیعياهللا

2004ماجستیرالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالتركيالسیاسيالقرارفيالدونمةیهودتأثیر

منتصفحتىاالسالمیةالعربیةالدولـةفـيودورهمالزبیــرالالحمیدعبـداسعدقصي1873
الهجريالثالثالقرن

2003دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد



كليةالرتبية ابن رشد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

العصـرنهایةحتىالعربيالمغربفيالسیاسیةالحیاةبعـزاويصالـحبـنعلـي1899
االمـوي

2003ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

الحمیدعبـداسعدقصي1973
الراوي

منتصفحتىاالسالمیةالعربیةالدولـةفـيودورهمالزبیــرآل
الهجريالثالثالقرن

2003دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

البحريالتجاريالنشاطفيوأثرهاالعربجزیرةشبهموانئاهللاجارحمزةمحمد1880
االسالمقبل

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداداإلسالمیةالعصورفيالعربيالخلیجفيالسیاسیةاألوضاعمهديالعزیزعبدقیس1893

فاضلحسناسراء1894
العانيزعین

الكوفيابراهیمبنمحمدبناهللاعبدبكرالبيالتاریخكتاب
775) /هـ(235-159)شیبهابيبابنالمعروف –849

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

عليحسینرحمن1913
الجیزاني

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالحبشةالىالهجرة

فخريعطااسراء1923
الشیخلي

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالعربعندالنباتعلم



كليةالرتبية ابن رشد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / اجلامعات العراقية

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤١٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

محمدحسنعبدمنیرة1930
العزاوي

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداداألمويالعصرخاللالحجازفيوالفكریةاالجتماعیةالحیاة

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداداالسالمفيودورهشخصیتهفيدراسةالولیدبنخالدخلیلذیاباسماعیل1931

فرحانحسنادهام1951
العزاوي

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادتاریخیةدراسةاالسالمقبلالعربعندالفلكیةالعبادات

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادتاریخیةدراسةالمحاسبيالحارثالغراويقطانكزارمنار1958

حمودبشیرمشتاق1964
الغزالي

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالكریمالقرآنعنالمستشرقیندراسات

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادوالمسلمینالعربعندالحیوانعلمجمعةشهابنعمة1968

شیحاناهللاعطامنذر1984
الدلیمي

القیروانمدینةفيوالفكریةواالقتصادیةاالجتماعیةالحیاة
-هـ50االمويالعصرنهایةحتى هـ132

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

غضبانحسنعلي1993
العذاري

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغدادلعباسـيالعصرافـــــيمدینةالـــــــــــــــريفـــــــيالفكریةالحــیاة

آلحسونكاظمحسین2001
طعمة

–هـ502الصلیبیةطرابلسامارة /هـ688 -م1109
م1288

2004ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

حسنخیطانالكریمعبد2015
الیاسري

1139ـ1039 /هـ534ـ431سرقسطةفيهودبنيدولة
م

2004دكتوراهاالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

حسیناحمداریج1940
العباسي

2005ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداداالسالمقبلوالحجازالیمنفيالمعدنیةالثروة

بریسمخالدسمیة1952
الربیعي

الهجريالثالثالثالثالقرنفيهمذانفيالفكریةالحركة
الهجريالسادسالقرننهایةالى

2005ماجستیراالسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

ساجركاملدحام1948
الدلیمي

السیاسيواثرهسیرتهفيدراسةالزبیديیكربمعدبنعمرو
والعسكري

االسالميالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

كریماللطیفعبد1862
الزبیدي

Political Developments In The Sudan  1881 –
1898

2003دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الخامسالصفطالباتتحصیلفيالراجعةالتغذیةنوعاثرمحسنصالحلینـا1866
البالغةمادةفياالدبي

2003ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

2003دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالعربیةالقضایامنومواقفهحیاتهتیتوبروزجوزیبأحمدمحمودبیداء1892
عليخضیرمائدة1900

السعدي
حتىواالجتماعيّ واالقتصاديّ السیاسيّ ودورهبّلةبناحمد
1965عام

2003ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

2003ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغدادالتاریخيومنهجهحیاتهفائقسلیمانمعارچالخضرعبدهیثم1904
اهللاعبدالحمیدعبـد1757

حسین
والدولیـةالعربیــةوأبعـادهالیمـنفــيالملكيالجمهـوريالصـراع

1962 - 1970
2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد1954عامحتىالعراقفيالسیاسيودورهجمیلحسینخیونسكربشرى1860

حمدفیصلجمال1878
صالح

2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد1952-1945مصرفياالجتماعیةالتطورات

حمدخلفسلمانداود1881
الزبیدي

2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداداالسالميالعربيالفكرفيالتاریخلرؤیةالتكوینيالتطور
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

التوميبنحسن1885
شطبوري

واالقتصادیةواالجتماعیةالسیاسیةواالتجاهاتالتطورات
1956تونسفيالداخلیة – م1973

2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

الهاديعبدصالح1902
الجبوري

2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد1958-1921منالعراقفيالقضاءتاریخ

صالحجمیلراء1925
العكیلي

2004ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد(1942-1923البحرینفيواالقتصادیةالسیاسیةالتطورات

شكرمحمودنصیر1946
الجبوري

الوزراءمجلسقراراتضوءفيالخارجیةالعراقسیاسة
-1958/تموز/14 (1963/شباط/8

2004ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

مجیدفاضلمي1974
الربیعي

2004دكتوراهالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد1973-1929افغانستانفيالسیاسیةالتطورات

حاويحسانزیدان1992
الشویلي

1814فیّنامؤتمر - 2004ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد1815

سعدجاسمانتصار1966
یوسف

االقصىالمغربفيالسیاسيودورهاالولالحسنالسلطان
1877-1894

2005ماجستیرالحدیثالتاریخرشدابنالتربیةبغداد

2002دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادوعالقتهاجبلةمحیطلجیومورفولوجیةتحلیلیةدراسةعثمانأبوبكرعائشة1898
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

األرضباستعماالت
2003ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالتونسیة/بوزیدسیديوالیةفيالزراعیةاألرضاستعماالتعمرانيعماربنعلي1754
2003ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالكاظمیةقضاءفيالصناعیةالحرفرضاحسونانتصار1861
2003ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالسیاسیةالجغرافیةفيدراسةتایوانالـخنـوسعـادلأنـس1863

محمــدبــنرضـــوان1896
عیــــادي

فيتطبیقیةحالةدراسة))تـونسفــــيالـــورقصناعـــــة((
الصناعةجغرافیة

2003ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

المحسنعبدسعاد1908
الشمريصخیل

2003ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالعراقفيسرطانیةبأمراضلالصابةالمكانيالتباین

علياحمدالسالمعبد1752
المرتفعاتمناألوسطبالقسمالحارةللینابیعالمكانىالتحلیل
عناألستشعارتقنیاتبإستخدامالیمنیةالجمهوریةفىالغربیة

الجغرافیةالمعلوماتونظمبعد

2004دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

جبرخلفصباح1755
الكناني

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالخرائطعلمتطورفيالعربأسهامات
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

شمالدولوبعضمصرالىاشارةالبیئیةوالمشكالتالتنمیةعبدليصالحبنمنذر1876
افریقیا

2004دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

جمینخلیفةسحاب1910
السامرائي

الرصاصيمشروعفياألرضإلستعماالتالمكانيالتوزیع
اإلروائي

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

محمدعلياهللاعبد1911
المعلم

2004دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادالیمنفيحسانواديحوضجیومورفولوجیة

عبدبشارمحسندانیال1916
الخطاوي

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد1997-1977للمدةدیالىمحافظةسكانتغیر

عربةواديلحوضيأألرضاستخداماتومستقبلواقعدراسةالمومنيراشدلطفي1927
البیئیةوالمالئمةالطبیعیةالمواردظلفياألحمروالبحر

الجغرافیةالمعلوماتونظمبعدعناالستشعارباستخدام

2004دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

حماديخمیساحمد1982
المحمدي

ناحیتيالفلوجةقضاءتربةتملحفيالجغرافیةالعواملدور
والكرمةالصقالویة

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الصاحبعبدانعام1998
الیاسريمحسن

بغدادمحافظتياألبقارتصیبالتياألمراضفيالمناخأثر
بابلو

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

دراسةـاألعظمیةقضاءمركزفيالسكنيالموروثتداعيعليخمیسضیاء2004
ـتقویمیة

2004دكتوراهالجغرافیةرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالجغرافیةرشدابنالتربیةبغدادغریبابيقضاءفيالریفياالستیطانعلوانحسنانعام2013
2003ماجستیرالفلسفةرشدابنالتربیةبغدادالجوزيابنلدىالتربويالفكراسماعیلخلیلوفاء1868
الشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنفيوالمجتمعالفردمفهومالغبانجوادقاسمباسم1890

الغربیةالفلسفاتمنبنماذجومقارنتها
2004دكتوراهالفلسفةرشدابنالتربیةبغداد

2004دكتوراهالفلسفةرشدابنالتربیةبغداداألردنفيالعاليللتعلیمتربویةفلسفةنحوالعتومعقلهشبليأدیب1926

2004دكتوراهالفلسفةرشدابنالتربیةبغداداألردنفيالعاليللتعلیمتربویةفلسفةنحوالعتومعقلهشبليادیب1962
خطابسعیداركان1975

المشایخي
قیموابنوالنوويالرازيلدىاإلسالميالعربيالتربويالفكر

الجوزي
2004دكتوراهالفلسفةرشدابنالتربیةبغداد

وصفیةدراسةقطبمحمدودیويجونلدىالتربويالفكرالشرعاهللاعبدزكریا2026
مقارنةتحلیلیة

2004دكتوراهالفلسفةرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

قاسممحمدمحمود1759
حسن

2003ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادتایمزیمنصحیفةفياالفتتاحیةالمقاالتفيالمنطقیةالبنى

القراءةستراتیجیاتلتجنبالقراءةتعلیمأسالیببعضأثرالزبیديعارفعلي1912
متعلميالعراقیینلدىالقراءةكفاءةمستوىفيالكفوءةغیر
أجنبیةلغةاإلنكلیزیةاللغة

2004ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

السالمعبدسجواء1924
ناجيإبراهیم

2004ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد(فیريدیفید)كلكامشلملحمةخطابتحلیل

SYMBOLISM IN SELECTED SHORTحسنفاضلشیماء1977
STORIES OF ERNEST HEMINGWAY

2004ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

Chaucer's Treatment of Religion  in Selectedعبدعالويیاسر1989
Tales from The Canterbury Tales

2004ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

داخلغانمرضا2014
الساعدي

2004دكتوراهاالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداداإلنكلیزیةاللغةفيالطلبةتحصیلفيالتكوینيالتقویمأثر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الحالةعلىالدالةالمساعدةاالفعالبینللعالقةالطلبةادراكسعیدالمجیدعبدرغد2020
الحالةعلىالدالةوالظروف

2004ماجستیراالنكلیزیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

المجیدعبدإیناس1758
لطیف

للسفاقسيالمجیدالقرآنإعرابفيالُمجید
هـ-742هـ692

2003ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2003دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالوسیطالمعجمصادقجعفرحسن1867
2003دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداداألمويالعصرفيوالقادةالخلفاءرثاءالّنـهارطـارقطـّراف1895
الّنقدِ معایِیرفياألّولِ العّباسيّ الَعْصرِ فيالعربيّ الشعرُ حسناهللاعبدامیر1869

للهجرةالّسابعِ القرنِ نهایةِ حتَّىالعربيّ 
2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادوالحدیثالقدیمالنقدمعاییرفيالرمةذوكیطانعليفالحثایر1870
2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالكریمالقرآنفياإلنسانیةالشخصیةیوسفخضرعبدسعید1874
2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالكردیةاللغةفيالمتعديالفعلوالالزمالفعلكةریممةحموودعومةر1879
صالحمهديعامر1883

العلواني
َبالِغیَّةِدَراَسةٌ الَبَقَرةِ ُسْوَرةِ تَفاِسْیرِ ِفيالُقْرآِنيالتَّْعِبْیرِ ِعَللُ 

أْسُلْوِبیَّة
2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادهـ676تالنووياالمامعندواللغويالنحويالبحثاحمدصالحسعد1886
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عبدصالحمحمدهدى1887
الجبار

الباريفتحفيالعسقالنيحجرابنبینالصرفيالدرس
القاريعمدةفيوالعیني

2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادللزمخشريالكشاففياألوسطلألخفشالقرآنمعانيأثـــــــرحسینمحمودكواكب1897
محمدعودةعروبة1917

الحلفي
2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداداالحمربنيعصراالندلسيالشعرفيالكریمالقرآنأثر

2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادوالروایةالذاتیةالسیرةبینالسرديالخطابتقنیاتصغیرعزياحمد1919
حاجعنایةمحمدسمیة1928

نایف
2004دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادنحویَّةداللیَّةتحلیلیَّةدراسةالكریمالقرآنفيالقسمنفيصیغة

واديخمیسطالب1932
الظاهر

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادنحویةدراسةللفراءالقرآنمعانيفيالفعل

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادنحویةدراسةلألزهريالقراءاتمعانيكتابطهولیدمیاسة1938
2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادتحلیلیةتوثیقیةدراسةمحمدالكریمالّرسولُخَطبْ محمودنوريُمْصَعب1967

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادتحلیلیةدراسةالجبوريحسینناصرشعــررشیدشلتاعمحمدعلينادیة1969
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٢٩

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

خضیرصائبمحمد1970
العزاوي

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالتوحیديحیانأبينثرفيالقصصيالفنمالمح

أحــــمدمنــــذرمحــــمـد1972
بیـدق

عبدالشیخللعالمةوالقوافيالعروضعلميفيالكافيشرح
المتوفيالحنفيالعمريمرشدبنعیسىبنالرحمن

هـ1037سنة

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادنحویة-لغویةدراسةالعكبريإلىالمنسوبالمتنبيدیوانشرحعليمحمدزهیر2000
2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد"فنیةموضوعیةدراسةاللیثيالمتوكلمرهونفوزيلقاء2003
ابراهیمحمیدغسان2006

العزاوي
–موضوعیةدراسة-هـ684-601الرنديّ البقاءأبيشعر
فنیة

2004ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

رسولعزیزمنار1956
الیاسري

2005ماجستیرالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالمعانيحروفعملفيالخالفیةالمسائلعمل

بالحذفللقولنقدیةدراسةالقرانیةالجملةفياالكتفاءداللةمحیيالفتاحعبدعلي1859
والتقدیر

2006دكتوراهالعربیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2003ماجستیرالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالكردیهاللغةقواعدمجالفيامینعلينورىدورعبدالغنيسعداهللاسوزان1903
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٠

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الجنوبیةالكرمانجیةاللهجةالكردیةاللغةفيالمركبةالكلمةاحمدجاللنازنین1979
.والمضمونالشكلحیثمن

2004دكتوراهالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

اسماعیلوليسرود1987
الجاف

2004ماجستیرالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد"ذیانةوة"صحیفةفيالكردياالدبانعكاس

تهومرشیدجمیل1988
الغزالي

الناقدالتفكیرتنمیةفيلألسئلةمستویاتثالثةاستخداماثر
فيالجغرافیةمادةفيالمعلماتإعدادمعهدطالباتلدى

بغداد

2004دكتوراهالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالكردیةالجنوبیةالهجةفيبهالمورفیماتغریبمحمددلشاد2007
الرحمنعبدابراهیم2008

الجافمحمود
2004ماجستیرالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغدادالكردیةالروایةفيالتأریخيالحدثأنعكاس

2004ماجستیرالكردیةاللغةرشدابنالتربیةبغداد) ثیرةمَیرد(قصائـدفـيالرومانسیةعمرعليحسن2011
المفاهیمأكتسابفيالتعلمودورةالمفاهیمخرائطأستخدامأثرراجـيحمـزةزینـب1871

الصفتلمیذاتلدىالعلوممادةفيوأستبقائهاالعلمیة
األبتدائيالخامس

2003ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣١

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

نظروجهةمنالكردیةاللغةتدریسطرائقكتابتقویمعليالكریمعبدسرور1965
اللغةقسمفيوالطلبةالتدریسیین

رشدابن–التربیةكلیةالكردیة

2003ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

عباسعادلعمر1753
الداوودي

فيوالمسموعوالمنظورالمنقولاالختباریةاألسالیبأثر
فيالمعلماتإعدادمعاهدطالباتلدىاإلمالئيالتحصیل

بغداد

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

وطلبتهااإلعدادیةالمرحلةفيالعربیةاللغةمدرسياتجاهاتعليمجیدكامران1864
ومشكالتهاالبیتیةالواجباتنحو
العربیةاللغةقواعدمادةفي

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

داودعليفصیحإیناس1865
العاني

الخامسالصفطالباتتحصیلفيالراجعةالتغذیةنوعاثر
البالغةمادةفياالدبي

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

فيالطلبةتحصیلعلىتعلیمیةكوسیلةاألمثالاستعمالاثربیكعليرشیدإیمان1872
اإلنكلیزیةباللغةالتلفظ

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

سلیمانیوسفانعام1882
الكرخي

طلبةلدىالملخصكتابةفياإلنكلیزیةاللغةكفاءةاثر
الجامعة

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٢

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عمرإقبالمحمد1884
محمود

كلیاتلطلبةاإلسالميالدینأصوللمادةبرنامجبناء
.المادةفيمستویاتهمضوءفيالعراقفيالتربیة

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

الحسینعبدزینب1891
حمدان

التعبیرياألداءفيالمطالعةتدریسعندالناقداالستماعاثر
اإلعدادیةالمرحلةلطالباتالناقدالتفكیروتنمیة

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

احمدابراهیممحمد1905
درویش

فيومدرساتهاالعربیةاللغةلمدرسيتدریبيبرنامجبناء
طرائقمنحاجاتهمضوءفياالردنفيالثانویةالمرحلة
التدریس

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

عبیدمحمدقاسم1906
الجنابي

فيومدرساتهاالعربیةاللغةلمدرسيتدریبيبرنامجبناء
طرائقمنحاجاتهمضوءفياالردنفيالثانویةالمرحلة
التدریس

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

محمدعمراحسان1914
أحمدسعید

لطلبةاإلسالمیةالتربیةفروعتدریسطرائقلمادةبرنامجبناء
ضوءفياإلسالمیةوالتربیةالكریمالقرآنتدریسطرائقأقسام

إلیهاالمدرسینحاجات

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

لدىالكردیةاللغةمادةتحصیلفيالمباشرةالطریقةاثرالعزاوينهادرعدشجن1918
الصفطالبات

العامالرابع

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٣

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الصفطالباتتحصیلفيالتعلیمیةالتقنیاتاستعمالأثركاظمعبدمحمودنغم1929
اإلسالمیةالتربیةمادةفياإلعداديالخامس

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغدادانموذجاالطوسياالشرفالنجفمدرسةفيالتدریساسالیبباقرضیاءمیاس1934
صالحسعیدسحر1936

فرحان
العربيالتاریخلمنهجالقیمبعضلتنمیةمقترحبرنامج

المعلماتإعدادمعهدفياألولالصفلطالباتاإلسالمي
2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

الواحدعبدعليثقه1937
العبادي

لدىالریاضیهالمفاهیمبعضتنمیةفيالقصهاستخداماثر
االطفالریاضمنهجفيالریاضاطفال

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

حسنحمیدهیفاء1943
السامرائي

المرحلةمنالعلیاالثالثةللصفوفالقراءةكتبمقروئیةقیاس
العراقفياالبتدائیة

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

عليجاسمنصیف1944
غوليالقرهشالل

الصفطالبتحصیلفيالعامةالملخصاتاستخداماثر
الطبیعیةالجغرافیةمادةفياألدبيالخامس

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

غضبانقاسمحمید1945
المالكي

الصفطالبتحصیلفيوالصامتةالجهریةالقراءتیناثر
الكردیةاللغةإمالءمادةفيالعامالرابع

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٤

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

فاضلحمیدااللهعبد1954
البلداوي

ألفمادةتحصیلفيالحاسوبباستخدامالمبرمجالتعلیمأثر
إعدادمعهدطالبلدىبهواالحتفاظالكردیةاللغةباء

المعلمین

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

مهديحبیبعليمحمد1963
الموسوي

منكلفيالتربیةكلیاتلطلبةالمهنياالعدادمناهجتقویم
مقارنةتحلیلیةدراسة–واالردنالعراق

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

لدىالكردیةاللغةمهاراتاكتسابفياللغویةاأللعابأثرعلیخمطشرصادق1978
المعلمینإعدادمعهدطالب

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

عبدزكيابتسام1981
حسینالصاحب

تحصیلفيوالمناقشةالموجهاالستكشافطریقتيأثر
اإلسالمیـةالتربیـةمـادةفياإلعـداديالخامسالصفطالبات

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

سلمانداوداحمد1983
العامري

كلیةفيالكردیةاللغةقسمطلبةتحصیلمستوىتقویم
الكردیةاللغةقواعدفيرشدابن-التربیة

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

علىالمتعددالمعنىذاتالكلماتأثرویسبنيابراهیمیونس1985
اإلنكلیزیةاللغةمتعلميالعراقیینللطلبةالقرائيأالستیعاب

أجنبیةلغة

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٥

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الواهابعبدلهیب1986
مصطفى

اكتسابفيالمفاهیمخرائطوالتعلمدورةاستخدامأثر
مادةفيالمتوسطاألولالصفلطالباتالتاریخیةِ المفاهیم
المادةنحوواالتجاهالتاریخ

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

صالحعبدمجیدعمر1994
العاني

كلیاتطلبةتحصیلفياللغةومختبرالتعلیميالشعرأثر
واستبقائهاالتالوةأحكاممــادةفيالتربیة

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

بعیويهاشماوراس1995
الجبوري

العامالرابعالصففيالكردیةاللغةمنهجلتقویمأنموذجبناء
وتطبیقه

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

A TEXTLINGUISTIC ANALYSIS OFخلفهاشمسعاد1996
COMMENT

CLAUSES IN CONVERSATIONAL,
LITERARY AND

SCIENTIFIC TEXTS

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

اهللاعبدمریحیلیحیى2005
البدانیة

–الثانویةللمرحلةاإلسالمیةالتربیةمنهجلتقویمأنموذجبناء
وتطبیقهاألردنفياألكادیميالفرع

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

شرقيجوادنسرین2009
العارضيمحمد

فيالمهنيللتعلیمالدراسیةالمناهجلتطویرمعاییربناء
وتطبیقهاالعراق

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٦

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

مجیدحافظرواء2010
العزاوي

اسالیبباستعمالاالنكلیزیةاللغةقواعدالترابطيالتدریسأثر
مادةفيالطلبةتحصیلفيوالتعبیروالتفسیراالستكشاف

االنكلیزیةباللغةالنحو

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

عباسفاضلتغرید2018
الخزرجي

الناقدالتفكیروتنمیةالتحصیلفيومستویاتهااألسئلةنوعاثر
اإلعدادیةالمرحلةطالباتلدىوالنصوصاألدبمادةفي

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

ناصرصباحقیس2019
الجبوريحسین

العامالرابعالصفطالبتحصیلفيالذهنيالعصفأثر
لدیهماالبتكاريالتفكیروتنمیةوالنصوصاألدبمادةفي

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

اللغةتدریسفيالفرقيالتعلیمأسلوباستعمالتاثیرصادقجعفربان2023
التربیةكلیةطالباتتحصیلفيخاصةألغراضاإلنكلیزیة
للبناتالریاضیة

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

كاظمجوادمنال2025
العامري

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغدادالتعلمبطیئيصفوفلمعلماتالالزمةالتدریسیةالمهارات

جاسمموسىابتسام2027
الساعديعنید

العاجلالتحصیلفيالقرآنیةواألمثالالقرآنيالقصصأثر
الكریمالقرآنمادةفيالعامالرابعالصفطالباتلدىواآلجل

"وتالوةتفسیر"

2004دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٧

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عبدالملكعبدحسام1939
عبداهللالواحد

كلیةطلبةتحصیلفيالفقهأئمةلدىالتعلیمیةاألسالیبأثر
اإلسالمیةالنظممادةفيرشدإبن/التربیة

2005دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

هاديحسنشهلة1941
االزیرجاوي

المعلمیناعدادمعاهدفياالطفالالدببرنامجبناء
المادةتدریسصعوباتضوءفيوالمعلمات

2005دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

هوبيالرزاقعبدهدى2024
الطائي

أكتسابفيتاباهیلداوأنموذجالتعلمدائرةأستخدامأثر
الرابعالصفطالباتلدىاألسالمیهالتربیةمادةمفاهیم

بهاواألحتفاظاألعدادي

2005دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

حماديخلباصحسن1915
الزاملي

العراقفيالتربیةكلیاتلطلبةالنحویةالمعرفیةالحصیلة
ضوئهافيعالجيبرنامجوبناء

2006دكتوراهتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

العراقیینالطلبةتحصیلعلىالتلخیصمهاراتتدریساثرالحسنعليفاروقهند1960
الكتابیةقدراتهملتعزیزاجنبیةلغةاإلنكلیزیةللغةالدارسین

2004ماجستیرتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

جاسمخضیرعلي1976
حجي

العامالرابعللصفالشریفالنبويالحدیثفيمنهجبناء
الوحداتلطریقةوفـــقاً 

2004دكتوراهالقرانتدریسطرائقرشدابنالتربیةبغداد

جاسمجمالخالد1990
الدلیمي

2004ماجستیرالنفسعلمرشدابنالتربیةبغدادالجامعةطلبةلدىالمنافقةالشخصیةمقیاسبناء
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٤٣٨

رقم
القرص

السنةالشهادةالقسمالكلیةالجامعةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

تدریسطرائقأقسامفيالجامعةطلبةلدىالدینيااللتزامهاديراضيابتسام1991
األخرىاألقسامفيوأقرانهماإلسالمیةوالتربیةالكریمالقرآن

2004ماجستیرالنفسعلمرشدابنالتربیةبغداد

التقریرأسلوبيبینالسیكومتریةالخصائصفيمقارنةدراسةالسامرائيحسنمدلول1907
االجتماعيالسلوكقیاسفياآلخرینوتقدیرالذاتي

2003دكتوراهالنفسعلمرشدابنالتربیةبغداد

الموضوعتفهمإختبارعنلإلجابةموضوعیةصیغةإعدادابراهیماهللاعبدمحمد1889
(TAT)اإلسقاطي

2004دكتوراهالنفسعلمرشدابنالتربیةبغداد

مختارالدیننجمنهلة1901
اهللاعبداحمد

المرحلةطلبةلدىالمعرفیةبالقدراتوعالقتهالمعرفيالدافع
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