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التشكیليالفنون الجمیلة2002ماجستیرالفطریة في الرسم العراقي المعاصرایمان عامر نعمة شبر100
الخاصالقانون2003ماجستیرالمفهوم المخالف للنصوص القانونیةمحارب عبد اهللا لطیف101
الموادالهندسة2002ماجستیرتحضیر مواد ماصة للموجاتحسین كمر محمود102

اسیل عبدالستار مهدي103
compositae- دراسة تصنیفیة للجنس

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرTragopogon L.- في العراق

ثائر سامي هاشم104
المفاهیم الفكریة والجمالیة لتوظیف الخامات في 

التشكیليالفنون الجمیلة2003دكتوراةفن مابعد الحداثة

محمد منصور كاظم105
تشققات االنكماش للسقوف الخرسانیة المعرضة 

المدنيالهندسة2003ماجستیرللحریق

حسین جبار عبد حمد106
القوانین التي تحجب حق التقاضي ومدى 

العامالقانون2003ماجستیردستوریتها

رافد سالم عوض107

انزیم الكلوثاثایون - اس -ترانسفریز 
والكلوتاثایون المختزل كدوال ورقیة لسرطان 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرالمثانة



نعمان هادي عبد علي108
اثر تقنیات  الحاسوب في تعلم اداء رفعة 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالخطف برفع االثقال

احمد عبداالمیر حمزة109

اثر تدریب الطرف السفلي غیر المفضل في 
تطویر دقة التهدیف بالطرف االسفلي غیر 
المفضل في تطویر دقة التهدیف بالطوف 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالسفلي لالعبي كرة القدم

محمد حمید مهدي110
تقویم اداء مدرسي الجغرافیة في المرحلة 
العلوم االجتماعیةالتربیة2002ماجستیرالمتوسطة في ضوء المهارات الجغرافیة

حسین حبیب مصلح111
تأثیر منهج تدریبي مقترح في مستوى اللیاقة 
التربیة الریاضة2003ماجستیرالبدنیة والمهاریة لطالب الكلیة العسكریة االولى

112
عبد المهدي مصلح 

الخاصالقانون2002ماجستیرالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن النقل المجانيكاظم ناصر

ایفان علي هادي بیرم114
واقع المسرح المدرسي في العراق وسبل 

المسرحالفنون الجمیلة2003ماجستیرالنهوض به

مصعب عاید كصب115
التصمیم االمثل للمنشأت الخرسانیة المسلحة 

المدنيالهندسة2002ماجستیرالثالثیة االبعاد على التحلیل الالخطي

وسن عباس جاسم116
تطبیق مبرهنة الغایة المركزیة على توزیعات 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیراحتمالیة باستخدام الهندسة التفاضلیة

118
جمیل حبیب غازي 

مینهل
تحسین االستقراریة الحراریة لسائل االلمنیوم 

الموادالهندسة2002ماجستیرالمستخدمة في صناعات الفضاء

علي حسون نهاب119
مقاومة الصدأ والتأكل السطحي للخرسانة 

المدنيالهندسة2003ماجستیرالمسلحة بااللیاف الكتان

احمد شوقي120
انتاج زجاج الرماد وتطبیقاته على االطیان 

الكیمیاءالعلوم2002ماجستیرالعراقیة

زینة هادي عبید121

دراسة محتبریة لتأثیر انزیم الكایتنیز في عملیة 
Trichodermo التضاد بین الفطرین

harzianum Rifai Rhizoctouia ni
kuhnعلوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر



122
محمد حسین محمد 

حبیب مجید
ظاهرة االنتظار في العرض المسرحي العراقي -

المسرحالفنون الجمیلة2003دكتوراةنماذج مختارة-

مرزة كریم عمران123
تأثیر لهب النار على بعض الخواص المیكانیكة 

المدنيالهندسة2002ماجستیرللخرسانة

حامد خضیر حسین124
العوامل العقلیة لالبداع واثرها في التصویر 

التشكیليالفنون الجمیلة2002ماجستیرالعراقي المعاصر

محمد حمزة خضیر125
تصمیم وبناء ماسح لیزري هولوغرافي باستخدام 

الفیزیاءالعلوم2001ماجستیرالهولوغرامات الحاسوبیة

لمى مجید احمد126

الدراسة الحركیة - الثرمودینامیكیا الستخالص 
معقدات المنغنیز والكوبلت مع الكاشف ثنائي 
في مذیبات مختلفة كراون - ٦ الكیمیاءالعلوم2002ماجستیربنزو - ١٨

عمار حمزة هادي127

تأثیر تطویر صفحة تحمل القوة في بعض 
المتغیرات البایوكیمیائیة ومستوى اداء مهارة 
الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة-بحث 

تجریبي على منتخب كلیة التربیة الریاضیة في 
التربیة الریاضة2002ماجستیرجامعة بابل  بالكرة الطائرة-

واقد حمید حسن128
التصمیم االمثل للسیطرة على النضح تحت 

المدنيالهندسة2002ماجستیرالمنشات الهیدرولیكیة

حیدر عبد االمیر رشید129
الخصائص الفنیة لرسوم طلبة المرحلة الثانویة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرذوي القدرات االبتكاریة

سجاد عامر حمزة130
التحلیل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى 
المدنيالهندسة2002ماجستیرللمنشأت السطحیة الخلویة المنحنیة افقیا

مشتاق طالب علي131
دراسة العوامل المؤثرة على الخواص المیكانیكة 

الموادالهندسة2003ماجستیروالفیزیاویة للعدد الكاربیدیة

احمد محمد عبد االمیر132
المالمح الفكریة والفنیة لمسرح مابعد الحرب في 

المسرحالفنون الجمیلة2002ماجستیرالعراق -١٩٩١_٢٠٠٠-

حسین علي حسین133
ابن خروف وآرائه النحویة-المتوفي سنة ٦٠٩

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرهـ-



ازهار عبیس غالي134

التقدیر الطیفي للكروم -VI-  والمولبیدینوم -
باستعمال الكاشف العضوي الجدید ٤- - (VI

الكیمیاءالعلوم2003ماجستیر٦-نایترو -٢- ریزورسینول

حمید عبد اهللا علوان135

تصمیم وتطبیق وحدة تعلیمیة نمطیة في مادة 
الماكیاج المسرحي لطلبة كلیة التربیة الفنیة 

المسرحالفنون الجمیلة2002ماجستیرجامعة بابل

حمزة هاشم محیمید136
اثر تحلیل نصوص ادبیة مختارة في 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیراالداءالتعبیري لدى طالب الصف الخامس العلمي

مازن هادي كزار137

اثر التدریب العقلي والبدني المهاري في دقة 
وسرعة االستجابة الحركیة لالعبي الریشة 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالطائرة
الحاسباتالعلوم2002ماجستیرعقدة جینیه لتجزيء الصوراحمد خلفه عبید138

مثنى صالح مشكور139

دراسة ومعالجة الحیاة الصناعیة المروفة 
التابعة للشركة العامة للصناعات النسیجیة في 

الكیمیاءالعلوم2003دكتوراةالحلة

فیحاء حسین ناصر140
اثر تعلیم مهارة رسم الخرائط في تحصیل تالمذة 

العلوم االجتماعیةالتربیة2003ماجستیرالصف الخامس االبتدائي في مادة التاریخ

صالح مهدي مصطفى141

واشتراك التوابع  C  دراسة التحزم
الكروموسومي عند المرضى المصابین بانعدام 

علوم الحیاةالعلوم2001ماجستیرالنطفیة وقلة النطفیة

زینة فاضل مهدي142

تقویم مستوى طلبة معاهد اعداد المعلمین 
والمعلمات في ضبط النص واكتشاف الخطأ 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالنحوي

اناس حمزة مهدي143
موقف المانیا من أزمة أغادیر ١٩١١م دراسة 

التاریخالتربیة2003ماجستیروثائقیة

حارث ادیب ابراهیم144
تقیید ممارسات الحریات الشخصیة -دراسة 

العامالقانون2003ماجستیردستوریة-



سلمان علي حسین145

تأثیر تدریب المطاولة الخاصة على ممیزات 
الخطوة في الركض القصوي الطویل االمد نسبیًا 
متر  _بحث تجریبي على عدائي ركض ٤٠٠

التربیة الریاضة2002ماجستیرالمتقدمین بالعراق
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005ماجستیراالبعاد الفكریة والفنیة للمصوغات السومریةرحاب خضیر عبادي146

فارس عزیز مسلم147
ابو تمام الطائي وابو الطیب المتنبي  التأّثر 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیروالتأثیر -دراسة موازنة -

سنان عبداللطیف محمد148
دراسة بعض الصفات الفیزیاویة والمناعیة 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرللكتینات بذور بعض النباتات

خالد راهي هادي149

اثر استخدام االیات القرانیة - أمثلة عرض- 
في تحصیل طالب المرحلة االعدادیة في مادة 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرقواعد اللغة العربیة

سماح احمد كاظم150
التحویر المناعي التجریبي المحدث ببعض 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیراالدویة والمواد الكیمیاویة في االرانب

ابراهیم علي حمادي151
الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار 
الخاصالقانون2002ماجستیرالمسؤولیة الطبیة دراسة قانونیة مقارنة

152
سنان طالب عبد 

العامالقانون2002ماجستیرضمانات سالمة احكام المحكمة الدولیة الجنائیةالشهید

التشكیليالفنون الجمیلة2003ماجستیرجمالیات الشكل والمضمون في رسوم عالء بشیرفاطمه عبد اهللا عمران153

حمید فیاض عبد علي154

عالقة زمن ردالفعل بمستوى االداء المهاري 
بحث وصفي عن العبي والعبات اندیة القطر 
التربیة الریاضة2002ماجستیربالكرة الطائرة للمتقدمین والشباب في العراق

بتول ابراهیم حسین155
دراسة تاثیر بعض المواد في تنشیط النطف 

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرالبشریة

ثامر نجم عبود156
تقویم معلمي اللغة العربیة في تعلیم مادة 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالمحادثة في المرحلة االبتدائیة

157
حسین عبد محمد 

صالح

تحضیر ودراسة الخصائص و التأثیر البایلوجي 
لعدد من اصباغ االزو الجدیدة ومعقداتها مع 

الكیمیاءالعلوم2003دكتوراةعدد من االیونات الفلزیة



مرتضى شاكر اسود158
دراسة تاثیر النشاط االشعاعي للمیاه السطحیة 

الفیزیاءالعلوم2003ماجستیرالجوفیة والرواسب في محافظة بابل

نادیة شاكر جواد159

اهم القیاسات الجسمیة وعالقتها ببعض 
المتغیرات الكیتماتیكیة و االنجاز برمي القرص-
بحث وصفي تحلیلي على العبي النخبة برمي 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالقرص في العراق للموسم ٢٠٠١/٢٠٠٢

محمد هادي عبداهللا160
الجملة الفعلیة في صحیح البخاري دراسة نحویة 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرفي االحادیث المرفوعة

161
سهاد عبد المنعم عبد 

التشكیليالفنون الجمیلة2002ماجستیرخصائص رسوم االطفال وعالقتها بالذكاءالمحسن شعابث

ضمیاء عباس حبیب162
تقویم انظمة الترمیز الترابطي للسیطرة على 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرالخطا
المدنيالهندسة2002ماجستیرتحسین اداء الشب المنتج محلیاانتظار جابر عیدان163

164
فاطمة الزهراء جبار 

جاسم
االكسدة الضوئیة المحفزة لكحول البنزایل 

الكیمیاءالعلوم2003ماجستیرباستعمال  ثاني اوكسید التیتانیوم

احمد رحیم كریم165
المصطلح السردي في النقد االدبي العربي 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالحدیث

166
إسراء عدنان مهدي 

الوائلي

تصمیم ومحاكاة نظام لمعالجة الصور 
التشفیر والترمیز ) )

الحاسباتالعلوم2001ماجستیر

167
ضیاء عبد اهللا عبود 

جابر
الحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات 

العامالقانون2002ماجستیرالمتهم -دراسة مقارنة-

سجاد امیر حمزة168
MONLINEAR ANALYSIS AND

UTTMATESON  ENGHTH INRESTIGالمدنيالهندسة2002ماجستیر

فارس عبد الرحیم حاتم169
حدود رقابة القضاء االداري على القرارات التي 

العامالقانون2003ماجستیرلها قوة القانون -دراسة مقارنة-



رحیم رویح حبیب170
تأثیر تدریبات العتبة الفارقة في بعض المتغیرات 

التربیة الریاضة2006دكتوراهالفسیولوجیة و انجاز ركض ١٥٠٠متر

الحاسباتالعلوم2002ماجستیرضغط الصور الملونة باستخدام التحویل المویجيسهاد احمد علي171

یوسف كاظم الشمري172

The political relationships of the
kingdom of Granada during the
nineth century (A.H.) / Fifteen

century (A.D.)

التاریخالتربیة2003ماجستیر

173
ابتهال كریم عبد اهللا 

العامالقانون2003ماجستیراالستفتاء الشعبي - دراسة مقارنة -محمد امین
الفیزیاءالعلوم2002ماجستیرتاثیر بعض  الظروف الجویة في تلف المطاطاالء  فرحان سلمان174

قیس حاتم محمد175
اعداد نظام خبیر لتشغیل سدة متعددة االغراض 

المدنيالهندسة2002ماجستیروالمنشأت

بان عامر حلیم176
اثر التحضیر المسبق في حصیل طالبات الصف 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالرابع العام في مادة االدب والنصوص

حیدر غازي حسن177
دراسة العوامل المؤثرة في تالصق االسالك 

الموادالهندسة2002ماجستیرالمعدنیة والیاف النایلون بمطاط االطار
الخاصالقانون2004ماجستیرالتضامن الصرفي في االوراق التجاریةیوسف عوده غانم178

نورس محمد غازي179
تحلیل عناصر البناء الدرامي للمسرحیات 

المسرحالفنون الجمیلة2003ماجستیرالمقتبسة عن اسطورة الملك اودیب

العامالقانون2004ماجستیرحمایة النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحةحیدر كاظم عبد180

181
مجید مجهول درویش 

حسین
ضمانات مبدأ دوام سیر الموقف العام -دراسة 

العامالقانون2004ماجستیرمقارنة-

حسن حماد حمید182
العالنیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

العامالقانون2004ماجستیرالعراقي -دراسة مقارنة-



خالد صفاء هاشم183
دراسة اعتمادیة محطة الكرخ لمعالجة المیاه 

المدنيالهندسة2003ماجستیرالثقیلة

184
باسم عبد الحسن 

المیاحي
دراسة المواد بوساطة قمة االستطارة الخلفیة 
(Tl)NaI الفیزیاءالعلوم2003ماجستیرلطیف أشعة كاماوالكاشف الومیضي

ظاهر محسن كاظم185
حروف المعاني المختصة باالسماءفي شعر 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالسیاب

حیدر عبدالرضا طراد186
االنماط القیادیة للمدربین  وعالقتها باإلختراق 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالنفسي لالعبي كرة الطائرة

الخاصالقانون2002ماجستیرالحمایة القانونیة المدنیة للترجمة-دراسة مقارنةزیاد طارق جاسم187

محمد مهدي عباس188

قلق الحالة وبعض الصفات البدنیة وعالقتها 
ببعض الواجبات المهاریة لدى العبي الكرة 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالطائرة

غصون جلیل ابراهیم189

دراسة تاثیر عوامل التحضیر على الخواص 
cdSe1-x- التركیبیة والكهربائیة الغشیة

-Texالفیزیاءالعلوم2002ماجستیر

محمد فضیل شناوه190
اداء الممثل في االسالیب االخراجیة الحدیثة 
المسرحالفنون الجمیلة2002ماجستیروتطبیقاته في العروض المسرحیة العراقیة

علي عبدالحسن حسین191

اثر بعض التمرینات التعلیمیة في تحسین اهم 
المتغیرات البایوكیمیائیة لقفزة الیدین االمامیة 

التربیة الریاضة2002ماجستیرعلى بساط الحركات االرضیة

سعد مرزا حسین192
دراسات وراثیة لحاالت سرطان عنق الرحم في 

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرالنساء

محمد حسین كاظم193
انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات 

العامالقانون2002ماجستیرالعراقي

محمد عبد اهللا عبد فزع194
االمیر محمد الناصر الدین اهللا الموحدي 

التاریخالتربیة2002ماجستیروجهاده في بالد المغرب واالندلس

علي حسین علوان195
المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القضاء الدولي 

العامالقانون2002ماجستیرالجنائي



محمد قاسم196
الحق في سریة المراسالت في بعض النظم 

العامالقانون2002ماجستیرالدستوریة

صادق كاظم لفتة197
دراسة تأثیر بعض المستخلصات النباتیة في 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرنمو الطحالب

جواد طالب198
تحلیل بعد االنبعاج المرن الفوالذیة المستویة 

المدنيالهندسة2002ماجستیرذات المرابط والمستندة على اسس

بلقیس عبد علي199
عزل وتشخیص بعض البكتریا و الفطریات 

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرالمسببة اللتهاب االذن

ایاد ناظم جاسم200
االمتیازات النفطیة االمریكیة في المملكة العربیة 

التاریخالتربیة2004ماجستیرالسعودیة

201
ورقاء محمد  شریف 

الشیخ

تأثیر عدد الریات والرش بمستخلص الكجرات 
في نمو وحاصل نبات الماش

(Vigna radiata L. wilczek)

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

مهیمن محمد مجید202

تحضیر اقطاب انتقائیة سائلة باستخدام المركب 
Diben 20 - 18 - c 80 wm -6

وتطبیقها في تقدیر ایوني الكوبلت -II- والنیكل 
(II-الكیمیاءالعلوم2004ماجستیر

ماهر عبدالحمزة طردان203

بناء مقیاس التصرف الخططي للالعبین 
المتقدمین في اداء بعض المهارات االساسیة  

التربیة الریاضة2004ماجستیربالریشة الطائرة  في اللعب الفردي

عقیل حنظل طارش204
تاثیر االندروجینات في تنشیط النطف لعینات 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالمني المعمرة في الزجاج

اثیر سایب ناجي205

دراسة بعض الصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة 
والتلوث البكتیري لمیاه محطة اسالة ناحیة جرف 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالصخر في محافظة بابل

نبیل حسن علي206

التحلیل الدینامیكي بطریقة العناصر المحددة 
للصفائح المطبقة والمركبة من ضمن تاثیر 

المدنيالهندسة2004ماجستیراالخماد



علي كاظم نعمة207
التاثیرات السمیة لاللمنیوم والكروم على الجرذ 

Rattus rattus علوم الحیاةالعلوم2004دكتوراةاالبیض

ایمان مهدي208
النموذج التصادفي المتعدد المواقع لخواص 

المدنيالهندسة2003ماجستیرمتغیرات الماء لنهر الحلة

رواء شاكر عبد الرضا209
تاثیر المواد الدقیقة التجزئة على بعض خواص 

المدنيالهندسة2004ماجستیرمونة السمنت

ورقاء محمد شریف210
تأثیر عدد الریات والرش بمستخلص الكجرات 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرفي نمو و حاصل نبات الماش

قاسم محمد علي211
تاثیر الفیاكیرا على عملیة نشاة  النطف 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرومعاییر الدم الفسلجیة في ذكور الفئران البیض

صبا عبدالستار سلطان212
لغة الشعر في جمهرة اشعار العرب باب -

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستراصحاب الرثاء-
الكیمیاءالعلوم2002دكتوراةنمط مستحدث للتحلیل بالحقن الجریانيداخل  ناصر طه213

حیدر صادق جعفر214
حساب االنماط الشعاعیة والخصائص لهوائیات 

الفیزیاءالعلوم2002ماجستیركسوریة

215
میساء صالح مهدي 

الشكري

دراسة بعض الجوانب البكتریولوجیة والوراثیـة 
معزولة  Acinetobacter لعزالت من بكتیریا

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرمن مرضى في مدینة الحلة"
القانون2002ماجستیرالحمایة القانونیة المدنیة لالثارثائر سعد عبد اهللا216

محمد صباح علي217
السیطرة على الظروف التشغیلیة في منظومة 

الموادالهندسة2002ماجستیرالتشغیل الكهروكیمیائي

عامر عجاج حمید218
النیل ومنطقتها في االحوال الجغرافیة والفكریة 

التاریخالتربیة2004ماجستیرواالداریة حتى نهایة القرن السابع الهجري

بسام عبدالخالق عباس219

اثر استخدام الحقیبة التعلیمیة في تحصیل 
طالب المرحلة االعدادیة في مادة قواعد اللغة 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالعربیة

سرمد عامر عباس220
التعویضات عن االضرار البیئیة وتطبیقاتها على 

العامالقانون2003ماجستیرالعراق



221
محاسن عبدالخالق 

محسن

اثر بعض االنشطة التعلیمیة في قدرة تلمیذات 
الصف الثاني االبتدائي على تركیب الكلمات في 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرمادة القراءة

خلد راهي هادي222

اثر استخدام االیات القرانیة.امثلة عرض في 
تحصیل طالب المرحلة االعدادیة في مادة قواعد 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیراللغة العربیة

223
خلد احمد جاسم عبد 

الواحد
الخرسانة المقاومة للحوامض باالشارة الى مونة 

المدنيالهندسة2003ماجستیرالكبریت

رائد عباس كاظم224

التحري على الطفیلیات القشریة على بعض 
انواع االسماك في مزرعة اسماك الفرات ومبزل 

الحیاةالعلوم2003ماجستیرالمحاویل المجمع في محافظة بابل

حسین جبر حسین225

تأثیر المستخلص المائي ألربعة نباتات طبیة 
والمغذیات في نمو الهائمات النباتیة

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرفي نهر الحلة

اریج عبد الهادي جبار226
رسالة الیزابیث بون : دراسة في قصصها 

التاریخالتربیة2000ماجستیرالقصیرة المتعلقة بجو الحرب

رائد مهوس زغیر227

بعض مؤشرات القدرة الالهوائیة و الهوائیة  و 
عالقتها  بدقة اداء المهارات االساسیة 

التربیة الریاضة2002ماجستیرالمشتركة في العاب المضرب

جؤذر حمزة كاظم228

تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف 
السادس االدبي في ضوء تصنیف بلوم 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرلمستویات االدراك العقلي

رنا حسین هاتف229
جمالیات توظیف الحرف العربي في الرسم 
التشكیليالفنون الجمیلة2002ماجستیرالعراقي المعاصر جمیل حمودي /انموذجیا

محمد شامل محمد230
تاثیر غبار افران السمنت على بعض الخواص 

المدنيالهندسة2002ماجستیرالمیكانیكة للخرسانة

مسلم حسب اهللا ابراهیم231

السلوك العدواني لدى فرق اندیة النخبة بكرة 
القدم وعالقته بنتائج الدوري للموسم ٢٠٠١-

التربیة الریاضة2002ماجستیر٢٠٠٢-بحث وصفي-
الخاصالقانون2002ماجستیراثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجةمثنى محمد عبد232



التربیة الریاضة2002ماجستیرالقوة والسرعة وعالقتها بانجاز ركض ١٠٠م حرةامجد مسلم مهدي233
اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالعلل النحویة في كتاب سیبویهاسعد خلف جبار234

عماد حبیب عبد235
استقراریة السد الممنطق المصاحبة للهبوط غیر 

المدنيالهندسة2002ماجستیرالمستقر

علي كاظم ادریس236
شبكة عصبیة للتسییر الموزع المتأقلم في 

الحاسباتالعلوم2002ماجستیرشبكات االتصاالت

237
حسین خضیر عباس 

عبدالجلیل
التأویل النحوي في تفسیر مجمع البیان 

هـ- اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرللطبرسي-ت ٥٤٨

238
عباس جاسم عطیة 

الخالدي

االكسدة الضوئیة المحفزة للكحوالت االلیفاتیة 
باستخدام ثاني اوكسید التیتانیوم المجرد 

والمحسس باالصباغ

الكیمیاءالعلوم2002ماجستیر

سماح حسین علي239
وثیقة التأمین القائمة في النقل الحربي -دراسة 

الخاصالقانون2002ماجستیرمقارنة-

شیماء علي خمیس240
اثر التدریبات البالبومتري في تنقیة القوة 

التربیة الریاضة2002ماجستیراالنفجاریة ودقة الضرب الساحق في المنطقة

مهند موسى كریم241
  - D تحضیر مشتقات االورثو استر لسكر

الكیمیاءالعلوم2002ماجستیرمانیتول

طالب حسن حمزة242

تأثیر التكرار الكلي و النسبي المصحوب 
بالتغذیة المراجعة التصمیمیة في تعلم الحركات 

التربیة الریاضة2002ماجستیراالساسیة في السباحة الحرة
العامالقانون2003ماجستیرفسخ العقد االداري قضائیا لخطأ االدارةسحر جبار یعقوب243
-  فركتوزندى علي صالح244 Dالكیمیاءالعلوم2002ماجستیرتحضیر مشتقات جدیدة لسكر

245
شیماء عبد الهادي 

الجبوري
تأثیر كلورید الزئبقیك في خصوبة ذكور الفئران 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالبیض



حسین علي كریم246

الحمل التدریبي على وفق اهم المؤشرات 
الفسیولوجیة لتطویر بعض الصفات البدنیة 

التربیة الریاضة2006ماجستیروالمهاریة بكرة القدم

دیار خلیف فلیفل247
دراسة الحالة المناعیة عند االطفال الملقحین 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیربلقاح شلل االطفال في مدینة الحلة

حسن عباس حبیب248
االبتداء الضوئي للبلمرة الفانیلیة بواسطة 

الكیمیاءالتربیة2006ماجستیرمعقدات بعض العناصر االنقالیة

249
محمد جاسم محمد 

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیراسلوب االلتفات في شعر الرواد  العراقیینعباس

نصیر عبودي مدلول250
التصمیم الدینامیكي الهوائي ونمذجة التنبؤ 
المیكانیكالهندسة2001ماجستیربعمل صف الریش الثابت ذات تدفق محوري

المیكانیكالهندسة2004ماجستیرانتقال الحرارة بین جسمین في عملیة الدرفلةمحمد یوسف جبار251

252
عادل عبد المنعم عبد 

المحسن
جمالیات التباین ودورها في اظهار االبهام 

التشكیليالفنون الجمیلة2004ماجستیرالحركي في الملصق المعاصر

الخاصالقانون2004ماجستیرااللتزام بالتسلیم في عقد البیع -دراسة مقارنة-نوفل مشرق حردان253
اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرمواقع الجمل في دیوان ابي االسود الدؤليفالح رسول حسین254

الخاصالقانون2004ماجستیرتعاقد الشخص مع نفسه -دراسة مقارنة-علي عبد العالي خشاف255
الخاصالقانون2004ماجستیرخیار الرؤیة -دراسة مقارنة-معتز محمود حمزه256

اشرف عبد اهللا عمر257
السلطة المختصة باقتراح القوانین -دراسة 

العامالقانون2004ماجستیرمقارنة-
اللغة العربیةالتربیة2004ماجسنیرلهجة قبیلة عامر بن صعصعهستار جبار عسر258

عبداهللا عودة علوان259

دراسة تأثیر العناصر الضئیلة و العوامل 
المضادة في مستوى اندول حامض الخلیك من 
خالل فرضیةاالكسدة التي تحدث خالل ظاهرة 
PHASSEOLUS التعمیر في عقل الماشي

AUREUS ROXBلعلوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

علي عبد الكریم رضا260
خصائص رسوم ذوي االفكار العقالنیة 
التشكیليالفنون الجمیلة2004ماجستیروالالعقالنیة من طلبة جامعة دیالى



العامالقانون2004ماجستیرالوضع القانوني للحدود الیمنیة السعودیةخالد عباس عبد الجلیل261

عمر علي موفق262
الجزاءات االنفرادیة بین الدول في القانون 

العامالقانون2004ماجستیرالدولي

وسن حسین مجید263
دراسة في اوضاعهم االجتماعیة واالقتصادیة - 

التاریخالتربیة2002ماجستیرالتاریخ االسالمي -

رغد سلمان علوان264

االخطاء اللفظیة فیما یتحدث به مدرسو اللغة 
العربیة في المدارس المتوسطة والثانویة -

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیردراسة تحلیلیة-

265
لمى عامر محمود 

العامالقانون2003ماجستیرجریمة عدم اداء ضریبة الدخل في العراقناجي

وسن مضر حسین266
التمثیل الكیمیاوي الفیزیاوي لفعالیة 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرالمستخلصات النباتیة

حیدر كاظم267

تحلیل ما بعد االنبعاج وما بعد الخضوع 
للصفائح الرقیقة الغیر المضبطة بطریقة 

المدنيالهندسة2003ماجستیرالفروقات المحددة

علي كریم268
اثر السمات الفنیة لفخاریات العراق القدیم في 

التشكیليالفنون الجمیلة2005ماجستیراالعمال الخزفیة العراقیة المعاصرة

ناصر محمد دحام احمد269
شعر احمد محمد الشامي "دراسة موضوعیة 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرفنیة"

میثم كریم حمزة270

التحلیل الالخطي بالعناصر المحددة للقشریات 
االسطوانیة والصفائح المطویة من الخرسانة 

المدنيالهندسة2003ماجستیرالمسلحة مع اعتاب طرفیة

اسیل محمد عمران271

تاثیر المستخلصات المائیة لنبات الیوكالبتوس 
Avena fatua في مكافحة الشوفان البري

والكلغان  lolium temulintun والروبطة
silybum marianumعلوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

زینب هادي272

Ancylostoma  االصابة بالدودة الشصیة
وتاثیرها على صورة الدم في  duodenale

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرقریة مشیمش في محافظة بابل



273
عادل عبید حسوني 

السعدي

الفعالیة الحیاتیة للفورفورال على
أنواع مختلفة من البكتریا الممرضة

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیر

محمد هادي شنین274

دراسة تاثیر المعاملة الحراریة في الخواص 
المیكانیكة للمونة الحراریة المستعملة في افران 

قسم الفیزیاءالعلوم2004ماجستیرالصهر

اسرار جابر عیدان275

تقویم اداء طلبة الكلیة العراقیین الدارسین للغة 
االنكلیزیة لغة اجنبیة في استعمال العبارات غیر 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2004ماجستیرالفعلیة

276
بان عبدالحسین محمد 

مهدي
compositae دراسة تصنیفیة للجنس

.crepis Lعلوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

277
عاد محمود حمادي 

الرسمالفنون الجمیلة2004دكتوراةاللعب في الرسم الحدیثمحمد
طرائق تدریسالتربیة2004ماجستیرالیوجد عنوانرغد عبد الرحمن جهاد278

میثم لطیف ابراهیم279
تأثیر االسلوبین االتقائي والتعاوني في تعلم 

التربیة الریاضة2004ماجستیرمهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة

عدنان عبد طالك280
اثر االیات القرانیة -أمثلة عرض-في تحصیل 

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرطالب الصف الخامس االدبي في البالغة

نصر حسین عبداالمیر281

تأثیر منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة 
في تعلم مهارتي الطبطبة والتهدیف بكرة السلة 

التربیة الریاضة2004ماجستیرالمصغرة

عالء ناجي جاسم282
التقدیر في القرآن الكریم-دراسة في مستویات 

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیراللغة-

المسرحالفنون الجمیلة2004ماجستیرتوظیف المجامیع في العرض المسرحي العراقيوسن عبد االمیر حسین283
اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرلغة الشعر عند السید حیدر الحلياحمد صبیح محسن284
المسرحالفنون الجمیلة2004دكتوراةمفهوم الخیال في المسرح المعاصرعلي محمد هادي285

نجاح كاظم عكیان286

دراسة تاثیر الظروف البیئیة في متراكبات 
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وتصحیحها في المرحلة المتوسطة من وجهة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرنظر المدرسین والمدرسات

بهاء حسین محمد462
تحلیل االنبعاج وما بعد االنبعاج للصفائح 

المدنيالهندسة2005ماجستیرالمجساة بطریقة العناصر المحددة



463
علي صفاء نوري 

المیكانیكالهندسة2005ماجستیراالبعاد المثلى للزعانف الحلقیة غیر المتناظرةمرزوك

464
جاسم محمد عبد 

الحسین

 ،Pt- تحضیر معقدات بعض الفلزات االنتقالیة
Pd- مع الكاشف العضوي الجدید ١- { , Ni
ازو }  - - بنزویتازولیل ) - ٦- میثل - ٢

٢- هیدروكسي -٣- حامض النفثویك ودراسة 
الكیمیاءالعلوم2005ماجستیربعض خصائصها الطیفیة والفیزیاویة

حسن جمیل جواد465
دراسة بیئیة لنهر الفرات بین سدة الهندیة 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیروناحیة الكفل - العراق

ایناس حمود محسین466

تصمیم ومحاكاة حاسوبیة لمرمز اشارة كالمیة 
باالعتماد على تقنیة اثارة التنبؤ الخطي من نوع 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرالتحلیل بالتركیب

لمیس حمود محسین467
نظام مقترح لخلط االشارة الضوئیة باستخدام 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرتقنیات محوالت المویجة

محمد عبید مهدي468
ضغط سالسل الحامض النووي باستخدام 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرالمطابقة الكلیة والتقریبیة

هدى كاظم محمد469

اداء طلبة الكلیة العراقیین الدارسین للغة 
االنجلیزیة لغة اجنبیة في استعمال ادوات الربط 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2005ماجستیرالترتیبیة

فارس مطشر حسن470

تقویم مستوى طلبة اقسام اللغة العربیة لكلیات 
اآلداب في الجامعات العراقیة في مادة فقه اللغة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالعربیة
اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالقریب في العربیةمروج غني جبار471

تحریر  محمد نطاح472

تاثیر مستخلص بذور جوزة الطیب 
في خصوبة ذكور  mgristica fragransl

الحیاةالعلوم2005ماجستیرالفئران البیض وبعض المعاییر الوظیفیة

473
ضرغام سامي 

عبداالمیر
تقویم مستوى طلبة كلیات االداب  في العراق 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرفي مادة النقد االدبي الحدیث



احمد یحیى حسن474

مشكالت استخدام اللغة العربیة الفصیحة لدى 
طلبة اقسام اللغة العربیة في كلیات التربیة من 

للغة العربیةالتربیة2005ماجستیروجهة نظر التدریسیین والطلبة

نبأ ثامر خلیل475
تقویم تدریس مادة الصرف في كلیات التربیة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرمن وجهة نظر التدریسیین والطلبة

ابتسام صاحب موسى476

االخطاء االعرابیة لدى طلبة كلیة التربیة 
االساسیة الموضوعات النحویة المقررة للمرحلة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیراالبتدائیة

میس فلیح حسن477

البحث في معرفة واستخدام طلبة الجامعة 
العراقییین الدارسین للغة االنكلیزیة لغة اجنبیة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2005ماجستیرافعال الهامشیة

اقبال خضیر هاشم478

استقصاء المشاكل التي یواجهها طلبة الجامعة 
العراقییون الدارسون اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2005ماجستیرفي استعمال االضافات االسمیة

حیدر حاتم فالح479
اثر استعمال الحاسوب في تحصیل طالبات 

العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیرمعهد اعداد المعلمات في مادة التاریخ

ضیاء عوید حربي480
اثر انواع التقویم في تحصیل طلبة الرابع العام 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرفي قواعد اللغة العربیة

سعد جوید كاظم481

فاعلیة االفالم التاریخیة التعلیمیة والمصورات 
في تحصیل تلمیذات الصف الخامس االبتدائي 

العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیرفي مادة التاریخ العربي االسالمي

امیر طعمة كمال482

التحلیل الالخطي لالعتاب الخرسانیة المسبقة 
الجهد تحت تأثیر االحمال المركبة لقوى القص 

المدنيالهندسة2005ماجستیروااللتواء

سلوان عبید483

التحلیل الدینامیكي للقشریات المصنوعة من 
المواد المركبة المقواة بااللیاف تحت تأثیر 

الموادالهندسة2005ماجستیراالحمال الصدمیة



فالح حسن كاظم484

اثر استخدام استراتیجیتي قبلیتین مع طریقة 
المناقشة الجماعیة في تحصیل طالب الصف 

الثاني المتوسط في مادة التاریخ العربي 
العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیراالسالمي واستبقائها

فؤاد فاضل محمد حسن485

دراسة التكسر الضوئي للتترادیكان في الهكسان 
كمذیب بوجود ثنائي اوكید التیتانیوم باستخدام 
الكیمیاءالعلوم2005ماجستیرتقنیة مطیافیة االشعة المركبة والفوق البنفسجیة

486
محمود شاكر نعمه 

شبر
مفهوم االیقاع اللوني وتطبیقاته في رسومات 

التشكیليالفنون الجمیلة2005ماجستیركاندنسكي
التشكیليالفنون الجمیلة2005ماجستیرفاعلیة المادة في النحت العربي الحدیثرباح علي حسین487

عالء طارق شاكر488

الحیوانات االبتدائیة المعدیة - المعویة 
Bubalus والطفیلیات الخارجیة في الجاموس

في مدینة الحلة bubalisعلوم الحیاةالعلوم2005ماجستیر

مهدي جادر حبیب489

اثر الشواهد القرانیة في تحصیل تالمیذ الصف 
الخامس االبتدائي في مادة التاریخ العربي 

العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیراالسالمي

490
عدنان كریم 
عبدالسالمي

دراسة مقارنة لإلستجابة المناعیة المخاطیة 
والجهازیة المتخصصة بنوعین من الجنس 

في االرنب Shigellaعلوم الحیاةالعلوم2005دكتوراه

491
محمد علي علوان 

التشكیليالفنون الجمیلة2006دكتوراةجمالیات التصمیم في رسوم مابعد الحداثةعباس

منال خضر عبیس492
الرؤیة الجمالیة للرموز المصورة في الحضارتین 

التشكیليالفنون الجمیلة2005ماجستیرالسومریة والیمنیة القدیمة-دراسة مقارنة-

جنان جواد حسن493

تاثیر امالح الكبریتات الموجودة في الركام 
الناعم على تشققات انكماش الجفاف في 
المدنيالهندسة2005ماجستیراالعضاء الخرسانیة المقیدة من النهایة

منى محمد كریم494
تحري سلوك وخواص البالطات الخرسانیة 

المدنيالهندسة2005ماجستیرالمسلحة المتعرضة الى لهب النار



صادق عبیس منكور495

اثر التدریس باستعمال الحقیبة التعلیمیة في 
تحصیل تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في 

العلوم االجتماعیةالتربیة2006ماجستیرمادة التاریخ
المسرحالفنون الجمیلة2005دكتوراةالشعریة في تكامل العرض المسرحي العراقياسماء شاكر نعمة496

علي عبد ابو جاسم497
قیاس عامل تراكم اشعة كاما في الماء كدرع 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرمتعدد الطبقة ودرع ذي طبقتین

االء عبادي حبیب498

تقدیر الطاقة الحرة لنفاذیة المركبات 
خالل المحالیل  SDS البایروثرویدیة  وتاثرها
المصوبنة االیونیة مع بعض مكونات السلسلة 

الكیمیاءالعلوم2005ماجستیرالتنفسیة

دعاء اسماعیل عبداهللا499
دعاء االمام علي علیه السالم-دراسة نحویة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیراسلوبیة-

محمد حسن عباس500
السمات الشخصیة وعالقتها بمستوى اداء حكام 

التربیة الریاضة2005ماجستیرالكرة الطائرة في العراق -_بحث وصفي-

ریاض كاظم عزوز501
مدى اكتساب طلبة الصف الخامس االدبي 

العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیرللمفاهیم التاریخیة

حیدر فلیح حسن سعید502

عالقة القدرات االدراكیة بأهم الصفات البدنیة 
لمبتدئي العاب الساحة والمیدان بعمر -١٢-

التربیة الریاضة2005ماجستیرسنة -بحث وصفي)

ایوب عباس ابراهیم503
التحلیل الالخطي لالعضاء الخرسانیة المسلحة 

المدنيالهندسة2005ماجستیرلاللیاف الحدیدیة تحت االحمال الدوریة

جنان مرزة حمزة504

المهارات التعلیمیة الالزمة لمعلمي ومعلمات 
المواد االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة من 

العلوم االجتماعیةالتربیة2005ماجستیروجهة نظرهم

لبنى عبدالمطلب حكیم505

دراسة تأثیر بعض العوامل البیئیة في عدد من 
Rhizoctonia الجوانب الفسلجة للفطر

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرSolani Kuhnفي المختبر



سامي بشیر مطرود506

تقصي الصعوبات التي یواججها طلبة الجامعات 
العراقیة اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة من ترجمة 

طرائق تدریسالتربیة2005ماجستیرالجمل البسیطة من االنكلیزیة الى العربیة

حیدر شكور حسین507
التنوع االحیائي لمفصلیة االرجل في حقول 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالبحث في محافظة بابل - العراق

زاهر عبدالهادي حسن508
استخدام بعض النماذج الریاضیة النظمة 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرالمعولیة

صبا عبد الزهرة عبید509
ایجاد مدى وقدرة االیقاف لدقائق الفا وبیتا في 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیراشباه الموصالت التنقیة والمطعمة

جمیل جري یوسف510
استعمال بعض العقاقیر المثبطة مناعیا في 
علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراةعالج داء االكیاس العدریة في الفئران البیض

احسان جبار كاظم511
حول التراص الفوقي في الفضاءات الثنائیة 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیروثالثیة التبولوجیا

عالء عباس نعمة512

محمد تقي الشیرازي الحائري ودوره السیاسي في 
 - مرحلة االحتالل البریطاني للعراق ١٩١٨

م التاریخالتربیة2005ماجستیر١٩٢٠

ازل جعفر موسى میره513

طرق التسلسلیة البیزیة الختبار افضل 
المجتمعات الثنائیة الحدین :دراسة مقارنة 

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرباستخدام محاكاة  مونتي - كارلو

لیلى سلمان ماضي514

مدینة زبیر في الیمین خالل عهدي بني مهدي 
- هـ- - -١١٥٩ ٦٢٧ - وبني ایوب -٥٥٤

دراسة في احوالها السیاسیة  ١٢٢٩م )
التاریخالتربیة2006ماجستیرواالقتصادیة

بشرى حسین علیوي515
منظور جدید لجمع المنطق المظبط مع 

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرالمویجات والشبكات العصبیة

بشرى حسین علیوي515
منظور جدید لجمع المنطق المظبط مع 

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرالمویجات والشبكات العصبیة
الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرحول دالة هینونكاوة احمد حسن516
الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرالتقریب الحافظ للشكلهلكورد محمد درویش517



میثم صالح كریم518

االستثارة االنفعالیة والتوتر النفسي لدى مدربي  
والعبي كرة السلة المتقدمین وعالقتهما بترتیب 

التربیة الریاضیة2005ماجستیرالفرق

519
علي عبد الحسن 

حسین
السیطرة الحركیة بوصفها مؤشرًا للموازنة 
التربیة الریاضیة2006دكتوراهباختالف ارتفاع مركز ثقل الجسم للریاضي

حسن ثامر غانم520
- حامض  L تحضیر سكریات أزا جدیدة من

الكیمیاءالعلوم2005دكتوراهاالسكوربیك

حسین نور كاظم521
دراسة سریریة وبكتریولوجیة لحاالت خراج 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرالثدي عند النساء

522
فردوس جابر عباس 

جابر
تقیم الحالة التاكسدیة لمرضى اداء السكري 

الكیمیاءالعلوم2005دكتوراهباستخدام بعض المؤشرات االنزیمیة

كاظم خیون كحلول523
محاكاة التفاعالت الكهروكیمیاویة في خالیا 

الموادالهندسة2005ماجستیرالطالء الكهرو كیمیاوي

ذكرى عبد العالي524

دراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبكتریا 
المعزولة من  BACILLUS CEREUS

علوم حیاةالعلوم2005ماجستیربعض االغذیة

أنوار علي عبد اهللا525
دراسة بكتریولوجیة ووراثیة على البكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالمسببة لحب الشباب

شاكر حماد محمد526

Enteropathogenدراسة مستضدیة جرثومة
في األرانب المحلیه  Escherichia coli

Oryctolagus cuniculus

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

مهدي حسین محیل527

بعض اوجه المناعة المتخصصة لـ 
في مرضى  SALMONELLA TYPHI

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهالحمى  المعویة وفي حیوانات المختبر



فلایر جمیل عبد528

دراسة بعض الجوانب المناعیة اللتهاب المهبل 
ببكتریا االشریشیا القولونیة النوع المصلي في 

K1            االنسان  واالرنب

علوم الحیاةالعلوم2005دكتوراه

حسون علي حسون529
التوقیع االلكتروني في عقود التجارة االلكترونیة 

الخاصالقانون2006ماجستیر(دراسة مقارنة )
التشكیليالفنون الجمیلة2006دكتوراهجدلیة المرئي والالمرئي في الفن اإلسالميشوقي مصطفى علي530
التشكیليالفنون الجمیلة2006ماجستیرجمالیات التجنیس في الخزف العراقي المعاصرتراث امین عباس531

532سامر احمد حمزة
أنتاج زجاج  الرماد واطئ الحرارة وتطبیقاته على 

التشكیليالفنون الجمیلة2006ماجستیراألطیان الحمراء

سالم جبار صاحب533

القیمة التنبؤیة لألداء المهاري بداللة القیاسات 
الجسمیة والبدنیة والحركیة والفسیولوجیة  

النتقاء ناشئي كرة القدم
بحث وصفي

على العبي أندیة الفرات األوسط
سنة بأعمار (١٤)

للموسم الریاضي ٢٠٠٤-٢٠٠٥
التربیة الریاضة2006دكتوراه

حازم یحیى محمد علي534

-n التكسیر الضوئي للنورمال هكساكسون(
بوجود اوكسید الخارصین المحسس  (c26h54

الكیمیاءالعلوم2006ماجستیروالضوء المرئي
اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرلغة شعر الجواهري ((١٩٢٠-١٩٦١))صبا علي كریم535

أحمد مظفر هاشم536

دراسة تحضیر وتحسین الخواص المیكانیكیة 
للمادة المركبة ذات األساس شبه المعدني (

( NiAl-Al2O3الموادالهندسة2005ماجستیر

جاسم شهد وهد537
الصالت السیاسیة بین ممالك العراق في العصر 

ق.م) التاریخالتربیة2006ماجستیرالبابلي القدیم (٢٠٠٤-١٥٩٥
دراسة توصیلیة )فاتن فاضل كاظم538 اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرخطب نهج البالغة (



دراسة مقارنة )عمار محسن كزاز539 الخاصالقانون2006ماجستیرالفیض في عقد الرهن الحیازي (

هاتف كاظم جاسم540
حدود السلطة التقدیریة لالدارة في المزایدات 

العامالقانون2006ماجستیرالعامة - دراسة مقارنة

ازهار عمران لطیف541
خمج االغشیة السحائیة المتخفي وبعض اوجه 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهالمناعة الموضعیة والجهازیة الخلیطة

إسراء عدنان إبراهیم542
دراسة بكتریولوجیة ووراثیة للمسبحیات  

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالمعزولة من اخماج الجهاز التنفسي العلوي

مهند حازم ناجي جواد543

بناء أغشیة انتقائیة سائلة جدیدة للتقدیر 
والباریوم  (II) المجهادي ألیوني السترونشیوم

(II)

الكیمیاءالعلوم2006ماجستیر

صفا لطفي عبد االمیر544
سیمیائیة التصمصم الزخرفي االسالمي على 

التشكیليالفنون الجمیلة2006دكتوراةالبالط المزجج

صدام محمد فرید545

تاثیر بعض اسالیب التدریس والتمرین في تعلم 
مهارتي الضرب الساحق المواجه وحائط الصد 

التربیة الریاضة2006دكتوراهبالكرة الطائرة

عباس حسین عبید546

اثر منهج  تاهیلي في عالج االالم المزمنة 
السفل الظهر لالعبي رفع االثقال  وبناء 

التربیة الریاضة2006دكتوراهاالجسام  والقوة البدنیة

قاسم حسن كاظم547

اثر استخدام اسلوب التمرین الثابت والمتغیر في 
تعلم مهارة المناولة ونقل اثرها الى مهارة 
التربیة الریاضة2006ماجستیرالتصویب لدى الالعبین االشبال بكرة الید

ثائر داود محمد548

القدرات البدنیة والمهارات االساسیة على وفق 
االیقاع الحیوي لالعبین وعالقتها بتریب الفریق 

التربیة الریاضة2006ماجستیربالكرة الطائرة

خالدة عبد زید549
تأثیر أزمنة مختلفة للتغذیة الراجعة في تعلم 

التربیة الریاضة2006ماجستیرمهارة التصویب من القفز عالیًا بكرة الید



أمیرة عمران حسین550

تأثیر بعض العوامل البیئیة في نمو 
وفعالیة إنزیم  Rhizoctonia solaniالفطر

البكتنیز

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

فاخر مكطوف شمران551

دراسة مستویات بعض الهرمونات وعالقتها 
في مصل الدم للرجال  E بمستویات فیتامین

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرغیر الخصبین

552
نبیل عبد الرضا عبد 

الحسن مهدي

إمتداد تأثیر مستخلصات الفلق ذات المراحل 
المبكرة في أستجابة  تجذیر عقل الماش   

Phaseolus aureus Roxb. cuttings
عند مرحلة االتساع التام لألوراق االولیة

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

553
عبد الكریم جاسم 

محمد عبید

األبعاد الفكریة والجمالیة للدالالت السریالیة في 
الرسم العراقي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2006ماجستیر

مرتضى حسین إبراهیم554

النظام القانوني لشركات االستثمار المالي في 
العراق

الخاصالقانون2006ماجستیر

بان حسین كاظم555

دراسة بكتیریولوجیة وسریریة للمرضى  
المصابین بتضخم البروستات الحمید أما أو 

التهاب البروستات المزمن
احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

حمد رحمن جبر مرشد556

التركیب الحزمي وبعض الخواص الفیزیائیة 
لبلورة فوسفید األلمنیوم باستعمال طریقة 

هارتري –  فوك

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیر



557
حیدر حسین حمزة 

سلمان
االوضاع السیاسیة في العراق والحجاز من سنة 

التاریخالتربیة2006ماجستیر٦٠-٦٥هـ٦٧٩-٦٨٤م/

فائز دخیل جداح558

بعض المؤشرات الوظیفیة وعالقتها باإلنجاز 
للرباعین المتقدمین  بحث وصفي على العبي 

المنتخب الوطني برفع االثقال 
التربیة الریاضة2006ماجستیر

إدریس جاهل إدریس559

الدرس النحوي عند الشیخ محمد جعفر بن 
١٩٢٧م ــــــــــ  الشیخ محمد إبراهیم الكرباسيّ (

(....
اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیر

سهیل جاسم جواد560

في تطویِر  بالتثقیل ) تأثیُر منهج تدریبي (
ُسرَعِة حركاِت الِرجلیِن المقترنة بالرشاقة و ِدقِة 

أداِء المهاراِت الهجومیِة والِدفاِعیِة بالُكرِة 
سنة ( التربیة الریاضة2006دكتوراهالطاِئِ◌ِ◌رِة ِللَشباب(١٧-١٨

صادق عباس هادي561

بناء برنامج تدریبي لتنمیة التذوق األدبي 
لدى طلبة أقسام اللغة العربیة في كلیات التربیة

التربیة2006ماجستیر
العلوم التربویة 

والنفسیة

رائــــد عبد االمیر عباس562

نسبة مساهمة القیاسات الجسمیة 
والقدراتالمركبة في انتقاء براعم الجمناستك بعمر 

سنواتبحث وصفیعلى اطفال الریاض ( ٤-٥
في مركز محافظة بابل للعام الدراسي  الذكور )

٢٠٠٤-٢٠٠٥
التربیة الریاضة2006ماجستیر

میسون علوان عودة563

تأثیر تناول جرعات متباینة من الكلوكوز بأزمنة 
متباینة في بعض القدرات الالاوكسجینیة 

واالوكسجینیة والبدنیة
لالعبي متقدمي كرة الید

التربیة الریاضة2006دكتوراه



564
سلمان عكاب سرحان 

التربیة الریاضة2006دكتوراهالشخصیة القیادیة لالعبي كرة القدممحمد

زهرة عبد صالح565
التصمیم األمثل لوسائل السیطرة لتسرب آمن 

المدنيالهندسة2006ماجستیرخالل السد الترابي

محمد فالح هاني566

الصیغة التقاربیة لكل من توزیعي كاما وبیتا 
الالمركزیان

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیر

567
لمیس عبد الكریم عبد 

اهللا
تصمیم طالء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیروذي طبقتین

567
لمیس عبد الكریم عبد 

اهللا

تصمیم طالء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة 
وذي طبقتین 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیر

فریـاد مجیـد رحـمن568

التحلیل الوراثي لبروتییز بكتریا 
المعزولة  Pseudomonas aeruginosa

من أخماج  مختلفة

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

ابراهیم سلیمان حمد569
التحری عن العنصر القافز - األمبسلین فی 

Klebsiella pneumoniaeعلوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

فواد عبد االمیر خلف570
الحمل الحراري المركب الحر والقسري فوق 

المیكانیكالهندسة2005ماجستیرصحیفة مستویة مائلة

571
ایمان فاضل عباس 

عوض

مقارنة استعمال هرمون محرض القند البشري 
في سن الیأس ومستخلص خالت األثیل لبذور 

-Trigonella foenumنبات الحلبة
graecum L.في تحسین الكفاءة التناسلیة 
ألناث الفئران البیض المعاملة بالبروجسترون

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر



572
مشتاق فیصل عبد 

السادة

انتقال الحرارة بواسطة الحمل الحر بین أنبوبین 
أفقیین متحدي المركز

المیكانیكالهندسة2006ماجستیر

عدي حسین كاظم573
درا سة حدوث ا لمبیضات ا لفمویة عند مرضى 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرا لسكري في محافظة ا لنجف

ضیاء جابر محمد574

أثر فاعلیة التمرین خالل مرحلتي دورة اإلیقاع 
الحیوي البدنیة في تنمیة و تعلیم بعض الصفات 
البدنیة و المهارات األساسیة لدى ناشئى  كرة 

التربیة الریاضة2006دكتوراهالقدم

575
عامر عبد العباس 

علوان
تصمیم وبناء منظومتین ألستخدام 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرألضوءالنبضّي ذي الشدة العالیة في إزالة الشعر

أزهر رزاق هادي576

خوارزمیة هجینة لضغط البیانات بأستخدام 
و الخوارزمیة الجینیة Huffman

الحاسباتالعلوم2006ماجستیر

احمد نور محمد577

التحلیل الالخطي للركائز تحت تأثیر االحمال 
الستاتیكیه و الدینامیكیه

المدنيالهندسة2006ماجستیر

رسل عدي هاشم578

دراسة بكتریولوجیة على 
Arcanobacterium haemolyticum

المعزولة من حاالت التهاب البلعوم في مدینة 
االحیاء المجهریةالطب2006ماجستیرالحلة

جاسم محمد سلمان579
دراسة بیئیة للتلوث المحتمل في نهر الفرات بین 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرسدة الهندیة ومنطقة الكوفة-العراق

أسعد نوري هاشم580

بأستخدام خوارزمیة  DCT ضغط معامالت
Embedded Zerotree

الحاسباتالعلوم2006ماجستیر



هبه جاسم حمزة581
دراسة  المناعة الموضعیةالخلطیة  للجهاز 
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالبولي اثناء الخمج في النساء الیائسات

صبا صاحب محسن582

التقدیر الطیفي الیونات النحاس والفضة 
والبالدیوم باستخدام الكاشف٢- (٣- برومو 
-٥،٤- ثنائي فنیل امیدازول (٣- فنیل ازو)

(BrPAIالكیمیاءالعلوم2006ماجستیر

شیماء عبید عبد اهللا583

في مستویات بعض  F2α تاثیر الموثین
هرمونات التناسل و عملیة نشأة النطفة في 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرذكور األرانب المحلیة

افراح حاتم عمران584
دراسة بكتیریة على خمج المفاصل المتخفي 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالمزمن في محافظة بابل

صاحب یحیى حسن585

تأثیر بیروكسید الهیدروجین وبعض مضادات 
األكسدة في معاییر النطف البشریة خارج 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهالجسم الحي

سهاد خزعل عبد األمیر586

استقصاء الصعوبات التي یواجها طلبة الجامعة 
العراقیین من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لغة 
طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیرأجنبیة في استخدام أدوات الربط االنتقالیة

آمنة عطیة داود587
GIS      تصمیم نظام المعلومات الجغرافیة

الحاسباتالعلوم2006ماجستیرفي مجال التخطیط الحضري
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرشبكة بیزین العصبیة لتصنیف الصور الطبیةهضاب خالد عبیس588

علي عباس فاضل589
في  التعلیل النحوي عند المبرد (ت ٢٨٥هـ)

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیركتابه )المقتضب

منار محمد حسن590

تأثیر بعض المواد البدیلة للسكر في معاییر 
نطف ذكور االرانب المحلي

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر



إسراء خضیر محسن591

تحلیل منطقة الربط للعتب والعمودالكونكریتي 
المسلح تحت تأثیر األحمال الدوریة مع 

استعمال عناصر بینیة

المدنيالهندسة2006ماجستیر
علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهدراسـة فسیولوجیة ومناعیـة لألزواج العقیمیننصیر جواد حمد592

593
ریاض عبد الرسول 

حمید حنیوة
الداالت الكیمیائیة الحیاتیة والعوامل المخطرة   

االحیاء المجهریةالطب2006ماجستیرفي  احتشاء العضلة القلبیة الحادة

إسراء علي حسین594
استخدام بعض األكاسید كعوازل حراریة وعوامل 

الموادالهندسة2006ماجستیرمساعدة

نوال محمد داود595

مثبط عضوي جدید لحمایة الفوالذ الكاربوني في 
أوساط مختلفة 

الموادالهندسة2006ماجستیر

سندس عباس جاسم596
إنتاج مساحیق النحاس والخارصین  بالطریقة 

الموادالهندسة2006ماجستیرالكهروكیمیائیة

كوثر فوزي حمزة597
اجـراءات  بیـزنیة لمشكلة االختیار في مجتمع 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرمتعدد الحدود

علي رسـول كاظم598
الحب والحزن عند الشعراء العذریین األربعة في 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالعصر األموي

حسین غانم عبد ناصر599
المشاكل التي یواججها الطلبة الجامعیون في 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرفهم الكالم المتصل

إدریـس طـارق حـسـین600
المناجیات وأدعیة األیام عند اإلمام زین 
دراسة أسلوبیة اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالعابدین(علیه السالم)

شیماء جابر كریم601
استخدام المواد األولیة السیرامیكیة إلنتاج 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرالمرشحات

سكینة كامل حمزة602

تأثیر منهج تأهیلي مقترح في عالج بعض 
إصابات األنسجة الرخوة في مفصل الكتف

التربیة الریاضة2006ماجستیر



ضیاء عزیز محمد603

أثر التحضیرین القبلي والبعدي في تحصیل 
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیراللغة العربیة واالحتفاظ به

نجاح ثامر جعاز604

جامعة بابل ألصعوبات التي تواجه طلبة 
الجامعة العراقیین الدارسین للغة األنجلیزیة لغة 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیرأجنبیة في تعلم األسئلة غیر المباشرة

لیـنا فاضل كاظم605
حساب خواص الزحف للمادة المركبة ذات 
الموادالهندسة2006ماجستیراألرضیة البولیمریة  المقواة  بألیاف قصیرة

میعاد طه یاسین الحلو606

(Bayesian) صالحیة استخدام مودیل
لتخمین الحركات المروریه المستدیرة

في التقاطعات ذات المستوي الواحدالمنظمه 
باالشارة الضوئیة

المدنيالهندسة2006ماجستیر

ذوالفقار كریم مزعل607

تأثیر تحفیر األلیاف على الخواص المیكانیكیة 
للمواد المركبة الناتجة

الموادالهندسة2006ماجستیر

مضر عبد الباقي سالم608
تقویم وتحدیث أهداف التربیة الریاضیة للمرحلة 

التربیة الریاضة2006دكتوراهاإلعدادیة في العراق

فاضل حسن علوان609

إنتشار اإلصابة بالدودة  الكالبیة
 .Lernaea cyprinacea  L

في أسماك الكارب والسیطرة علیها باستخدام 
بعض المستخلصات النباتیة

علوم الحیاةالعلوم2001ماجستیر

610
زین العابدین یوسف 

مجبل

تأثیر الضغط و  درجة الحرارة في بعض خواص 
بلورة نترید البورون المكعبة

( c-BN )

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیر



611
إیناس هاشم رشید 

حسون
المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال وسائل 

القانون2006ماجستیراإلعالم

سلیم حمزة طریر612

Hf166-180 دراسة التركیب النووي لنظائر
الزوجیة – الزوجیة 

باستعمال نموذج البوزونات المتفاعلة االول 
(IBM-1)

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیر
المسرحالفنون الجمیلة2006ماجستیرالرحلة في النص المسرحي العراقيزینة كفاح علي محمد613

سمیرة حسین محیسن614
رضا المریض في األعمال الطبیة وأثره في 

الخاصالقانون2006ماجستیرالمسؤولیة المدنیة

علي جواد عبد615

بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة لألداء المهاري 
بین جهازي حصان القفز القدیم و طاولة القفز 

التربیة الریاضة2006دكتوراهالجدیدة

محمد جاسم محمد616

تأثیر التمرین المتنوع باختالف زاویة الرؤیا في 
تعلم الطالب فعالیة الوثب الطویل

واالحتفاظ به 
التربیة الریاضة2006دكتوراه

وفاء حسن علوان617

ضغط ملفات الفیدیو باستخدام تقنیة تحویل 
الجیبي المتقط 

الحاسباتالعلوم2006ماجستیر

روال مقداد عبید618

تأثیر اسلوبي التعلم األتقاني واألنموذج في 
التعلم ونقل أثره لبعض الحركات الدفاعیة 

التربیة الریاضة2006دكتوراهوالهجومیة بسالح الشیش

ماهر خضیر هاشم619

خلیل إبراهیم العطّیة وجهوده في للغة 
والتحقیق(١٣٥٥ه ـ ١٤١٨ه )

(١٩٣٦م ـ ١٩٩٨م )

التربیة الریاضة2006ماجستیر



رنا شهاب620

Determination of Chlorate by Flow
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دراسة التغیر الضوئي للنظام الكسوفي         

(W Serpentis)الفیزیاءالعلوم2007ماجستیر

أحمد موفق جواد707

الصفري من مواد محلیه
تحضیر سیرامیك لخصائص التقلص 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیر

هیفاء طالب حسین708
تصمیم منظومة استحصال استنتاج معتمدة 

الحاسباتالعلوم2006ماجستیرعلى الوكیل



709
كریم طالب خشان 

Datura و Datura innoxia mill الداتورة
metel linn

دراسة مقارنة إلنتاج قلویدات التروبین داخل 
وخارج الجسم الحي في نوعي 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراه

علي حسین عبید710

التصمیم األمثل للخزانات الحدیدیة المستطیلة 
المستندة على أساس مرن اعتمادا على 

التحلیل ألال خطي
المدنيالهندسة2006ماجستیر

عادل عودة كاطع711

استخدام األدوات المساعدة البدیلة كمثیرات فـي 
تطویر بعض القدرات البدنیة والحركیة والمهارات

سنوات األساسیة للتالمیذ بعمر (٧-٩)

التربیة الریاضة2007دكتوراه

مصطفى باقر هنین712
دراسة سلوك المساند عكسیة الدوران ذات 

المیكانیكالمیكانیك2007ماجستیرالحلقة العائمة

شیماء عبید حسون713

تجرثم الدم المتسبب عن البكتریا الموجبة 
لصبغة غرام عند االطفال الحمیین دون السنتین 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرفي محافظة بابل

714
هشام محمد حسن 

مبارك

تحضیر ودراسة طیفیة وثرمودینامیكیة لصبغتي 
آزوجدیدتین ومعقداتهما مع بعض أیونات 

الكیمیاءالعلوم2006ماجستیرالعناصر االنتقالیة

حسنین جبار عبد715
التوصیل الحراري الالمتوازن في وسط محدد 

المیكانیكالهندسة2006ماجستیرمسلط علیه فیض حراري ثابت

نریمان یحیى716
HYDRAULIC CONTROL OF SHATT

AL-HILLA WITHIN HILLA CITYالمدنيالهندسة2006ماجستیر



شیماء عباس عبید717

اثر طریقة االستكشاف الموجه في تنمیة 
التفكیر الناقد 

لطالبات الصف الثاني المتوسط في مــادة علم 
األحیاء

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیر

نغم عبد الزهرة شعالن718
تقییم الملدنات المتفوقة التجاریة المتیسرة على 

المدنيالهندسة2006ماجستیرخواص الخرسانة الطریة والمتصلبة

هیثم محمد كاظم719
المعرفة العلمیة وعالقتها باالحتراق النفسي 

التربیة الریاضة2006ماجستیرلمدربي كرة القدم

تیسیر صفاء جواد720
دراسة بكتریولوجیه اللتهاب الجیوب االنفیة في  

فسلجةالطب2007ماجستیرمحافظة بابل

لمیس طالب هادي721
العالقة بین بروتین ج الفعال ومضادات األكسدة 

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیرفي داء السكري

722
منیـر عبد الرسول 

طعمــة

دراســة في التهاب المجاري البولیـة عند األطفال 
دون سن الخامسة من العمر

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرفي مستشفى األطفال في  كربالء

سالر حسین إبراهیم723
هجرة الشذوذ الضوئي للنجوم الثنائیة الكسوفیة 

الفیزیاءالعلوم2007ماجستیرالنشطة

خضیر عباس درویش724
بنیة الشعر المسرحي في المشرق العربي  

٢٠٠٥  - اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراه١٩٦٧

سرى سلیم عبد الشهید725
األدب عند السید محمد حسین فضل اهللا دراسة 

اللغة العربیةالتربیة2006دكتوراهفي التنظیر والتطبیق

هالة محي ناجي726
دراسة لتحدید العوامل المحددة للعقم غیر 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرالمفسر في منطقة الفرات االوسط

سعاد غالي كاظم727
استعمال بعض الطحالب في معالجة میاه 
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالفضالت الصناعیة لمعمل نسیج الحلة



أسامة فخري مزاحم728

تقدیر مستویي الكلوتاثایون المختزل و أل- ألفا 
- L- فیوكوز

كمؤشرین حیویین محتملین لسرطان 
البروستات 

فسلجةالطب2006ماجستیر

حسین جاسم عبید729

تأثیر مضاد االندروجین ”الفلوتاماید“ في 
خصوبة 

ذكور الجرذان البیض

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراه

ذكاء عبد الستار حمزة730

ُمحّمُد بن ُعزیز  الُعزیزّي السجْستاني (ت 
وكتاُبُه نزهة القلوب في تفسیر غریب  ٣٢٨هـ)

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرالقرآن

احمد فاضل حمزة731

حمایة الفوالذ الكربوني واأللمنیوم والنحاس من 
التآكل باستخدام

مثبطات عضویة جدیدة

الموادالهندسة2007ماجستیر

هدى عبد الوهاب جواد732
دراسة بكتریولوجیة سریریة   ومناعیة    

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیرلمرضى الحروق

هالة داود سلمان733

دراسة بكتریولوجیة لعزالت محلیة لبكتریا
Enterobacter cloaca
احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرالمعزولة من عینات اإلدرار

عباس فضل حسین734
الفهریون ودورهم العسكري والسیاسي في 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالمغرب واألندلس

عبد الرزاق حسین كاظم735
الفصل بین وظیفتي االتهام والتحقیق في 

العامالقانون2007ماجستیرالدعوى الجزائیة



مخلد ذیاب فیصل736

هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحیاة الفكریة
(خالل العصر العباسي األول)

التاریخالتربیة2006ماجستیر

رشا هادى صالح737
دراسة عن فعالیة المطهرات و التلوث البكتیري 

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیرفي مستشفى الحلة التعلیمي

عباس عبد علي دریع738
دراسة  نظریة لتجزئة بعض المبیدات في الطور 

الكیمیاءالعلوم2007دكتوراهالغازي
التاریخالتربیة2006ماجستیرتطور المشكلة النامیبیة ١٩٦٦-١٩٩٠محمد كاظم حمزة739

جاسم حمید طاهر740
بعض األوجه المناعیة والبیوكیمیاویة لمرضى 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهاللشمانیة األحشائیة
اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالغریب في العربّیةمروج غني جبار741

ایفان كریم عبد742

دراسة سریریة و بكتریولوجیة حول عالقة 
Corynebacterium جرثومة

و تكوین حصى المجاري البولیة urealyticumاحیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

743
محمد أحمد زكي محمد 

جواد

كشف المشكل في النحو 
لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني(ت/ ٥٩٩هـ)

دراسة تحلیلیة نحویة
اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیر

موجد هادي عناد744

دراسة أمثلیة الخلطات المطاطیة وتأثیرها في 
خواص الجزء المالمس لألرض إلطار المركبات 

الموادالهندسة2007دكتوراهالصغیرة

745
عبد الكریم محمود 

جاسم
A Modeling Study of Oscillating

Flow in Pressurized Piping Systemالمیكانیكالهندسة2006ماجستیر
الحاسباتالعلوم2007ماجستیرنظام الوكیل المساعد  لتقنیة اإلخفاءنه وین نجاة محمد746

حیدر عبد جبار747
دراسة عوامل الخطورة الجدیدة للمرضى 
احیاء مجهریةالطب2007ماجستیرالمصابین بقصور دورة الشرایین التاجیة



748
سیف محمد حسن عبد 

الحسین
تأثیر عناصر السبك والمعاملة الحراریة على 

Cu-Al الفیزیاءالعلوم2007ماجستیرسلوك سبائك ذات أساس

حسن عبید محیسن749
الحمد والتسبیح في القرآن الكریم / دراسة في 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرمستویات اللغة

750
داخل غاني عمران 

جاسم
بعض التغیرات الدمویة والكیموحیویة في مرضى 

احیاء مجهریةالطب2007دكتوراهفرط الدرقیة

غني فخري صالح751
َمصادیُق اإللهاِم في النقد العربّي القدیم ، الى 
اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرنهایِة القرِن الرابع للهجرة ، في الشعر خاّصة

أحالم موسى جعفر752
دراسة فسیولوجیة لمرضى اعتالل التوازن 

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهالدموي الوراثي (الهیموفیلیا)

عصام محمد علي753

تأثیر نوع المادة المالئة ونسبة الماء إلى 
المسحوق

على بعض الخواص المیكانیكیة للخرسانة ذاتیة 
المدنيالهندسة2006ماجستیرالرص

إیهاب إبراهیم زیدان754
أثر األنموذج المرئي المسموع في اإللقاء 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیروالمیل لقراءة النصوص األدبیة

أسعد ناصر حسین755

إجراءات بیزینیة بمرحلتین  ألختیار أفضل 
مجتمع من بین مجتمعین ثنائي الحدین

الریاضیاتالتربیة2007ماجستیر

منتصر نوفل عبد اهللا756
تقویم تدریس اللغة العربیة في المدارس المهنیة

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرفي ضوء الكفایات التدریسیة الالزمة

فرح جاسم حسین757
دراسة بعض المتغیرات لدى النساء الحوامل 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرالمصابات بداء السكري



باسم ثابت حمزة758

تأثیر بعض المضافات المعدنیة الدقیقة التجزئة 
على انكماش الجفاف للجسور الخرسانیة 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمقیدة النهایات

هدى زهیر عبد الغني759
تشققات انكماش الجفاف في األعضاء 

المدنيالهندسة2006ماجستیرالخرسانیة الذاتیة الرص المقیدة من النهایات
الرسمالفنون الجمیلة2007دكتوراهالغائیة والالغائیة  وتطبیقها في الرسم الحدیثعلي شاكر نعمة760
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006دكتوراهجمالیات الصورة في الفن الحاسوببهاء علي حسین761
المسرحالفنون الجمیلة2007ماجستیرالرمز والترمیز في النص المسرحي العراقينداء حاتم خضر762

حسن احمد ابراهیم763
عبد الوهاب مرجان َوَدوره السیاسي في العراق 

التاریخالتربیة2007ماجستیرحتى عام ١٩٥٨م
العامالقانون2007ماجستیرحق المشاركة في الحیاة السیاسیةعمـــــاد كــاظم دحـام764

765
بشار عبد اللطیف 

هاتف

تأثیر استخدام جهاز مساعد في تعلم مهارة 
التهدیف من الثبات بكرة السلة  للمبتدئین 

سنة التربیة الریاضة2007ماجستیربأعمار ١٢-١٤

باسم رحیم صادق766
دراسة في السلوك الحراري للمساند ذات التحمیل 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرالعالي

أحـمد طالب عبـید767

تأثیر لهب النار على بعض الخواص المیكانیكیة 
للخرسانة ذاتیة الرص باستخدام أنواع مختلفة 

المدنيالهندسة2007ماجستیرمن المواد المالئة
اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهحروف المعاني العاملة في شعر المتنبي ظاهر محسن كاظم768

769
آالء حسین محمد 

حسین

كتب التراجم ومصنفات الحدیث ي الفضل بن 
دكین ومرویاته التاریخیة 

التاریخالتربیة2007ماجستیر

جنان مهدي جواد770

التركیب النسجي والتكوین الجنیني لألنبوب 
الهضمي في سمكة البعوض

(Baird & Girard)Gambusia affinis

علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیر



علي ناصر حسین771
سلوك االنحناء لنماذج البالطات الخرسانیة 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمقیدة جزءیًا المعرضة للهب النار

772
محمد عبد المهدي 

محمد حسین
-zn تطویر الطالء الكهربائي لنظام ذو اساس

المستخدم في صناعات الفضاء niالموادالهندسة2007دكتوراه

محمد هادي سعید773

تحضیر وتشخیص بعض
مشتقات حامض الباربیتیوریك من قواعد شیف

الكیمیاءالعلوم2002ماجستیر

زینا محمد كاظم774

تحضیر اقطاب انتقائیة لتقدیر الزئبق الثنائي 
باالعتماد على بعض المركبات الحلقیة
العیانیة ودراسة خصائصها المختلفة

الكیمیاءالعلوم2002ماجستیر

775
ناصر عبد الحسین 

ناصر حسن
التقدیر الطیفیللفضة والزئبق والحدید باستخدام 
ثنائي اوكسید روكسي مثیل الكیمیاءالعلوم2002ماجستیر٢- مثیل-٤-(٣)

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیردالاة الترغیب والترهیب اللغویة في القران الكریماحمد كاظم عماش776

777
حیدر عبد الزهرة 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرالرحمة والغفران في القرآن الكریممعیوف

778
عبد الحسن كاظم عناد 

حسون
أقلیم السوس األقصى ودوره في الحیاة 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالسیاسیة والفكریة في عهد دولة الموحدین

فالح حسون عریبي779

دراسة تأثیر عوامل الطول الموجي وشدة الضوء 
ودرجة الحرارة على كفاءة الخلیة الشمسیة 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرالسلیكونیة األحادیة البلورة

سهام عبد الرزاق سالم780

تحفیز التغایر الوراثي في نبات النارنج 
(.Citrus aurantium L)

باستخدام تقانة المزارع النسیجیة
علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراه

سعاد خیري كاظم781

اهم السمات الشخصیة كمؤشر اختیار المعاقین 
لممارسة االلعاب الریاضیة

التربیة الریاضة2007ماجستیر



زید حسن عبود782

تحضیر مركبات جدیدة مشتقه من المركب ٢-
 - ٤، امینو  -٥- مركبتو - ١، ٣

ثایادایازول ودراسة الفعالیة البایولوجیة لبعٍض 
الكیمیاءالعلوم2007دكتوراهمنها

نزار عبد اللطیف صبر783

مسائل النحو الخالفیة في ارتشاف الَضَرب 
ألبي حیان األندلسي (ت٧٤٥هـ)

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیر

خالد خزعل رشید784

فاعلیة البرامج التطبیقیة للحاسب االلكتروني 
في التدریس وأثرها على التحصیل واالستبقاء 
لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 

الفیزیاء

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیر

785
كوثر عبد الهادي 

العامالقانون2007ماجستیرالتنظیم الدستوري لعالقة الدولة بالفردمحمود
اللغة العربیةالتربیة2001ماجستیرالجملة الخبریة في نهج البالغةعلي عبد الفتاح محیي786

787
لؤي محمد علي 

اسماعیل

USING OF UNIT CELL METHOD
IN MICROMECHANICAL  STRESS

ANALYSIS OF  FIBER -
REINFORCED COMPOSITE  BEAMالمیكانیكالهندسة2007ماجستیر

العامالقانون2007ماجستیرحق األمن الشخصي وضماناته القانونیةفرقد عبود عواد788

التاریخالتربیة2007ماجستیردور الوالة األمویین فـي الحركة الفكریةسـوسن عباس حسین789

790
علـي هادي كاظم 

مبــارك
التحریف في رسوم االطفال وعالقته

الرسمالفنون الجمیلة2007ماجستیربمفهوم الذات



791
زینب حسن عبد 

العباس
إنشاء نموذج لتخمین نسبة الجبس المثلى 

المدنيالهندسة2007ماجستیرللسمنت البورتالندیمن

حسن علي حسین792

القیمة التنبؤیة للقدرة الحركیة بداللة بعض 
السمات الشخصیة لالعبي كرة القدم بأعمار 

سنة (١٠-١٢)
بحث وصفي

بابل  على براعم اكادیمیة الفراتین الكرویة في (
– القادسیة – النجف )

التربیة الریاضة2007ماجستیر

793
اسماعیل خلیل 

ابراهیم
أسس فلسفة التربیة الریاضیة في العراق على 

التربیة الریاضة2007دكتوراهضوء الفهم االجتماعي

المدنيالهندسة2007ماجستیرتقییم الحركة المروریة لطریق كوفـــــة –  نجـــــــفمنار حمزة حرز794

محسن غاوي حمزة795
التحلیل العددي النتقال الحرارة وجریان المائع 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرالمار بشكل متعامد على اسطوانة مهتزة بجساءة

796
أیمن صباح جواد 

راضي الالمي
مدى سلطة المحكمة في تعدیل نطاق الدعوى 

دراسة مقارنة ) العامالقانون2007ماجستیرالجزائیة(

إیاد محمود حیدر797
التشظي وتطبیقاته في الرسم العراقي المعاصر(

( ٢٠٠٥ – الرسمالفنون الجمیلة2007ماجستیر١٩٨٠

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرشعر الشیخ أحمد الوائلي دراسة موضوعیة وفنیةحوراء عزیز علیوي798

زهیر جبار عبداالمیر799
إضافةبعض الصبغات الطبیعیة كمواد ملونه 

الموادالهندسة2007دكتوراهومثبته للبولیمرات

هناء جواد800

حسابات طاقة التصدع السطحیة 
لبولمیر البولي اثیلین المدعم بالیاف الزجاج 

والكاربون
الفیزیاءالعلوم2007ماجستیر



فراس جابر حمود801

Hardening Glass to Resist Bullet
Impact

المدنيالهندسة2007ماجستیر

المسرحالفنون الجمیلة2007ماجستیرموضوع الحب في النص المسرحي العراقيأمیر هشام عبد العباس802
اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهداللة األمـر فـي القرآن الكریمقاسم كتاب عطا اهللا803

أحمد عوده جاسم804
 / خواص وآلیة ترابط السیرامیك(األلومینا)

الموادالهندسة2007دكتوراهالمعدن(النحاس)

خالد راسم أمیر805
م  هـ /٦٨٠- ٦٨٤ حركة التوابین ٦١-٦٥

التاریخالتربیة2007ماجستیردراسة تاریخیة

المدنيالهندسة2007ماجستیربرمجة تصمیم محطات معالجة الماء المضغوطةاحمد سمیر ناجي806

جاسم محمد سلمان807

على  ( Mg, Li, Zr تأثیر عناصر السبك (
الخواص المیكانیكیة لسبیكة األلمنیوم ذات 

( Al – Cu الموادالهندسة2007دكتوراهاألساس (

808
عالء حبیب عبد 

العذاري

٧٥٧هـ / ١٣٥٦م  الشیخ احمد بن فهد الحلي(
– ٨٤١هـ / ١٤٣٧م )( دراسة تاریخیة )

التاریخالتربیة2007ماجستیر

809
میثم عبد الخضر جبار 

التاریخالتربیة2007ماجستیرسدة الهندیة وآثارها االقتصادیة على الحلةعلي السویدي
دراسة مقارنة )فارس كریم محمد810 القانون2007ماجستیرضرر الموت وتعویضه (

شیماء خیري فاهم811
شرح الشعر القدیم واتجاهاته حتى نهایة القرن 

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهالخامس الهجري

عباس هاني حسن812
تحقیق النصوص األدبیة واللغویة ونقدها في 

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهالعراق



بان عبد الوهاب منجي813

أداء طلبة الجامعة العراقیین الدارسین  للغة 
االنكلیزیة لغة أجنبیة في استخدام عبارات 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالتمني

814
بان محمود محمد 

حسین

استخدام خرائط المفاهیم في تدریس مادة 
الفیزیاء  وأثرها في التحصیل وتنمیة االستطالع 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالعلمي  لطالبات الصف الثاني المتوسط

عالء عزیز كریم815
موقف الحوزة العلمیة في النجف األشرف من 

ـــ ١٩٢٤ التاریخالتربیة2007ماجستیرالتطورات السیاسیة في العراق ١٩٢١

عاید كریم عبدعون816
بناء وتقنین مقیاس المعرفة العلمیة لمدرسي 

التربیة الریاضة2007ماجستیرالتربیة الریاضیة

817
علي عبد الحسین 

صكبان

تحلیل اداء طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة 
االنجلیزیة لغة اجنبیة في استعمال ادوات الربط 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالدالة على النتیجة

علي احمد عبد الرضا818
الرثاء بین الذات واآلخر ووجهة الزمن في 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرالجاهلیة وصدر اإلسالم

عروبة حاتم عبید819
شیوخ البخاري المكثرون من الجرح والتعدیل في 

التاریخالتربیة2007ماجستیركتابه (التاریخ الكبیر)

صلبي مكلف حسن820

ألقسام  تقویم تدریس مادة (الجیومورفولوجي)
الجغرافیة في كلیات التربیة – جامعات الفرات    

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیراألوسط- من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

حسین علي مهدي821
نموذج ریاضي ثنائي البعد لمحاكاة  انتشار 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالملوثات في شط الحلة

عصام زهیر فاضل822
السلوك ذو زاویة االنحناء الكبیرة للعتبات 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرالمنحنیه باستخدام طریقة الخواص

ظافر عبد األمیر حمزة823
تحلیل الجریان في نظام ثنائي الطور سائل - 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرسائل



أمیر طعمه كمال824

التحـلیـل  الالخطي لألعتاب الخرسانیة المسبقة 
الجهد  تحت تأثیر األحمال المركبة لقوى القص 

المدنيالهندسة2005ماجستیروااللتواء

حیدر دیكان درویش825

فاعلیة المطالعة النحویة في تحصیل طالبات 
معاهد إعداد المعلمات في مادة قواعد اللغة 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالعربیة

حمید شمخي غازي826

أهم المتغیرات النفسیة وعالقتها بمستوى أداء 
الضرب الساحق من المنطقة الخلفیة بالكرة 

التربیة الریاضة2008ماجستیرالطائرة للمتقدمین

827
نبیل كاظم هریبد 

الجبوري

تطور القدرات الحركیة باستخدام تمرینات خاصة 
وتأثیرها في أداء بعض المهارات األساسیة 

التربیة الریاضیة2008ماجستیرلألشبال بكرة الید
التاریخالتربیة2007ماجستیرالفكر االقتصادي عند الشیخ الطوسيكوثر حسن هندي828

829
إبتهال معز عبد 

المهدي

المكافحة المتكاملة لمرض تعفن  بذور وجذور 
Lycopersicon نباتات الطماطة

المتسبب عن الفطر      esculentum Mill
Kühn Rhizoctonia solaniعلوم الحیاةالعلوم2007دكتوراه

830
ضیاء عبد اهللا عبود 

القانون2007دكتوراهالنظریة العامة للجرائم االنتخابیة دراسة مقارنةالجابر

متمم جمال غني831

مشكالت تدریس تاریخ العرب قبل اإلسالم في 
أقسام التاریخ بكلیات التربیة في جامعات الفرات 
األوسط من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیر

832
صباح عودة عبد 
األمیر الدعمي

دراسة ثرمودینامیكیة ألنبوب حلقي حراري یعمل 
المیكانیكالهندسة2007ماجستیربالتدویر الحراري

المسرحالفنون الجمیلة2007دكتوراهبنیة الحلم في النص المسرحي العراقيإیاد كاظم طه833

زید عبد الرضا عبد834
النماذج التصادفیة لبعض خواص الماء في 

المدنيالهندسة2007ماجستیرمنطقة الفرات األوسط في العراق



فــرح حفظي حسن835

مشكالت تدریس اإلمـالء في المرحلة المتوسطة 
من وجهة نظر المدرسین والمشرفین وحلولهم 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالمقترحة لها

عباس حاكم حسین836
السمات الشخصیة للممثل المسرحي العراقي 

المسرحالفنون الجمیلة2007ماجستیروعالقتها بالدور

سامر معین خضیر837

تشخیص وتوصیف انواع بكتریا الراولتیال 
(الكلیبسیال سابقا)المعزولة من عینات سریریة 

علوم حیاةالعلوم2007ماجستیرفي الحلة

838
جمیل حبیب غازي 

منیهل

دراسة حول تطویر تحضیر سبیكة األلمنیوم 
من خالل تحسین طریقة التصنیع  (٨٠٠٩)
الموادالهندسة2008دكتوراهوالعناص السبائكیة والمعامالت السطحیة

آواز بهروز محمد839

دراسات نوعیة وكمیة لبعض المركبات 
الهایدروكاربونیة األروماتیة متعددة الحلقات 
ولمنولوجیة نهر الفرات من سدة  (PAHs)

علوم حیاةالعلوم2007دكتوراهالهندیة إلى مدینة الكفل - العراق
القانون2007ماجستیرالنظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیافـرقـد زهـیر خلـیل840

ضفاف باسم ناجي841
أثر التعّلم التعاوني في تحصیل طالبات معاهد 
طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرإعداد المعلمات في مادة قواعد اللغة العربیة

مصطفى تركي حسین842
النمذجة والسیطرة لذراع األنسان  اآللي المرنة 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیربمستوي واحد
العامالقانون2009دكتوراهنظریة التوبة في القانون الجنائيناصر كر یمش خضر843

عبیر ابراهیم یحیى844
تصمیم مودیل لطلب الماء المنزلي في مدینة 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالنجف

845
لؤي عبد الحسین 
عبود ابو العرب

اإلستجابة اإلنتقالیة للتشوهات  الكبیرة للهیاكل 
المدنيالهندسة2007ماجستیرالمعدنیة المستویة بإستخدام طریقة الخواص

حیدر محمد جواد علي846

السلوك و التصمیم األمثل للهیاكل الفوالذیة 
المجسمة المعرضة للهزات األرضیة  باالعتماد 

المدنيالهندسة2007دكتوراهعلى التحلیل الالخطي



صالح صاحب كاظم847

فاعلیة التدریس بالتقاریر القصیرة واالنترنت في 
اكتساب المفاهیم التاریخیة في مادة التاریخ 

االوربي الحدیث لدى طالبات الصف الرابع في 
طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرمعهد اعداد المعلمات

عبیر سعید زبالة848

التحلیل المرن- اللدن بطریقة العناصر المحددة 
لأللواح المعدنیة السمیكة والمعرضة ألحمال 

المدنيالهندسة2007ماجستیردینامیكیة مستعرضة

حیدر سعد جواد849
مجتمع مدینة النجف بین سنتي (١٩٣٢- 

دراسة في التاریخ االجتماعي التاریخالتربیة2007ماجستیر١٩٣٩)

محمد جواد كاظم850

التحلیل الالخطي للهیاكل الخرسانیة المسلحة 
الفضائیة تحت األثقال الدوریة متضمنا التأثیرات 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمعتمدة على الزمن.

851
أسیـــــــــل عبد الحسین 

حمیدي
شواهد الصبان ت١٢٠٦هـ في حاشیته على 

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهشرح اَألشموني دراسة تحلیلیة

حیــدر فاضـل عبیــد852
دراسة میكروبیة و سریریة على بعض حاالت 
احیاء مجهریةالطب2008ماجستیرمرض االنسداد الرئوي المزمن في مدینة الحلة

853
فرید حمد سلیمان 

النصراهللا
النقد اللغوي للقراءات القرآنیة في إعراب القرآن 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرللنحاس(ت٣٣٨هــ)

محمــد كاظــم منـتوب854

فاعلیـة تدریس الشواهـد القـرآنیـة فـي تحصیـل 
طـالب الصـف الخامـس االدبــي فـي مادة 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالجـغرافیــــة الطبیعیـة

فهد عوید عبد855
سیاسة بریطانیا تجاه الدولة العثمانیة ١٧٩٨-

التاریخالتربیة2007ماجستیر١٨٠٩

مهند جواد كاظم856
تقویم بعض المضادات الفطریة والعوامل البیئیة 
في الزجاج Trichophyton علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرفي حیاتیة الفطر

زینب كاظم جاسم857

تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف 
السادس االبتدائي في ضوء تصنیف بلوم 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرلمستویات االدراك العقلي



تابان كمال رشید858
دراسة مناعیة للمرضى المصابین بالتهاب 

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهاللوزتین البكتیري المتكرر

إیمـان عبید وناس859

الصالت الثقافیة بین الحلة ومدن الشرق 
اإلسالمي من خالل الرحالت العلمیة من القرن 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالسابع حتى نهایة القرن التاسع الهجریین

وائل جبار جوده860
طه باقر وجهوده في اآلثار والتاریخ  (١٩١٢- 

التاریخالتربیة2007ماجستیر١٩٨٤)

لمیس إسماعیل حمید861

استخدام أنموذج سكمان في التدریس وأثره  
على التحصیل واالستبقاء لطالبات الصف  

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالثاني المتوسط في مادة الفیزیاء

مهدي علي دویغر862

التوجه التنافسي وعالقته بأهم مظاهر االنتباه 
ودقة أداء المهارات األساسیة لالعبي (المواي 

المتقدمین التربیة الریاضة2007ماجستیرتاي)

مهند خشان ظلیم863
تصمیم وتصنیع عجنات روالت سحب القماش 

الموادالهندسة2007ماجستیرمن مادة مطاطیة

حیدر كاظم عماش864

non linear static and  dynar mic
analysis of laminated plates under

in-plane forcesالمدنيالهندسة2008دكتوراه

865
عقیل شهاب حسون 

المحنه

تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام التاریخ في 
كلیات التربیة جامعات الفرات األوسط في مادة 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالتاریخ األوروبي

خالدة كاظم عباس866

-G1 دراسة االنماط المصلیة الخاصة بفایروس
المعزولة من  ROTA VIRUS الروتا G2

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهحاالت االسهال الحاد لدى االطفال

سرى عبد الزهرة محسن867

دراسة أستخدام مركب العضوي (لیثیوم -
في انتاج وخواص سبائك  المنیوم هیدراید)

الموادالهندسة2008ماجستیرااللمنیوم -لیثیوم
المدنيالهندسة2008ماجستیرالتشغیل األمثل للجزء األول من المصب العامثرى رزاق868



سالم حسین حسن869

دراسة بكتریولوجیة و مناعیة لتجرثم الدم 
البكتیري عند مرضى داء السكري في مدینة 

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیركربالء

أنور جاسم محمد سارة870
تقییم المناعة الخلطیة ضد حمة الحصبة في 

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیرمحافظة النجف

انتصار فاضل حاجم871
دراسة عددیة لتغیر خصائص االحتراق لمحرك 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیراحتراق داخلي یعمل بالشرارة

872
سرى كامل محمد 

حسین

دراسة الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة لمادة 
السیرامیك الكاؤولیني المدعم بالبولي استر غیر 

الموادالهندسة2008ماجستیرالمشبع

أحمد راجح حسن873
حمایة الملحومات من التآكل  بأستعمال 

الموادالهندسة2008ماجستیرمثبطات عضویة

عودة جبار بریهي874
تحضیر مواد مطاطیة مركبة ودراسة 

الموادالهندسة2008ماجستیراستخدامها في الوسائد المتصاص االهتزازات
اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرثنائیة الذات واآلخر في شعر الّسیابعلي عبد الرحیم كریم875
التاریخالتربیة2007ماجستیرمصر وحركة عدم االنحیاز ١٩٥٥-١٩٧٠اسامة صاحب منعم876

877
حیدر عبد االمیر رشید 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007دكتوراهحوار الفنون بین المسیحیة   و االسالمالخزعلي

878
عامر حامد  محمد 

الربیعي
الذات اإلنسانیة وتحوالتها في العرض المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2008ماجستیرالعراقي

علي كریم عباس أمرة879
آل عبد المطلب وأثرهم في الحیاة العامة  حتى 

التاریخالتربیة2007ماجستیرنهایة العصر الراشدي

رافد عبد األمیر880
النواحي الفنیة لمباریات الفرق اآلسیویة في 

التربیة الریاضة2007دكتوراهنهائیات كأس العالم بكرة القدم ٢٠٠٦

881
أشرف عدنان حسن 

الموسويّ 

التوجیه الصرفّي للقراءات القرآنیة  في فتح 
ت ٦٤٣هـ  الوصید في شرح القصید للسَّخاوّي (

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیر)

طالب حمادي حسین882

السید محمد مهدي القزویني ودوره االجتماعي 
واالقتصادي والسیاس (١٨٤٦– ١٩١٦م)

التاریخالتربیة2007ماجستیردراسة تاریخیة



رواء عبد الكاظم883

Study of Impregnation Process
for Preparation of Short fiber

Reinforced Epoxy Composites for
Air Frame Structures

الموادالهندسة2008ماجستیر

حیدر عبد علي884
- هـ ) ت١٨٠ ظواهر شكلیة في كتاب سیبویه(

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیردراسة أثرها في توجیه التركیب النحوي -

885
ساهرة علیوي حسین 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرالمكان في شعر ابن زیدونعلوان

عمار عماد كاظم886

تحضیر مواد مطاطیة مركبة كوسائد تحمیل 
للجسور ودراسة بعض خواصها الفیزیائیة 

الموادالهندسة2007ماجستیروالمیكانیكیة

887
محمد حسین ادریس 

سلمان

قبیلة طیِّئ وأثرها في الحیاة العامة حتى نهایة 
دراسة  العصر الراشدي  (٤٠هــ / ٦٦٠م)

التاریخالتربیة2007ماجستیرتأریخیة

أحمـد عبــــــاس جاســــــم888
تقـییـم مقاومــة طبــقة األكـسـاء األسفـلتیـــة  

المدنيالهندسة2008ماجستیرللتشـقات األنعكاسیة
الخاصالقانون2007ماجستیرااللتزام بالضمان في عقد المقاولةمحمد عدنان باقر889
المسرحالفنون الجمیلة2007ماجستیرالعنوان ودالالته في النص المسرحي العراقيعلي رضا حسین890

891
ناجي مطشر عزت 

البدر

أثر تمرینات مقترحة لتطویر اإلدراك الحس – 
حركي واتخاذ القرار بأداء مهارتي المناولة 

التربیة الریاضة2008ماجستیروالتصویب لالعبي كرة الید للشباب

ماهر عبد اهللا سلمان892

أثر الطریقة المختلطة  في  تطویر بعض 
المتغیرات الكینماتیكیة و تعلم وٕانجاز الطالب 

التربیة الریاضة2008ماجستیربفعالیة الوثب الطویل



893
وسام ریاض حسین 

عباس

تأثیر األسلوبین الذاتي والتعاوني في تطویر 
أداء البرنامج الحركي واهم مظاهر االنتباه 

التربیة الریاضة2008ماجستیرلمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

894
إدریس حمد هادي 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرالتعلیل الصرفي في كتاب سیبویهالموسوي

ماجد حمید مرزه895

نقل أثر التعلم المتبادل لمهارة اإلرسال بین 
لعبتي التنس األرضي والكرة الطائرة بحث 

سنة  (١٦ - تجریبیعلى المبتدئین بأعمار (١٤
في مركز شباب الوحدة الریاضي [محافظة 

التربیة الریاضة2008ماجستیركربالء

896
محمد مطر عراك 

العجیلي

تقویم  بعض المؤشرات البدنیة والمهاریة 
والفسیولوجیة على وفق تصنیفات بدنیة   
سنة التربیة الریاضیة2008دكتوراهلالعبي كرة القدم بأعمار (١٤-١٧)

897
محمد صبري عبد 

األمیر
القوة القاهرة وأثرها في المسؤولیة العقدیة -

الخاصالقانون2007ماجستیردراسة مقارنة –

رحاب عیدان كاظم898

تأثیر عنصري الرصاص والنیكل في تركیب 
األنسجة وبعض المؤشرات البایولوجیة في 

Phaseolus aureus) نباتي الماش
(.Zea mays L)والذرة (.Roxbعلوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه

899
رؤى صادق محمود 

العكا م

عالقة الذكاء بالتحصیل 
في مادة اإلنشاء التصویري

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیر

900
سناء عبد األمیر عبد 

عباس

العقلیة واإلدراكیة ـ  إنموذج تقویم القدرات (
 ( ـ ١١ لتالمذة االبتدائیة بأعمار ( ٩ الحركیة )

التربیة الریاضة2007دكتوراهسنة
الرسمالفنون الجمیلة2007دكتوراهاألنساق الفنیة وتحوالتها في الرسم  الحدیثرنا حسین هاتف901
اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهالتشیع في الشعر األندلسيعیسى سلمان درویش902



903
وسام صالح عبد 

الحسین

تنوع الممارسة لتعمیم البرامج الحركیة وأثره في 
تعلم بعض المهارات األساسیة لالعبین األشبال 

بالریشة الطائرة   
التربیة الریاضة2008ماجستیر

انمارفالح دیكان904
خصائص التشوه الدائمي للترب السطحیة 

المدنيالهندسة2008ماجستیرباستخدام فحص األحمال المتكررة

905
نورس نوماس شاطي 

عبید

نموذج عددي ثنائي البعد للتلوث الحراري من 
مصادر نقطیة أحادیة في أالنهارعند أعماق 

المدنيالهندسة2007ماجستیرطرح مختلفة

نجاة مطرعریبي906

دراسة نسجیة وفسلجیة لتأثیر فلورید الصودیوم 
في األعضاء التناسلیة الذكریة والغدة الدرقیة 

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهلذكور الجرذان البیض

907
علي محمد حسین 

یوسف
تحلیل دینامیكیة أألقمار الصناعیة ذات البرم 

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرالمزدوج ألمحتواةعلى مخمد ترنحي

سعد مظلوم عبد اهللا908
دراسة  ضمانات حریة ونزاهة االنتخابات (

العامالقانون2007ماجستیرمقارنة )

خالد كریم شدهان909
سلوك القبات الخرسانیة المسلحة  المقواة  

المدنيالهندسة2008دكتوراهبصفائح من الیاف الكاربون البولیمریة

غیداء جهادي محمد910

دراسة دور داء المقوسات، فیروس تضخم 
الخالیا واألجسام المضادة للدهون المفسفرة في 

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیرحاالت اإلجهاض في مدینة الحلة

آالء علي عبود سعید911
األبعاد المفاهیمیة والجمالیة للدادائیة 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیروانعكاساتها في فن  ما بعد الحداثة

رنا فالح یوسف912
التحلیل الدینامیكي الالخطي بطریقة العناصر 

المدنيالهندسة2006ماجستیرالمحددة للمنشآت الخرسانیة المنحنیة
اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهاللُّغات في ُكُتب َغریِب الَحدیثِ كاظم فضیل شاهر913

نوفـل نـزار محمـد914
إستبیان التصمیم األمثل لمنشأ جناح طائرة 

تحت تأثیر أحمال قصور ذاتي (GTX)المیكانیكالهندسة2007ماجستیر
اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرلغة الشعر عند أحمد مطرمسلم مالك بعیر915



موسى خابط عبود916
قضایاه  أدب اإلمام الحسین (علیه السالم)

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرالفنیة والمعنویة

917
سندس سلیم عبد 

الرحمن

منهج تدریبي وأثره في تنمیة القوة السریعة 
واالنجاز في المستویات الرقمیة للطالبات 

التربیة الریاضة2008ماجستیربالوثب الطویل

عهود ثعبان یوسف918

دراسة بنیویة  رسائل اإلمام علي (علیه السالم)
تكوینیة

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیر

فارس عزیز مسلم919
 – خصائص األسلوب في شعر الجواهري١٩٢٠

اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراه١٩٨٠

قتیبه حسین محمد920
تصنیع مرشح من الكربون المنشط إلزالة 
الموادالهندسة2008ماجستیراوكسید الكروم وصبغة الشاي من الماء

فراس محمود محسن921
األبعاد النفسیة في الرسم التعبیري الحدیث

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیر

922
عبدالرحیم كاظم عبد 

علي
استقصاء بعض السبائك التي تستعید شكلها 

الموادالهندسة2007دكتوراهفي أنظمة الفضاء
اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرقصار السور: دراسة أسلوبیةكریم طاهر عباس923

شیماء حلیم ناجي924
جمالیات االشكال التراثیة في الرسم العراقي 

التشكیليالفنون الجمیلة2007ماجستیرالمعاصر

925
سمیر ورد حنتوش 

الجبوري
تأثیر المرجعیات الفكریة واالجتماعیة على 

المسرحالفنون الجمیلة2008ماجستیرنصوص إبسن المسرحیة

جواد طالب عبودي926
المقاومة القصوى للهیاكل الفضائیة الخرسانیة 

(FRC)المدنيالهندسة2008دكتوراهالمسلحة والمقوات بالـ

927
غسق ابراهیم محمد 

امین
دراسة ألروطان في ألتبلیط ألمرن بإستعمال 
المدنيالهندسة2007ماجستیرطریقة ألعناصر ألمحددة للمرونة-أللزجة

928
زینب سامي عبد 

المطلب
األبعاد الفكریة والجمالیة   لآلنیة ألخزفیة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیراإلغریقیة
المدنيالهندسة2008ماجستیرالتنبؤ بمعامل مرونة الخلطة اإلسفلتیةطارق حسین عبیس929

930
تغرید عبد األمیر 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرآیات الخوف في القرآن الكریم دراسة فنیةمرهون



أكرم رشید حسن931
التحلیل الالخطي لأللواح المطویة الخرسانیة 
المدنيالهندسة2007ماجستیرالمسلحة بواسطة طریقة الشرائح المحددة

ریاض رحیم ثعبان932

الّتوجیه الّنحوّي للقراءات القرآنّیةعند السَّخاوّي 
فتح الوصید في  في كتابه ( هـ ) ت ٦٤٣ )

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرشرح القصید )

احمد عامر محمد علي933

تأثیر تمرینات خاصة في تطویر بعض القدرات 
البصریة ودقة المهارات الهجومیة بكرة السلة 

سنة (١٧ – التربیة الریاضة2008ماجستیرلالعبین بأعمار (١٥

شیرین قاسم عبد الرضا934

التحلیل الدینامیكي المرن-اللدن للمسنمات 
الحدیدیة المستویة ذات التشوهات الكبیرة  

المدنيالهندسة2007ماجستیرباستخدام طریقة الخواص الحدیة

مشتاق طالب كریم935

تأثیر التغذیة اإلضافیة الصناعیة في إنتاج 
الملكات وفي بعض النواحي الوظیفیة لعامالت 
 .Apis mellifera L نحل العسل المحلي

(Hymenoptera: Apidae)علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه

میسلون زهیر حسین936
تقویم اإلشراف العلمي على طلبة الدراسات 
التربیة الریاضة2008ماجستیرالعلیا في كلیات التربیة الریاضیة في العراق

937
علي عبد الحسین 

محمد
التحلیل الالخطي و التصمیم األمثل للمنشآت 

المدنيالهندسة2008ماجستیراللوحّیة والقشرّیة الخرسانیة المسلحة

أحمد عبد األمیر938

من قبلثأثیـر تمرینات خاصـة وفق بعض 
المتـغیرات البیومیكانیكیة في تطویر أداء مهارة  
االمامي والخلفي  الضرب الساحق المواجه (

التربیة الریاضة2008دكتوراه)بالكرة الطائرة للشـباب

فاضل عبد فیضي939

تقویم المعرفة التركیبیة للتدریس وفق متغیرات 
الجنس والخبرة والمؤهل العلمي لمعلمي 

ومعلمات التربیة الریاضیة في محافظات الفرات 
التربیة الریاضة2008دكتوراهاألوسط

حسین عبد الزهرة940

القیمة التنبؤیة لألداء المهاري بداللة القدرات  
الحركیة وتقدیر ألذات المهاریة لناشئ الكرة 

سنة ( التربیة الریاضة2008دكتوراهالطائرة بأعمار (١٤-١٦



رحـاب  خضـیر عبــادي941
األبعاد المفاهیمیة  والجمالیة للمهمش في فن 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008دكتوراهما بعد الحداثة

نداء عدنان محمد942
دراسة تصنیفیة لبعض أنواع الجنس  

في العراق (Compositae)Centaurea L.علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه

إیمان محمد943
تحضیر مزیج بكتیري محلي كنموذج للتحلل 
علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهالحیوي للمخلفات النفطیة في مصفى الدورة

ندى خزعل كاظم هندي944

دراسة لبعض الخصائص للبكتریا المعزولة من 
حاالت  اإلصابة بالتهاب اإلذن الوسطى في  

علوم الحیاةالعلوم2008ماجستیرمحافظة بابل

جیهان غني كاظم هبة945

بناء وتطبیق برنامج لتنمیة المهارات التدریسیة 
الالزمة لطلبة قسم التاریخ / المرحلة الرابعة في 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیركلیة التربیة/جامعة بابل

محمد عبادي عبد946

تأثیر تدریبات السرعة الخاصة في تطویر قدرات 
التحمل الخاص وبعض المؤشرات الفسیولوجیة 

وأنجاز ركض ٨٠٠م للناشئین 
" بحث تجریبي "على راكضي أندیة محافظتي 

م الناشئین  كربالء والنجف لركضة ٨٠٠
للموسم الریاضي ٢٠٠٦

التربیة الریاضة2007دكتوراه

وائل عبد االمیر947
التحلیل النحوي عند ابن هشام االنصاري 

اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراهالمتوفي سنة (٧٦١)هـ

948
عبیر محمد عبد 

األمیر محمد
تأثیر استخدام مثبطات التآكل على خواص"

المدنيالهندسة2008ماجستیر"الخرسانة ومدى فاعلیتها
التاریخالتربیة2008ماجستیرمحمد باقر الصدر .. دراسة تأریخیة.أمیرة سعید زبالة949



عبیر فوزي مراد950

Penicillium التأثیرات السمیة للفطرین
Penicillium digitatum و italicum

في بعض المعاییر الفسیولوجیة والكیموحیویة 
والنسجیة لذكور الجـرذ األبیـــض  وٕامكانیــــة 

السیطـرة علیهـما فــي المـــــــخزن
علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراه

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهالكینونة في الشعر العربي في العصر اُألمويرفاه علي نعمة951
المدنيالهندسة2008ماجستیرمحاكاة جریان المیاه الجوفیة في مدینة كربالءنبیل  محمد حسین952
اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراهالرؤیا في شعر یوسف الصائغسلیمة سلطان نور953

954
شیماء عبد الزهرة 

نعمان ذرب
علة كثرة االستعمال في كتاب سیبویه دراسة 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرلغویة  - نحویة

علي خضیر عبیس955

تأثیر منهج تعلیمي باستخدام وسائل تعلیمیة 
مساعدة في تطویر مرحلتي النهوض والطیران 
بالخطوات ومؤشر النقل الحركي في فعالیة 

التربیة الریاضة2007دكتوراهالوثب الطویل للشباب
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالتفكیكیة وتطبیقاتها في فـن مابعد الحداثةحمدیة كاظم روضان956

ذوالفقار حبیب حسین957

تأثیر أمالح الكبریتات الموجودة في الركام 
الناعم على بعض الخواص المیكانیكیة 

المدنيالهندسة2008ماجستیرللخرسانة  ذاتیة الرص
التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیرالتغریب في الخزف العراقي المعاصرأطیاف علي نجم958

نادیة منعم عبد الحسین959
تشققات انكماش الجفاف في خرسانة عالیة 

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمقاومة

فالح حسن عبد اهللا960

تأثیر  التدریب الالهوائي في كفاءة بعض 
المنظمات الحیویة والمتغیرات البیوكیمیائیة  
التربیة الریاضة2008دكتوراهلتطویر  التحمل  الالكتیكي لالعبي كرة السلة

حازم عبودي كریم961
جمالیات االعمال  الفخاریة النحتیة في 

التشكیليالفنون الجمیلة2007ماجستیرحضارتي العراق ومصر  القدیمتین

قاسم عبود فالح962
دراسة عن بعض المستضدات السرطانیة 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرسرطان الثدي



فراس كسوب راشد963

أهم المتغیرات الكینماتیكیة لمهارة الضرب 
الساحق العالي وعالقتها بالدقة وفق مراكز 

التربیة الریاضة2008ماجستیراللعب بالكرة الطائرة للمتقدمین
العامالقانون2007دكتوراهحدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادیةحبیب إبراهیم حمادة964

عوني هادي عبود965
األبعاد الجمالیة لتوظیف الحرف في فن ما بعد 

التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیرالحداثة

966
زین العابدین عواد 

كاظم الكردي
جرائم اإلرهاب المعلوماتي وبعض تطبیقاته في 

العامالقانون2008ماجستیرالقانون العراقي

حیدر حسین علي967
اإلختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على 

العامالقانون2008ماجستیرمتن الطائرات

968
مؤید عبد الحسن 
محمد علي زاهد

تمتین البولي اثلین العالي الكثافة بالمطاط 
الموادالهندسة2008ماجستیروتقویته بااللیاف الزجاجیة

969
سهام عبد المنعم عبد 

الرسمالفنون الجمیلة2008دكتوراهالعملیات  االدراكیة  وتطبیقها في الرسم الحدیثالحسن

970
الطالبة أولیاء جبار 

صاحب
النظـام القانـــوني للمحكمـــة الجـنائـیة العــــراقیة 

دراسة موازنة )) العامالقانون2008ماجستیرالعـلـیـــا ((

فاضل عبیس راشد971
 - التطورات السیاسیة في افغانستان  ١٩٧٣

التاریخالتربیة2008ماجستیر١٩٧٩

972
میادة محمود حسین 

الشربتي
السلوك الهورموني والتغیرات االلكترولیتیة لدى 
الطب2008ماجستیرالنساء الحوامل اللواتي یعانین من حالة الوحام

الكیمیاء الحیاتیة 
السریریة

نبیل لطیف الصفار973
خواص بعض سبائك الفضاء  الخفیفة والمواد 

الموادالهندسة2008دكتوراهالمركبة بدرجات الحرارة العالیة

الرسمالفنون الجمیلة2008ماجستیرالسمات الفنیة بین رسوم األطفال والفطریینتغلب عبد المولى جلیل974
الرسمالفنون الجمیلة2007دكتوراهالعدمیة وانعكاساتها في رسم ما بعد الحداثةمنذر فاضل حسن975

عقیل حمید عودة976

تأثیر أألسلوب الهرمي التنازلي المستمر في 
تطویر القوة العضلیة لرباعي ذوي االحتیاجات 

التربیة الریاضة2008ماجستیرالخاصة المتقدمین



حمزة عالوي مسربت977
التحوالت االسلوبیة في رسوم  بیكاسو  بین  

الفنون الجمیلة2008ماجستیرالذاتي والموضوعي

صبا علي حسن978
جمالیة التشكیل الفني ألسطورة جلجامش في 

التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیرطبعات األختام العراقیة القدیمة

عمار حسن عبد الرضا979

تأثیر  منهج عالجیي  وتأهیلي الصابة التحمیل 
العالي للوتر االخیلي لالعبي المنتخبات الوطنیة 

التربیة الریاضة2008ماجستیرلبعض فعالیات العاب القوى في العراق
الرسمالفنون الجمیلة2008دكتوراهإشكالیــــة الحریـــــة في الرسم الحدیثسلوى محسن حمید980

محمد نعمة حسن981

التفاؤل والتشاؤم الریاضي وعالقته بتحقیق 
االهداف والهویة الریاضیة واالنجاز لدى العبي 

التربیة الریاضة2008دكتوراهالعاب القوى

حیدر هاتف كریم982

STABILITY OF CONCRETE
GRAVITY DAMS WITH
INTERMEDIATE FILTERالمدنيالهندسة2008ماجستیر

إیهاب داخل حسین983

تأثیر تدریبات السرعة الحرجة وفقًا للطاقة 
الحركیة في تطویر بعض المتغیرات البدنیة 
والوظیفیة والبیومیكانیكیة وانجاز فعالیة 

التربیة الریاضة2008دكتوراه٥٠٠٠م للمتقدمین

984
یعرب سعد عبد الجلیل 

الحمودي
التغیرات الموسمیة الكیموحیویة وهرمونات 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهالتناسل وأنسجة األرحام في النوق وحیدة السنام

عالء إبراهیم محمود985
االلتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البناء 

B.O.Tالقانون2008ماجستیروالتشغیل ونقل الملكیة

مازن  هادي كزار986

االعتیادي والبطیئ ) تأثیر اسلوبي العرض (
في تعلم بعض  المباشر والمؤجل ) والتنفیذ (
مهارات الریشة الطائرة وانتقال اثره  الى بعض 

التربیة الریاضة2008دكتوراهمهارات التنس  االرضي



عمار مكي علي987

منهج تدریبي باستخدام  جهاز مساعد على 
وفق  متغیرات االنطالق المیكانیكیة واثره في 
تطویر القدرة االنفجاریة واالنجاز كرماة الرفع 

التربیة الریاضة2008دكتوراهالشباب

رعد عبد االمیر فنجان988

التماسك  االجتماعي - الحركي وسلوك 
المنافسة وعالقتها بنتائج الفرق لدى  العبي 

التربیة الریاضة2008ماجستیركرة السلة المتقدمین

احمد مالك  حمود989

بناء  وتعیین  مقیاس مستوى  الطموح 
الریاضي  لالعبي االلعاب الفرقیة  باعمار 
سنة لبعض محافظات الفرات  (١٨- ٢٢)

التربیة الریاضة2008ماجستیراالوسط

990
اسعد حسین عبد 

الرزاق

تاثیر  تمرینات التربیة الحركیة  في تطویر  اهم 
المهارات  االساسیة  والقدرات الحركیة  

سنوات التربیة الریاضة2008ماجستیرلالطفال  ماقبل المدرسة بعمر (٤-٥)

مي علي عزیز991

المحددات االساسیة لقبول الطلبة في كلیات 
التربیة الریاضیة واقسامها في جامعات الفرات 

التربیة الریاضة2008ماجستیراالوسط في جمهوریة العراق

هدى جالل محمد992

بناء وتطبیق برنامج ارشادي في االتجاه 
النفسي نحو التربیة الریاضیة لطالبات الرابع 

التربیة2008دكتوراهاالعدادي في مركز محافظة بابل
العلم النفس 

التربوي

وسام ناجي حسن993
دراسة ألزحف في اتجاهین للمواد المركبة ذات 

الموادالهندسة2008ماجستیرأألنسجة المحاكة

994
حنان سلمان حسن 

حمد
بعض أوجه المناعة الموضعیة والجهازیة 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهللجراثیم المصاحبة للحروق الجلدیة

أمیرة محمد علي جاسم995

تأثیرات  عقار الدیسفیرال ونبات الشاي األخضر 
على بعض المتغیرات البایوكیمیائیة في األرانب 

الكیمیاء الحیاتیةالعلوم2008دكتوراهالمستحث فیها داء السكري وفرط الحدید

عامر عبد الحسین996
تاثیر االسلوبین التبادلي والتخمین بحضور 
التربیة الریاضة2008دكتوراهالزمالء في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة



أحمد عباس علي997
المعالجات األسلوبیة والتقنیة في الرسم 

الرسمالفنون الجمیلة2008ماجستیرالتكعیبي وأثرها في فنون الحداثة

میثم حسن998
اثر االلعاب الصغیرة في تطویر االدراك  الحسن 
سنوات التربیة الریاضة2008ماجستیر- حركي لدى اطفال  الریاض بعمر (٥)

اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراهاإلحالُة في القرآِن الكریمِ عباس علي حسین999

محمد یاسر مهدي1000

تاثیر برامجیات الحاسوب في تعلم المناولة 
الصدریة والتهدیف من الثبات للطالبات بكرة 

التربیة الریاضیة2008دكتوراهالسلة
اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرمقیِّدات الفعل الزمنیة في التعبیر القرآنيفالح حسن كاطع1001

حسنین جمعة عصري1002

اثر تمرینات خاصة في تطویر التوافق  الحركي 
ودقة اداء بعض المهارات االساسیة  الهجومیة 

سنة التربیة الریاضة2008ماجستیرلالعبي كرة السلة باعمار (١٣-١٥)
- ١٨٤٨علي جواد كاظم1003 التاریخالتربیة2008ماجستیرایران في عهد عمر شاه ١٨٣٤

حسام سعید1004

تاثیر منهج تدریبي في تطویر بعض القدرات  
الحركیة والمهارات االساسیة والتطبیقات  

التربیة الریاضة2008دكتوراهالهجومیة لالعبي خماسي كرة القدم الشباب

سعد تایه عبد فلیح1005

تدریبات فترة االستشفاء بین التكرارات وفق 
معدل النبض والزمن واثرها في تطویر السرعة 

التربیة الریاضة2008ماجستیرالخاصة وانجاز عدائي ٢٠٠م للناشئین
العامالقانون2008ماجستیرالعنف العائلي في القانون الجزائيزینب وحید دحام1006

زینب طارق حسین1007

في التحصیل وتنمیة  أثر برنامج (الكورت)
التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العام 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرفي مادة األدب والنصوص

1008
حیدر عبد الحسین 

عزیز
بعض التغیرات الدمویة  والكیمیوحیویة  لمرضى 

الفسلجةالطب2008ماجستیرالحروق

المسرحالفنون الجمیلة2008دكتوراهالظواهر االجتماعیة في النص المسرحي الحليعالء جبار مشكور1009
الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرنظریات في التقریب الرتیبسكینه عبدا هللا لیلو1010



حامد خضیر حسین1011
أثر التنویم المغناطیسي في أداء التالمیذ في 

الرسمالفنون الجمیلة2008دكتوراهالرسوم التوضیحیة

عروبة شافي عرط1012
التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد 

العمالقانون2008ماجستیر(دراسة مقارنة)
المدنيالهندسة2008ماجستیرتخفیض منسوب المیاه في مدینة بابل القدیمةرند سامي كامل1013
التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیرجدل التقنیة في جمالیة الفن الرقمينمیــر عمــاد صــاحـب1014
العامالقانون2008ماجستیرالنظام القانوني لعقد شراء الحقوق التجاریةمحمد عبد حمادي1015

1016
زینب محمد عبد 

المحسن
تثبیط ألتآكل بألفنادیوم ألحاصل في مراجل حرق 

الموادالهندسة2008ماجستیرألوقود باستعمال أوكسید ألمغنیسیوم

خالد شاكر حسین1017

تأثیر المقتربات الخططیة في تطویر اداء بعض 
المهارات األساسیة والتصرف الحركي لدى 

التربیة الریاضة2008ماجستیرالعبي كرة الید الناشئین

رشا علي طه1018
تأثیر استخدام مادة البورسلنایت على أداء 

المدنيالهندسة2008ماجستیرمعالجة المیاه ومیاه المجاري

جنـان محـمد عبـد1019

تقویم مستوى تحصیل طالبات معاهد إعداد 
المعلمات في مادة أصول تدریس المواد 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیراالجتماعیة

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرالخطاب في نهج البالغة دراسة موضوعیة فنّیةإیمان عبد الحسن علي1020

وضاح عبد علي عباس1021
المضامین الفكریة في نصوص داریو فو 

المسرحالفنون الجمیلة2008ماجستیرالمسرحیة
الخاصالقانون2008ماجستیرتجزئة العقدعبد االمیر چفات1022

نسرین عباس خضیر1023

تقصي  أداء الطلبة العراقیین دارسي اللغة 
االنجلیزیة لغة أجنبیة في استعمال  األدوار 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالداللیة للمفعول

سهاد مجید عبد األمیر1024

أثر استخدام أنموذج جیرالك وأیلي في اكتساب 
المفاهیم االحیائیة واستبقائها لدى طالبات 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالصف الخامس العلمي

عقیل رشید عبد الشهید1025
األداء التعبیري لدى طلبة كلیات التربیة واآلداب 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرفي الفرات األوسط / دراسة موازنة



رواء كاظم راهي1026
المسؤولیة المدنیة ألدارة المستشفى عن أخطاء 

الخاصالقانون2008ماجستیراألطباء العاملین فیها

حسین محمود جاسم1027
دراسه نظریه وعملیه النتقال الحرارة بالتوصیل 

المیكانیكالهندسة2008ماجستیرفي األوساط المسامیة
العامالقانون2008ماجستیرالشرط المألوف في العقد ((دراسة مقارنة))سهیر حسن هادي1028

ضیاء محمد مهدي1029
حول أنماط معینة من التقارب في فضاءات 

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرالتبولوجیا

سوسن عبد الستار1030
دراسة نظریة وعملیة النتقال الحرارة و جریان 

المیكانیكالهندسة2008ماجستیرمائع  خالل انبوب

مؤید منغر  الشمري1031

تحلیل أداء طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة 
االنجلیزیة  لغة أجنبیة في استعمال أدوات 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالربط المتالزمة

1032
عبد الحمید قحطان 

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرحول سالسل ماركوف الضبابیةعبود

1033
أیاد صاحب حمادي 

علي

تقویم أداء خریجي قسم العلوم األجتماعیة / 
كلیة التربیة األساسیة / جامعة بابل في ضوء 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیركفایاتهم التعلیمیة

أوس رزاق هادي1034
أثر تدریس قواعد اللغة العربیة وظیفیًا في 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرتحصیل طالب الصف الرابع العام

رسل عاصم عبود1035

تقویم  أداء طلبة الجامعة العراقیـیـن  دارسي 
اللغة اإلنجلیزیة لغة أجنبیة   في استعمال 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرأدوات الربط التلخیصیة

1036
هبة موسى حنتوش 

األعرجي

أثر استخدام إستراتیجیتي األحداث المتناقضة 
واألسئلة التعلیمیة في اكتساب المفاهیم العلمیة 
لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة 

طرائق تدریسالتربیة2009ماجستیرالعلوم العامة

نادیة حسن كاظم1037

العالقة بین مضادات االكسده الكلوتاثیون 
والكلوتاثیون – اس – ترانسفیریز وسكر 

الطب2008ماجستیرالفیوكوز كداالت ورمیة لمرضى سرطان الثدي
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة



1038
أسماء عبد الكاظم 

مهدي
حریة الموظف العام في التوقف عن العمل 

العامالقانون2009ماجستیر(دراسة مقارنة)

1039
مساعد محمد علي 

مهدي

طالء الزجاج بمواد سیرامیكیة ذات صفة 
انتقائیة للحمایة من اإلشعاع الحراري

الموادالهندسة2008ماجستیر

هدى محمد سلمان1040
تقییم سریع لالثر البیئي  لبعض الصناعات في 

المدنيالهندسة2008ماجستیرمنطقة الفرات االوسط

حیدر محمد هناء حمید1041
مستوى طلبة قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیر/ جامعة بابل في قراءة النصوص القرآنیة

ضیاء كریم حسین1042

استقصاء الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة  
العراقیین الدارسین اللغة االنكلیزیة  لغة اجنبیة 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرفي تفسیر التلویح الحواري

1043
اخالص حاتم عبد 

األمیر

تأثیر خالت السایبروتیرون في الكفاءة 
التناسلیة والتخصیبیة في ذكور الجرذان البیض 

Rattus rattusعلوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه

بهاء احمد حسن1044

تأثیر المستخلص المائي لبذور الكمون وحبة 
acid  Naphthalenالبركة ومنظمي النمو

في انبات ونمو  Cinnamic acidوacetic
علوم الحیاةالعلوم2008ماجستیربادرات الشعیر والرویطة والماش

بشار فؤاد عباس1045

أثر النشاط البشري في التباین   الزماني 
دراسة تحلیلیة  والمكاني لتلوث میاه شط الحلة (

الجغرافیةالتربیة2008ماجستیرفي جغرافیة البیئة )

عالء خلدون1046
تأثیر إستراتیجیات التعلم التعاوني في تعلیم 
التربیة الریاضة2008دكتوراهرفعة الخطف وبعض المهارات في كرة السلة

حوراء احمد شاكر1047
دراسة  عرض العفــــــــو على المتــــــــهم ((

العامالقانون2008ماجستیرموازنـــــة))



فرح محمد رضا حمزة1048

اثر استخدام أنموذج دورة التعلم في تنمیة 
عملیات العلم األساسیة والتحصیل لدى طالبات 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء

1049
ابتسام حسین محمد 

سعید

فاعلیة التدریس بالعصف الذهني في تحصیل 
طالبات الصف الثاني معهد إعداد المعلمات في 
منطقة الفرات األوسط في  مادة التاریخ الحدیث 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیروتنمیة التفكیر أالبتكاري لدیهن

سوسن حسن كاظم1050
دراسة بعض االنزیمات االیضیة للبیورینات 

الطب2008ماجستیرلمرضى الفشل الكلوي
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة
التاریخالتربیة2003ماجستیرالعالقات العراقیة التركیة١٩٨٠-١٩٩٠حامد محمد طـه أحمد1051

1052
فاطمة عبد العزیز عبد 

الرسول
ابعاد شخصیة المراة في مسرحیات اوغست 

المسرحالفنون الجمیلة2008ماجستیرسترندبرغ

عباس  مهدي1053

تاثیر تدریبات القوة وفقًا لمدیات المفاصل 
العامة في تطویر بعض الصفات البدنیة 

والقدرات الحركیة والمهاریة لالعبین الشباب 
التربیة الریاضة2008دكتوراهبالكاراتیه

1054
لمى عامر محمود 

ناجي
الحمایة الجنائیة لوسائل االتصال (دراسة 

العامالقانون2008دكتوراهمقارنة)

1055
االء حسین محمد 

حسین
الفضل بن ٌدكـَْین ومرویاته التاریخیة في بعض 

التاریخالتربیة2007ماجستیركتب التراجم ومصنفات الحدیث

1056
عالء حسین علي عبد 

زایر
اثر الصیاغة القانونیة في القوة الملزمة 
الخاصالقانون2008ماجستیرلمستندات ماقبل التعاقد- دراسة مقارنة -

حسن كامل جاسم1057
حول السلوك الفوضوي ألنظمة التفرع المحلیة

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیر

1058
سمیر سوادي حمود 

الجبوري

بعض المتغیرات الفسلجیة والمناعیة المتزامنة 
مع التهاب الكبد الفیروسي نوع "ب" المزمن

في محافظة بابل 

الطب2008ماجستیر
علم وظائف 
االعضاء



امجد حسن عباس1059

A Study of Some
Physiological and Immunological
Changes of Asthmatic Patients in

Babylon Province
فسلجةالطب2008ماجستیر

اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراهتعلق شبه الجملة في نهج البالغةَمحُمود َعبد َحمد1060

وصال مؤید خضیر1061
أثر العصف الذهني في تحصیل طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالخامس األدبي في مادة البالغة

اسیل كامل شاكر1062
بعض جوانب التغیرات الفسلجیه للمرضى 

فسلجةالطب2008ماجستیرالمصابین بالفشل الكلوي

1063
حسنین عبد األمیر 

رشید
تصامیم المشاهد التصویریة في الخزف 

التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیراإلسالمي
التشكیليالفنون الجمیلة2009ماجستیرالنمذجة وأثرها في تطویر المهارات التمثیلیةوسام أحمد شهاب1064

الخاصالقانون2009ماجستیرمسؤولیة الشركة األم عن دیون الشركات الولیدةنواف علي خلیف1065

علي عبد الحسین حـداد1066
الَنْقــُد الَعُروضـي ِعْنـَد الَعـــَرب َبْیَن النظریِة 
اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهوالتطبیِق حتى نهایة القرن السابع الهجري

بیداء كاظم فرج1067
المنافسة غیر المشروعة لإلعالنات التجاریة 

الخاصالقانون2008ماجستیر(دراسة مقارنة)

صفاء هاشم راضي1068
المنیوم – كاربید  تحضیر وتقیم أداء مادة (

متدرجة الخواص الموادالهندسة2008ماجستیرالسلیكون  )

حسن هادي عبد الكاظم1069
األبعاد المعرفیة والجمالیة للمالمح الصوفیة في 

الرسمالفنون الجمیلة2008ماجستیررسوم مالیفتش

نوفل زهیر وهیب1070
تصنیع مرشحات سیرامیكیة من زجاج الصودا-

الموادالهندسة2008ماجستیرالیم مع الرمل المحلي
المدنيالهندسة2009ماجستیرتحلیل سجالت االمطار والتبخر في بابلمعمر حازم علي1071

رشا موسى محمد1072
حمــــایـــة حــــــــق المــــــــؤلف فـي العالقات 

الخاصالقانون2008ماجستیرالخاصة الدولیة



رشا اكرم موسى1073
الخصائص الفنیة للزخارف اإلسالمیة في 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالخزف الفاطمي

1074
میثاق طالب عبد 

حمادي
النظام القانوني لعقد الترخیص باستعمال 

القانون2009ماجستیرالعالمة التجاریة (دراسة مقارنة)

محمد جسام محمد1075
االنكماش للجدران ذات القواعد المقیدة 
المدنيالهندسة2009ماجستیرالمصنوعة من خرسانة عالیة المقاومة

المدنياالهندسة2009ماجستیراداء سطح التبلیط وعالقته بخواص الموادسالم عادل مطلق1076

نبیل جواد حسن1077
بعض المشاكل في اإلحصاء الجبري حول 

الریاضیاتالتربیة2009ماجستیرالنماذج الفایلوجینیة

علي هادي عظیم1078

التحـلیـل  الالخطي لألعتاب الخرسانیة المسلحة 
مع وحدات خرسانیة مطمورة مسبقة الصب و 

المدنيالمدني2009ماجستیرالجهد

ثناء محمد جودة1079

دور حالة اإلجهاد التاكسدي بواسطة
جذور األوكسجین الحرة

في تطور مرض سرطان المثانة
فسلجةالطب2009ماجستیر

1080
التحلیل العملي لمركب في موقعه األصلي    أوهام جمعة سلمان

أأللمنیوم _  سیلكون ) الموادالمواد2009ماجستیرلسبیكة ألیوتكتك(

1081
علیاء هاشم ذنون 

محمد

فقهاء المالكیة
دراسة في عالقاتهم العلمیة في االندلس والمغرب
حتى منتصف القرن السادس للهجرة / الثاني 

عشر للمیالد
الفلسفةالتربیة2003دكتوراه

نجاح فاهم صابر1082

المعنى 
في تفسیر الكشاف للزمخشري

اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراه



حیدر بالش جبر1083

تأثیر أسلوبین للتدریبات الهوائیة في تطور 
بعض المؤشرات  الوظیفیة والكیمیائیة والنشاط 

الكهربائي  العضلي واإلنجاز لدى راكضي 
التربیة الریاضة2009دكتوراهالمسافات المتوسطة للناشئین

التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیردور البیئة في تنوع أنماط فخار العراق القدیمحسام صباح جرد1084

سعد طعمه بلیل1085

أثر استعمال أنموذج التحري الجماعي في 
اكتساب مفاهیم الجغرافیة العامة لدى طالب 

التربیة2009ماجستیرالصف الرابع العام
العلوم التربویة 

والنفسیة

مصطفى هیل صخیل1086
أثر صحیفة مدرسیة في تحصیل طالب الصف 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرالخامس األدبي في التعبیر
اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیرجهود طه باقر اللغویةأحمد عباس أمیر1087

أحمد رحیم كریم1088

التراث النقدي العربي 
والتقویل الحداثي المعاصر

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراه

محمد رزاق محمد1089

تأثیر درجة الحرارة واألشعة فوق البنفسجیة 
على بعض الخواص المیكانیكیة ألنابیب  (UV)

PVC الموادالهندسة2009ماجستیرمصنوعة من
اللغة العربیةالتربیة2008دكتوراهالَتعلیُل اللغويُّ عند الفّراءرعد نعمة راضي1090

1091
حمزة عبیس عبد 

السادة

البناء الشعري
عند

بیر األسدي عبد اهللا بن الزَّ
اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیر

مسارنجم عبید1092
تأثیر بعض المستخلصات النباتیة على الخواص 

(NR) الموادالهندسة2009ماجستیرالفیزیائیة لمطاط

1093
خوله كاظم محمد 

راضي

مبدأ تخصیص الرهن
((دراسة مقارنة))

القانون2008ماجستیر



سعد جبار عبد الحسین1094

تقویم أداء مطبقي أقسام اللغة العربیة في 
كلیات التربیة األساسیة 

في ضوء الكفایات التعلیمیة
اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیر

فاهم محمد دغیم1095
خواص االستجابة المناعیة الخلویة في المرضى 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهالمصابین باللشمانیا االحشائیة
المدنيالهندسة2009ماجستیرتقییم عناصر نزره مختارة في نهر شط الحلهعلي جلیل عبد الكریم1096

احمد نعمة هادي1097
تحضیر مواد بولیمریة مركبة ألغراض مقاومة 

الموادالهندسة2009ماجستیرالبلى االحتكاكي

أسراء حسن نایل1098

التحلیل غیر الخطي ثالثي االبعاد بواسطة 
العناصر المحددة لألعتاب الخرسانیة المسلحة 
باأللیاف الحدیدیة والمعرضة لحمل مركب من 

المدنيالهندسة2008ماجستیرعزمي القص ،االنحناء و اللي والمزودة بفتحات

1099
فاطمة مالك عبود 

الربیعي

المكورات المسبحیة الطافرة عن بكتریولوجیة   
دراسة المتعلقة بتسوس األسنان وأمراض اللثة 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرفي مدینة الحلة

1100
حسین علیوي مطلب 

الدهموشي

دراسة بعض العزالت البكتیریة المصاحبة لتقییح 
السائل المنوي في مرضى وهن النطف في 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرمدینة الحلة

عواد علي صغیر1101

تأثیر التعرض إلى لهب النار على سلوك 
االنحناء ومقاومة القص لعتبات خرسا نیة 
المدنيالهندسة2008ماجستیرمسلحة اعتیادیة المقاومة و عالیة األداء.

وسام حسن علوان1102
تقییم إزالة المثیلین األزرق من المیاه المتخلفة 
المدنيالهندسة2009ماجستیرباالمتزاز على أنواع مختلفة من الحشوات الممتزة



حیدر محمد جواد صالح1103

استیعاب الطلبة العراقـــیین  متعـلـمي 
اللغــــة اإلنجلیزیــــة لغـــًة أجنبیة 

للعبارات التـلطیفیــــة 

التربیة2008ماجستیر
العلوم التربویة 

والنفسیة

1104
ماجد محمد علي كاظم 

محیي الدین

التحلیل الالخطي باستخدام طریقة العناصر 
المحددة للهیاكل المستویة المتكونة من 

المدنيالهندسة2008ماجستیراالعضاء المركبة

ــّة1105 حاتم رشید بهیـ
بنیة تصمیم الزخارف اإلسالمیة في 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالروضة الحیدریة
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالبراجماتیة وانعكاساتها في فن مابعد الحداثةنوار مهدي عبد اهللا1106

حیدر صالح جفات1107

تأثیر بعض مستخلصات نبات 
اللبینهEuphorbia helioscopia L. في 
بعض جوانب األداء التناسلي لذكور الجرذان  

L. Rattus norvigicus
علوم الحیاةالعلوم2009دكتوراه

نورس شاكر جواد1108
تقییم العوامل المؤثرة على تصمیم  محطات 

المدنيالهندسة2009ماجستیرمعالجة میاه الفضالت البلدیة

رشا غضبان محسن1109
قصص األنبیاء علیهم السالم في القرآن الكریم 

اللغة العربیةالتربیة2009ماجستیر- دراسة سردیة
الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرنظریات في التقریب الرتیبسكینه عبدا هللا لیلو1110

روال حامد محمود1111

التقییم السریري المعنوي للدهون المؤكسدة 
إنزیمات مضادات األكسدة و ان-استایل-بیتا-

كلوكوزامندیز في مصول دم مرضى حصى 
كیمیاء حیاتیةالطب2009ماجستیرالجهاز البولي

ضحى فالح كلیف1112

تقییم السلوك التآكلي لسبائك (االلمنیوم-زنك-
مغنیسیوم)المحضرة كأقطاب تضحیة في الحمایة 

الموادالهندسة2009ماجستیرالكاثودیة



1113
عامر عبد الرضا عبد 

الحسین

األبعاد المفاهیمیة والجمالیة للتعبیر
البیئي في فن ما بعد الحداثة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیر

1114
ایناس حسین علي 

الرسمالفنون الجمیلة2009ماجستیراثر الفن االسالمي على رسوم ماتیسعمران

1115
حنان عبد الكریم 

عمران حمد

التباین المكاني الستعماالت االرض الزراعیة في 
ناحیتي النیل والشوملي في محافظة بابل – 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیردراسة مقارنة في

قاسـم هّیـال رسـن1116

التراضي في عقد إیجار العقار الموقوف
دراسة مقارنة بین التشریع العراقي والفقه 

اإلسالمي
الخاصالقانون2009ماجستیر

1117
تیسیر عبداالله كاظم 

الحسیني
دراسة بعض السمات البكتیریة  والمناعیة 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرللوالدة المبكرة

لیلى حنتوش ناجي1118

تأثیر البرلمان على رئیس الدولة
في بعض النظم الدستوریة 

القانون2009ماجستیر

1119
محمد عبید ناصــر 

الرسمالفنون الجمیلة2009ماجستیرسمــات التحدیث في رسوم فـاخـــــر مــحــمـــدحسین

حـازم والـي جـالب1120
دراسة مخّمني حالة ستاتیكي و دینامیكي 

المیكانیكالهندسة2009ماجستیروتطبیقهما على أفران الحث الكهربائي

1121
سحر عبد الهادي 

حسین

التركیب التعلیمي لسكان محافظة بابل 
– دراسة في جغرافیة السكان

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیر

طارق عبد الرزاق شهید1122
ُحّجیة األقرار القضائي في األثبات المدني 

الخاصالقانون2008ماجستیردراسة موازنة

1123
علي طالب عبید 

عاصي

الحّلة في القرن الثامن عشر 
دراسة تأریخیة في األحوال السیاسیة واإلداریة 

والفكریة
التاریخالتربیة2009ماجستیر



نافع تكلیف مجید دفار1124

البصمة الوراثیة ودورها في اإلثبات الجنائي
- دراسة مقارنة - 

العامالقانون2009ماجستیر

نبأ ستار راضي نصیف1125
دراسة خصائص طبقة الطالء المعدني-

المواداالهندسة2009ماجستیرالسیرامیكي للفوالذ منخفض الكاربون

سعد جاسم حمود1126

القدرات الحركیة االبداعیة كمؤشر في اختیار 
الطالب المتقدمین لكلیة التربیة الریاضیة في 

التربیة الریاضة2009ماجستیرجامعة بابل

1127
مهدي عبد األمیر 

إسماعیل
األبعاد االسلوبیة والتقنیة في رسوم 

الرسمالفنون الجمیلة2009ماجستیرالتعبیریة التجریدیة

1128
اقبال عبد العباس 

العامالقانون2009ماجستیرالنظام العام بوصفه قیدًا على الحریات العامةیوسف

افراح ابراهیم شمخي1129
التوزیع المكاني الستعماالت االرض الحضریة 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیرفي مدینة المدحتیة في محافظة بابل

1130
سوسن عبد الستار 

عوض
دراسة نظریة وعملیة 

المیكانیكالهندسة2008ماجستیرالنتقال الحرارة و جریان مائع  خالل انبوب

عالء محمد جواد هادي1131
تأثیر الكبریتات في المیاه الجوفیـــــة على بعض 
المدنيالهندسة2009ماجستیرالخصائص المیكانیكیـــة للخرسانة ذاتیـــة الرص

1132
نجالء عطیه جرد 

حسین
مـالمـح الـتـصـوف فـي الـنـص 

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرالمسـرحي الـعـراقـي

حسین مطر نعمان عبد1133
اسباب الُفَرقة التلقائیة في عقد الزواج(دراسة 

الخاصالقانون2009ماجستیرمقارنة )

میثم فلیح حسن1134
طبیعة قواعد اإلسناد

الخاصالقانون2009ماجستیردراسة مقارنة

1135
هناء عیدان مهدي 

عودة
الخالف النحوي في باب المبتدأ والخبر 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیروما كان أصله المبتدأ والخبر

احمد محسن كا مل1136
جمالیات التنكر 

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي مسرحیات شكسبیر



1137
خالد فنوخ أبو خضر 

الجبوري
حول نظریة القیاس لبعض توزیعات كثافة 

الریاضیاتالتربیة2009ماجستیراالحتمال المستمرة

رنا قاسم مهدي1138
أنظمة العالمات في المشاهد التصویریة للحباب 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعراقیة المزخرفة في العصر العباسي

زینب عبد علي جرید1139
التنظیم القانوني للحق في الحیاة/دراسة في 

القانون2009ماجستیرالقانون الجنائي

فرح مهدي صالح1140

صورة الرجل في الروایة العراقیة
في النصف الثاني من القرن العشرین

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراه
الخاصالقانون2009ماجستیرالترخیص اإلجباري باستغالل براءة االختراعهدى جعفر یاسین1141

عباس كاظم مشجل1142

السیطرة على تشققات االنكماش في الجدران 
الخرسانیة المسلحة والمقیدة من القاعدة 

والجوانب

المدنيالهندسة2009ماجستیر

1143
ارشد حمزة حسن عبد 

اهللا
التطورات االقتصادیة في الحلة

١٩٧٩ – التاریخالتربیة2009ماجستیر١٩٥٨

العامالقانون2009ماجستیرانحراف البرلمان في ممارسة وظیفته التشریعیةمیسون طه حسین1144
التشكیليالفنون الجمیلة2009ماجستیرالمعالجات اللونیة في الخزف العراقي المعاصرنبیل مع اهللا راضي1145

احمد سعدي عبد عون1146
ضبابیة كاما لبدیهیات الفصل في القضاءات 

الریاضیاتالتربیة2009ماجستیرالتبولوجیة المضببة

روافد محمد علي1147

حق المرأة في المشاركة االنتخابیة 
في بعض

النظم 
الدستوریة 

العامالقانون2009ماجستیر

زینب عباس موسى1148
شبكة النقل وأثرها في التنمیة الزراعیة في 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیرمحافظة بابل



اسیل عبد الخالق محمد1149
المضامین الفكریة والتربویة في مسرحیات

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرشكسبیر الكومیدیة

1150
هدیـــل عبــد الجــــواد 

حســـن
الحیــاة الثقـــافیـــة في الحلــــة ١٩٥٨- ١٩٦٨

التاریخالتربیة2009ماجستیردراســة تاریخیــة

1151
عامر محمد حسین 

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرالموت في مسرحیات البیر كاموسلمان

عبیر عدنان عبد1152
دراسة محتوى الراتنجات و األلیاف في صناعة 

الموادالهندسة2009ماجستیرمواد االحتكاك

امیره جاسم محمد أمین1153

العالقة بین هرمون التستوستیرون ونطاق 
الدهون والبروتینات وبعض العناصر النزرة في 

مصل المصابات بمرض قبل الشنج

كیمیاء حیاتیةالطب2009ماجستیر

نـعمـان هــادي عبد علي1154

التنبؤ بالتحصیل الدراسي وعالقته بالكفایات 
التدریسیة والقدرات البدنیة والمهاریة للطالب 

المطبقین

التربیة الریاضة2009دكتوراه

سرمد حمید مجید1155
تأثیرالخواص الهندسیة على استقراریة السدود 

المدنيالهندسة2009ماجستیرالخلویة الحجابیة

دالل لطیف مطّشر1156

مبدأ حسن النّیة وأثره في العقاب
دراسة مقارنة

العامالقانون2009ماجستیر

1157
ربیع لفته 

داخل

األداء المهاري بداللة بعض الصفات البدنیة 
والقدرات       الحركیة والعقلیة والمؤشرات 

الفسیولوجیة
والجسمیة،مؤشرالنتقاء ناشئیالجودو

التربیة الریاضة2009دكتوراه
الریاضیاتالتربیة2009ماجستیرفي التقریب الحافظ للتحدبحبیب عبد كاظم1158



حاتم عباس بصیلة1159
دالالت الحب في الفن التشكیلي 

التشكیليالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعراقي المعاصر

الزم محمد عباس1160

تأثیر تدریبات المقاومة بإحجام مختلفة  في 
تطویر القوة القصوى و بعض االستجابات 

الهرمونیة و قیاسات العضلة القلبیة والعضالت 
الهیكلیة لألطراف لدى العبي كرة السلة الشباب

التربیة الریاضة2009دكتوراه

انوار صباح عبد الغفار1161
األبعاد الفكریة والجمالیة 

الرسمالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي الرسم السوبریالي

عالء مهدي عباس1162

السلوك الالخطي للروافد الكونكریتیة المسبقة 
اإلجهاد تحت تأثیر األحمال المتحركة باستخدام 

المدنيالهندسة2009ماجستیرطریقة العناصر المحددة

آفاق باسم علي1163

دراسة مقارنة في التدویر العقلي على وفق 
أنماط التعلم والتفكیر لدى طلبة الخامس 

التربیة2009ماجستیراإلعدادي
العلوم النفسیة 

والتربویة

حیدر شمخي جبار1164

مقارنة في قیم بعض المتغیرات البیومیكانیكیة 
ألداء الضرب الساحق وعالقتها بالدقة بین 

مركزي
و (٦)للمتقدمین بالكرة الطائرة  (١)

التربیة الریاضة2009دكتوراه

1165
لقاء عباس فاضل 

إبراهیم

دراسة تأثیر الشطب على استقراریة المساند 
االنزالقیة المحوریة ذات التزییت 

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرالهیدروداینمیكي

محمد صالح نصر1166
تأثیر بعض مثبطات التآكل الثنائیة

المدنيالهندسة2009ماجستیرعلى الخرسانة المسلحة ومدى فعالیتها
الفنون الجمیلة2009ماجستیرالمعالجات البنائیة لفن البوب آرتزهراء هادي كاظم1167



1168
صادق كاظم حاجم 

السلطاني
دراسة دور اإلصابة بفایروس انتفاخ الخلیة 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیروالمناعة الذاتیة في مرضى السكري النوع األول

عدي عبد الصاحب1169

تحلیل أستقراریة السدود الترابیة:
سد حدیثة كحالة تطبیقیة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

طالب حسین حمزة راشد1170

تاثیر منهج تعلیمي بالسباحة الحرة في تخفیف 
بعض صعوبات التعلم الحركي لمرحلتي الطفولة 

التربیة الریاضة2009دكتوراهالمبكرة والتاخرة

علي عبد الوهاب هادي1171

أثر التدریس الفعال في تحصیل طالبات معهد 
إعداد المعلمات مقارنًة بالطریقة التقلیدیة في 

التربیة2009ماجستیرمادة التاریخ العربي اإلسالمي
العلوم التربویة 

والنفسیة

عالء إبراهیم رزوقي1172

( تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام
التاریخ/كلیات التربیة األساسیة/الجامعات

التاریخالتربیة2009ماجستیرالعراقیة في مــادة   تاریخ األندلس

رشا اكرم موسى1173
الخصائص الفنیة للزخارف اإلسالمیة في 

التشكیليالفنون الجمیلة2008ماجستیرالخزف الفاطمي

1174
شعالن عبد علي 

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهدواعي احتمالیَّة الدَّاللة النحویَّة في القرآن الكریمسلطان

زید علي حسین1175

منطقة الفراغ السكاني في البادیة الغربیة من 
دراسة في  العراق وأثرها في قوة الدولة (

الجغرافیة السیاسیة )
الجغرافیةالتربیة2009ماجستیر

هیثم مهدي جمعه1176

اثر استخدام أنموذج التعلم التولیدي في 
اكتساب المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة االستطالع 

العلوم العامةالتربیة2009ماجستیرالعلمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط

1177
مهدي محمد جواد 

محمد مهدي

اثر استخدام االلغاز الصوریة والمنظمات 
المتقدمة في التحصیل واستبقاء المعلومات لدى 
العلوم العامةالتربیة2009ماجستیرطالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء



محمد محیي عناد1178
مورفولوجیا الحكایة الخرافیة في النص 

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرالمسرحي العراقي

احمد محمد عبد األمیر1179

الدالالت المعرفیة والجمالیة لإلیماءة في التمثیل 
الصامت

المسرحالفنون الجمیلة2009دكتوراه" المسرح العراقي أنموذجًا "

صالح عباس حبیب1180

تحضیر ودراسة خصائص مواد مطاطیة مركبة 
مقاومة للهب في األحزمة الناقلة للمنتجات 

الموادالهندسة2009ماجستیرالساخنة في المعامل

حـیدر مـحمد حـسن1181
عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى

العامالقانون2009ماجستیردراسة مقارنة

احمد توفیق نعمة1182
دراسة سریریة و هرمونیة للرجال المصابین 

فسلجةالطب2009ماجستیربالعقم

حیدر فلیح حسن1183

اثر تدریبات السرعة الخاصة بالسباق وفق 
ادراك الحس حركي بالمسافة والزمن في تطویر 
بعض القدرات البدنیة واثرها في االنجازلراكضي 

التربیة الریاضة2009دكتوراه٨٠٠م الشباب

شكري عز الدین محسن1184

الصعوبات التي تواجه طلبة كلیات التربیة 
األساسیة           في دراسة األدب الجاهلي 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرمن وجهة نظرالتدریسیین والطلبـة

حسن هادي صالح1185

التماسك االجتماعي - الحركي بداللة الضغوط 
النفسیة وتوجه الهدف لالعبي كرة القدم 

التربیة الریاضة2009ماجستیرالمتقدمین في العراق

هشكران حمـد شالكة1186 رفّي عند زكریا االنصاري (٩٢٦) اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالبحُث الصَّ

رافد مطشر سعیدان1187
اثر اللهجات في التوجیه اللغوي في كتب معاني 

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالقرآن



1188
قیصر عبد الكریم 

جاسم حمود

المعارضة العلویة في العصرین الراشدي 
واألموي في روایات علماء الحلة التاریخیة من 

خالل مؤلفاتهم في القرنین السابع والثامن 
التاریخالتربیة2009ماجستیرالهجریین

هشام عدنان جاسم1189

استخدام الطلبة العراقیین متعلمي اللغة 
االنجلیزیة لغة أجنبیة إلنشاءات الكالم التي 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیرتعبر عنها الجمل الخبریة

حیدر سامي محمد1190
دراسة مختبریة للتحري عن استقراریة  سدود 

المدنيالهندسة2009ماجستیراالنضباب الخلویة

سوزان سعد محمد علي1191

الـلــــوم
في النصوص الدینیة االنجلیزیة و العربیة:   

دراســة مقارنـــة
اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیر

رؤى اسعد عبد األمیر1192

في تنمیة مهارات  اثر برنامج تدریبي (الكورت)
التفكیر اإلبداعي لدى طالبات معهد إعداد 

المعلمات ذوات األسلوب المعرفي (االستقالل ـ 
االعتماد على المجال

التربیة2009ماجستیر
العلوم النفسیة 

والتربویة
المدنيالمدني الهندسة2009ماجستیرالتصمیم االمین االمثل للخزانات الكونكریتیةفراس حمزة مجید1193

حیدر فیاض حمد1194
تاثیر تمرینات باستخدام وسائل مساعدة في 

التربیة الریاضة2009ماجستیرتطویر االداء الفني لفعالیة القفز بالزانة للشباب

شیماء علي خمیس1195

المهارات النفسیة والسمات الدافعیة لالعبین
الشباب وعالقتها بترتیب فرقهم في الكرة الطائرة 

التربیة الریاضة2009دكتوراه



1196
ماهر عبد الحمزة 

حردان

اثر برنامج تدریبي على وفق تحلیل اللعب 
الفردي في تحسین االداء الفني لالعبین الشباب 

التربیة الریاضة2009دكتوراهبالربشة الطائرة

ماجد خلیل خمیس1197

تأثیر منهج تدریبي على أرضیات مختلفة في 
تطویر سرعة االستجابة الحركیة ومهارتي 

الضربتین األمامیة والخلفیة للناشئین بالتنس 
التربیة الریاضة2009دكتوراهاألرضي

التاریخالتربیة2009ماجستیرالبیوتات العلمیة في الحلةعطارد تقي عبود1198

إنعام عیسى كاظم1199
القیم الجمالیة للتكوینات الزخرفیة

y التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي مرقد اإلمام الحمزة

هدى سعدون لفته1200
التحكیم في عقود األستثمارات األجنبیة دراسة 

الخاصالقانون2009ماجستیرمقارنة

1201
لینا مقیم جبار عبد 

الرسول

الحلة في العصر العباسي األخیر
هـ /١١٥٠- ١٢٥٨م  ٥٤٥- ٦٥٦
دراسة تاریخیة في أحوالها العامة 

التاریخالتربیة2009ماجستیر
الخاصالقانون2009ماجستیرالخصم في الدعوى المدنیة دراسة مقارنةحبیب عبید مرزة1202

1203
براء حامد هادي عطیة 

الكریطي

دراسة العالقة بین الُعصیات اللبنیة واُلمّمِرضات 
البكتیریة االنتهازیة المتعلقة بالتهاب المهبل في 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرمحافظة بابل

1204
فرقان محمد حسین 

االسدي

دراسة بكتریولوجیة عن البكتریا المعویة المنتجة 
إلنزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف والمعزولة 
من األطفال المصابین بتجرثم الدم في مدینة 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرالحلة

بان جابر عیدان1205

العالقة بین تراكیز الجذور الحرة
في الدم وعنق الرحم

و العقم المبهم في النساء
فسلجةالطب2009ماجستیر

محمد ناجي حسن1206
تحضیر مركبات زجاجیة و زجاجیة- سیرامیكیة 

الموادالهندسة2009ماجستیركعوازل كهربائیة



حسین طلب نهابة1207

تقییم التصرف للسقوف الخرسانیة المسلحة 
ذات االتجاهین الحاویة على فتحات والمقواة 

المدنيالهندسة2009ماجستیربواسطة ألیاف الكاربون البولیمریة

1208
هبة  علي هادي 

الخفاجي
األستجابة ألمناعیة لمرضى الثالسیمیا 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرالمصاحبة لأللتهابات البكتیریة

بان ظاهر ذباح الشمري1209

دراسة  فسلجیة نسائیة لتأثیرات كل من عقار 
المتفورمین  والدیان و االندروكیور عند النساء 
العقیمات المصابات بمتالزمة تكیس المبایض 

المتكرر
في محافظة بابل

فسلجةالطب2009ماجستیر

1210
أمیر عبد المنعم كاظم 

عباس
دینامیكیة المركبة الفضائیة ذات البرم المزدوج 

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرباستخدام مخمدین حلقیین

زاهد محمد علي كاظم1211

دراسة التغیرات الفسلجیه والسریریة في المرضى 
الذین یعانون من اعتالل األعصاب المحیطیة 

فسلجةالطب2009ماجستیرالمصاحب لمرض السكري

1212
فراس صبحي حمید 

احمد
استخدام المعلومات الصوریة للسیطرة على 

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرحركة ذراع الي

1213
فؤاد غازي حسن 

الحمداني

دراسة بكتیریة ومصلیة على ضمات الكولیرا 
المصلي  Inaba النمط   محافظة بابل في

فسلجةالطب2009ماجستیر

زینــة غني عبد الحسین1214
التقدیم والتأخیر في النتاج النقدي والبالغي عند 

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالعرب

1215
سامر فاضل عبد 

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالبنیویـــة وما بعدهــا النشـأة والتقبـّلالكاظم

شاكر عبد العظیم جعفر1216
تمثالت مابعد الحداثة في نصوص خزعل 

المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرالماجدي المسرحیة



1217
محمد عبد الرضا 

سلطان

دقة التهدیف بالقفز وعالقتها بالرضا الحركي 
بداللة االسلوب المعرفي االستقالل مقابل 
التربیة الریاضة2009ماجستیراالعتماد لدى الالعبین الشباب بكرة السلة

أحـمد صالح نهابه1218

تقویم أسئلة االختبارات النهائیة لمادتي النحو 
والصرف

في كلیات التربیة في ضوء مستویات بلوم 
اللغة العربیةالتربیة2009ماجستیرالمعرفیة

وسام نادر نجم1219

التحري العملي و النظري لتصرف االعتبات 
الخراسانیة العمیقة

الحاویة على فتحات و المقواة بألیاف الكاربون 
المدنيالهندسة2009ماجستیرالبولیمریة

عالء نافع كطافه1220

حدود اختصاص القضاء اإلداري  في منازعات 
عقد البناء

العامالقانون2009ماجستیروالتشغیل ونقل الملكیة دراسة مقارنة

عمار كاظم مرشد1221

تقویم األهداف التعلیمیة  المقررة في قسم 
التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیر

سامي محبس حسن1222

سیمیاء أداء الممثل
في العرض المسرحي المونودرامي

المسرحالفنون الجمیلة2009دكتوراه
المسرحالفنون الجمیلة2009ماجستیرالسریالیة في الخطاب المسرحي العراقيثابت رسول جواد1223

بیداء علیوي هادي1224
الحلة في العهد الجالئري

التاریخالتربیة2009ماجستیر(٧٣٨هـ/١٣٣٧م-٨٣٥هـ/١٤٣١م)

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرتمثالت الحداثة في فنون ما بعد الحداثةهـدیل هـادي عبد األمیر1225

عذراء شاكر هادي1226
دراسة في  - ١٨٦٩م ) ١٨٠٠ الحلة من (
التاریخالتربیة2009ماجستیراألحوال السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

سهیل نجم عبد1227
جمالیات التصمیم في الفن البصري 

(optical art)التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیر



سماح ابراهیم شمخي1228

تحلیل جغرافي للمستقرات الریفیة في ناحیة 
المدحتیة في محافظة بابل  

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیر

افراح ابراهیم شمخي1229
التوزیع المكاني الستعماالت االرض الحضریة 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیرفي مدینة المدحتیة في محافظة بابل

حسین علي حسن1230
الحروف المعاني المختصة باألسماء في شعر 

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالجواهري

علي كامل حمزة1231

األقلیة الیهودیة في لواء الحلة
(١٩٢١- ١٩٥٢)

دراسة تأریخیة ألحوالهم
اإلجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

التاریخالتربیة2009ماجستیر

1232
عـالء محمــد جــواد 

هـادي
تأثیر الكبریتات في المیاه الجوفیـــــة على بعض 
المدنيالهندسة2009ماجستیرالخصائص المیكانیكیـــة للخرسانة ذاتیـــة الرص

1233
عباس صاحب عبد 

علي

تحلیل البالطات الصلدة باستخدام
طریقة العناصر المحددة تحت

المدنيالهندسة2009ماجستیرتاثیر االحمال المتحركة

1234
دالیا عبد الستار عبد 

الرسمالفنون الجمیلة2009ماجستیرتحوالت األسلوب في رسوم جواد سلیمالمحسن

ضیاء حمود محمد1235
جمالیات التكوینات الزخرفیة في البیوت 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالتراثیةالعراقیة

1236
بشائر محمد ابراهیم 

حمادي
جمالیة توظیف عناصر العمارة االسالمیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي األندلس (مسجد قرطبة أنموذجا)

مصعب عبد الزهرة رحیم1237
دراسة اتساق المعنى التداولي في روایة أبناء و 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیرعشاق لدیفید هربرت لورانس

رنــــا قـــاسم مهــــدي1238
أنظمة العالمات في المشاهد التصویریة    
التشكیليالفنون الجمیلة2009ماجستیرللحباب العراقیة المزخرفة في العصر العباسي



حوراء عباس1239
اتساق الذات وعالَقُتُه بالخجل لدى طلبة كلیات 

التربیة2009ماجستیرالتربیة في جامعات الفرات األوسط
العلوم التربویة 

والنفسیة

كامل عزال حبیب عناد1240
صور معاناة اإلنسان وتمثالتها 

الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیرفي الرسم العراقي المعاصر

1241
زهراء علي عبد 

الصاحب
اخماج العیون  البكتیریة المتخفیة وغیر 

علوم الحیاةالعلوم2009ماجستیرالمتخفیة

1242

فریدة خالد رحیم 
العامري 

أثر تدریس ستراتیجیات التلخیص باللغة 
االنكلیزیة على تطویر قابلیة الكتابة لطلبة كلیة 

التمریض العراقیة

طرائق تدریسالتربیة2009ماجستیر

أنسام علي أمین عوض1243
دراسة تأثیر الكلوتاثایون على الهیموالیسین  

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیرالبكتیري

رافد سعد هادي1244

صالحیة التقدیر الكمي لالداء المهاري بداللة 
اهم القیاسات الجسمیة وبعض القدرات البدنیة 

التربیة الریاضة2009ماجستیرلالعب الحر بكرة الطائرة

1245
محمد ریاض عبد 

الحسین

الدیمومة والخواص المیكانیكیة للخرسانة عالیة 
المقاومة المحتویة على المیتاكاؤولین عالي 

المدنيالهندسة2010ماجستیرالفعالیة وغبار السلیكا

سمیر عبد المنعم محمد1246
جمالیات السینوغرافیا في العرض المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیراإلیمائي العراقي

صبـــا باســـم كاظـــم1247

التحـلیـل الالخطي  باستخدام  طریقة العناصر 
المحددة  لألعتاب الخرسانیة   المسلحة 

المدنيالهندسة2009ماجستیرالحاویة على وصالت التعاقب

نعیم رحمان ردام1248
الكشف عن  الكلوبیولینات الباردة في مرضى 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالتدرن الرئوي



1249
باسم ناجي عبد 

الحسین

الضغوط النفسیة لدى حكام كرة القدم وعالقتها 
بانجاز االختبارات البدنیة بداللة مناسیب بعض 

التربیة الریاضة2009ماجستیرالهرمونات
الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیربنیة التصمیم في رسوم ضیاء العزاويازهار كاظم كریم1250

1251
صابرین عبد األمیر 

كمال

مسح اإلصابة باألخماج الفطریة الجلدیة وتقویم 
كفاءة مستخلصات الشاي األخضر والدارسین 

Trichophyton في نمو الفطر
في محافظة بابل mentagrophytesعلوم الحیاةالعلوم2009ماجستیر

عمار علي نعمة1252
تحلیل طرق مهاجمة أنظمة تشفیر المنحنیات 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیراالهلیلیجیة ریاضیاً 

باسم حسن غازي1253

تاثیر التمرینات البالستیة في تطویر القدرة 
االنفجاریة وسرعة اداء بعض المهارات لالعبین 

التربیة الریاضة2010دكتوراهالشباب بكرة الطائرة

أنیس كاظم ادریس1254
النماذج التصادفیة للجریان الشهري لنهر الزاب 

المدنيالهندسة2010ماجستیرالكبیر

كمال راشد معیوف1255
تحلیل فشل األعماق وطریقة التحلیل العكسي 

المدنيالهندسة2010ماجستیرللجدران الساندة

أسیل احمد عبد1256
تحلیل  التسرب تحت المنشأ الساند المائي 

المدنيالهندسة2009ماجستیرالموجود على تربة عشوائیة مكانیة

سامر قحطان سلمان1257
تقویم واقع النقد التشكیلي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي العراق

1258
علي عبد الواحد 
عباس شعیلة

بعض التغیرات الدمویة  والكیمیوحیویة  لمرضى 
الحصى البولیة 

(ESWL) بعد التعرض  لجهاز تفتیت الحصى
ماجستیر

فسلجةالطب2010

جمیل رزاق إسماعیل1259
تأثیر نوع الملدن على أداء خلطة التبلیط 

المدنيالهندسة2010ماجستیراإلسفلتیة المعدلة

عادل عبادي فلفل1260
بعض المؤشرات الجرثومیة والمناعیة لدى

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمرضى الفشل الكلوي المزمن



احمد علیوي حسین1261

دور اإلنزیمات المحلله لمضادات البیتاالكتام 
وبعض عوامل الضراوة  في مقاومة البكتریا 

المسببة اللتهاب األذن الوسطى القیحي الُمزمن 
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي محافظة النجف

حیدر محمود عبد اهللا1262

تأثیر أسلوب االكتشاف الموجه والحاسوب  في 
تعلم بعض المهارات على بساط  الحركات 

التربیة الریاضة2010ماجستیراالرضیة بالجمناستك الفني للرجال
اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالُمْشِكل في العربیةامین عبید جیجان1263

أمین عواد كاظم1264

تمثیل العالقات المكانیة للصناعات الكبیرة في 
محافظة بابل

دراسة كارتوكرافیة باستعمال نظم المعلومات 
(GIS الجغرافیة    (

الجغرافیةالتربیة2010ماجستیر

احمد محمد حسین1265

دراسة مقارنة في استراتیجیات إدراك ماوراء 
التجریدّي  المعرفة على وفق األسلوب المعرفي (

لدى طلبة الخامس اإلعدادي التربیة2010ماجستیر– العیانّي )
العلوم التربویة 

والنفسیة

1266
رضا عباس حسن 

نصر اهللا

بناء برنامج إلعداد معلمي المواد 
االجتماعیة"مهنیا"في المرحلة االبتدائیة          

التاریخالتربیة2010ماجستیروفق نظریة تایلر

راسم أحمد عبیِّس1267
شعر األقصوصة في العراق من سنة١٩٠٠- 

اللغة العربیةالتربیة2009ماجستیر١٩٣٩م دراسة موضوعیَّة فنیَّة

1268
رافد حمید یوسف 

ت٣٩٢هـ)سلطان رفیة عند ابن جنِّي ( اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهالدَّاللة الصَّ

مجید كاظم عبید عریبي1269

المالءمة البیئیة وأثرها في التباین المكاني 
لزراعة محاصیل الحبوب في محافظة واسط 
(GIS باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة)الجغرافیةالتربیة2010ماجستیر



دعاء عبود محي1270

تحلیل جغرافي لخصائص السكان النشطین 
 – اقتصادیًا في محافظة بابل للمدة من (١٩٩٧

٢٠٠٩)(( دراسة في جغرافیة السكان))
الجغرافیةالتربیة2009ماجستیر

زینب دیكان عباس1271
استخدام طریقة العناصر المحددة في تحلیل
المدنيالهندسة2010ماجستیرالمنشآت الساندة الخلویة دائریة المقطع

ازهار حسین عبید1272
فعل كالم االنتقاد في االنجلیزیة والعربیة  : 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیردراسة مقارنة
اللغة العربیةالتربیة2009ماجستیرالتقدیم والتاخیر في نهج البالغةرافد ناجي وادي1273

صالح هادي بشن1274
تحوالت الرسوم الشخصیة في الرسم األوربي 

الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیرالحدیث

صاحب شهاب أحمد1275

نمذجة جریان المائع اللزج المضطرب الغیر 
منفصل والمنفصل حول األجسام االنسیابیة 

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرالمتناظرة

مصطفى محمد كاظم1276
تأثیر الخشونة السطحیة على الخصائص 

المیكانیكالهندسة2010ماجستیرالحراریة للمساند المقعدیة غیر متطابقة المحاور

محمد ناجح نعمه كاظم1277
تصمیم نظام السیطره للمحركات  التوربینیة 

المیكانیكالهندسة2010ماجستیرالغازیة

سیف لؤي هادي1278

التصرف الالخطي للعتبات الخرسانیة المسلحة 
T على و المقواة بالشرائح البولیمریة المسلحة

المدنيالهندسة2010ماجستیرشكل بألیاف الكاربون و المعرضة ألحمال القص

1279
حیدر جواد كاظم 

محیاوي
أثر المعرفة العلمیة في رسوم عصر النهضة 

الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیراإلیطالیة



حسن صالح مهدي1280

التنبؤ باالنجاز الفرقي على وفق التوافق 
النفسي االجتماعي والتماسك الحركي لفرق  

الدوري الممتاز بكرة السلة في العراق 

التربیة الریاضة2010دكتوراه

1281
احمد عطشان عبد 

الرضا

اثر التدریبات المتناظرة لتعمیم البرنامج الحركي 
للمناولة وفاعلیة ادائها لدى الالعبین الناشئین 

التربیة الریاضة2010ماجستیربكرة الید

سكینة حسن خایف1282
االبعاد الفكریة والفنیة لالداء  التلقائي في 

الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیرالرسم االوربي الحدیث

علي عبد الحسین عبد1283
المرجعیات المعرفیة في نصوص الفرید فرج 

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمسرحیة

عثمان حمید1284

المقاومة القصوى والسلوك الالخطي لالعمدة 
الفوالذیة الصندوقیة النحیفة الجدران والمملوءة 

المدنيالهندسة2010ماجستیربالخرسانة

انغــــام غــانم هــادي1285

دراسة طیفیة للمعقدات المتكونة من صبغة 
االنثوسیانین وأیونات 

+Pb2+, Hg2+, Cd2
الكیمیاءالعلوم2010ماجستیر

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرالُبْعُد الَنقِديُّ في ُمنَجِز الَجواهريوسام حسین جاسم1286

یاسر عبد الصاحب1287

األشكال ما قبل المسرحیة ومرجعیاتها 
األنثروبولوجیة

التعزیة أنموذجًا ) المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیر(

حیدر عبدعلي حمزة1288

تأثیر تمرینات خاصة على وفق بعض المتغیرات 
البیومیكانیكیة في تطویر  قوة وأداء اللكمة 
الجانبیة للذراع المعاكسة للرجل االمامیة 

كغم التربیة الریاضة2010ماجستیرللمالكمین بوزني (٦٤،٧٥)



1289
عبد الحمزة عبد األمیر 

عبد الحسین
تحوالت رسوم الطبیعة في الفن األوربي

م) الرسمالفنون الجمیلة2010ماجستیرمن (١٧٨٩م – ١٨٩٨

1290
خوله عبد 

الحمزه شمران

التغیرات الهرمونیة وعالقتها مع بیروكسید 
الكلوتاثایون والعناصر النزرة

في مرضى حب  LH/FSH وكذلك نسبة
الشباب الشائع في محافظة بابل

كیمیاء حیاتیةالطب2010ماجستیر
الخاصالقانون2010ماجستیرالمساعدة واإلنقاذ البحري (دراسة مقارنة)نهى خالد عیسى1291

أدیب علوان كاظم1292
التفكیكیة في النص المسرحي العراقي (دراسة 

المسرحالفنون الجمیلة2010دكتوراهتحلیلیة )

1293
مروة مرزة سلمان 

جرمط
تصنیع و وصف مرشح سیرامیكي من 
الموادالمواد2010ماجستیرالبورسیلینایت بتقنیة السباكة االنزالقیة

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرالنقد النسوي في النتاج العربيحیدر فوزي محمد علي1294

أحمد سامي عبد1295
الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري 

الخاصالقانون2010ماجستیر(دراسة مقارنة )

1296
زینب فالح حسن 

الخفاجي

العالقة بین مستویات بعض العناصر النزرة 
ومستوى الهوموسیستین عند مرضى قصور 
الشرایین التاجیة  القلبیة وبعض األمراض 

فسلجةالطب2010ماجستیرالمتعلقة األخرى

حسین أحمد علي1297
سیاق الحال في كتاب سیبویه،دراسة نحویة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرداللیة
اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهشعـر ُحكـام األندلـسهادي طالب محسن1298

محمود مهدي رمیض1299

التقویم البدني على وفق اهم المؤشرات 
االنثروبومتریة وعالقته بدقة اداء بعض 

المهارات االساسیة لالعبین  المتقدمین بالكرة 
التربیة الریاضة2010ماجستیرالطائرة

محمد كاظم هاشم1300
جمالیات المكان في عروض سامي عبد الحمید 

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمسرحیة



1301
شیماء جبار عبد 

الرزاق جبار

دراسة الخواص البصریة ألشباه موصالت جدیدة 
محضرة من مواد بلوریة سائلة وبعض من 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرمعقداتها

عامر یاسر كاظم1302

دراسة الخواص النوویة لنظائر ١٤٨-
الزوجیة-الزوجیة باستخدام نموذج  ١٥٤Sm

(IBM-1) الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالبوزونات المتفاعلة األول

شمیم عبد هادي هاشم1303
تقییم بعض الخواص المیكانیكیة وانكماش 

المدنيالهندسة2009ماجستیرالجفاف لخرسانة الركام المعاد
التشكیليالفنون الجمیلة2010ماجستیرالقیم الجمالیة والنفعیة في لمدرسة الباوهاوسزینا ضیاء شوكت1304

1305
حیدر حسین عبیِّس 

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرالترجیح النحوي عند الرضي في شرحه للكافیةعبد الرضا

احمد مهدي حسین1306
اثر عدم وجود حوض الترسیب االبتدائي على 
المدنيالهندسة2010ماجستیرتصمیم وحدات محطة معالجة المیاه المطروحة

خالد محمد رضا1307

بناء بطاریة اختبار على وفق تحلیل المحددات 
الجسمیة والحركیة والمهاریة والعقلیة لصانع 

التربیة الریاضة2010ماجستیرالعاب فرق كرة القدم

حسن جبار حسین1308

تأثیر استعمال الحوار الكتابي في تطویر مهارات
االنشاء لدى طلبة الجامعات متعلمي اللغة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2010ماجستیراالنكلیزیة كلغة اجنبیة

رعد جاسم عبد المهدي1309

دراسة لبعض الجوانب البكتیریة والمناعیة 
للمرضى المصابین بالتهاب الكلیة الحاد في 

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیرمدینة الحلة-العراق
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالخصب وتمثالته في فخار  العراق القدیمعبد الوهاب رزاق عبید1310

اسعد خلف عبد  جابر1311
سیاق الحال في كتاب سیبویه،دراسة نحویة 

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرداللیة

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیربنیة السرد في النص المسرحي العراقيعلي عبد األمیر عباس1312



سجاد حسین ناصر1313

تأثیر منهج تدریبي ألدراك زمن الهجمة في 
فاعلیة الهجوم المنظم لالعبین المتقدمین بكرة 

التربیة الریاضة2010ماجستیرالسلة

1314
محمد عبد الحسن 

حسین
أثر النقد في أغراض الشعر العربي حتى نهایة 

اللغة العربیةالتربیة2010دكتوراهالقرن الخامس الهجري

حوراء عباس فاضل1315
حول التقریب الحافظ للشكل باستخدام متعددات 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرالحدود المرنة

سهام حمید موسى1316

بناء برنامج لتدریب مدرسي المواد االجتماعیة 
في المرحلة الثانویة أثناء الخدمة وفقا لنظریة 

االجتماعیاتالتربیة2010ماجستیرهیلدا تابا

اسیل اصالن سعود1317

اثر طریقة االستصقاء الموجه في تحصیل 
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التاریخ 

التاریخالتربیة2010ماجستیرالعربي االسالمي

حسین مرزة حمزة1318
داللة الجر بالحرف واإلضافة في القرآن الكریم  

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیر

1319
احمد فخري یوسف 

جابر

اثر اسلوبي التضمین والتبادلي في كثافة الدرس 
والتعبئة الجسدیة وتعلم التصویب من الثبات 

التربیة الریاضة2010ماجستیربكرة السلة للطالب

مخلد محمد جاسم1320

اثر برنامج تدریبي باستخدام كرات حدیدیة 
مثقلة في تطویر القوة الخاصة واالنجاز لطالب 

التربیة الریاضة2010دكتوراهكلیة التربیة الریاضیة بقذف الثقل

قیس حاتم عمران1321
حول بعض أنواع الزمر ثنائیة التبولوجي بالنسبة

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرإلى مجموعات  ij- ألفا المفتوحة

1322
أمجد ناظم صاحب 

نصیف
اختصاص هیأة النزاهة في التحري والتحقیق في 

العامالقانون2010ماجستیرقضایا الفساد الحكومي

زینب هاشم عبید1323
تصامیم مقترحة لمرایا عازلة لحالة السقوط 
الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالمائل في الحزمتین المرئیة وتحت الحمراء



نورس هادي وحید1324
التنظیم القانوني لمجالس المحافظات غیر 
العامالقانون2010ماجستیرالمنتظمة في إقلیم في العراق دراسة مقارنة

قاسم محمد صالح1325

تأثیر بعض استراتیجیات التعلم التعاوني 
باستخدام التمرین المتسلسل في تعلم فعالیة (

برید التربیة الریاضة2010ماجستیر٤×١٠٠م )

محسن محمد حسن1326

األمن النفسي وعالقته بالسمات الشخصیة 
وأداء بعض المهارات األساسیة لالعبین الشباب 

التربیة الریاضة2010ماجستیربكرة القدم

أمل طه حسن1327
تصمیم مقرر دراسي لمادة التأریخ للصف األول 

التربیة2010ماجستیرالمتوسط على وفق أنموذج كمب
العلوم التربویة 

والنفسیة

میثم لطیف ابراهیم1328

اثر اسلوبي المجمعات التعلیمیة والمرجعیة 
الذاتیة وفق مستوى الذكاء في التعلم المهاري 

التربیة الریاضة2010دكتوراهوالمعرفي للطالب بالكرة الطائرة

خلیل حمید محمد علي1329

تأثیر أسالیب التنافس في تطویر أهم القدرات 
البدنیة والحركیة والمهارات األساسیة بكرة القدم 

التربیة الریاضة2010دكتوراهللناشئین

ابتسام محمد علیوي1330

اإلعتذار  في اللغتین اإلنجلیزیة والعربیة دراسة 
مقارنة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2010ماجستیر

أفیاء صباح ناصر1331

تأثیر خالت الرصاص في التركیب النسجي للكبد 
والكلى والطحال وبعض معاییر الدم في ذكور 

الجرذان البیض 
Rattus rattusعلوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

سالم محمد حمزة1332

الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلیة االداء الفني 
لدى  حسب خطي اللعب (االمامي والخلفي)

التربیة الریاضة2010ماجستیرالعبي كرة الید المتقدمین
اللغة العربیةالتربیة2010دكتوراهالوصفیة في اللسانیات العربیة الحدیثةحیدر غضبان محسن1333

1334
احمد حسن هادي 

حمودعزام

تقویة البالطات الخرسانیة المسلحة ذات االتجاه 
الواحد باستخدام تقنیة طبقة خرسانة إضافیة 

المدنيالهندسة2010ماجستیرمع استخدام ألیاف الكاربون)



1335
عامر حسین علي 

عمران

الكفایات المهنیة مؤشر لالنتقاء الموضوعي 
للمشرف االختصاص في التربیة الریاضیة من 

وجهة نظر المدرسین المرشحین لالشراف 
التربیة الریاضة2010ماجستیراالختصاصي

ازدهار عباس علوان1336

تـأثیر مستخلص المركبات التربینیة والفینولیة 
 .Lوالقلوانیة الخــام لنبات خناق الدجاج

في بعض  Euphorbia helioscopia
Musca جوانب األداء الحیاتي للذبابة المنزلیة

.domestica L
( Diptera : Muscidae)

علوم الحیاةالعلوم للبنات2010ماجستیر

سامر عبد الهادي احمد1337

تاثیر تداخل التمرینات المكثفة والموزعة 
بالطریقة المختلطة في تعلم اللكمة المستقیمة 

التربیة الریاضة2010ماجستیرللمبتدئین بالمالكمة

شروق فاخر عبد الزهرة1338

تحلیل أخطاء طلبة الجامعات العراقیة للغة 
االنكلیزیة لغة أجنبیة في استعمال أدوات الربط 

التربیة2010ماجستیرالظرفیة في الترجمة
العلوم التربویة 

والنفسیة

االء عدنان عبیس1339
تقییم  نوعیة المیاه  في منطقة الفرات األوسط 

المدنيالهندسة2010ماجستیرفي العراق

عمارجلیل ابراهیم1340

دراسة عملیة لدوار االلیاف الحدیدیة على 
سلوك االعمدة الخرسانیة المسلحة تحت تاثیر 

المدنيالهندسة2010ماجستیراالحمال الدوریة

هناء عبد زید جدوع1341

استقصاء معرفة طلبة الجامعة العراقیین دارسي 
اللغة االنجلیزیة  لغة أجنبیة في استعمال أدوات 

التمویه

اللغة االنكلیزیةالتربیة2010ماجستیر



أیاد ناصر حسین1342

الضغوط النفسیة على وفق التحمل النفسي 
(العالي - الواطئ)

وعالاقتها باألداء المهاري لالاعبین المتقدمین 
بالكرة الطائرة 

التربیة الریاضة2010دكتوراه

مثنى عبد الرسول مغیر1343

دیوان
اختیار العارف ونهل الغارف للشاعرمحمد بن 

سلمان بن نحو الحلي
المتوفى ١٩٠٦م ـ ١٣٢٥هـ 

اللغة العربیةالتربیة2010دكتوراه

علي حسین علي1344

االسناد االجتماعي وعالقته بالسلوك التربوي 
وااللتزام المهني لدى مدرسي ومدرسات التربیة 

التربیة الریاضة2010ماجستیرالریاضیة في محافظة بابل

علي حسین محمود1345
بعض الخواص االحتمالیة لتوزیع بواسون  

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرآسي المشترك
المیكانیكالهندسة2010ماجستیردراسة نظریة وعملیة لتبرید وحدة كهربائیةرفل حكمت حمید1346
المدنيالهندسة2009ماجستیرنمذجة محطات معالجة میاه الشربانتصار كریم حسین1347

انمار حمید حبیب1348

التوصیف المظهري والجیني لعزالت المكورات 
العنقودیة الذهبیة المقاومة للمشیسلین في 

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیرمدینة الدیوانیة

صادق كاظم عباس1349
الشخصیة بین القیم التاریخیة والرؤیة الدرامیة 

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیرفي نصوص محمد مبارك المسرحیة

حمیدة عبید عبد االمیر1350

تاثیر تمرینات زوجیة نوعیة في تطویر اهم 
القدرات الحركیة والبدنیة الخاصة بمهارتي 

التربیة الریاضة2010ماجستیراالعدادواستقبال االرسال بالكرة الطائرة

1351
رامي عبد األمیر 

حسون

تاثیر تمرینات سرعة االستجابة الحركیة في 
تطویر اهم مظاهر االنتباه وتعلم االداء الفني 
التربیة الریاضة2010ماجستیرللكمة المستقیمة للطالب المبتدئین بالمالكمة

ایمن هاني1352
اثر برنامج ارشادي في تعدیل سلوك العبي كرة 

التربیة الریاضة2010ماجستیرالید الناشئین من العدواني الى الجازم



1353
اسعد مكي داود 

الفیزیاءالتربیة2010ماجستیرالمفارقة في القران الكریمالخفاجي

1354
هیثم حسین عبد حسن 

الجبوري

اثر استخدام برنامج ارشادي نفسي في تعدیل 
السلوك االجتماعي وعالقتة بموقع الضبط لدى 

التربیة الریاضیة2010دكتوراهطالب كلیة التربیة الریاضیة -جامعة بابل

سلوان حسن عبدالزهره1355
دراسة بعض الخصائص المیكانیكیة لمادة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرمتراكبة ضوئیة التقسیة

1356
حسین مناتي ساجت 

الحجامي
بناء وتقنین اختبار المعرفة العلمیة وعالقتها 

التربیة الریاضیة2010ماجستیرباالداء التدریبي امدریبي المصارعة الحرة

محمد احمد محمد1357

تاثیر ظروف التحضیر في الخواص التركیبیة 
القیقة المرسبة بتقنیة  tio2 والبصریة الغشیة

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیراللیزر النبضي

زینب محمد جاسم1358
المسببات البكتیریة المختبئة اللتهاب األحلیل 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیروالبروستات

عبیر علي خضیر1359

اثر استعمال التفاعل الصفي على تدریس قواعد 
اللغة االنكلیزیة لطلبة المرحلة الجامعیة االولى 
اللغة االنكلیزیةالتربیة االساسیة2010ماجستیرالدارسین للغة االنكلیزیة بوصفها لغة اجنبیة

سرى إحسان عبد چابك1360

دراسة بعض عوامل الضراوة لبكتریا اشیریكیا 
القولون الممرضة لألمعاء  المعزولة من حاالت 
اإلسهال الحاد لدى  األطفال الرضع في محافظة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیربابل

1361
حسین عبد األمیر 

حمزة شربه

أثر أسلوبین تدریبیین بالتنظیم الدائري في 
بعض مكونات الدم-المناعیة وغیر المناعیة-

التربیة الریاضیة2010دكتوراهوتطویر التحمیل الخاص لالعبي كرة الید

1362
احمد صبحي جبارة 

الخفاجي

الخواص الخطیة الضوئیة وخصائص مزج 
نترات النقطیة  III االمواج االربعة لمضخات

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالكمیة طویلة الموجة



حیدر عباس مرهون1363

دراسة خواص مستویات الطاقة لنظائر   ٩٨-
باستخدام نموذج البوزونات  ١٠٤Mo

(IBM-1)الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالمتفاعلة األول

حیدر عباس عبید1364
Evaluat of Geomef-rieal and

stauctuol Designالمدنيالهندسه2010ماجستیر

1365
جبار علي كاظم 

الجمیلي

تاثیر  تمرینات باستخدام اجهزة مساعدة في 
تطویر سرعة االستجابة الحركیة والذكاء 

الجسمي -الحركي للضربة الساحقة لناشئي 
التربیة الریاضیة2010ماجستیرالریشة الطائرة

1366
هاشم عصام جمیل

المدنيالهندسه2010ماجستیرتقییم كفاءة أداء مشروع ري حلة- كفلالصافي

1367
قیصر مهدي جبر 
معارج الجبوري

ودراسة خواصها  (PS-Ni) تحضیر متراكبات
الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالكهربائیة والبصریة

1368
حسن جاسم محمد 
دراسة تاریخیةحسین الخشخشي التاریخالتربیة2010ماجستیرالصحابي سلمان الفارسي (رض)

1369
اسراء سعید عباس 

كاظم

دراسة بكتیریة ومناعیة لعزالت االشیریشیا 
القولون المعزولة من النساء المصابات 

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیربالتهابات المجاري البولیة في مدینة كربالء

1370
باسمة عباس جابر 

الحمیري
تاثیر العمق المدفون واالمالئیات الخلفیة على 

المدنيالهندسه2010ماجستیراستقراریة سد االنضاب

1371
فاتن حسین ناجي 

الطائي
المضامین الجمالیة للسخریة في النص 

المسرحالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمسرحي العربي
المدنيالهندسة2010ماجستیرالتشغیل االمثل لمنظومة الثرثارامیر هاشم حسین1372

1373
رزاق حسین عبد معین 

البو عیسى
الفكر االقتصادي االسالمي للشیخ المفید 

التاریخالتربیة2010ماجستیرمن خالل كتابة المقنعة (دراسة تاریخیة )

1374
إحسان فلیح حسین 

الغراني
تأثیر الشیخوخة على الكلوبیولین المناعي البارد 

االحیاء المجهریةالعلوم2010ماجستیرفي مرضى التدرن الرئوي

1375
رنا هادي صلوحي 

الربیعي

دور المكورات المسبحیة الحالة للدم من نوع 
و Fفي التهاب البلعوم  C بیتا من مجموعة

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیرالحاد في مدینة الحلة



1376
فاطمة عمران راجي 

الخفاجي
خصائص الرسوم الفنیة وعالقتها بسمات 

الرسمالفنون الجمیلة2010دكتوراهشخصیة الرسام العراقي المعاصر

1377
صبا رزاق سلمان 

المنصوري

التركیب االلكتروني لبلورة ثانویة مكعبة من 
كاربید السلیكون باستخدام تقنیة الحسابات 
الفیزیاءالعلوم2010ماجستیراالساسیة مع طریقة خلیة الوحدة الكبیرة

1378
مرتضى عصام خضیر 

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرالجملة الطویلة في الـقـرآن الكــریــمالشریفي

مروة علي حمزة1379

تصمیم میدان لاللعاب باالسلوبین المتسلسل 
والعشوائي وتاثیره في تطویر الذكاء واالعتماد 
على النفس وبعض القدرات الحركیة لالطفال 

سنوات التربیة الریاضیة2010ماجستیربعمر (٤-٥)

1380
كرار عبد علي عبید 

موسى العگیلي

تحضیر ودراسة بعض الخصائص الكهربائیة 
والحراریة لمادة بلوریة سائلة نیماتیة محضرة 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمن قواعد شف و بعض  معقداتها

إسراء حبیب إبراهیم1381
دراسة فسیولوجیة و بایوكیمیائیة لمرضى 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالسكري من النوع الثاني

انمار مهدي عباس1382

قابلیة إستهالك المركبات الهیدروكاربونیة 
من أنواع  (PAHs) العطریة المتعددة الحلقات

بكتیریة معزولة من ترب محلیة ملوثة 
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیربالمشتقات النفطیة

1383
رنا فیحان موسى 

الدلیمي

تأثیر المستخلص التربیني ألزهار نبات زهرة 
  .Hibiscus rosa- sinensis L الجمال

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي خصوبة ذكور الجرذان البیض

1384
عباس جاسم محمد 

العیساوي

في  silicon والـ salicylic acidدور الـ
تخفیف سمیة البورون في عقل  الماش 

.Phaseolus aureus Roxbعلوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

فاضل كردي شالشه1385

اثر برنامج ارشادي في االستقرار النفسي واداء 
اهم المهارات بكرة الید وتحمل ادائها لدى 

التربیة الریاضیة2010دكتوراهاالعبین الشباب



1386
رعـد عبدالعباس حمزة 

الهرموش

دراسة التنافس المستضدي بین مستضدات 
P. aeruginosa والزوائف E. coli األشركیا

االحیاء المجهریةالعلوم2010ماجستیرفي األرنب الممنع بهما

1387
مقدام عبد الكاظم 

رحیمة الكعبي

اثر تمرینات خاصة على وفق نسب مساهمة 
بعض القدرات البدنیة والحركیة في تطویر االداء 

التربیة الریاضیة2010ماجستیرالمهاري واالنجازلرماة الرمح الناشئین

1388
هیام فائز احمد أمین 

الحسون

التوصیف والتنقیة الجزئیة  للهیموالسین المنتج 
من بكتریا القولون المسببة اللتهاب المجاري 

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیرالبولیة

1389
محمد علي حسین 

الحمودي

تاثیر العاب استكشافیة موجهة في تطویر الرضا 
الحركي واهم المهارات االساسیة للتالمیذ بعمر 

التربیة الریاضیة2010ماجستیر(١٠-١١)سنة

1390
اشواق مخیف سلمان 

الجبوري

دراسة تأثیر بعض العوامل على المناعة الخلویة 

لمرضى التدرن
الفسلجیة الطبیةالطب2010ماجستیر

منال فاضل فرهود1391

التغیرات الفسلجیة و فحص األمواج فوق 
الصوتیة المصاحبة لمتالزمة تكیس المبایض

في النساء العقیمات  
الفسلجیة الطبیةالطب2010ماجستیر

1392
مریم خالد مهدي 

الجنابي
اثر استعمال برنامج القبعات الست في تحصیل 
اللغة العربیةالتربیة االساسیة2010ماجستیرالصف الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص

اسماعیل عون جبر1393
دراسة بعض التاثیرات المضادة للبكتریا 

االدویة والسمومالطب2010ماجستیروالمناعیه لمادة البولیسوربیت ٨٠

1394
عصام طالب عباس 

البكري
تأثیر تمرینات مقترحة في تطویر بعض القدرات 
التربیة الریاضیة2010ماجستیرالحركیة ودقة الطعن بسالح الشیش للناشئین



1395
قصي شهاب أحمد 

الخفاجي

أثر استعمال األسئلة الّسابرة في تحصیل طالب 
الصف الخامس األدبي في مادة قواعد اللغة 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2010ماجستیرالعربیة

1396
هند محمد أمین 
یوسف البیاتي

أثر استخدام حقیبة تعلیمیة في التحصیل 
المعرفي وأداء بعض مهارات كرة السلة لطالبات 

كلیة التربیة الریاضیة
التربیة الریاضیة2010ماجستیر

1397
یحیى حّمود ُمراد 

الوائلي

ضمانات المتهم أمام المحكمـــة الجـنائـیة 
العــــراقیة العـلـیـــا

دراسة مقارنة مع ضمانات القضاء الدولي  ))
الجنائي 

العامالقانون2010ماجستیر

وسام عامر محمد1398
أثر األنشطة اللغویة واالستیعابیة في األداء 
اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیرالتعبیري لدى طالب الصف الرابع العلمي

1399
علي عبد الحمزة عبید 

الفنهراوي
توزیع وتنوع الالفقریات القاعیة الكبیرة في 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیررواسب شط الحلة /العراق

1400
رحاب عامر كامل 

البیاتي
درجتـي أفضــل تقــریب حــافظ للتحدب والتقــریب 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیربــدون قـیــود

1401
انسام علي هاشم 

الحسناوي
تحضیر ودراسة خواص الفلدسبار المصنع من 

الموادالهندسة2010ماجستیربعض المواد         األولیة المحلیة

1402
صبا عصام عبد 

الحسین نومان الدلیمي

الذات واآلخر في شعر
عمر بن أبي ربیعة

االدبالتربیة2010ماجستیر

1403
شیماء حمزة ردیف 

الخفاجي
الكتل السالبة وفاعلّیتها في الخزف العراقي 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمعاصر

1404
غیداء جبار هبي 

العطار
دراسة تأثیر أشعة گاما على بعض الخصائص 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالحراریة والبصریة لبولیمرات عشوائیة



1405
باسم محمد خضر آل 

الخاصالقانون2010ماجستیرالنظام القانوني لعقد تسلیم المفتاححجیل السعیدي

1406
ایهاب نعمان صالح 

الجبوري
ثنائیة الجمالـي والتربـوي فـي نصـوص درامـا  

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالطفـل

احمد كریم لطیف1407

اثر تمرینات خاصة باستخدام أدوات تدریبیة في 
تطویر بعض القدرات البدنیة والحركیة والمهارات 

التربیة الریاضیة2010ماجستیرالدفاعیة لالعبین الشباب بكرة السلة

علي معز راضي الحلو1408

اثر تمرینات دفاعیة على ارضیتین مختلفتین 
في تطویر الخطوات والمتابعة الدفاعیة لالعبین 

التربیة الریاضیة2010ماجستیرالناشئین والشباب بكرة السلة

1409
فؤاد جواد حبیب 

الساعدي
جمالیات التكوین الفني في تصـامیم األشـكال 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالبصریة في األضرحة الشریفة في مدینة الكوفة
اللغة العربیةالتربیة2010دكتوراهالسلطة في الروایة العراقیةأحمد رشید وهاب الدده1410

1411
محسن رضا محسن 

القزویني
تمثیالت االدارة والیات اشتغالها في فنون ما 

الرسمالفنون الجمیلة2010دكتوراهبعد الحداثة

1412
محمد عبد الكاظم 

هادي السعدي
دراسة الخلفیة اإلشعاعیة في مناطق منتخبة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرمن محافظات  العراق

1413
انوار علي علوان 
عباس القره غولي

األنظمة التصمیمیة للفنون الزخرفیة في 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمساجد اإلسالمیة

عامر جبار إسماعیل1414

ُع البن األثیر (ت٦٠٦هـ) المـُرصَّ
المؤلُِّف والمنهج

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیر

1415
تراث أمین عباس 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهنظام االختالف في الخزف المعاصرالخفاجي

1416
نبیل عبد الهادي 

الحسناوي

دراسة عملیة لتاثیر خلط الهیدروجین مع الدیزل 
على اداء وٕانبعاث الملوثات لمحرك اشعال 
المیكانیكالهندسة2010ماجستیربالضغط رباعي االشواط ذات اسطوانة واحدة



1417
علي عطیة موسى 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهالثابت والمتحول في الفن المصري القدیمالسعدي

1418
أحمد كاظم جواد 

المعموري

الحیاة االجتماعیة عند العرب قبل اإلسالم في
شبه الجزیرة العربیة من خالل النص القرآني

التاریخالتربیة2010ماجستیر

1419
زینب رضا كاظم 

الجبوري
جمالیات تنوع التكوینات الزخرفیة الداخلیة في 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالعتبات المقدسة (العراق وسوریا انموذجا)

1420
عماد جاسم أمین 

شریف

تقویم مستوى طلبة قسم اللغة العربیة المرحلة 
الرابعة 

في كلیات التربیة األساسیة في الخّط العربي 
وبناء برنامج تدریبي لهم 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2010ماجستیر

محمد عودة حمد جاسم1421

دراسة وراثیة لبكتریا زوائف األغشیة الحیویة
Pseudomonas spp.)) والحرة المسببة 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیراللتهابات المجاري البولیة

1422
عبیر علي حسین 

المعموري

تاثیر استخدام جهاز (الدوالب الدوار )المقترح 
في تعلم بعض المهارات االساسیة على بساط 
التربیة الریاضیة2010ماجستیرالحركات االرضیة بالجمناستك الفني للنساء

وعد شرهان شعالن1423
الوسائل الدفاعیة في مواقف شخصیات 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرشكسبیرالمسرحیة

1424
علیاء حسین عبید 

الطائي
تأثیر أسلوب العصف الذهني في تطویر أداء 
التربیة الریاضیة2010ماجستیرالطالب لبعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

1425
حیدر عامر هاشم 

السلطاني

الصالت السیاسیة بین القبائل العربیة           
في الحجاز قبیل 

التاریخالتربیة2010ماجستیراإلسالم



1426
غفران محمد حسین 

عسل

تأثیر حبوب منع الحمل الفمویة المركبة و 
أجهزة منع الحمل الرحمیة الحاملة للنحاس على 

أإلجھاد ألتأكسدي و صورة الدهون وبعض 
العناصر النزرة في مصول النساء في مدینة 

الطب2010ماجستیرالحلة
الكیمیاءالحیاتیة 

السریریة

میثم احمد عبد االئمة1427

المقارنة بین التاثیرات للعقارین 
الكورتیكوستیرویدیین الفموي والمستنشق على 
طبیعة  االلكترولیتات  وبعض  المعادن  في  

الطب2010ماجستیرمصول مرضى الربو
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

1428
نبیل عبد الكاظم 
عذاب المشایخي

تاثیر برنامج تاهیلي وفق المؤثرات 
البایومیكانیكیة  لتحسین فسیولوجیة ومیكانیكیة 
العضالت العاملة في المنطقة القطنیة العجزیة 

التربیة الریاضیة2010دكتوراهلالعبین المصابین

1429
نیران نجاح عبد الرزاق 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرسمات الطفولة في الرسم األوربي الحدیثالشمري

1430
مي عالء عبد الخالق 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرحول الجواذبالیاسین

زید عبد المنعم حمید1431

تأثیر مثبطات التآكل المهاجرة على خواص 
الخرسانة      
المدنيالهندسة2010ماجستیرومدى فعالیتها

آمال كریم علیوي1432
حول ممیزات التوزیعات المستمرة باستخدام 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرخاصیة االحصاءات المرتبة

علي عباس أمیر1433

أثر تدریس كتاب ذي موضوع واحد في األداء 
التعبیري والمیل للقراءة لدى طالب الصف الرابع 

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیراألدبي

دالیــا حكمـــت حمیــــد1434
تصمیم الخلطات الخرسانیة ذات المقاومة 

المدنيالهندسة2010ماجستیرالعالیة المستخدم فیها غبار السلیكا



1435
آمال 

مكي خلیل

أثرتدریس اللغة العربیة بالطریقة التكاملیة
في األداء التعبیري لدى طالبات 

معهدإعداد المعلمات 

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیر

1436
حسین یوسف جبار 

الجنابي
التحلیل بالعناصر المحدده للطبقة الجاسئة 

المدنيالهندسة2010ماجستیرللمطار

مهند حسن عطیة1437

بدقة اداء  التكرارو المجموعة) اثر التدریبات ب(
الرمیة الحرة والتصویب بالقفز من مسافات 
التربیة الریاضیة2010ماجستیرومناطق مختلفة لالعبي كرة السلة المتقدمین

1438
تماره هالل عبد العال 

الزبیدي

التوافق والال توافق بین األداء التمثیلي 
والعناصر البصریة المصاحبة في عروض 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرمسرح الطفل

ایفان نعمة كاظم عبود1439

عالقة جهد المنافسة باهم مؤثرات الجهاز 
التنفسي وفقدان السوائل لالعبي االلعاب الفرقیة 

التربیة الریاضیة2010دكتوراهفي كلیة التربیة الریاضیة /جامعة الكوفة

نور هـــادي عیســى1440

التركیب االلكتروني لبلورات الجرمانیوم النانویة 
باستعمال نظریة المبادئ األساسیة المحددة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرلهارتري-فوك

1441
حاكم فنیخ علي 

الخفاجي
الحزب الدیمقراطي ودوره في الحیاة السیاسیة 

التاریخالتربیة2010ماجستیراألمریكیة  ١٨٠١-١٨٢٨

ندى جاسم حبیب1442
تصمیم وتنفیذ برنامج لمخططات السیطرة النوعیة

الحاسباتالعلوم2010ماجستیر

1443
نور عامر نعمة ابو 

خمرة

التركیب االلكتروني لبلورات السلیكون النانویة 
باستعمال صیاغة المبادئ األساسیة المحددة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرلهارتري فوك



1444
إحسان فلیح حسین 

الغراني
تأثیر الشیخوخة على الكلوبیولین المناعي البارد 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي مرضى التدرن الرئوي

1445
طاهر یحیى إبراهیم 

الفتالوي
تصمیم و بناء مقیاس لنظام إدارة الجودة في 

التربیة الریاضیة2010ماجستیراألندیة الریاضیة العراقیة

رویده عباس حظي1446
تصمیم مقترح لمرشح إمرار حزمه 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیربصریه ضیقه

نصر حسین عبد المیر1447

اثر اسالیب تقنین انقباضات عضلیة لالحماء 
في تحصیل القوة السریعة ودقة اداء بعض 

التربیة الریاضیة2010دكتوراهالمهارات لالعبین الشباب بكرة السلة

1448
دالل حمزة محمد 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهاالنزیاح وتمثالته في الرسم األوربي الحدیثالطائي

1449
خولة عبد الرزاق عبد 

الوهاب
جمالیات التصمیم الزخرفي في الشناشیل 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالعراقیة والمشربیات المصریة

حوراء شریف حمزة1450
تطویر تقنیة محاكاة حاسوبیة لنمذجة مشاكل 

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالتصنیع

1451
صابرین لطیف كریم 

الشوك
تحلیل تقیم االخطار البیئیة للسیطرة على 

المدنيالهندسة2010ماجستیرمشاكل التلوث

1452
عدي محمد عبد عبد 

علي االسدي
المضامین الفكریة واالجتماعیة في نصوص 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرسعدون العبیدي المسرحیة

1453
عدي علي كاظم عبد 

علي الجبوري
البناء الدرامي والفكري في نصوص بیراندللو 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالمسرحیة

سحر فاضل عبد األمیر1454
منظومة األخالق وتمثالتها في النص المسرحي 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالعراقي

أحمد سعد نعمه الهندي1455
استخدام بعض المعاییر المناعیة في التحري 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرعن التهاب المفاصل

1456
أثیر هالل مهدي 

الجبوري

سلوك االنثناء لألعتاب المقیدة جزئیًا المصنوعة 
من الخرسانة ذاتیة الرص المعرضة الى لهب 

المدنيالهندسة2010ماجستیرالنار



علي عبدزید وّناس1457

أثر التعبیر الحر والتعبیر الموّجه في 
تنمیة 

التفكیر الناقد  لدى طالب الصف الرابع  
األدبي

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیر

1458
اینــاس عبــاس خیــراهللا 

المعـمـوري

تقییم كفاءه بعض  العوامل المضادة للفطریات  
والخمائر االنتهازیة  المعزولة  من بعض 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمستشفیات محافظة بــابــل

1459
هادي عبد الحمزة 
رویعي العیساوي

أثر تدریس أنماط النصوص في األداء التعبیري 
لدى طالب الصف الخامس األدبي

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2010ماجستیر

1460
ایمن لطیف احمد 

الجنابي
لتحلیل الالخطي لمسائل التداخل بین التربة -

المدنيالهندسة2010ماجستیرالمنشأ والماء

1461
ذوالفقار محمد حبیب 

الشمري

بعض  التغیرات  الهرمونیة  والفسلجیة  لدى  
مرضى تضخم البروستاب الحمید

الفسلجةالطب2010ماجستیر

1462
عباس طالب خلیف 

الطائي
دراسة بیئیة للطحالب الملتصقة على الطین في 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرنهر الحلة/العراق

1463
هدى عبد الحسین 

جبار العباس

التكرار وعالقته باإلسلوب في 
الخزف العراقي المعاصر

االتربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیر

1464
صبا إبراهیم صالح 

العذاري

دراسة تقییمیة لعامل آلفون ویلبراند وبعض 
المتغیرات الفسلجیة األخرى لمریضات ما قبل 

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیرالشنج  في محافظة بابل

زینة حماد محمد1465
دراسة لبعض التغیرات الفسلجیه للمرضى 

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیرالمصابین بأمراض  نزف الدم الوراثیة الشائعة

1466
حمیدة حمزة عجیل 

األحبابي

دراسة بكتیریة ومناعیة على المسبحیات 
القیحیة / المجموعة -A- المعزولة من 

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیرالمرضى في محافظة بابل



1467
رامیة فؤاد عبد العزیز 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2010ماجستیردراسة تداولیة للجدل في روایات مختارةمرزه

1468
عون عبد اهللا محمد 

الدیراوي

اإلجهاد التأكسدي في مصول الدم وبالزما 
السائل المنوي لدى المرضى المصابین بعقم 

الطب2010ماجستیرالرجال في محافظة بابل
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

1469
حسین علیوي حسین 

السیالويّ 

داللة ُأسلوب النهي غیر الصریح 
في القرآن الكریم

اللغة العربیةالتربیة2010ماجستیر
الحاسباتالعلوم2010ماجستیرامن الملفات ضد عدوى الفیروسمحمد حسین جواد1470

1471
حیدر عباس علوان 

المرشدي

تحضیر وتشخیص أسترات حلقیة الیفاتیة 
باستخدام بولي (فینیل بنزین حامض 

كعامل مساعد جدید الكیمیاءالعلوم2010ماجستیرالسلفونیك)

نجاة محمد مطر1472

العـبء المعـرفي لـدى طلبــة الصف الخــامـس 
اإلعدادي على وفق االنموذج اإلدراكي – 

علم النفسالتربیة2010ماجستیرالتفضیالت الحسیة: دراسة مقارنة

1473
ندى ناجي شعالن 

العیساوي

Bentonite تقییم فعالیة مادة الطین الخاوة
في االصابة بدیدان اسكارس الدواجن  clay

والدودة الدبوسیة  Ascaridia galli
وعالقتها  Enterobius vermicularis

لدى االطفال  Enuresis بظاهرة سلس البول
علم الحیوانالعلوم2010ماجستیرفي محافظة بابل

1474
وضاح رزوقي عبود 

بیعي
تصنیف األراضي الزراعیة في بیانات نظم

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالمعلومات الجغرافیة باستخدام شبكة عصبیة

زینه حسین خلیل1475

ضغط الصور الكسوري الهجین باستعمال 
وتحویل جیب التمام  yIQ الفضاء اللوني

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالمتقطع

فارس حمود محمد1476
دراسة تخلیقیة لتكاثف فیتامین -C- مع بعض 

الكیمیاء العضویةالعلوم2010ماجستیرالمشتقات النتروجینیة



1477
حیدر محمد عبد 

الهادي

تأثیر منهج باستخدام وسیلتین تدریبیتین داخل 
الماء

في تطویر بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة 
لمرحلتین  بسباحة ٥٠)م) فراشة واالنجاز لفئة 

سنة (١٤ – الناشئین العمار (١٣
التربیة الریاضیة2010ماجستیر

لمى جاسم حمود وتوت1478

بكتریولوجیة و مناعیة لبكتریا 
Campylobacter jejuni

المسببة إللتهاب األمعاء في األطفال
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

نورس كریم عبید1479

أسلوب حل المشكالت والـسرعة اإلدراكیة  لدى 
طلبة الصف الخامس اإلعدادي على وفق 

األسلوب المعرفي(التحلیلي/الشمولي)
(دراسة مقارنة)

علم النفسالتربیة2010ماجستیر

1480
حیدر محمود عبود 

محمد

تأثیر إستراتیجیتي التعلم التعاوني و التنافسي
في تطویر مفهوم الذات المهاریة و األداء 

الدفاعي
التربیة الریاضیة2010ماجستیربالكرة الطائرة

جمانة سامي خضیر1481
بعض التغییرات الفسلجیة لدى األطفال 

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیرالمصابین بالیرقان

1482
خالد مجید عبد الحمید 

الجبوري

السیاسة الجنائیة في قانون مكافحة اإلرهاب
- دراسة مقارنة -

العامالقانون2010ماجستیر

1483
یحیى فاهم عبید 

الخفاجي
تحضیر وتشخیص معقدات جدیدة لبعض 

الكیمیاءالعلوم2010ماجستیرالعناصر االنتقالیة مع لیكاندین من قواعد شف

1484
نور سلمان كاظم 

الخفاجي
دراسة بكتریولوجیة ومناعیة 

في االرنب Citrobacter freundiiعلوم االحیاةالعلوم2010ماجستیرلبكتریا



1485
بارعة علي مكي 

الجبوري
حالة االكسدة ومضادات االكسدة في مرض 

الطب2010ماجستیرالصدفة
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

نورس جاسم الصالحي1486
دراسة الهم االسباب المتعلقة بحدوث 
الفسلجةالطب2011ماجستیراالسقاطات التلقائیة المفردة والمتكرره

1487
عبد الكریم عبد 
الحسین الدباج

جدلیة التشخیص والتجرید في التصویر 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهاالسالمي

1488
فاتن عبد الكاظم 

النصراوي
تقیم االداء البیئي لبعض االنشطة الصناعیة 
١٤٠٣Iالمدنيالهندسة2011ماجستیرفي منطقة الفرات طبقا للمواصفة ایزو

مالذ عزیز جبر1489

التاثیرات الدوائیة لبعض أدویة مضادات 
االلتهابات الالستیرویدیةعلى بعض المؤشرات 

االدویة والسمومالطب2010ماجستیرالدمویة لذكور األرانب

زهراء محمد عبد علي1490
دراسة بعض الجوانب الوراثیة لبكتریا الـ 
المعزولة من المصادر Lactobacillusعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

احمد سعدون عباس1491

 ،  ((III التقدیر الطیفي الیونات البزموث
باستخدام  V)) والفنادیوم (IV) السیریوم
 – الكاشف العضوي ٢-مثیل -٤- (٣، ٤

ثایازول هایدروكلوراید الكیمیاءالعلوم2011ماجستیرثنائي هایدروكسي فنیل )

نور حسین الفتالوي1492
تقلیل االعاقة في جریان االضطرابي باستخدام 

المیكانیكالهندسة2011ماجستیراالضالع المستقیمة والمتموجة

1493
عبیر خلیل إبراهیم 

المسعودي

سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة واإلتحاد 
السوفیتي من الصراع   المصري – اإلسرائیلي 

١٩٨١ – التاریخالتربیة2010ماجستیر١٩٧٠

1494
شیماء حسین جابر 

الساعدي

التأثیرالمناعي والوظیفي للفلوتاماید وخالت 
السایبروتیرون المضادین لسرطان الموثة 

في الجرذان علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر(البروستات)

1495
ایاد عبد الكاظم طارش 

االتربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیردالالت الجسد في رسوم ما بعد الحداثةالشیباني



1496
فاطمة هاشم عباس 

السالمي

Vuill.(Bals.) Beauveria  تأثیر الفطر
في بعض الجوانب الحیاتیة  bassiana
للدعسوقة ذات النقاط األحدى عشر   

.Coccinella undecimpunctata L
 : (Coccinellidae

( Coleoptera
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

حازم جلیل حسن1497
تنفیذ خوارزمیة عامة  إلزالة الضوضاء من 

GIS الحاسباتالعلوم2010ماجستیرصور

1498
أوراس خضیر 
عبیس الجنابي

الدراسة الحسابیة لتأثیر شكل رأس الجسم 
المیكانیكالهندسة2010ماجستیرالطائر في الجریان فوق الصوتي

1499
عروبه كطوف حسین 

البیرماني

في  Helicobacter pylori دراسة إمراضیة
الفأر واألرنب

علوم حیاةالعلوم2011دكتوراه

1500
حیدر محمد جاسم 

الخیكاني

أنموذج تقویم أهم القدرات البدنیة والحركیة و 
المهاریة والعقلیة في ضوء مؤشرات التركیب 

الجسمي 
الطول والوزن )النتقاء فتیان المالكمة التربیة الریاضیة2010ماجستیر(

1501

معاني سهر عبد 
الخفاجي

بعض المعاییر المناعیة للمرضى المصابین 
Entamoeba بطفیلي األمیبا الحالة للنسیج

والتغیرات النسیجیة في  histolytica
العلوم الحیاةالعلوم للبنات2010ماجستیرالفئران البیض

دالیا عبد الزهرة محسن1502

التأثیر الوقائي المحتمل للمیالتونین ومستخلص 
الشاي االخضر ضد الضرر المستحدث بواسطة 

االدویة والسمومالطب2010ماجستیرالمیثوتركسیت في الكبد عند ذكور الفئران

1503

منقذ صادق محمد 
الحسیني

الخصائص الحراریة لخرسانة ذاتیة الرص 
المدنيالھندسة2010ماجستیرللتبلیط الصلد  .

أحمد تومان ذهب1504
ضغط الفیدیو باستخدام التحویل المویجي

الكھرباءالھندسة2010ماجستیر



1505

عالء الدین عباس 
عبد الحسن

طریقة مقترحھ إلكتشاف بعض البرامج الخبیثة 
الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالتي تصیب الھواتف الذكیة

1506

شیماء عباس 
عبدالسادة

تأثیر الزركونیوم ، البورون والمعاملة الحراریة 
((T6-الموادالھندسة2010ماجستیرعلى خواص سبیكة األلمنیوم ٧٠٧٥

1507

علي هاشم   حمزة  
الخزعلي

أثـــر تنــوع جدولة حجم التدریب في تطور 
أھــــم القدرات الحركیـة والمھارات األساسیة 
سنة ( ١٥ – ١٣ التربیة الریاضیة2010ماجستیرألشبال كرة  القدم بـــأعمار (

ماهر علي القریشي1508

تأثري طفيلي يف النساء واألطفال حديثي الوالدة  يف حمافظة 
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیربابل

1509

علي عبد الحسین 
محي اللیباوي

الكشف عن بعض أوجھ المناعة الذاتیة 
الخلطیة في مرضى السـكري من النوع األول 

في مدینة النجف 
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

1510

محمد قاسم عبد 
الحسین االسدي

ظاھرة الدفیئة وأثرھا على بعض أوجھ النشاط 
الجغرافیةالتربیة2010ماجستیرالبشري في محافظة بابل

1511

نبیل سلیم سعد 
الخفاجي

تقییم فشل الكلل للخلطات اإلسفلتیة المعدلة 
باستخدام البولیمرات

المدنيالھندسة2010ماجستیر

1512

شیرین محمد مكي 
الحسیني

تأثیرات زیادة الحدید و طرق العالج على 
مقاییس مناعیة و حیویة كیمیائیة مختارة لدى 

الطب2010ماجستیرمرضى الثالسیمیا الكبرى نوع بیتا
علم االدویة 

والسموم

1513

إیهاب إبراهیم زیدان 
السعدي

أثر انموذج ثیلین في األداء التعبیري والتفكیر 
الناقد لدى طالب الصف الرابع األدبي

طرائق تدریسالتربیة2010ماجستیر

صالح حسین1514 زینھ

تحلیل ومقارنة بین نماذج مختلفة لطوابیر 
االنتظار

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرألغراض نظام أدارة المطارات

نعیم خلیل عبود1515

أثر تدریس مھارات التفكیر المعرفیة ومھارات 
التفكیر الناقد في فھم المقروء واألداء التعبیري 

لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة 
المطالعة 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراه



الموادالھندسة2011ماجستیرتقییم ترسبات الحصى في الصناعة السیرامیكیةعلیاء كاظم مجید هدوّ 1516

طالب عبد األمیر جاسم1517

التنعیم البلوري والتعدیل البنیوي
لسبائك االلمنیوم-سلیكون

الموادالھندسة2011ماجستیراالیوتكتیكي وفوق االیوتكتیكي

عباس جبار محمد1518
االنكماش ألجفافي والتشقق للبالطات الخرسانیة 

الموادالھندسة2011ماجستیرالمسلحة العالیة المقاومة المقیدة

1519

رغد سلمان علوان 
الجبوري

في  (SQ3R)اثر استراتیجیتي نمذجة التفكیر و
االستیعاب القرائي والتفكیر الناقد لدى طالبات 

الصف الرابع االدبي في مادة المطالعة

طرائق تادریسالتربیة2011دكتوراه

1520

ساجد عبد الخضر 
عبد اهللا

تأثیر متغیرات لحام أالحتكاك و ألخلط على 
البنیة المجھریة و الخواص المیكانیكیة لسبیكة 

T651-الموادالھندسة2010ماجستیراأللمنیوم ٦٠٦١

1521

إخالص عبد حمزة 
العلواني

التأثیرات السمیة لكلورید الزئبقیك ومعالجتھا 
بالسیلینیوم في بعض المتغیرات النسجیة و 
الفسلجیة لبعض أعضاء الجسم في ذكور 

الجرذان البیض

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

نور علي حسین جاسم1522

F2α دراسة العالقة بین مستویات الموثین
والبروتین البولي المجھري وبعض الدالئل 
الكیموحیویة لدى                           

المرضى المصابین بداء السكري النوع األول 
علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیروالثاني

غیداء عبد الحافظ جابر1523
محاكاة حركة  ھدف باستخدام تقنیات معالجة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالصور الرقمیة

1524

حسین ادریس 
اسماعیل المسعودي

تحضیر عامل مساعد اوكسید الكوبلت - اوكسید 
الفنادیوم  CoO-  :V2O5دراسة طیفیة ، 

الكیمیاءالعلوم2010ماجستیرخواص فیزیائیھ وفعالیة ضوئیة

1525

منى نجاح حسن 
الطریحي

تثبیط الفعالیة التطفیریة للسایكلوفوسفوماید 
العلوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرباستخدام مستخلص جذورعرق السوس

1526

شـكـري عـز الـدین 
محسـن

أثر تقنیة تحلیل المضمون واالستماع الناقد
في الفھم القرائي وتنمیة التفكیر اإلبداعي

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراه



1527

سارة كساب شنداوي 
الزاملي

دراسة التفكك الحیوي لمركبات 
الھیدروكاربون في

Pseudomonas البیئة بفعل بكتریا
المعزولة من مصادر مختلفة aeruginosa

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1528

نعیمـة حمیـد معیـوف 
الدلیمـي

دراسة الكفاءة التكاثریة وبعض جوانب األداء 
Aphis  الحیاتي لحشرة َمّن الباقالء األسود
 :Homoptera) و َمّن الدفلة fabae

Aphididae) Aphis neriiعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

عذراء نجم عبد األمیر1529

السرد النسائي العراقي (النشأة والتحّول)
من عام (١٩٥٠-٢٠٠٣)

اللغة العرییةالتربیة2011ماجستیر

1530

لمى أحمد محمد علي 
النقاش

تصمیــم وحــدة جدیــدة للحقــن الجریاني لتقدیر 
الكیمیاءالعلوم2011ماجستیراأللكینات

1531

میثاق محسن عبد 
الفتالوي

مادة مركبة من البولیستر الغیر مشبع ألغراض 
الموادالھندسة2011ماجستیرأنابیب الساندویج

محمد عقیل كرم1532

تحضیـر ودراسة طیفیة وثرمودینامیكیة 
 ،+Fe3)) لمركبـات الھیماتین ومعقداتــھ مع

+Sn2+, Pb2+, UO22

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیر

1533

مصطفى جواد كاظم 
الحسناوي

صورة اإللھ في األلواح الفخاریة العراقیة 
القدیمة 

التربیةالتشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر

حیدر دیگان درویش1534

أثر التنقیب في النصوص القرآنیة والمأثور من 
كالم العرب في تجنب الخطأ النحوي وتنمیة 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهالقدرة اللغویة

1535

عامر صباح نوري 
المرزوك

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمرجعیات المعرفیة في مسرحیات ناظم حكمت



1536

براء حسن هادي 
تحضیر ودراسة مادة  مركبة  معدنیة محمد ألخاقاني

ذات أساس من األلمنیوم بإستخدام  تقنیة 
میتالورجیا المساحیق

الموادالھندسة2011ماجستیر

1537

زهراء هاشم عذاب

دراسة قابلیة  إمتزاز وفصل  األنلین وبعض 
مشتقاتھ من محالیلھا المائیة  بواسطة استخدام 

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیرطین األتبلغایت

لؤي كاظم حمید1538
األستتباع المعكوس لموجة الفیضان في شط 

المدنيالھندسة2011ماجستیرالحلة

1539

بسام عبد الخالق 
عباس االسدي

اثر استراتیجیات ما وراء المعرفة في الفھم 
القرائي وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهالصف الرابع العلمي في مادة المطالعة

النحویةهاشم جعفر حسین1540 اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراهجھود أبي موسى الُجُزولي (٦٠٧ھـ)

1541

حسین عالوي حسین 
الغانمي

إستخدام النباتات المائیة أدلة حیاتیة على 
العلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالتلوث بالعناصرالثقیلة في نھر الفرات – العراق

علي شعبان حسوني1542

محاكاة مكبر قدرة ذو التغذیة األمامیة باستخدام 
AWRCAD

الكھرباءالھندسة2010ماجستیر

1543

حال شخیر لهیمص 
محمد الشمري

تحضیر مركبات اروماتیة متعددة المجامیع 
الھیدروكسیلیة  لكل من البنزین والنفثالین 

الكیمیاءالعلوم2010ماجستیرومشتقاتھما

1544

حمزة هاشم محیمید 
السلطاني

أثر أسالیب متنوعة مبنیة على أساس الذكاءات 
المتعددة 

في التحصیل والتذوق األدبي في مادة األدب 
والنصوص 

لدى طالب المرحلة اإلعدادیة
طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراه

1545

خالد جبار اسود 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرجمالیات العتمة في الخزف العراقي المعاصرالعبیدي



1546

عمران موسى حسین 
الشاله

الشیخ كمال الدین عبد الرحمن العتائقي
٦٩٩ھـ  - ٧٩٠ھـ /١٢٩٩م - ١٣٨٨م ) )

دراسة تاریخیة ) )
التاریخالتربیة2011ماجستیر

1547

حسن غانم فضالة 
الجنابي

المكان في شعر محمود درویش
اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراه

مضر خضر محمد1548
المتغیرات الكیمیائیة الحیویة في مرضى فقر 

الطب2010ماجستیرالدم البحر المتوسط نوع-بیتا-كبرى
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

1549

زینب خضر احمد 
المهدي

تقویم الحالة المناعیة لالرنب بعد التعرض 
المزمن للسلین والى مستضد بكتریا 

"Salmonella typhiعلوم الحیاةالعلوم2011دكتوراه

1550

علي حاتم حمید 
ألدفاعي

دراسة بعض  ألتغیرات المناعیة وأأللتھابیة 
لمرضى قصور ألكلیة ألمزمن تحت 

تـأثیرالمعالجة بواسطة ألدیال ألدموي ألمزمن 
في محافظة كربالء المقدسة 

االدویة والسمومالطب2011ماجستیر

سندس صالح نهابة1551
تقییم خطورة نظام تجھیز المیاه لمناطق مختارة 

المدنيالھندسة2011ماجستیرفي محافظة بابل :    النھج التكھني

1552

هدیل علي عبد 
الحسین الحسیني

تحسین نوعیة المیاه الخارجة من محطات 
المدنيالھندسة2011ماجستیرالمعالجة بأستخدام مواد محلیة

سلسبیل كریم برهان1553
طالء النحاس كھربائیا على لدائن االكربلوتزیل-
الموادالھندسة2011ماجستیربیوتادین-ستایرین بةاسطةالطالء الالكھربائي

1554

مازن حسن صكب 
العبوديّ 

ت٥٣٨ھـ  مخشرّي ( المناظرة الُمتخیَّلة عند الزَّ
ة ة أُسلوبیَّ في الكشَّاف ـ دراسة نحویَّ اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر)

1555

یمامة سعدي عباس 
علوش

دراسة تأثیر مستخلص عرق السوس على 
االدویة والسمومالطب2011ماجستیرمستوى الدھون في مصل الدم لذكور األرانب

عالء حسین خضیر1556

أسلوب االستفھام في دیوان سعدي یوسف

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر

1557

كاظم إبراهیم عبیِّس 
السلطاني

اء  أثر القرینة في توجیھ المعنى عند الفرَّ
في كتابھ معاني اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر(ت٢٠٧ھـ)

كریم حمزة حمیدي1558

تراكیب األسلوب الشرطي في"نھج البالغة"     

ةٌ " "دراسٌة نحویَّ
اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر



1559

مصعب إبراهیم محمد 
الطائي

تنظیرات آرتو االخراجیة وتطبیقاتھا في 
التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرعروض المسرح العراقي

1560

نسائم مهدي عبد اهللا 
العادلي

االستئذان واإلذن في بعض النصوص 
المسرحیة االنكلیزیة والعربیة المختارة: دراسة 

مقارنة
اللغة االنكلیزیةالتربیة2011ماجستیر

جاسم خیري حیدر1561

النحو الكوفي في خزانة األدب للبغدادي 
(ت١٠٩٣ھـ

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر

1562

جسومة هویدي علي 
سعید الّداوري

تقویم مستوى طلبة كلیات التربیة ، قسم اللغة 
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرالعربیة في استعمال عالمات الترقیم

1563

مرتضى جلیل طاهر 
العسكري

النسبة في العربیَّة دراسة داللیَّة
اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر

حیدر عبیس هاشم1564

توصیف اإلنزیم الحال للمكورات العنقودیة 
B. Sphaericus  المنتج من بكتریا

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمعزولة محلیا

زینب علي هادي1565
القدرات المعرفیة على وفق مقاییس مكارثي 

علم النفسالتربیة2011ماجستیرللتالمذة ذوي صعوبات التعلم وأقرانھم العادیین

1566

حازم جساب محمد 
علي الفتالوي

قصور  جمالیة التصمیم الزخرفي األندلسي (
الحمراء في غرناطة إنموذجاً )

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر

1567

ناظم محمد حسین 
علوان

أثر وسائل تدریبیة مساعـدة في تطویـر القـوة 
السریعــة واألداء المھـاري لبعـض مسكــات 

سنة التربیة الریاضیة2011ماجستیرالرمي لالعبي المصارعة بعمر (١٧-٢٠)

1568

سرمد سلیم عباس 
حسن

واقعة المقابر الجماعیة في العرض المسرحي 
التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعراقي

1569

ماهر محسن عبود 
الخیكاني

التنظیم القانوني لضمانات االستثمار دراسة 
العامالقانون2011ماجستیرمقارنة

رسل محمد عبد الرضا1570

دراسة السلوك المیكانیكي والترایبولوجي لمواد 
مركبة جدیدة 

الموادالھندسة2011ماجستیر



حیدر طارق كاظم1571

عادات العقل المستندة إلى نصفي الدماغ
على وفق أداة ھیرمان للسیادة الدماغیة

لدى الطلبة المتمیزین وأقرانھم  (HBDI)
العادیین

علم النفسالتربیة2011ماجستیر

1572

نبراس ظاهر جبر 
الزیادي

اإلجراءات القضائیة في مسائل الجنسیة
(دراسة مقارنة

الخاصالقانون2011ماجستیر

نورعماد كریم الجباوي1573
دراسة تأثیر متغیرات الحقن على بعض 

الموادالھندسة2011ماجستیرالخواص المیكانیكیة لمادة البولي بروبیلین

1574

ضرغام علي عباس 
السلطاني

دراسة التراكم الحیوي لبعض العناصر النزرة 
في عضالت ثالثة أنواع من األسماك وعالقتھا 
بتغایر العوامل البیئیة في نھر الفرات / وسط 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالعراق

1575

زینب عبد النبي طلیفح 
النصراوي

تقییم كفاءة بعض المستخلصات النباتیة ضد 
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیربعض الفطریات المسببة لداء األظافر

1576

نغم یاس خضیر 
عباس المعموري

تصمیم بناء ودراسة أداء منظومة تسخین 
المیكانیكالھندسة2011ماجستیرالھواء باستخدام الطاقة الشمسیة

1577

احمد صالح فرهود 
الخفاجي

تصمیم منظومة حقن جریاني بطریقة المناطق 
المتالقیة وأستخدامھا في تقدیر الفینول الممتز 
على سطح الكاربون المنشط والمحضر من 

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیرقشور بعض النباتات المحلیة

فاطمةحمید ناصر1578

تحري سلوك انظمة العتبات - البالطات 
الخرسانیةالمسلحة باستخدام الخرسانة ذاتیة  

المدنيالھندسة2011ماجستیرالرص

1579

فرح محمد حسن عبد 
الحسین

تمییز الوجھ باستخدام التحلیل الممیز للعزوم 
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالمضببة

1580

عباس سلمان محمد 
علي الحصیني 

الخاصالقانون2011ماجستیرمبدأ تبعیة الرھناألعرجي

1581

مؤید نجم عبداهللا

تصمیم وتنفیذ وكیل لمراقبة وتقییم شبكات 
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالحاسوب

1582

علي عبدالحسین 
رحمة الحمداني

التواصلیة في أداء الممثل المسرحي
العراقي

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه



1583

مازن هادي لطیف 
المعموري

المالمح الوجودیة في الرسم العراقي الحدیث

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر

1584

جبار اهلیل زغیر 
ُة اللَُّغة  عند نازك المالئكةمحمد الزیدي المیاحي اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراهأُسلُوبِیَّ

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهالزمن في الفن التشكیلي العراقي القدیمرنا میري مزعل العابدي1585

1586

عباس تركي محسین 
المنصوري

التناص بین رسوم الواسطي والفن العراقي 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالقدیم

1587

فاطمة عبداهللا عمران 
المعموري

األبعاد الفكریة والبنائیة للمنظور في الرسم 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهاألوربي

1588

عباس حسن عبیس 
الوسمي

( حرب السنوات  السبع (١٧٥٦-١٧٦٣
دراسة تاریخیة

التاریخالتربیة2011ماجستیر

عقیل كاظم عایز1589

القراءة المحتملة للقرآن الكریم  في كتب معاني 
القرآن

دراسة نحویَّة
اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر

1590

صفاء متعب 
فجةالخزاعي

اختالل التكافؤ المعرفي بین المتعاقدین  في 
مرحلة تكوین العقد

الخاصالقانون2011ماجستیر

حسین خضیر عباس1591
التفكیر النحوي عند الرضي االسترابادي 

في شرحھ على الكافیة اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراه(رض)

1592

ناظم خلیل حسن عبد 
المعموري

الحرب األھلیة في لبنان
ـ ١٩٨٢ ١٩٧٥

التاریخالتربیة2011ماجستیر

1593

كریم محسن علي 
سمیر الكعبي

تحوالت صورة المرأة في الرسم األوربي الحدیث
– بابلو بیكاسو- أنموذجاً 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر

1594

ورود عبد الرضا 
كشیش حسین 

الحجیمي
الشخصیة في مسرح الطفل بین رؤى 

المؤلف والمخرج
التربیةالمسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر



1595

حال رزاق مدلول 
الرماحي

تأثیر الرسوم الفائقة باألسلوبین الذاتي 
والتعاوني في

تعلم مھارات بأداة الشاخص وتطویر الرضا 
الحركي

التربیة الریاضیة2011ماجستیرفي الجمناستك اإلیقاعي

1596

میســــــــــاء صـــــالح 
مهدي الشكري

دراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبكتریا 
المعزولة  Listeria monocytogenes

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهمن عینات سریریھ في محافظة بابل

1597

َحْیَدر َعِلي ُحلو َداُود 
الِخْرَسان

في  راجِ (ت٣١٦ھـ) النَّزَعُة الَعْقلِّیُة ِعْنَد ابِن السَّ
اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراهِكَتابِھ ((األصول في النحو))

1598

عادل عبد المنعم عبد 
المحسن شعابث

المنظومة التخیلیة في بنیة الخطاب  التشكیلي 
ما بعد الحداثي

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه

1599

حسین یاسین طاهر 
العامالقانون2010ماجستیرالحمایة الجنائیة للثروة النفطیةالعبادي

صبا محمد حسین1600
نظام التدقیق االلكتروني المعتمد على الوكیل 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالدارة الجودة في التعلیم العالي

1601

المغلق والمفتوح في النص المسرحي العراقي رقیة وهاب مجید بیرم 
المعاصر

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه

1602

صفا سعد عباس 
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصمیم نظام تصنیف وتمییز البصماتالمرعب

1603

علي حسین محمد 
بحر 

تأثیر المستخلص المائي لدرنات نبات الزنجبیل 
في  (Roscoe)Zingiber officinale

Rattus خصوبة ذكور الجرذان البیض
و بعض المعاییر الفسیولوجیة rattus

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1604
ماهر كامل نافع 

الناصري
األنظمة العالمیة وآلیات اشتغالها في الرسم 

التشكیليالفنون الجمیلة2011دكتوراهالحدیث



1605
احمد عواد یاسین 

الجوعانيّ 

نزع الخافض 
بین الدَّرِس النحوي واالستعماِل القرآني

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر

حسین محمد سلمان1606

تطبیق خوارزمیة تحدید وتمییز العقد الشیطانیة 
في شبكات التحسس الالسلكیة

الحاسباتالعلوم2011ماجستیر

مؤید جاسم یاس1607
دراسة بعض الجوانب الحیاتیة والبیئیة لمجتمع 

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهاالسماك في نهر الحلة /العراق

1608
محمد عبیس حمزة 

النـافعي
ازالة اللون بالتحفیز الضوئي لصبغة

R الكیمیاءالعلوم2011ماجستیربسمارك البنیة

حنان داخل عیدان1609
تحلیل الصور الملتقطة بواسطة كامیرات 
الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالهواتف النقالة لظروف إضاءة مختلفة

1610
غسق حسن مسلم 

التشكیليالفنون الجمیلة2011دكتوراهتمثالت الموت في الرسم الحدیثالكعبي
الخاصالقانون2011ماجستیراإلخالل المسبق بالعقدعلي حسین منهل1611

1612
لبیب سعدون حسین 

الیاسري
تحلیل سلوك وصالت حدید التسلیح المتراكبة و 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمقواة بألیاف الكاربون البولمریة

1613
احمد تموین بعیوي 

الدلیمي

التصرف اإلنشائي لألعتاب الخرسانیة المسلحة 
المستمرة والحاویة على فتحات والمقواة بواسطة 

المدنيالهندسة2011ماجستیرألیاف  الكاربون البولیمریة

أحمد فوزي شیره1614
تصنیع مادة مطاطیة مركبة إلخماد 

الموادالهندسة2011ماجستیرالضوضاء        في مجال صناعة السیارات

1615
وسیم جبار ابراهیم 

الخاصالقانون2011ماجستیرضمان صالحیة البیع لالستعمالالشمري

1616
بركات عباس سعید 

الكّواز

األبعاد المفاهیمّیة والجمالّیة
لإلستهالك في فن ما بعد الحداثة

التشكیليالفنون الجمیلة2011ماجستیر



عباس دیكان درویش1617

التحیة في النصوص الدینیة االنجلیزیة والعربیة:
دراسة مقارنة

اللغة االنكلیزیةالتربیة2011ماجستیر

الریاضیاتالتربیة2011ماجستیرفي التقریب  المتعدد في فضاءات مــــالئــــــمـــــــــــةمیــادة عـــلي كـــریــم1618

عامر علي صاحب1619
تنازع االختصاص القانوني في عقود االستثمار 

الخاصالقانون2011ماجستیراألجنبي

حسین نور عباس1620

تأثیر األسلوب التبادلي باستخدام تمرینات 
خاصة لتطویر القدرة االنفجاریة في أداء 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرالطالب لفعالیة الوثب الطویل

مصطفى حسن هادي1621

ω-أشكال ضعیفة للمجموعات المفتوحة
و تفكیك بدیهیات الفصل

الریاضیاتالتربیة2011ماجستیر

1622
عمار عبد االمیر 

حسین

التحلیل العملي والنظري لسلوك االعتاب 
الخرسانیة المسلحة المستمرة المقواة بالیاف 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالكاربون المسلحة البولیمریة
الخاصالقانون2011ماجستیرالتنظیم القانوني لمنح االئتمان المصرفيسعود عوید عبد1623

سجى مظهر نبات1624

تحلیل عملي ونظري للحام باالحتكاك والخلط 
لوصالت األلمنیوم - األلمنیوم  و األلمنیوم - 

نحاس  

الموادالهندسة2011ماجستیر

صابرین علي حسین1625

السیطرة على مركبه ذاتیةالحركة باستخدام 
أدات جینیه مضببه

الحاسباتالعلوم2011ماجستیر

علي حمید شعالن1626
بعض التغیرات الفسلجیه لمرضى االسهال 

فسلجةالطب2011ماجستیرالحاد بعد اعطائهم مادة سلفات الزنك



1627
فراس حسن عبد 
األمیر الحسیني

أثر تدریس النصوص األدبیة
في ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجاني 

في التذوق األدبي واألداء التعبیري 
طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراه

عاید كریم عبد عون1628

التنبؤ بمستوى المعرفة القانونیة بداللة البصمة 
الفكریة واذاكرة الصوریة لطلبة كلیات واقسام 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالتربیة الریاضیة
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصمیم وتنفیذ نموذج نظام وكیل تنقیب البیاناتجنان علي عبد1629

وصال حمزة علي1630
االرادي والالارادي في االداء الفني للرسم 

التشكیليالفنون الجمیلة2011ماجستیرالسریالي االوربي الحدیث

1631
عامر سعید نجم عبد 

اهللا الدلیمي
اسالیب االنشاء في كالم السیدة الزهراء (ع)

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرت١١هـ دراسة نحویة وبالغیة

1632

عامر راشد شیال 
الزبیدي

تأثیر تمرینات القوة الممیزة بالسرعة في 
تطویر سرعة حركات الرجلین وتعلم األشكال 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرالحركیة لالعداد بالكرة الطائرة

1633

علي جهاد ناصر 
الحویزي

دراسة مستو اٌت انز ٌم
الفوسفات ٍز القاعذي ف السائل
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمنوي لمرضى عذم الخصوبة

1634

رائــد عـبـد األمـیـر 
عـبـاس ألـمـشـهـدي

قوة األنا و عالقتھا باالتزان االنفعالي و مستوى 
الطموح لدى

ناشئي األلعاب الفردیة و الفرقیة في محافظة 
بابل

التربیة الریاضیة2011دكتوراه

1635

هدى طالب طراد 
النداوي

توظیف الدالالت الدینیة في الرسم العراقي 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمعاصر

نجالء تتریم صیوان1636
الجریمة وانعكاساتھا التربویة والنفسیة على 

التربیة لمسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالنص المسرحي العراقي

1637

علي یاسین علوان 
التمیمي

السلة الشباب أداء أھم المھارات األساسیة 
بداللة القیم االجتماعیة والتفكیر اإلبداعي 

لالعبي كرة 
التربیة الریاضیة2011ماجستیر

1638

حسام غالب عبد 
الحسین

تأثیر أسلوبي التنافس المقارن والجماعي 
بأستخدام الوسائط المتعددة في تطویر أداء 
التربیة الریاضیة2011ماجستیربعض المھارات األساسیة لألشبال بكرة الید

1639

فالح  ظاهر عبد غنام 
الربیعي

قبیلة َبِجیلة وأثرھا في الحیاة العامة 
حتى نھایة العصر األموي

١٣٢ھـ /٧٤٩م
التاریخالتربیة2011ماجستیر



حاتم فلیح حافظ1640

تاثیر تداخل الحقیبیة التعلیمیة باالسلوبین 
المكثف والموزع على تعلم االرسال الساحق 
والضرب الساحق المواجھ وانتقال اثرھما 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالمتبادل بالكرة الطائرة

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرجمالیات القبحفي نتاجات فن ما بعد الحداثةسندس محمدعبد االمیر1641

1642

ایناس عبد االمیر 
برهان

النمو الحضري واثره على التوسع العمرانیفي 
الجغرافیةالتربیة2011ماجستیرمدینة القاسم دراسة في جغرافیة المدن

1643

إیناس مــكي عبـد 
الخاصالقانون2011ماجستیرضمان فــوات الــوصــف في المبیــعنصارالجنابي

1644

اسراء عبد األمام عبد 
الزهرة الریاحي

دور حامضي األسكوربیك و السالسلیك  في 
تخفیف                                               
سمیة الكادمیوم بداللة استجابة 

Vigna              التجذیر لعقل الماش
radiata L. Wilczekعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1645

عادل شاكر عبداهللا 
السعدي

استقصاء الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة 
الموادالھندسة2011ماجستیرللطابوق غیر المحروق

هیثم محمد كاظم1646

تاثیر تمرینات لالدراك الحس- حركي 
واالسترخاء العقلي في االداء المھاري 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهوالخططي الفردي لالعبین الشباب بكرة القدم

1647

وسام صالح عبد 
الحسین

تاثیر منھج تعلیمي تدریبي في تصحیح االخطاء 
الفنیة وتطویر بعض القدرات العقلیة ودقة 

المھارات االساسیة لالعبین الشباب بالریشة 
التربیة الریاضیة2011دكتوراهالطائرة

1648

حســـن محسن راضي 
الطائي

تمثــالت نظریـة التحلیــل النفســي فــي الرسـم 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالسریـالـــي

1649
ضیاء یوسف راضي 

الخشخشي
النحو الكوفي في تفسیر التبیان للطوسي 

هـ اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرت٤٦٠

1650
نسرین حمزة عباس 

السلطاني

أثر استخدام الخریطة الداللیة في التحصیل 
واالستبقاء لدى تلمیذات الصف الخامس 

التربیة2011ماجستیراالبتدائي في مادة العلوم العامة
طرائق تدریس 
العلوم العامة

1651
رســل عبــود محــي 

الغــــزالي
الصراع الیمني االرتیري على جزر جنوب البحر 

الجغرافیة البشریةالتربیة2011ماجستیراألحمر (دراسة في الجغرافیة السیاسیة)



1652
نهاد حبیب مطلك 

االزیرجاوي

دور بعض فطریات التربة في تحلیل 
Triticum aestivum L .مخلفاتالحنطة
L. sativaوتحسین نمو وإنتاجیة الرز

المنزرع بطریقة  صنف عنبر- ٣٣ Oryza
علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهالري المتقطع

1653
سوسن هادي عبد 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرنظام مقترح لتقییم أداء الموظفالمنصوري

الجغرافیة البشریةالتربیة2011ماجستیرالجغرافیة اإلقلیمیة لمحافظة بابلإسراء حسین عبید علي1654

غصون علي حسن1655

-K-W)         أثر استراتیجیة الجدول الذاتي
في االستیعاب القرائي لدى طالبات  (L-H

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالصف الخامس العلمي

1656
زینب فرید حسن 

الموسوي

تأثیر التعرض لسیلینیت الصودیوم مع الغذاء 
في مستویات هرمونات الدرقیة وبعض جوانب 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالجهاز التناسلي لذكور الجرذان الناضجة

أمجد مرزة عودة1657

تحضیر و دراسة العامل المساعد
أوكسید النیكل – أوكسید القصدیریك 

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیر

1658
لمیس عبد الرزاق عبد 

اللطیف

دراسة العالقة التطوریة الوراثیة والجزر 
المرضیة لبكتریا القولون المعزولة من عینات 

المجهریة الطبیةالطب2011دكتوراهسریریة مختلفة

1659
زید ثامر عبد الكاظم 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهالتحوالت المعرفیة للجنسانیة في النص المسرحيمخیف الجبوري

1660
فارس احمد محمد 

الحسیني
استخذام الخرسانت الوعادة كركام خشن في 

المدنيالهندسة2011ماجستیرأنتاج الخرسانت راتیت الرص

بشائر ھاشم عبد الواحد1661

تأثیر وسائل تعلیمیة مساعدة في تعلیم قفزة 
الیدین الخلفیة وفعالیة القفز العالي و انتقال 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرأثرتعلمهما المتبادل



ندى خزعل كاظم هندي1662

الفعالیة المضادة  لالحیاء المجهریه والتركیب 
الكیمیاوي  للبروبولس العراقي الماخوذ ِمْن 

الطب2011دكتوراهمنطقِة الفراِت االوسط
علم االحیاء 

المجهریة الطبیة

1663
میس هادي جبر آل-

جمعه

دراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبعض العزالت 
Proteusو Proteus mirabilis لبكتریا

في مدینة الحلة vulgarisالطب2011ماجستیر

علم األحیاء
المجهریة 

1664
فاضل دحام منصور 

المیاحي

أثر تدریبات القدرة العضلیة  في تطویر أهم 
القدرات البدنیة واألداء الخططي ودقة التهدیف 
وفقًا لبعض المتغیرات الكینماتیكیة لالعبي كرة 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالقدم للشباب

1665
وئام سامي عبد الكریم 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرجمالیات التحلیل والتركیب في رسوم سیزانالحیدري

1666
رباب جواد حسن 

الحسني

تقییم كفاءة مضادات بكتیریة مختارة في نمو 
العنقودیات الذهبیة المقاومة للمیثیسیلین و 
المعزولة من أخماج الجروح و الحروق في 

مدینة الحلة

دراسة داخل وخارج الجسم الحي״ ״
األحیاء المجهریةالطب2011ماجستیر

صفاء عباس نایف.1667

تأثیر أزمة مختلفة باستخدام مجموعة العاب 
صغیر في تطویر  اإلبداع السخصي وتعلم 

مهارتي المناولة والتصویب في كرة الید للطالب 
سنة) التربیة الریاضیة2011ماجستیربأعمار (١٣-١٤

1668
أحمد محسن عبد 

البدیري
السیاسة البریطانیة تجاه المضائق العثمانیة 

دراسة تاریخیة التاریخالتربیة2011ماجستیر١٨٤١-١٨٧٨

1669
محمد عباس جابر 
خضیر الحمیري

التمثیل الكارتوكرافي الستعماالت األرض 
الزراعیة في قضاء المسیب باستعمال نظم 

(GIS) المعلومات الجغرافیة
الجغرافیة البشریةالتربیة2011ماجستیر



عزیز كریم وناس1670

جودة اتخاذ القرار وفقا للخبرة التحكیمیة بداللة 
موقع الضبط وأنماط القیادة

التربیة الریاضیة2011ماجستیرالریاضیة لدى حكام كرة القدم

1671
علي بخیت حسن 

الجعیفري
التوایس العقلي وعالقته باالستقرار النفسي
التربیة الریاضیة2011ماجستیرواالنجاز لدى العبي ألعاب القوى الشباب

1672
نبیل كاظم  هریبد 

الجبوري

النمذجة المورفولوجیة والقدرات العقلیة 
والفسیولوجیة والحركیة والمهاریة لتصنیف 
التربیة الریاضیة2011دكتوراهوتوجیه العبي  كرة الید بحسب مراكز اللعب

1673
أصیل هاشم راضي 

السعبري

العزل والوصف الجزیئي لبكتریا
المعزولة من  Morganella morganii
المرضى المصابین بالتهاب المجاري البولیة 

المصاحب للقسطرة البولیة
األحیاء المجهریةالطب2011ماجستیر

1674
رفاه فخري مزاحم 

الجبوري

مع دراسة  Sortase دراسة جزیئیة ألنزیمات
الخصائص لبعض عوامل الضراوة لبكتریا 

األحیاء المجهریةالطب2011ماجستیرالمسبحیات القیحیة

ابتغاء محمد قاسم1675

تأثیر المراجعة الذاتیة على وفق االسلوب 
في تعلم   التأملي مقابل االندفاعي  ) المعرفي (
االداء الفني والمعرفي  لبعض مهارات الطرق 

التربیة الریاضیة2011ماجستیربالجمناستك  االیقاعي

1676
زینب عدنان ناظم 

التویجري

أثر التعّلم بأسلوب الخرائط المفاهیمیة في 
تحصیل طالبات      الصف   الثاني المتوسط 

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرفي مادة قواعد اللغة العربیة

1677
علي عطیة دخیل 

الطائي

تأثیر انواع مختلفة النتقال اثر التعلم بین بعض 
مهارات التنس االرضي الى مهارات االسكواش 

التربیة الریاضیة2011ماجستیروتشخیص االخطار للطالب

1678
حیدر كاظم عباس 

الجبوري

أثر الّشعر العمودي والّشعر الحّر في األداء 
التعبیري والمیل

نحو الكتابة اإلبداعیة لدى طالب الصف 
طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالخامس العلمي



1679
زید حسون ناصر 

حسون

أسالیب السلوك القیادي وعالقتها  بالقیم 
الخلقیة والشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرمدرسي التربیة الریاضیة

1680
علي غضبان سكر 

علي ألحسناوي

المفردات الدینیة وتمّثالتها في الخزف العراقي 
المعاصر

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر

1681
مشتاق خلیل أحمد آل 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرتطویر االشكال الحیوانیة في رسوم االطفالهزیم

زینب عادل غني چـابك1682

عزل وتوصیف المسبحیات المعویة المقاومة 
للفانكومایسین والمعزولة من المجاري البولیة 
الطب2011ماجستیرللمرضى الراقدین في مستشفیات مدینة الحلة

األحیاء المجهریة 
الطبیة

حبیب علي طاهر1683

تأثیر تدریبات البالیومترك والبالستیك في تطویر 
أهم القدرات البدنیة  والمتغیرات البایوكینماتیكیة 
لمهارة الضرب الساحق العالي للشباب بالكرة 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالطائرة

وسام  ریاض حسین1684

تأثیر ادوات مساعدة في تخفیف صعوبات األداء
الحركي وتطویر أهم الجوانب الخاصة بمهارتي
الضرب الساحق وحائط الصد للطالب بالكرة

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالطائرة

1685
باسم عبد العالي عبد 

الكعبي
بعض التغیرات الفسلجیة لدى المرضى 

الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیرالمصابین بسرطان المثانة

1686
نائل عباس كاظم 

الخفاجي

دراسة دوائیة عن تأثیر مستخلص الشاي 
األخضر للوقایة والعالج من اختالل مستوى 
الدهون والجهد التأكسدي في ذكور األرانب 

األدویة والسمومالطب2011ماجستیرالمغذاة بالكولستیرول

1687
ناصر خلف محیسن 

الطائي
في  مدى تطبیق معادلة اینشتاین (١٩٥٠)

الموارد المائیةالهندسة2011ماجستیرتخمین حمل الرسوبیات لقناة مفتوحة

1688
عبد اللطیف هاشم 

علي الكعبي
اإلعداد الفني للممثل العراقي في الورش 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهالمسرحیة



1689
ابتسام جعفر جواد 

الخفاجي

اثر استخدام انموذجي مكارثي و میرل – 
تینسون في اكتساب المفاهیم األحیائیة 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرواستبقائها لدى طالبات الصف األول المتوسط

1690
إسراء فاضل أمین 

البیاتیة

أثر أسلوبین من األسئلة الّسابرة في تحصیل 
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیراللغة العربیة

1691
جاسـم عبد علـي 
جعفـر العامــري

أثر بعض األنشطة األدبیة غیر الصفّیة في 
تحصیل طالبات

الصف الخامس األدبي في مادة األدب 
والنصوص

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیر

1692
محمد عبادي حسن 

الحسیني

أثر استعمال أسلوب التنافس بین المجموعات 
في التحصیل 

لدى طالب الصف الثاني المتوسط في 
مادة الجغرافیة 

التربیة2011ماجستیر
طرائق تدریس 
االجتماعیات

1693
بهاء عبد األمیر 
مسعر الفتالوي

أثر النصوص المشكلة في تجنب الخطأ الصرفي 
والنحوي

لدى طالب الصف الخامس األدبي
في مادة قواعد اللغة العربیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیر

1694

 َ◌◌ّ
 َ◌◌ّ

ستار جبار عسكر
منصور

ألفاظ الغریب
في الشعر الجاهلي
اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراه- دراسة لغویة -

علي حسون حسین1695

جهد األكسدة في المرضى المصابین بالطارئة 
الوعائیة الدماغیة الحادة وتأثیره على وظیفة 

الطب2011ماجستیرالكلیة
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة



معن عبد األمیر صالح1696

دراسة بعض الخواص الفیزیائیة وطبوغرافیة 
النقیة كمتحسس لغاز  SnO2 أسطح أغشیة

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیراالیثانول

1697
حسین هاشم عبد 
الواحد الیاسري

التحوالت الفكریة لموضوعات الفخار النحتي في 
التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعراق القدیم

سعید حمید كاظم وناس1698
تجییل الكتابة الشعریة في العراق بین التنظیر 

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرواإلجراء/دراسة في الجیل التسعیني

1699
رضوان محمد حسین 

األسدي

دراسة تركیز هرمون النحافة  و صورة الدهون 
في مصول

مرضى الصدفیة في مدینة الحلة
الطب2011ماجستیر

الكیمیاء الحیاتیة 
السریریة

خالد عبید علوان1700

ِه والُمَنظََّماِت  َأثُر التعّلم باالكتشاِف الُمَوجَّ
الُمَتَقدَِّمِة ِفْي َتْحِصیِل طالِب الصَّفِّ الَخاِمِس 

طرائِق تدریسِ التربیة2011ماجستیرالِعْلِميِّ ِفي َمادَِّة قَواِعِد اللُّغِة الَعَربیَّةِ 

1701
حیدر غالي وادي 

اگلّوام
دراسة فسلجیة لبعض التغیرات الدمویة 
الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیروالكیموحیویة لدى مرضى التدرن الرئوي

صادق یوسف محمد1702

أثر تمرینات الهوائیة في حجم عضلة القلب 
وبعض القد ا رت البدنیة والفسیولوجیة
التربیة الریاضیة2011دكتوراهوالبیوكیمیائیة لالعبي الجودو الشباب

بهاء حسین عبد األمیر1703

أثر تمرینات باستعمال أدوات تدریبیة متنوعة 
في دقة التصویب من القفز المحتسب بثالث 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرنقاط والقدرات البدنیة للشباب بكرة السلة

اشرف عدنان جبار1704

اثر منهج تعلیمي للتصویب في تعمیم برنامجه 
الحركي وفاعلیة

التربیة الریاضیة2011ماجستیرأدائه للناشئین بكرة السلة

1705
ُسرى مؤید عبد 
المهدي علوش

دراسة فسلجیه  لبعض المتغیرات الدمویة 
والكیموحیویه  لمرضى االعتالل الكلوي 

الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیرالمصاحب لمرض داء  السكري

1706
إحسان عبد األمیر 

خلیف الطائي
قبیلُة ُهذیل ُمنذ دخولها اإلسالم حتى 
التاریخالتربیة2011ماجستیرنهایةالعصراألمويّ (١٣٢هـ/٧٤٩م)



أمجد مرزة عودة1707

تحضیر و دراسة العامل المساعد
أوكسید النیكل – أوكسید القصدیریك 

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیر

1708
شهاب أحمد كاظم 

علي  الجراح

أثر تمرینات خاصة لتطویر قدرة العضالت 
العاملة في أداء مهارة

الوقوف على الیدین – بالضغط – على جهاز 
الحلق لناشئي
التربیة الریاضیة2011ماجستیرالجمناستك

حنان یاسین غریب1709
في فهم المقروء لدى  PQ4R اثر استراتیجیة

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرطالبات الصف الخامس األدبي

1710
عّباس محّمد موسى 

المّیالي

أثر استعمال األمثال العربیة في االستیعاب 
القرائي والتفكیر الناقد لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالخامس األدبي في مادة المطالعة

فراس سهیل إبراهیم1711

تأثیر أسلوبي فحص النفس واالكتشاف الموجه 
على وفق

النمذجه الحسیة في تطویر مهارتي اإلرسال 
والضرب

التربیة الریاضیة2011دكتوراهالساحق بالكرة الطائرة للطالب

1712
علي محسن عزیز 

الحسیني
ابعاد الشخصیة المتمردة في نصوص (عادل 

المسرحیة. التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیركاظم)

احمد غضیب عبید1713

دراَسة الِعالقة َبین ُمستوى الفینوالت وٕاصاَبة 
َنبات الِخیار بمرض الَبیاض الدَّقیقي المتسبب 

Podosphaera  xanthiiعن الِفطر
 . U. Braun & N(Castagne)

Shishkoffاالحیاء المجهریةالعلوم2011ماجستیر

1714
رفیف عالء سعید 

االمین
دراسة بكتیریة، مناعیة وجزیئیة عن المرضى 
الطب2011ماجستیرالمصابین بخمج الجروح بعد العملیات الجراحیة

األحیاء
المجهریة 



1715
فرمان قحط رحیمة 

الجنـابي

األخطاء اإلمالئیة الشائعة لدى طلبة كلیات 
تشخیص وعالج  التربیة في الجامعات العراقیة (

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیر)

1716
غانم هاني كزار 

الناصريّ 
ما له الّصدارة في الكالم عند عبد القاهر 

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرالجرجانّي ‹ت٤٧١هـ

1717
اسعد جواد عبد مسلم 

الشباني
التعبیریة التجریدیة و انعكاساتها على الخزف 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعراقي المعاصر

1718
عباس نصیف جاسم 

العبودي
دراسة تاریخیة  ه ) ت : ١٤١ أبان بن تغلب (

التاریخالتربیة2011ماجستیرفي مرویاته

1719
حیدر غالي وادي 

اگلّوام
دراسة فسلجیة لبعض التغیرات الدمویة 
الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیروالكیموحیویة لدى مرضى التدرن الرئوي

1720
حیـــدر عبــد األمـــیر 

مكي
بعض التغیرات الفسلجیة والسریریة في مرضى 
الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیرنابض القلب احادي الحجیرة والثنائي الحجیرة

علي محمد واد الصائغ1721

تقییم مدرسي التربیٍة الریٌاضیٍة على
وفق توصیف عملهم الوظیفي من وجهة نًظر
المذرسین ،المشرفین،مدراء المذارس والنٌشاط 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرالریاضي

1722
عقیل حسن خلف 

الغالبي
الداللة الصرفّیة في القرآن الكریم عند الدكتور 

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرفاضل السامرائي

1723
حذیفة إبراھیم خلیل 

الحربي

تأثیر تمرینات خاصة وفق المتغیرات الكینماتیكیة
و نموذج التصحیح الذاتي في تطویر بعض

الصفات البدنیة ودقة أداء المهارات
التربیة الریاضیة2011دكتوراهالهجومیة بالریشة الطائرة

1724
نورس كامل عطیة 
ماضي الكریطیة

أثر القصة القرآنیة في األداء التعبیري لطالبات  
طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالصف الرابع األدبي

1725
أدیان یونس یاسین 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرأنظمة العالمات في رسوم علي طالبالربیعي



1726
احمد شهاب احمد 

السعدي
محاكاة عددیة لمنطقة  المعایرة لبولي اثلین 

الموادالهندسة2011ماجستیرواطئ الكثافة في عملیة  البثق االحادي

1727
سعید حمید لفتة 

الخزعلي

بعض التغیرات الفسلجیة  واألهمیة السریریة 
لمجموعة نقاط الكالسیوم عند مرضى الشرایین 

الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیرالتاجیة بواسطة المفراس متعدد الشرائح

1728
خالدة عبد زید بعیوي 

الدلیمي

تاثیر التصمیم التعلیمي الشامل والتعلم باللعب 
في تطویر القدرات المعرفیة والمهارات الهجومیة 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهللطالب بكرة الید

1729
حیدر ســواري راهي 

الَكرعـــاوي

تـأثیرعناصر الســبك، أوســاط اإلخـماد
والمعامالت الحراریة على خواص محددة 

Al-Mg-Si))لسبیكة
الموادالهندسة2011ماجستیر

1730
رقیة هادي رحمن 

الخفاجي

في  Paraquat و D-التأثیر  المزدوج لــ ٢،٤
تجذیر عقل نبات الماش ومكافحة دغلي الفجیلة 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیروالشوفان

1731
حسام مسلم كاظم 

العّزام

أثر أستعمال أنموذج فرایر في إكتساب المفاهیم 
الجغرافیة وآستبقائها لدى طالب الصف األول 

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالمتوسط

1732
عصام عبد الرزاق عبد 

األمیر الترجمان

أثر الطریقة المختلطة باألسلوب العكسي وفقًا 
لصیغ مختلفة

في تعلم الرفعات النظامیة برفع األثقال للطالب 
التربیة الریاضیة2011ماجستیر

سناء عبد الزهرة رزوقي1733

الداللة النحویة في تفسیر مواهب الرحمن للسید 
عبد األعلى السبزواري
(ت١٤١٤هـ-١٩٩٤م)

اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراه



1734
حنان محمد صاحب 

ألحسناوي

دراسة مقارنة بین الشد الفسیولوجي (التعمیر)
في  والشد البیئي (الملوحة واإلجهاد المائي)

 .Vigna radiata L عقل ساق نبات ألماش
Wilczekعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1735
ودیان یاسین غریب 

الجبوري

المحقق الكركي حیاتُه ودورُه الفكري و السیاسي
(٨٧٠- ٩٤٠هـ / ١٤٦٥- ١٥٣٣م)

التاریخالتربیة2011ماجستیر

عماركاني یاسین1736

دراسة العالقة بین السمنة ومستوى هورموني 
النحافة واالنسولین واالنترلوكین الثامن وصورة 
الدهون في مصول المرضى العراقیین المصابین 

الطب2011ماجستیربداء السكر من النوع الثاني
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

1737
مفاز محمد عبد جعفر 

شبر
دراسة أداء خوارزمیات تحلیل المركبات غیر 

DS-CDMA الكهرباءالهندسة2011ماجستیرالمعتمد الخطي في تقنیة

1738
ستار حامد عبد اهللا 

العّماري
الزعیم الصیني سن یات سن (١٨٦٦-١٩٢٥)

التاریخ الحدیثالتربیة2011ماجستیردراسة تاریخیة

1739
سامر معین خضیر 

الحلو

عزل وتوصیف مضادات بكتیریة منتجة من 
بكتریا Streptomyces spp.  المعزولة من 

األحیاء المجهریةالعلوم2011دكتوراهعینات تربة محلیة في محافظة بابل

ساالر أیاد فخري1740

زیادة تأثیر عقار المیثوتركسیت المضاد للسرطان
بمستخلص الزنجبیل

األدویة والسمومالطب2011ماجستیر

1741
حسین مع اهللا حسین 

العرباوي
دراسة تأثیر الدروع المتحركة في   طیف 

(Tl)NaI الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالطاقة باستعمال الكاشف الومیضي

أسیل هادي حمزة1742
دراسة الخواص المیكانیكیة ألحجار التجلیخ 

الموادالهندسة2011ماجستیرالمصنعة باستخدام مواد رابطة مختلفة

1743
منى خضر عباس 

الطائي

االستجابة الجمالیة وعالقتها بسمات 
شخصیة المتلقي

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر



إیفان كریم عبد ألشبلي1744
عدم ثبات المحتوى الوراثي و دراسة مناعیة 

األحیاء المجهریةالطب2011دكتوراهلدى مرضى سرطان الثدي

1745
محمد علي اجحالي 

محمد الكرعاوي

سمات الرسم العراقي 
في المهجر

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه

1746
صادق خضیر عوده 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2011ماجستیردراسة تداولیة في أإلعالناتالتمیمي

زینا حسن صاحب1747
تأثیر زیت زهر الربیع على عوامل االصابة 
األدویة والسمومالطب2011ماجستیربتصلب الشرایین المستحدث في ذكور األرانب

1748
مالك غازي هادي 

الخیكاني

اثر استعمال طریقة حل المشكالت في تحصیل  
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

التربیة2011ماجستیر
طرائق تدریس 
االجتماعیات

انیس حسین علي1749

تأثیر تمرینات القوة باالطالة الالمركزیة في 
تطویر مرحلة االرتقاء على وفق خصائص 

منحني القوة والزمن والنشاط العضلي  للرجلین  
التربیة الریاضیة2011دكتوراهفي الضرب

1750
مختار ظاجر  عباس 

شبر
دراسة إمكانیة استخدام النفایات الصلبة 

المدنيالهندسة2011ماجستیركالبالستك المقطع في مرشحات تصفیة المیاه

احسان فالح حسن1751

الحمایة من التأثیر السمي الحاد لعقار 
الستربالتین علىالكلى بواسطة زیت بذور 
االدویة والسمومالطب2011ماجستیرالجرجیر وعقار السمفاستاتین في الجرذان

حسین فرحان فرج1752

تأثیر استراتیجیتي التعلم المبرمج والتعاوني في 
التحصیل المعرفي وتعلم مهارة االرسال المواجه 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهمن االعلى واستقباله للطالب بالكرة الطائرة

حسین حمزه عزیز1753
دراسة قابلیة تشغیل سبیكة من برونزات 

الموادالهندسة2011ماجستیرااللمنیوم المحضرة بتقنیة مینالورجیا المساحیق



علیاء محمد حمود1754
االبثنایت بار فایروس ومرضى التهاب اللوزتین 

االحیاء المجهریةالطب2011ماجستیرالمزمن في محافظة كربالء -العراق
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمقدس في منحوتات العراق القدیممحمد علوان كاظم1755

میالد شهید كاظم1756

دراسة مظهریة وتشریحیة لبعض اجناس عشیرة 
من العائلة النجیلیة  paniceae

في العراق Gramineaeالعلوم بنات2011ماجستیر
علوم الحیاة 

/النبات
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصنیف الحزم لتحسین نظام snortانیس محسن هادي1757

عالء الدین صبحي1758
قیاس بعض مضادات االكسدة في السائل 
العلوم2011دكتوراهالمنوي للمرضى المصابین بوهن النطق

علوم الحیاة 
/الحیوان

اسامة یونس فاضل1759
طریقة مطورة لضغط الصوت لتطبیقات الوسائط 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالمتعددة

اصیل حاتم عبد الطیف1760

دراسة تصنیفیة للجنسین 
في  (pers)spergularia

preslو caryophyllaceaeالعراق
k.preslالعلوم2011ماجستیر

علوم الحیاة 
/النبات

مشتاق علي حسین1761

دراسة التركیب النووي لبعض نویات التتكستن 
الزوجیة باستخدام نموذج البوزونات المتفاعلة 

(IBM-1)الفیزیاءالعلوم2011ماجستیراالول

1762
انس مسلم محمد 

المعموري

دراسة مقارنة لتاثیر عنصري الخارصین 
والكاومیوم علىاسماك الكارب االعتیادي 

cyprinus curpiolعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1763
فاضل عباس نعیم 

الدعمي
االضرار التي تصیب اللوحة الزیتیة العراقیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیروطرائق صیانتها

1764
لطیف نجاح شهید 

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرداللة الفعل الماضي في القران الكریمالفتالوي

1765
باسم كاظم حسون 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیراالبعاد الرمزیة في الرسم االوربي الحدیثالخیكاني

رغد حمید مجید الرفیعي1766
ثنائیة الحضور والغیاب للشخصیة الیهودیة في 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالنص المسرحي العربي



1767
میثم منفي كاظم 

العامالقانون2011ماجستیرثنائیة السلطة التنفیذیة (دراسة مقارنة)الحسیني

رائد حمدان عاجب1768
التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة (دراسة 

العامالقانون2011ماجستیرمقارنة)

نورس عدي علي1769
االبعاد الوظیفیة والجمالیة للتكوینات الخطیة في 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعمارة االسالمیة

رشا فاضل ابراهیم1770

تقویة االعتاب الفوالذیة الصندوقیة المشكلة 
على البارد بواسطة شرائح الیاف الكاربون 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالبولیریة والمعرضة لالحمال الدوریة

یازي عبد اهللا جاسم1771
حث زیادة الكلوبیولین البارد تجریبا في االرنب 

PPD وال BC6 علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرباستعمال ال

سلوى كاظم عبد1772

اثر المعنى المعجمي في تنمیة القدره اللغویة 
لدى طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة 

التربیة االساسیة2011ماجستیراالدب والنصوص

طرائق 
تدریس/اللغة 

العربیة

1773
زهراء كاظم حبیب 

الموسوي

Bacillus استخدام تقنیة التلقیح ببكتریا
في حمایة حبوب ونباتات الحنطة  subtilis
Asperillus nigerمن االصابة بالفطرین و

vantieghemعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1774
حسین حاكم عبد 

الشمري

-pva) تحضیر متراكبات بولیمریة
pva-zno) (cuso4.5h2o) ودراسة بعض 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرخصائصها الكهربائیة والبصریة

1775
ندى محسن امین 

الخفاجي

التحلیل الجغرافي القلیم دواجن محافظة بابل 
دراسة في جغرافیة  للمدة (١٩٩٩-٢٠٠٩)

الجغرافیةالتربیة2011ماجستیرالزراعة

1776
زینب مكي عبد نصار 

الجنابي

دراسة بعض الخواص المیكانیكیة ةالبصریة 
لبعض المركبات العضویة الفلزیة المحضرة من 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرقواعد شف

انس فاضل محمد كاظم1777
المراة وتحوالتها النفسیة في نصوص لوركا 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمسرحیة



1778
بشار غالب شهاب 

البیاتي

اثر التقویم -بحسب وقت اجرائه - فیالمعرفة 
العلمیة واداء وضع االستعداد وبعض المهارات 

التربیة الریاضیة2011دكتوراهاالساسیة في ریاضة المبارزه

1779
أسعد یحیى مسلم 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمرموزات الشعبیة في رسوم حسن عبد علوانالدجیلي

1780
یسرى صفاء فاهم 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرتحوالت المضمون في الرسم األوربي الحدیثمرجان

1781
زهراء مظهر مضحي 

عزاوي السالمي

أثر برنامج تعلیمي لمادة التصمیم الداخلي في 
تنمیة التفكیر أالبتكاري لدى طالبات كلیة الفنون 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالجمیلة – جامعة بابل

1782
هاني كامل نعیمة 

العبادي
دراسة مقارنة لوسائل  التوكید  الصرفي  في 

2011ماجستیرالنصوص الدینیة االنجلیزیة والعربیة
التربیة صفي 

اللغة االنكلیزیةالدین

1783
محمد هاشم عباس 

مشجل الطائي

تحضیر مركبات عضویة فلزیة محضرة من 
قواعد شف ودراسة بعض خصائصها الكهربائیة 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیروالحراریة

1784
هاجر عبد الحسین 

الموسوي
تأثیر استخدام األلیاف على بعض الخصائص 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمیكانیكیة للخرسانة ذاتیة الرص

محسن  حسن حسین1785

بناء نموذج محاكاة  لتحسین استخدام شبكة 
حالة دراسیة لخط  السكك الحدیدیة في العراق (

الحاسباتالعلوم2011ماجستیربغداد - كربالء)

1786
ضیاء شنان عبد 
الكاظم الجمیل

الخصائص السمیة والمناعیة لعزول محلیة من 
Citrobacter freundiiعلوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهبكتریا

1787
حسین علي محمد 

الموسوي
األسالیب اإلنشائیة غیر الطلبیة في"نهج 

2011ماجستیرالبالغة" "دراسٌة نحویَّةٌ "
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

بشار جعفر عباس1788
بروتوكول جدید لتوفیر استهالك الطاقة في 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالشبكات الخاصة

1789
لهیب جمیل إبراهیم 

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرسمات اإلبداع في منحوتات مارینو مارینيالكبیسي

1790
هــــدى بخیت حسن 

الجعیفري
دراسة التركیب اإللكتروني لجزیئات جرمانیوم 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیربنزین



1791
حازم عزیز حمزة 

الربیعي
تأثیر التلوث الناتج عن الغبار المنبعث من 

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهمعملي سمنت الكوفة والنجف على التربة والنبات

1792
جمال عبد اَألمیر 

دراسة مقارنة )حسان الغزالي الخاصالقانون2011ماجستیراإللزام القانوني بالتعاقد (

1793
حسن جمیل جواد 

الفتالوي
دراسة وبیئیة ونوعیة وكمیة للطحالب في نهر 
علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهالفرات بین قضائي الهندیة والمناذرة- العراق

1794
آمنة عامر عبد اهللا 

الكفیشیَّة
األْخَطاُء النَّْحِویَِّة َواِإلْمالِئیَِّة فْیَما َیْكتُُبُه َطَلَبة 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2011ماجستیرُكلیََّتي التَّرِبَیة َوالتَّرِبَیة األَساسیة (ِدَراَسة ُمَوازنة)

خالد جبار مطشر1795

دراسة التركیب النووي لنظائر البالتنیوم ٢٠٢-
بتطبیق أنموذج القشرة النووي   ٢٠٤Pt

OXBASH    الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرباستخدام برنامج

ناهده حمود عبد جراح1796
دراسة أطیاف االمتصاص و الفلورة لبعض 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالصبغات العضویة في لیزر الصبغة

1797
حسن هادي عباس 

الكرعاوي

دراسة فعالیة بعض المضادات المركبه مع 
المعزز الحیوي  ضد بعض  البكتریا الممرضه 
لبعض الخصائص للبكتریا المعزولة من حاالت  
اإلصابة بالتهاب اإلذن الوسطى في  محافظة 

االحیاء المجهریةالطب2011ماجستیربابل

1798
محمد فوزي شعالن 

المعموري

تنقیة وتوصیف وتقیید إنزیم البروتییز من بذور 
 .Phaseolus vulgaris L الفاصولیا
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرواستعماله في المجالین الصناعي والطبي

1799
نصیر احمد كامل 

العّمار

أنموذج تقویم بعض المهارات األساسیة للطالب 
المصنفین على وفق بعض القیاسات الجسمیة 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرو القد ا رت البدنیة والحركیة بالتنس

1800
احمد زهیر جاسم 

الوائلي

دراسة تشخیصیة ومناعیة 
Providenciaلجرثومة

alcalifaciensالمعزولة من األطفال 
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمصابین باإلسهال في محافظة بابل



ساره كریم كاظم1801

دراسة بعض الخصائص الحیویة والجزیئیة 
للفطر  Fusarium spp. وتأثیر بعض 
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالظروف البیئیة في  نموه وتكاثره، مختبریاً 

عادل جلیل نجم1802

استخذام نظریة دالة الكثبفة و الطرائق شبه 
التجریبیة

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرلذراسة جزیئبت أمینو ، مثیل بنزین

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالسمات التكعیبیة في الرسم العراقي المعاصرعبد األمیر خزعل حسن1803

1804
محمد جاسم مطرود 

الشبیلي
األبعاد الفكریة والنفسیة في نصوص عدنان 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرمردم بك المسرحیة

هدیل عامر كاظم1805

تأثیر األحماض األمینیة الحاویة على 
(Cysteine & Methionine)الكبریت

Citricوالـ Salicylic acidبـاإلضــافــة الـــى الـ
في تأخیر عملیات التعمیر في عقل  acid
.Phaseolus aureus Roxb علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالماش

1806
علي رعد عبد الكاظم 

الطائي

انتاج الوقود الحیوي (االیثانول )من نواتج 
المحللة  Cellvibrio   japonicus بكتیریا

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرللسیلیلوز  و المعزولة محلیا

1807
آالء علي عبود سعید 

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرأنظمة التعبیر في تشكیل ما بـعد الحــداثةالحاتمي

نور رضا عبیس1808

كفاءة التمثیل المعرفي للمعلومات وعالقتها 
بالدافعیة االكادیمیة الذاتیة لدى طلبة الصف 

علم النفسالتربیة2012ماجستیرالرابع االعدادي

حسنین حمزه عبد علي1809
دالالت شخصیة المهرج في النص المسرحي 

المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعراقي
تشكیليالفنون الجمیلة2011ماجستیرعالقة القلق بخصائص رسوم المراهقینحسن جاسم حسن1810

عبد الرحیم عبادي1811
توظیف المنظور في تطویر المهارة الفنیة في 
تشكیليالفنون الجمیلة2011ماجستیرمادة التخطیط لدى طلبة كلیة الفنون الجمیلة



نوفل هادي حسن1812
اثر استعمال التعلم التنافسي في تحصیل طالب 
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرالصف الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص

حسین نعمه نجیب1813
الخصائص الكهربائیة والبصریة للمتراكبات 

(ps-fecl3) الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالبولیمریة
العامالقانون2011ماجستیربطالن الحكم الجزائي "دراسة مقارنة"نسرین محسن نعمه1814

فراس صبار مفتن1815
تصنیف الصور الكسوریة في بیانات نظم 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرالمعلومات الجغرافیة

1816
عبد الحمید شویع 

الریاضیاتالتربیة ابن حیان2011ماجستیرحول توزیعات االحتمال الضبابیةعلوان

علي مكي عبود1817

سلوك االعمدة الخرسانیة المسلحة ذاتیة الرص 
والمعززه بااللیاف تحت تاثیر االحمال الدوریة 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمستعرضة
الحاسباتالعلوم2011ماجستیربناء انموذج حاسوبي لتقییم اداء التعلیمرافع طارق ابراهیم1818

علي حسین مهدي1819

التحري العملي والنظري لتصرف االعمدة 
الخرسانیة اللیقیة المسلحة ذات المقطع الدائري 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمجوف تحت تاثیر االحمال الدوریة

حیدر حلیم سعید1820

pseudomonas صفات بكتریا
المعزولة من المرضى والمحیط  aeruginosa

احیاء مجهریةالطب2011ماجستیرالخارجي في المستشفى في مدینة الحلة

محمد باقر صاحب1821
دراسة كفاءة هندسة االرانب وراثیا باستخدام 

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهتقنیة نقل الجین عبر النطف

وسام شمخي جابر1822
تصنیف المخلفات الخطرة باستخدام برنامج 

البیئةالهندسة2011ماجستیرحاسوبي

مسار عزي جاسم1823
المفارقة وابعادها النفسیة في نصوص تشیخوف 

المسرحیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمسرحیة

قاسم جلیل مهدي1824
االبعاد المفاهیمیة والجمالیة للتصوف وتجلیاته 

التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرفي الرسم العراقي المعاصر
التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالخیال في الرسم العراقي المعاصرخولة علي عبد اهللا1825



حیدر عبد االمیر رشید1826

فاعلیة التدریس باستعمال استراتیجیة القبعات 
الست في تحصیل طالب الصف الخامس االدبي 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرفي مادة التاریخ االوربي

عمار عبد اهللا محسن1827

اثر استعمال القصص المصورة في تحصیل 
تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیراللغة العربیة

1828
جنان عبد العباس 

شمخي

توصیف مظهري وجیني لعزالت بكتریا القولون 
الممرضة من حاالت اسهال الرضع في مدینة 

احیاء مجهریةالطب2011ماجستیرالكوت /العراق

عصام فخري برتو1829
دراسة  م) ابن حبان البستي ت (٣٥٤ه /٩٦٥

2011ماجستیرتاریخیة
التربیة / صفي 

تاریخ اسالميالدین
الخاصالقانون2011ماجستیراحكام الضمان في عقد الرهنایاد صادق معیدي1830

خالد عبد الكاظم هادي1831
دراسة وراثیة لبكتریا المتقلبات المعزولة من 

حیاةالعلوم2011ماجستیراالغشیة الحیویة للغدد الطبیة العالجیة

1832
ایالف عبد الواحد 

حساني
دراسة متغیرات خشونة االسطح المشغلة لسبائك 

المواد/معادنالهندسة2012ماجستیربعد الیوتكتك المنیوم -سیلیكون

2011ماجستیراثر انعدام النظیر في اقامة الحكم النحويمحمد حشیش عداي1833
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

زینب وضاح ناصر1834
العالقة بین االدینوفایروس والتهاب اللوزتین 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالمزمن في محافظة بابل

وسام حمید عجیل1835

دراسة عملیة ونظریة للتاثیرات الدینامیكیة 
الناتجة من التفاعل بین الدافعة والغطاء 

میكانیكالهندسة2012ماجستیرالحلزوني في مضخة الطرد المركزي

1836
زینب مردان حمود 

الجمعة

أثر أسلوب اإلثارة العشوائیة  في 
تنمیة التفكیر اإلبداعي واألداء
التعبیري لدى طالبات الصف 
الخامس األدبي   

الـتربیة األساسیة2011ماجستیر
طرائق تدریس 
اللغة العربیة



1837
مشتاق نوري مرزه 

النافعي

الشعر عند خلیل مطران 
دراسة في التنظیر والتطبیق

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

1838
مقداد علي مسلم 

العمیدي

  االحتمال النحوي في خطب اإلمام علي
حتى  دراسة في شروح (نهج البالغة)

نهایة القرن السابع الهجري

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

1839
اشراق عبد االمیر 

صالح

عزل وتشخیص بعض انبكتریا وانفطریات 
المرافقه

لمرضى انتذرن انرئىي مع دراسة بعض 
المؤشرات

علوم الحیاةعلوم البنات2012ماجستیرالمناعیة واالنتهابیة في محافظة بابم

میساء شالل مزهر1840

الُشكرفي نصوص مسرحیة انكلیزیة وعربیة: 
دراسة تقابلیة

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاإلنسانیة

1841
قاسم كاظم حسن 

العبادي

النَّحویَّة ردود السَّمین الحلبّي (ت٧٥٦هـ)
في الدُّرِّ المصون على الزَّمخشرّي (ت٥٣٨هـ

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

وداد هاتف أحمد وتوت1842

العتبات التألیفیة المحیطة في أعمال صنع اهللا 
إبراهیم الروائیة 

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

میسلون زهیر حسین1843

تأثیر إستراتیجیة اللعب المباشر لذوي المجازفة 
مقابل الحذر في تطویر أهم القدرات الخاصة و 
تعلم الضرب الساحق المواجه بالكرة الطائرة 

التربیة الریاضیة2011ماجستیرلطالب كلیة التربیة الریاضیة

ایمان عامر نعمه شبر1844
بنیة السرد في الرسم األوروبي الحدیث

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه



ایمان مبدر نایف1845

على نمو  (Propolis)تأثیر مستخلص العكبر
البكتریا الموجبة لصبغة غرام المعزولة من 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیراالصابات الجلدیة

رؤى علي طعمة1846
تحضیر ودراسة خصائص مادة متراكبة 

الموادالهندسة2011ماجستیرسیرامیكیة متدرجة الوظائف

1847
زمن سلمان حمزة 

الجبوري

Thymusتقییم كفاءة مستخلصات نبات الزعتر
vulgaris L.على بعض الفطریات المعزولة 

من الفم  واألنف لالطفال المرضى في مستشفى 
الوالدة واالطفال في محافظة بابل 

علوم الحیاةعلوم البنات2011ماجستیر

1848
إیالف عامر مجید الیا 

سري

التمثیل الخرائطي ألستعماالت األرض الحضریة 
في مركز قضاء الهندیة

GISبأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة
2011ماجستیر

التربیة للعلوم 
الجغرافیةاإلنسانیة

هدى عباس محمد1849
تقییم كفاءة عوامل التطفیر في حیاتیة الفطر 
aspergillus nuger van tieghemعلوم الحیاةعلوم البنات2012ماجستیر

1850
سماح احمد كاظم 

الجبوري

تأثیر الحث المناعي الموضعي والجهازي على 
االستجابة المناعیة لمستضد جرثومة اللولبیة 
في األرانب Helicobacter pylori البوابیة

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراه

1851
زینة شاكر خلیل 

الهندي
دراسة بكتریولوجیة ومناعیة ونسجیة لمرضى 

علوم الحیاةعلوم البنات2012ماجستیرالتهاب الزائدة الدودیة في محافظة بابل

حسین علي حسین1852

تقویم دافعیة االنجاز وفًقا لنمط الشخصیة
ونسبة مساهمتها بالقدرات الحركیة والمهاریة 

(A,B) التربیة الریاضیة2011دكتوراهلالعبي كرة القدم الشباب



1853
قاسم عالم كاظم 

العویدي

أثر طرق النقل البري على نمو المستقرات 
البشریة 

في محافظة المثنى
2012ماجستیر

التربیة للعلوم 
الجغرافیةاإلنسانیة

1854
حوراء نوري سامي 

الهاشمي

دراسة مظهریة وتشریحیة لبعض أجناس 
من العائلة  Andropogoneae العشیرة

في العراق (Poaceae) النجیلیة

علوم الحیاةعلوم البنات2011ماجستیر

محمد رضا كاظم1855

سعت االلتواء لألعضاء األنوبیة الفوالذیة  
رقیقة الجدران

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمملوءة بالخرسانة خفیفة الوزن

زینب هاشم خضیر1856

تحضیر الكاشف العضوي الجدید 
2بنزوثیازولیل آزو) 6برومو)٤

فلوروكلوسینول واستخدامه في التقدیر الطیفي 
(III)والحدید (III)ألیوني البزموث

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیر

حـــارث علي عبد اهللا1857

النشاط االقتصادي بالمغرب األوسط من القرن 
الثالث الهجري إلى منتصف القرن الخامس 

2012ماجستیرالهجري
التربیة للعلوم 

التاریخ االسالمياإلنسانیة

جنان ناصر نبات1858

تأثیر القصدیر على خصائص  (األلمنیوم –زنك 
كأنودات مضحیه بها  لألنابیب النفط في  (

الموادالهندسة2012ماجستیرمحافظه بابل

1859
بریر عادل حمزة 

2012ماجستیراآلخر في نقائض المثلَّث األمويالقاسمي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة



1860
محمد رزاق جواد كریم 

الحسیني

دراسة فعالیة إنزیم ألفا-كلوكوسایدیز في السائل 
المنوي للرجال المصابین بضعف الخصوبة

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیر

هدى محمد شهید حمد1861

فاعلیة التدریس باستعمال التفكیر اإلبداعي في 
تحصیل طالبات الصف الرابع األدبي في مادة 

علوم اجتماعیةالتربیة االساسیة2011ماجستیرالجغرافیة

ودادعبد الجبار موزان1862

دور السلدینا فیل في عالج ارتفاع ضغط 
الشریان الرئوي نتیجة تشوهات القلب الوالدیة 

عند األطفال 
ادویةالطب2011ماجستیر

احمد عدنان عبد االمیر1863
تقدیر القصدیر الرباعي بتقنیتین الحقل 

كیمیاءالعلوم2012ماجستیرالجریاني والحقن الجریاني المتعاقب

1864
زینب حسین علوان 

البیاتي

وسائل اإلقناع في خطب الوعظ اإلنكلیزیة والعر 
بیة

2011ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة  العربیةاالنسانیة

زینب علي عمران1865
التحلیل اإلحصائي لسجالِت المطِر لَبْعض 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمحطات االرصادیة في العراق

سالم نعمة رشید الطائي1866

كشف الداللة ودوره في االثبات الجزائي (دراسة 
مقارنة)

العامالقانون2012ماجستیر

1867
علي كریم حسون 

الركابي
المعالجة اإلخراجیة للنص الشعري الممسرح في 

المسرحیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعرض المسرحي العراقي
المیكانیكالهندسة2012ماجستیردراسة لتقلیل قوة الكبح على العربات الثقیلةاوس اكرم محمود1868

1869
سالم مؤید شریف مال 

العامالقانون2012ماجستیرجرائم العنف ضد األطفالحسن

1870
احمد محمد عباس 

الموسوي

دراسة وبائیة ومناعیة لإلصابة بداء المقوسات 
بین النساء في محافظة  Toxoplasmosis

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیربابل



رنا عبد المهدي شاكر1871

قیاس هرمون جار الدرقیة وبعض المعادن (
في مصول الدم لمرضى  الكالسیوم والفسفور )

الحیاتیة السریریةالطب2012ماجستیرحصى الكلى في مدینة بابل

احمد حمزة مهدي1872
الشكلیة في عقد بیع المركبات دراسة مقارنة

الخاصالقانون2012ماجستیر

أنسام قاسم حاجم1873

المسؤولیة الجنائیة للقوات  األجنبیة في العراق  
(دراسة في القانون الدولي العام )

العامالقانون2012ماجستیر

1874
مصطفى طالب خلیف 

عبید الیساريّ 

المباحث الّنْحوّیُة في الُمصباح الُمنیر 
للفیُّوميّ (٧٧٠هـ)

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

حسین شعالن حمد1875

التنظیم القانوني لمركز الناِئب في السُّلطة 
التشریعّیة

العامالقانون2012ماجستیر

1876
اساور عبد الحسین 

عبید

تاثیر برنامج الكورت التعلیمي في تنمیة التفكیر 
وتعلم اداء  وتطویر االدراك (الحس-حركي)
التربیة الفنیةالتربیة الریاضیة2011ماجستیرالضربتین االمامیة والخلفیة بالتنس للطالبات

1877
بیداء عبد الحسین 

عبد الهادي

دراسة إستراتیجیات التأدب
و  في روایتین ل: اوستن (كبریاء و هوى)

برونتي (البروفسور)
2012ماجستیر

التربیة للعلوم 
اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

حازم عبودي كریم1878

َدالالت أشكاِل الَمنحوتات الَفخارَیة  في الَعصر 
ق.م) البابلي القدیم(٢٠٠٤-ـ١٥٩٥

التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراه

سماهر حسین علي1879
تصمیم نظام ذكي للتنقیب عن البیانات 

الحاسباتالعلوم2012دكتوراهباستخدام قواعد االقتران



1880
اسراء رزاق جواد 

الحسیني
تصمیم مطبات مطاطیة من مواد محلیة ملوثة 

المدنيالهندسة2012ماجستیرللبیئة ودراسة حواصها المیكانیكیة

خضیر جواد كاظم1881
تحضیر ودراسة بعض البولیمرات المستحدثة 
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهوالخاویة على مجامیع معوضة دوائیة مختلفة

سؤدد نوري غني1882
تاثیر التشوه المرن للمساند المقعدیة غیر 
المیكانیكالهندسة2011ماجستیرمتطابقة المحاور التي تعمل بتزیت مضطرب

نبراس محمد ساهي1883

تـأثیر مستخلصات المركبات الفینولیة والقلوانیة 
والتربینیة الخــام ألوراق وجذور  نبات عرق 
. في  Glycyrrhiza glabra L السوس
 .L بعض جوانب األداء الحیاتي لبعوض

( Diptera:Culicidae)Culex pipiensعلوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر
العامالقانون2012ماجستیراالثبات في المواد الجزائیةعلي ثامر عبد العزیز1884

رسل علي كاظم1885

فعالیة استخدام الكلوكوزامین على تحویر بعض 
المتغیرات المناعیة لمرضى التهاب مفصل 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالركبة الضموري
الخاصالقانون2012ماجستیراالطار القانوني لعقد الوكالة المدنیةعالء فاهم حسن1886

ایمن عامر محمد1887

Some of the Adverse Effects of
Anabolic Steroids Abuse by

Bodybuilding Athletes Related to
Atherosclerotic Risk Factorsاحیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

حیدر ابراهیم عواد1888

التحري العلمي والتحلیلي لسلوك اعقاب االعمدة 
المكونة من االنابیب الفوالذیة المملوءة 

بالخرسانة ذاتیة الرص والمقواة بالیاف الكاربون 
انشاءاتالهندسة2012ماجستیرالبولیمریة



ایمان غانم حمید1889

التأثیرات السمیة الحادة لخالت الیورانیوم على 
الجهاز الكلوي لذكور الجرذان البیضاء وتداخل 

معها غالق الكالسیوم (األملودیبین)

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

ضرغام وفي علي1890
التحلیل الالخطي لتصرف االعتاب الخرسانیة 

المدنيالهندسة2012دكتوراهالمسلحة المقوسة والحاویة على زفتحة

1891
ناصر عبد الحسن 

ناصر

(II) التقدیر الطیفي-الحقن الجریاني للنخاس
باستحدام الكاشف العضوي ٤-( (II) والبالدیوم

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه٦-برمو-٢-بنزوثایازولیل ازو بایروكالول

ندى سعد ناجي1892

دراسة تأثیر مستخلصات حب الرشاد 
في معاییر النطف  Lepidium sativum
ومستوى بعض الهرمونات والجذور الحرة في 
Oryctolagus cuniculus علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهذكور األرانب

عالء جاسم محمد1893
دراسة مظهریة وجزیئیة وامراضیة للفطر 

Alternariaعلوم حیاةالعلوم2012ماجستیر

فاضل عباس حمد1894
دراسة وراثیة ومناعیة لمرض التهاب الجلد 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهاالستشرائي

دعاء حسن هادي1895

عزل وتشخیص الفطریات الملونة المرافقة 
للحبوب

Alternaria alternataوتقویم دور الفطر
في تغیر

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیرخصائص طحین الحنطة
العامالقانون2012ماجستیرتضمین الموظف العام في القانون العراقيمهند فالح حسن1896

دنیا عدنان عبد الرضا1897
التصرف  أالنثنائي  لألعتاب  الخرسانیة  ذاتیة 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالرص  والحاویة  على  األلیاف الحدیدیة

احمد راعي مدیح1898
التحلیل الدینامیكي الهوائي والهیكلي االمثل 
المدنيالهندسة2012ماجستیرلنجاح مصنع باستحدام مواد متجانسة ومركبة



االء فاهم عباس1899

دراسة التأثیرات المرضیة والمناعیة للذیفان 
Campylobacter jejuni الكبدي لبكتریا

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهعلى الحیوانات المختبریة

1900
كرار عزیز حسین 

الحسناوي
عمل نموذج ریاضي لتخمین بعض الخواص 

المدنيالهندسة2011ماجستیرالفیزیائیة للخرسانة من الفحوص غیر االتالفیة

مازن كاظم حمید1901
تحسین خوارزمیة األستقراء الموجهة صفاتیًا 

سعد طالب حسونالعلوم2012ماجستیركإحدى خوارزمیات   تعدین البیانات

ومیض عادل كاظم1902

تقییم بیئي لنوعیة میاه الشرب في محطتي 
المحاویل والحلة لتصفیةالمیاه في محافظة 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیربابل– العراق

رجاء حسین عبد علي1903

اعتماد طریقة معكوس المسافة الموزونة 
لتصمیم مرشح إلزالة ضوضاء الملح والبهار 

فیزیاءالعلوم2012ماجستیرمن الصور الملونة
المسرحالفنون الجمیلة2012دكتوراهالمرئي والالمرئي في العرض المسرحي العراقيفارس شرهان شعالن1904

عالء طارق شاكر1905

Toxocara canis تأثیرات خمج
مع الضوء االحمر وبدونه على مستویات 

الهرمونات والببتیدات المشابه للهرمونات في 
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهالدم المحیطي للجرذ االبیض

رشید مجید مندیل1906
سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة اتجاه 

2012ماجستیراسرائیل ١٩٧٣-١٩٨١
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

محمد عبد علي1907
التاثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة 

العامالقانون2012ماجستیروالتنفیذیة

محمد فیحان موسى1908

سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة اتجاهتركیا 
خالل السنوات الحرب العالمیة الثانیة ١٩٣٩-

2012ماجستیر١٩٤٥
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

2012دكتوراهمرجعیات الفكر السردي الحدیثهادي شعالن حمد1909
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2011ماجستیرالبحث الصوتي  عند الدكتور غانم قدوري الحمدعلي جواد كاظم1910
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



اسراء محمود محمد1911
التمثیل الحرائطي للعالقات المكانیة للالنتاج 

2012ماجستیرالزراعي النباتي في محافظة بابل
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

ابتهال ادریس احمد1912

Salmonella دراسة جزیئیة حول بكتریا
ذات المقاومة المتعددة للمضادات  enterica
الحیویة من مرضى الحمى المعویة في محافظة 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهالنجف

شیماء علي عبد1913
تأثیر مستخلص نبات عرق السوس والبابونج 

االدویة والسمومالطب2012ماجستیرفي عالج القرحة المعدیة في الجرذان

حسنین خلیل ابراهیم1914

دراسة مقارنة االحیاء المجهریة المعزولة من 
مرضى التدرن الرئوي ومرضى مصابین بامراض 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیرتنفسیة احرى

احمد ماجد عبد الحمزة1915

استخدام أشعة كاما لتعدیل خصائص (بولي 
التحلل  ستایرین وبولي مونو مثیل میثا اكریلیت)

الموادالهندسة2012ماجستیراالحیائي

محمد رضا مهدي1916

التحري العلمي والنظري للتقویة القصبیة 
لالعتاب الخرسانیة باستخدام الشرائح البولیمریة 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمسلحة بالیاف الكاربون

صادق كاظم مهدي1917
اسالیب الطلب في دیوان الشریف الرضي ت 

هـ 2012ماجستیر٤٠٦
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

حیدر خمیس شنان1918
دراسة تجریبیة لخمج الحروف البكتریة في 

علوم حیاةالعلوم2011دكتوراهاالرانب

1919
سمیرة عبد القادر 

حسین
تحدیث طبقة الفكتر في نظم المعلومات 
الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالجغرافیة الختیار الصرح األثري األفضل

حسن هادي حسن1920
جمالیات التكوینات الزخرفیة للمحاریب 

التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراالسالمیة في العراق

1921
علي محمد عبد 

الكفیشي

دراسة تأثیر نبات الجعدة العراقیة المخفض 
لسكر دم األرانب المریضة بالسكري من خالل 

الكیمیاءالعلوم2011ماجستیرنظام األكسدة-مضادات األكسدة

1922
عمار عبد الكاظم 

مهدي
المقاربات المضامینیة في موضوعات الفخار 

التشكیليالفنون الجمیلة2011ماجستیرالرافدیني والفارسي



2011ماجستیرالتشكي في اللغتین االنكلیزیة والعربیةمریم دویح سفاح1923
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرتحوالت االسلوب في رسوم علي النجارعالء الدین محمد كاظم1924

ایهاب منعم جلیل1925
تحویر األشكال المنفذة على خزف العصر 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیراإلسالمي

رواء صفاء عباس1926

دراسة لبعض المعاییر ذات العالقة بتخثر الدم 
لدى المرضى المصابین باحتشاء عضلة القلب 

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیرالحاد

وفاء حفظي حمدي1927

الجهد ألتأكسدي وصورة الدهون في النساء ما 
بعد انقطاع الطمث المصابات بداء السكري من 

النوع الثاني
في محافظة بابل

الطب2012ماجستیر
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

نجالء ناصر حسین1928

-Nio تحضیر ودراسة العامل المساعد
المجرد والمثوب باوكسید  mn2o3-mgo

Na2o الكیمیاءالعلوم2012ماجستیرالصودیوم

مصطفى محمد جابر1929
تحلیل أنتقال الحرارة لجریان ثنائي الطور خالل 

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرانبوب عمودي

احمد جاسم محمد1930

تحضیر مركبات كالیكوسیدیة تحتوي على 
معوضات حلقیة متجانسة وغیر متجانسة 

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیرمختلفة

مها  فاضل كریم1931

دراسة فسیولوجیه للفشل الكلوي المزمن بعد 
الدیلزه بحسب اعتالل األعصاب المحیطیة 

الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیروبعض التغیرات الكیموحیویه والدمویه

1932
ازهر عبد المطلب 

ابراهیم

هرمون االدیبونیكتین وعالقته باالنسولین، 
وصورةالدهون  في المرضى  االنترلوكیین-٨
في  البدینین المصابین بداء السكر نوع-٢

الطب2011ماجستیرمدینة كربالء.
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة



اسماء محمد مكي1933

تأثیر زیت بذور الحبة السوداء في  ذكور 
الجرذان البیض المعاملة بكلورید االلمنیوم

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیر

احمد نور كاظم1934
األبعاد النفسیة في رسوم األطفال المعاقین 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرجسدیا

امال راغب شمران1935

التحري عن فیروس المیتانیمو البشري 
((hMPV

وفیروس المدمج الخلوي التنفسي 
(hRSV)لخمج السبیل التنفسي السفلي

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر

2012ماجستیرخواص بعض المجامیع الكسوریةكرار كاظم عباس1936
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

1937
رحمة هاشم عبداهللا 

السیالوي

(W-6GS)TY دراسة قابلیة إمتزاز الصبغتین
من محالیلهما المائیة  (P-2BR)DB  و

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیرباستخدام كل من طین األتابلكایت والبنتونایت

1938
عـــقـیـل دیكان عــباس 

الــكالبــي

أثــر مـنـشــطـــات اإلدراك في التـحـصـیـل وتـنـمیة 
الــمیـل لــــدى طـــالب الــصــف الــرابــع األدبـي

العلوم االجتماعیةالتربیة االساسیة2012ماجستیرفـي مـادة الـــتــاریـخ

1939
نور هادي عبید 

المعموري

دراسة العالقة بین بعض التغیرات الهرمونیة 
واألستجابة المناعیة خالل اطوار الدورة 

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیرالشهریة.

1940
كاظم جاسم منصور 

العزاوي
التداولیة في الفكر النقدي

2012دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2012دكتوراهالحدث الدیني في االدب المسرحي العربيهاشم صهیود محمد1941
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

عقیل مسلم مجبل1942
اثر دراسة الفن في تنمیة االستجابة الجمالیة 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرلدى طلبة جامعة بابل



نبراس نصر اهللا حضیر1943
عزل وتوصیف وضراوة وامراضیة الكاندیدا من 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهبعض الحاالت المرضیة

امیر جواد هادي1944

دراسة نسجیة ووظیفیة للغدة الدرقیة والكبد 
والطحال في ذكور الجرذان المعاملة بعقار 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیرالفلوماید

نسرین كاظم راضي1945
للعام  B دراسة انتشار األنفلونزا الموسمیة نمط

في مدینة الحلة علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر٢٠١٠-٢٠١١

1946
هالة علي عبد 
الحسین الحسیني

دراسة مستقبالت الهرمونات و مستقبل عامل  
الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیرالنوع البشري الثاني للمریضات بسرطان الثدي

حنان محسن علي1947

دراسة بعض الخصائص الدیموغرافیة والعوامل 
السریریة والمتغیرات الكیموحیویة والمقاسة 

باإلیكو لدى المرضى المصابین بتصلب الصّمام 
الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیراألبهر

رباب ابراهیم محمد1948

لمنظومة شط  أثر التصاریف (العالیة والواطئة)
الحلة في كفایة المقنن المائي الحقلي 

للمحاصیل الزراعیة 
للمدة من (٢٠٠٠-٢٠٠٩)

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الجغرافیة البشریةاالنسانیة

حسن كاظم حضیر1949
جمالیات التفكیك في عروض جواد االسدي 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحیة

2012ماجستیرعبد الحسین شرف الدین دراسة تاریخیةعلي عدنان عبد سعد1950
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

ثائر كریم عبد االئمة1951

التغیرات الكهروفسیولوجیة في متالزمة انضغاط 
العصب الوسطي الرسغي الكهفي غیر الظاهر 

سریریا لدى المرضى المصابین بالتهاب 
الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیرالمفاصل الرثوي

عدي عبرة عبید1952

التغیرات الكهروفسیولوجیة في متالزمة انضغاط 
العصب الوسطي الرسغي الكهفي غیر الظاهر 

سریریا لدى المرضى المصابین بالتهاب 
اللغة العربیةالتربیة االساسیة2012ماجستیرالمفاصل الرثوي



سامرة فاضل محمد1953
جمالیات التكوینات الزخرفیة للمخطوطات 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالقرانیة في العراق

اسراء غانم هادي1954

دراسة قابلیة المسبحیات القیحیة
( Streptococcus pyogenes )
على إنتاج اإلنزیم المحلل للفایبرین (

المعزولة من التهابات  ( Streptokinase
الحنجرة واللوزتین 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیر

1955
سمراء عدنان عبد 

مسلم

منع انتحال العنوان المادي في الشبكة 
الالسلكیة ذات السیطرة المركزیة باستخدام 

OPNET الحاسباتالعلوم2012ماجستیربرمجة الـ

االء شاكر خنتوش1956
دراسة وراثیة فسلجیة عن متالزمة الشیخوخة 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهالمبكرة من نوع هجنسن كلفورد

اسراء حامد علي1957
تصمیم برنامج العداد مدرسي التربیة الفنیة في 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهالمدارس الثانویة وفقا لنظریة هیلداتابا

نور حسین حبیب1958
االبعاد الفكریة والجمالیة في المدرسة الواقعیة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراالوربیة

1959
الهام حمزة منسي 

جاسم الطفیلي
الشیخ محمد جواد مغنیة وآثاره الفكریة ١٩٠٤-

تاریحالتربیة2001ماجستیر١٩٧٩

احمد محسن شعب1960

دراسة مستویات الطاقة لبعض المستوى ذات 
باستعمال  A=98,100,102االعداد الكتلیة
الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرنموذجي البوزوونات المتفاعلة االول والثاني

ایهاب منعم جلیل1961
دراسة و بلمرة بعض مشتقات ٢- أریل 
اكیمیاءالعلوم2012ماجستیركلیسرول مع بعض األنهدریدات الحلقیة

ایمان حمید حمیدي1962

دراسـة مقارنة لتأثیر بعض المركبات على 
التوصیلیة وبعض المتغیرات البیوكیمیاویة 

اكیمیاءالعلوم2012ماجستیرلخالیا دم األرانب المستحث فیها داء السكري



حوراء صباح مهدي1963

في  Giardia lamblia دراسة وبائیة لطفیلي
محافظة بابل واختبار فعالیة المستخلص المائي 
البارد والمسحوق الخام لقشور ثمار الرمان في 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیرالقطط والجرذان المصابة تجریبیًا بالطفیلي

زهیر صادق  رزاق1964

-AmpC β تواجد وتوصیف أنزیمات
Klebsiella في بكتریا Lactamases

المعزولة من بعض المراكز  pneumoniae
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهالصحیة في النجف

حیدر یحیى احمد1965

تحضیر أقطاب إنتقائیة سائلة باستخدام 
لتقدیر  Dibenzo-18-crown-6المركب

مجهادیـــــــا (IV)والسیلینیـوم (II)أیوني الیورانیـل
الكیمیاءالعلوم2012ماجستیر

2012ماجستیردور الدعاة في قیام الولة الفاطمیةاشراق علي حسین1966
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

ندى حسین محمد علي1967

دراسة فسلجیه و فحص األمواج فوق الصوتیه 
للنساء العقیمات والمصابات بزیادة هرمون 

البروالكتین في الدم قبل وبعد عالج الكبرغولین 
الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیروالبروموكربتین

نور سعید جبار1968
انساق التعبیر الجسدي للعنف في العرض 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحي العراقي

نور عباس مهدي1969
انتاج الوقود العضوي م نوى التمر العراقي 

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرباستحدام تقنیة المایكرووف

همسة ناجي ناصر1970
التركیب االلكتروني لسطح وقلب بلورة ارسنید 

العیزیاءالعلوم2012ماجستیرالغالیوم النانویة

احمد كاظم خضیري1971
دراسة تصمیمیة مقترحة لمنظومة لیزر الحالة 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالصلبة المضخ بواسطة لیزر اشباه



سالم احمد حمزة1972
إمكانیة إنتاج مخاریط حراریة باستخدام خامات 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرعراقیة

بشرى خنون محسن1973
االله واالنسان في شعر الرواد العرب من 

حتى ١٩٧٣م 2012دكتوراه١٩٤٧
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

نادیة جاسم كاظم1974
مشروع الجامعة السالفیة ١٨٥٣-١٩١٤

2012ماجستیردراسة تاریخیة
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

1975
محمد عبد الوصي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیراالشكال المركبة في الرسم العراقي المعاصرحسین

1976
ابتسام محمد عبد 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالتنوع االسلوبي في فن الكرافیك لعراقي المعاصرالجبار

اطیاف جواد كاظم1977
تشكالت السیرة الغیریة في سورتي البقرة وال 

2012ماجستیرعمران
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

رنا عقیل محمد1978

دراسة  بروتین ج المتفاعل عالي الحساسیة 
والفایبرینوجین وتروبونین آي و صورة الدهون 

الطب2012ماجستیرفي مرضى إحتشاء العضلة القلبیة الحاد
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة
اللغة العربیةالتربیة2012ماجستیرالعالقة البصریة في نقد الشعر العربي الحدیثحیدر علي عبود1979

قاسم محمد علي1980
ABO دراسة التنمیط الجیني لمجموعة الدم

PCR-RFLP علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهباستحدام تقنیة

زهیر صالح مجهول1981

تاثیر االسلوب المتداخل والتضمیني والتبادلي 
وفق مستویات الذكاء في تحقیق اهداف الدرس 

التربیة الریاضیة2012دكتوراهلفعالیة ١١٠م حواجز للطالب

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرسمات الشكل والمضمون في رسوم ابرایم العبدليالزهراء صالح عباس1982

دالیا شاكر عبیدة1983

مقاومة االنسولین وجهد التاكسد في النساء 
الحوامل المصابات بمرض ماقبل الشنج في 

الطب2012ماجستیرمحافظة بابل
الكیمیاء الحیاتیة 

السریریة

2012دكتوراهالطارئ في العربیةفالح حسن كاطع1984
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



فاخر مكطوف شمران1985

التاثیرات النسیجیة والنسیجیة الكیمیائیة بعقار 
روزي كالیتازون في ذكور الجرذان المصابة 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهبداء السكري المستحدث نمط/٢

عالء حسین عبیس1986
االبعاد الجمالیة للمظاهر المعماریة االسالمیة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرفي المشاهد لذات القباب المحروطة

1987
ایالف جاسم محان 

الجبوري
تقیییم العوامل المؤثرة على التشوه الدائمي 

المدنيالهندسة2012ماجستیرللتربة السطحیة المثبتة

خلود حسین علي1988
عالقة المستضد لویس ومجامیع الدم بمرض 
الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیرالتهاب المسالك البولیة المتكرر لدى النساء

زینب عبد اهللا جاسم1989

تطویر نظام التشفیر المتقدم القیاسي 
AES))ألمنیة بروتوكول االنترنت السادس  

IPv6الحاسباتالعلوم2012ماجستیر

ایام وهاب رزاق1990

تطور نظریة العقل واالستیعاب القرائي لدى 
التالمذة المتفوقین دراسًیا وأقرانهم العادیین 

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

1991

علي مكصد فضالة 
الزیدي

مشروع المسیب الكبیر واثاره االقتصادیة 
التاریخالتربیة2012ماجستیرواالجتماعیة ١٩٥٧-١٩٨٧

رائد جمیل جیاد العابدي1992
تمثالت  البنى الهندسیة في الخزف العراقي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمعاصر

1993
مصطفى عامر جبار 

المشهداني
الذاكرة الداللیة و عالقتها باالستدالل الحدسي 

2012ماجستیرلدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

ایالف جبار عبد الرزاق1994
محاكاة خلط االشارة الصوتیة باالعتماد على 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرخوارزمیات محول متعدد المویجة

1995
جنان محمد حسین 

فیروز علي

الكشف عن جینات المقاومة للكوینولینات 
في االشریشیا القولونیة المعزولة من حاالت 

البیله الجرثومیة النوعیة في محافظة النجف    
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه



شیماء حسین طاهر1996
خصائص التقنیات البصریة في العرض 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحي الشكسبیري في العراق

والء صالح حسن اللبان1997

دراسة فسلجیة وكیموخلویة لمرضى ابیضاض 
الدم اللمفي الحاد

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

1998
إدریس جاهل إدریس 

رفیَُّة في المعّلقات السَّبعالمحّنا 2012دكتوراهاألبنیُة الصَّ
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

1999
دلشاد عبد السادة 

حسین
نموذج ریاضي النهیار السدود الخرسانیة 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمرصوصة بالحدل، سد باستورا حالة دراسیة

2000
إیناس كاظم شنبارة 

2012ماجستیرالقریة في شعر السیاب ونازك والبیاتيالجبوري
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2001
محمد سامي كریم 

الشمري

الحیاة االجتماعیة في لواء الحلة
(١٩٣٢-١٩٥٨م)

دراسة تاریخیة
2012ماجستیر

التربیة للعلوم 
تاریخاالنسانیة

حسین ناصر كاظم2002
دراسة تقییمیة للجهازالبولي في المرضى 

الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیرالمصابین بمرض الثالسیمیا الكبرى نوع بیتا

2003
سعد عباس عبد 

الجنابي

اثر برنامج ارشادي نفسي في تطویر الروح 
الریاضیة والسلوك االجتماعي لدى العبي الكرة 

التربیة الریاضیة2012دكتوراهالطائرة المتقدمین
الكیمیاءالعلوم2012ماجستیرالتكسیر بالتحفیز الضوئي للكوبل أمیناحمد فوزي حلبوص2004

رعد عبد االمیر فنجان2005

بناء وتقنین مقیاس التفكیر االیجابي لدى 
رؤساء االتحادات الریاضیة الفرعیة في العراق 

وعالقته بكفایاتهم االداریة من وجهة نظر 
التربیة الریاضیة2012دكتوراهاعظائها



2006
حنین مهدي حسین 

السلطاني

تشخیص مصادر وجبات دم 
بعوض 

Culex pipiens L. (Diptera
في مركز مدینة الحلة (Culicidae:

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر

2007
أیـــاد فاضل محمد 

حسین

عملیات االكسدة المتقدمة
لمركب االثیلین ثنائي االمین رباعي حامض 

الخلیك
الكیمیاءالعلوم2012دكتوراه

2008
كاظم حنون صجم 

2012ماجستیرالضمیر في شعر المتنبيالخفاجي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

امال حمزة مزعل2009
التحلیل المكاني للصناعات الغذائیة في محافظة 

2012ماجستیرباب
التربیة للعلوم 

االنسانیة
الجغرافیة 
الصناعیة

خالد اسود الیخ2010

بناء متطلبات لتطبیق ادارة الجودة الشاملة 
لكلیات التربیة الریاضیة من وجهة نظر 

التربیة الریاضیة2012دكتوراهالتدریسیین في العراق

2011
حیدر حمید متعب 

الحمیداوي

دراسة تشخیصیة للسل الرئوي وتحدید 
مصدر االصابة   في محافظة المثنى 

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

2012
امـــــل علي محیسن 

الطائي

دراسة نسجیة وكیمونسجیة لمنطقة المريء 
والرغامي خالل التطور ألجنیني ألجنة الدجاج

(.Gallus domesticus L)

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

2013
رحیم كشاش عبد 

الكاظم
االستقواء وعالقته بقوة االنا لدى طلبة المرحلة 

2012ماجستیرالمتوسطة
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة



2014
مها فاضل محمد 
حسین ال سمیسم

التغیرات الكیمیائیة الحیاتیة لدى مرضى السكري
النوع الثاني غیر المسیطر علیه

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیر

تساهیل حامد كاظم2015

Moraxella عزل وتشخیص جرثومتي
lacunata

من مرضى  Neisseria gonorrhoeae و
خمج ملتحمة العین

علوم حیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر

التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهالسمات الجمالیة لفن اإلیقونةسالم حمید رشید الحلي2016

خولة علي عبد الحمید2017

المقاییس الجزئیة لالستمراریة بداللة المشتقات 
الجزئیة

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

بالل رحیم عبد2018

تصرف القص لألعتاب الخرسانیة عالیة 
المقاومة والمقواة بواسطة ألیاف الكاربون 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالبولیمریة

2019
غانم عبد دهش 

الكرعاوي
حریة تكوین األحزاب السیاسیة فـي القانون 

العامالقانون2012ماجستیرالعراقي والمقارن

مؤید عدنان عبد2020
التصمیم االمثل اللواح البالطات الخرسانیة 

انشاءاتالهندسة2012ماجستیرالمسبقة الجهد المجوفة

2021
كاظم جبارة سلطان 

الحمیري

الفلسفات التربویة وتمثالتها في الخطاب 
المسرحي العراقي

المسرحالفنون الجمیلة2012دكتوراه
الخاصالقانون2012ماجستیراالستحواذ على الشركة المساهمةنوفل رحمن ملغیط2022

2023
فقدان طاهر عباس 

عوض

اآلخر وتمثُّالته في النص المسرحي العربي 
دراسة في ضوء النقد الثقافي

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیر



2024
عقیل عالء حسین 

الخفاجي

دراسة نظریة آللیة تفاعل األوزون مع هالیدات 
الهیدروكاربونات الخفیفة

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیر

میاسة عباس جاسم2025
انتاج الطاقة الكهربائیة وتوزیعها في محافظة 

2012ماجستیربابل
التربیة للعلوم 

جغرافیةاالنسانیة

2026
عبد األمیر كاظم 
عماش العیساوي

السیاسة الجنائیة في جرائم الفساد اإلداري 
والمالي

في القانون العراقي 
العامالقانون2012ماجستیر

ایالف علي عبود2027
تطویر اداء الرؤیا ثالثیة االبعاد في نظم 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالمعلومات الجغرافیة باستخدام مطابقة النسیج

2028
حسین عیسى عبد 
الحسن الحسناوي

الحمایة القانونیة للمستهلك من اإلغراق 
التجاري 

الخاصالقانون2012ماجستیر

2029
رافد 

محمود ماشي ألنعیمي
الغوایة وأبعادها الفكریة في     النص 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحي العراقي المعاصر

2030
عزت حسون عبد 

الكریم عجینة
دراسة فسیولوجیة لمریضات أورام الثدي في 

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیرمحافظة النجف األشــــــرف

حسین حسن جواد2031
تحلیل أكتاف الجسور المتمفصلة و الشبه 

المدنيالهندسة2012ماجستیرمتمفصلة

سرى علي طعمة2032

دراسة تأثیرٕاضافة نوى التمرعلى بعض ألخواص 
ألفیزیائّیة والمیكانیكّیة للبولي أسترغیرألمشّبع 

الموادالهندسة2012ماجستیروالكاؤولین
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرسمات الحداثة في الرسم العربي المعاصرجاسم حمزة صایل2033

احمد جواد كاطع2034
تصمیم ومحاكاة منظومة اختیار افضل 
MANT الحاسباتالعلوم2012ماجستیرخوارزمیة توجیه في شبكات



سناء جبار كاطع2035

الحاجات النفسیة والمساندة االجتماعیة 
وعالقتهما بالنجاح المهني لدى مدرسات التربیة 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالریاضیة
الخاصالقانون2012ماجستیرااللتزام التضامميلیث عبد الرزاق علي2036

محمد احمد حسن2037
جمالیات الواقعیة السحریة في رسوم ما بعد 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالحداثة

2038
اخالص عبدالرضا 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرتكراریة الشكل في رسوم ما بعد الحداثةموسى

2039
رقیة منون حسن 

النعماني

دراسة تشریحیة وتصنیفیة وخلویة 
الجناس العشیرة Triticeae Dum. في 
في العراق Poaceae العائلة النجیلیة

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

واثق هدود عبید2040
التكیف الكشفي وعالقته باالجاهات الخلفیة 

التربیة الریاضیة2012ماجستیروجودة الحیاة لجوالة الجامعات العراقیة

2041
اوراس عبد ألزهره 

حمزة العلواني
البناء الفكري والموسیقي في نصوص أحمد أبو 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرخلیل القباني المسرحیة

2042
طالب محسن عباس 

الشافعي

التسرب المغناطیسي خالل فتحـــــــــات أقطــــــاب 
العدسات المغناطیسیة

الفیزیاءالعلوم2001ماجستیر

بان علي ناصر الشمري2043

دراسة التشویه للعدسات المسقطیة في المجهر 
االلكتروني النفاذ

الفیزیاءالعلوم2003ماجستیر

2044
یاسمین هادي عبد 

المنصوري
تأثیر االسفلت على التخدد االولي  في الطرق 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمحلیه المرنه

علي فؤاد فائق2045

تاثیر التدریب الذهني في تطویر بعض العملیات 
العقلیة وتعلم المسكات المركب لمصارعي الحرة 

سنة التربیة الریاضیة2012دكتوراهباعمار ١٦-١٧

تسواهن تكلیف مجید2046
جدلیة الحضور والغیاب  في الرسم األوربي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهالحدیث



2047
قاسم عبداهللا حمزة 

المرشدي

دراسة بایولوجیة ومناعیة للكتینات السطح 
Fasciola(Cobbold, 1856 لطفیلي (

gigantica
في األرانب والماعز

علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

2048
علي حسون المهنا 

الوائلي

العرض المسرحي والشعائر الحسینیة (مقاربة 
أنثروبولوجیة)

المسرحالفنون الجمیلة2012دكتوراه

2012ماجستیرتوصیف بدیهیات الفصلباسم محمد ملكط2049
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة
القرص الیفتحجمان خلیل الصباغ2050

2051
ود عــامـر نعـــــمـة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالحلم  في الـرسم األوروبي الحدیثشـــــبر

حیدر رضا سلمان2052

تأثیـر اوراق وسیقان نبـات الكـرفس في تقلیل 
االضـرار الجانبیة للدوكسوروبسین في ذكور 

األرانب
ادویة وسمومالطب2012ماجستیر

2053
حامد جاسم محمد 

الجبوري

أثر تدریس نصوص مختارة من كتاب نهج 
البالغة في تنمیة  الكتابة اإلبداعیة لدى 

2012ماجستیرطالبات الصف الخامس األدبي
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

أمیرة  كمال محمد أحمد2054

العالقة بین مستویــــــــــات الببتـید األذیني 
ANP Atrial Natriuretic  الصودیومــــــــــــي
وبعض معاییر متالزمة األیض) Peptide

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیر

2055
علي مالك حمادي 

العبیدي

مستویات هرمون اللبتین وعالقته ببعض 
المتغیرات الفسیولوجیة والكیموحیویة لدى 

مرضى السكري غیر المعتمد على اإلنسولین 
علوم حیاةالعلوم2012ماجستیر(النوع الثاني)



رشا عبد الرضا غني2056
سلوك القص للعتبات الخرسانیة المسلحة على 

والحاویة على T المدنيالهندسة2012ماجستیرشكل

2012ماجستیرالدینمیة للمجموعات والدوال الملتفةحیدر كاظم زغیر2057
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

زینب حسن عبد2058
دراسة  الشیخ زین الدین بن علي العاملي (

2012ماجستیرتاریخیة١٥٠٦م- ١٥٥٧م)
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

2059
هیثم  محي طالب 

الجبوري
مسیحیوا العراق ودورهم في تاریخ العراق 

2012ماجستیرالمعاصر ١٩٢١-١٩٥٨
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالحق والخیر في الرسم المسیحيمیساء حافظ علیوي2060

رشا هادي صالح2061

دراسة مناعیة و جزیئیة على بكتریا الزوائف 
الزنجاریة المعزولة من عینات سریریة في 

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراهمحافظة بابل
الخاصالقانون2012ماجستیرالوالیة في الزواجانغام محمود شاكر2062

2063
قائد طالب سلمان 

السلطاني
البطل الوجودي في نصوص جلیل القیسي 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحیة

2064
أفراح مالك محسن 

الفالحي

خصائص الزخارف اإلسالمیة في المساجد 
التركیة  (آیا صوفیا إنموذًجا)

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیر

عبد الكریم سلمان2065

دراسة جزیئیة ومناعیة لجرثومة البروسیال 
المعزولة م عینات االنسان والحلیب الخام في 

محافظة بابل
احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

باسم موسى حسن2066

تحري لكل من فیروس ابشتاین بار و الفیروس 
المضخم للخالیا ومستضدات  كریات الدم 
البیضاء البشریة  لدى المرضى العراقیین 
احیاء مجهریةالطب2012دكتوراهالمصابین بسرطان الدم اللیمفاوي الحاد

2067
حسین خیري تومان 

األسدي
أنظمة الشكل في المنحوتات الفخاریة العراقیة 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالقدیمة
المدنيالهندسة2012ماجستیرتاثیر االحتباس الحراري على التبخر في العراقحیدر مهدي الریاحي2068



حسن جاسم علي2069
المضامین الفكریة والفنیة في عروض مسرح 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالرحباني الغنائیة

2070
ضرغام علي عبد 

2012ماجستیرتوصیفات للفضاء المرصوصالسادة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

حیدر فاضل حمد2071

النظام القانوني لعقد الوساطة في سوق األوراق 
المالیة

الخاصالقانون2012ماجستیر

جمال غازي حسین2072

المرجعیات المعرفیة للكتاب المسرحیین العراقیین 
في المنفى

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیر
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات التخطیط لرسامي الحداثة األوربیةقاسم وحید حسن2073

مروة جبار جواد2074
توزیع مارشیل-اولكن الموسع لوبیل الوسع 

2012ماجستیرمعالم
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

مـحــمد هـدام الـعـامـري2075
االختصاص الرقابي للسلطات المحلیة في 

العامالقانون2012ماجستیرالقانون العراقي

2076
عباس حمزة محمد 

الركــــابي

أثر التنقیب الحواري في تحصیل المعلومات لدى 
طالب الصف الخامس األدبي في مادة األدب 

والنصوص
2012ماجستیر

التربیة للعلوم 
علوم تربویةاالنسانیة

الخاصالقانون2012ماجستیرالنظام القانوني لعقد اإلقامة في الفندقحسین عبید شعواط2077

راضي شنون الیاسري2078
مقیاس  االحتمال الضبابي لبعض التوزیعات 

2012ماجستیرالمستمرة للمعولیه
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

لمیاء جبار حبوب2079

فاعلیة التدریس استعمال انموذج سكمان في 
اكتساب المفاهیم الجغرافیة لطالبات الصف 

الرابع األدبي
التربیة االساسیة2012ماجستیر

طرائق تدریس 
العلوم العامة



رنا عبد الهادي مخیف2080
النقل الهیدرولیكي للرسوبیات في عدد من 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالقنوات الطمویة

انفال علي شاكر خضیر2081

دراسة بعض الخصائص المیكانیكیة والتركیبیة 
(Composan LCM) لحشوة أسنان بولیمریه
باستخدام اللیزر والثنائي الباعث للضوء في 

التقسیة

الفیزیاءالعلوم2013ماجستیر
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات الفوتوغراف في الرسم االنطباعيعلي اسماعیل سبتي2082

2083
فاطمة فاهم حسین 

الخفاجي
مودیالت تنبؤ لتحسس الخلطات االسفلتیة 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمعدلة للرطوبة

غفران عبداالمیر مسعر2084
أثر دراسة الفن في التوافق االجتماعي لدى 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرطلبة جامعة بابل

محمد موسى محمد2085

مقارنة الرضى الوظیفي واالجتماعي عل وفق 
مهارات االتصال

لدي اإلعالمیین في المجال الریاضي
التربیة الریاضیة2012ماجستیر

2086
اثیر سایب ناجي 

العزاوي

التوزیع البایوجیوكیمیائي للمركبات األروماتیة 
المتعددة

الحلق (PAHs) علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهفي نهر الحلة-العراق

2087
مهدي علي دویغر 

الكعبي

فاعلیة برنامجین إرشادیین انتقائي وٕاعالمي 
نفسي

في تعدیل السلوك العدواني لدى طالب كلیة
التربیة الریاضیة2012دكتوراهالتربیة الریاضیة في جامعة بابل

مصطفى سالم محمد2088
استخدام نظریة دالیة الكثافة لدراسة عناقید 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالجرماسیكلوبیوتان

2089
آمال صبـاح ردام  

الطائي

أثر استراتیجیة تنشیط المعرفة السابقة في 
تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

التربیة االساسیة2012ماجستیرقواعد اللغة العربیة
طرائق تدریس 
العلوم العامة



2090
هناء عداي علي 

السلطاني
التداعیات األیضیة والهرمونیة لعدم االستجابة 

الكیمیاء الحیاتیةالعلوم2012دكتوراهلألنسولین في  متالزمة التكیس المبیضي

2091
سعاد عبداالله 

عبدالحسین األسدي

حمایة الشبكة المخصصة المتنقلة من اختراق 
انتحال الشخصیة

الحاسباتالعلوم2012ماجستیر

2092
نبراس عبد الكاظم وني 

العامالقانون2012ماجستیرالحمایة الجنائیة الماكن العبادةاألزیرجاوي

2093
ستة سعد عبد الرضا 

االعرجیة

اثر إستراتیجیة التخیل التعلیمي في تنمیة 
التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع 

التربیة االساسیة2012ماجستیراألدبي في مادة المطالعة
طرائق تدریس 
العلوم العامة

2094
حیدر سمیر خضیر 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالتحریض في نصوص ریاض عصمت المسرحیةعباس الیوسف

إیناس نجاح محمد2095

جمالیة التكرار في التكوینات
الزخرفیة اإلسالمیة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

حیدر عمران عیسى2096
التركیب االلكتروني لبلورات زرنیخ األلمنیوم و 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرأنتیمون األلمنیوم النانویة

2097
علي مجید حمید 
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالتزامن في الرسم التكعیبيحسون الخفاجي

احمد سالم محمد2098

ألكشف المظهري والجیني لعزالت الزوائف 
الزنجاریة المنتجة النزیمات المیتالو 

بیتاالكتامیز المعزولة محلیا

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

2099
حسین فاضل حسین 

الجبوري

دراسة تأثیر جذور األمینو على الخصائص 
االلكترونیة لحلقات سیلیكون رباعیة  

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیر



2100
زینة عبد األمیر محمد 

الطفیلّیة

أثر استعمال استراتیجیة االستجواب الذاتي في 
تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

التربیة االساسیة2012ماجستیرقواعد اللغة العربیة
طرائق تدریس 
العلوم العامة

2101
علي فؤاد حمزة 

الجبوري
سیمیاء المؤثرات السمعیة في العرض المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعراقي

2102
احمد صامت حاتم 

ألدعمي
نظام وكالة إلیجاد مسار التوجیه األفضل في 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرشبكات الحاسوب

2103
حوراء حیدر إبراهیم 

الشدود
دور الضبط االداري في حمایة البیئة في 

العامالقانون2012ماجستیرالقانون العراقي

سؤدد طه جدوع2104
الحمایة الدولیة للحقوق السیاسیة

العامالقانون2012ماجستیردراسة مقارنة

2105
مثنى طه محمد فتاح 

اغا
حصاد وتحویل الطاقة المتولدة من اھتزاز 

میكانیكالهندسة2012ماجستیرالهیاكل

2106
حسین علیوي مطلب 

الدهموشي

التحري عن بعض مورثاتعوامل 
  .Enterobacter sppالضراوةلبكتریا

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراهالمعزولة من مرضى التهاب المثانة

2107
سامر احمد حمزة 

الكرادي
تقنیة التلوین بإضافة تراكیب من اكاسید شائعة 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرفي زجاج الخزف

2108
سجى عبد مسرهد 

الخفاجي

فاعلیة التدریس باستعمال أنموذج دروزة في 
تحصیل وتنمیة االتجاه العلمي لدى طالبات 

التربیة االساسیة2012ماجستیرالصف الرابع األدبي في مادة الجغرافیة
طرائق تدریس 
العلوم العامة

میثم فخري حاتم2109

أثر تمرینات البالیومترك في تطویر حركة 
القدمین وأھم القدرات الحركیة لالعبي تنس 

سنة التربیة الریاضیة2012ماجستیرالطاولة بعمر (١٦-١٧)



2110
منار محمد حسن عبد 

الجلیل المرشدي

تأثیر المستخلص الفینولي والتربیني لدرنات 
Cyperus نبات حب العزیز

في معاییر السائل المنوي  esculentus
وبعض أجزاء الجهاز التناسلي

Oryctolagus cuniculus لذكور األرانب
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراه

2111
هدى هادي محمد 

الحسناوي

التوصیف الجزیئي لصفة المقاومة للمضادات 
الحیاتیة وعوامل الضراوة  للمكورات العنقودیة 
الذهبیة المقاومة للمثیسیلین المعزولة من 

الحاالت السریریة في محافظة بابل
احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

2112
محمد عزیز حمید 

الشیباني

التقیم المختبري لخواص الخلطات االسفلتیة 
المعدلة  مع  تدرج  الركام للتبلیط االسفلتي 

المدنيالهندسة2012ماجستیرفائق االداء

صبا محمد جاسم2113
تقییم التغیرات الفسلجیة والشعاعیة لدى 
الفسلجة الطبیةالطب2012ماجستیرالمرضى المصابین بالمغص الكلوي الحاد

میثاق طالب كاطع2114

تطویر مقاییس مقوم تقنیات العالمة المائیة 
للصور
الحاسباتالعلوم2012دكتوراهالرقمیة

2115
ضفاف زكي عزیز 

الطرفي

دراسة بعض التأثیرات السمیة الوراثیة والنسجیة 
لمبید الداي كلورفس وتثبیط هذه التأثیرات في 
إناث الجرذان البیض باستخدام مستخلص 

رایزومات الكركم
.Curcuma longa Lعلوم حیاةالعلوم2012ماجستیر



2116
میساء عادل ھادي 

الجبوري

التأثیرات النسجیة والخلویة لبعض المستخلصات
النباتیة في ذكور الجرذان المریضة بارتفاع 

كلوكوز
علوم حیاةالعلوم2012دكتوراهالدم

2117
زهراء قیس سلمان 

السالم

فعالیة مضادات حیویة مختارة  منفردة و مركبة 
خارج وداخل الجسم الحي ضد بكتریا 

متعددة  Pseudomonas aeruginosa
المقاومة للمضادات والمعزولة من أخماج 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرحروق  في بابل.

عماد فاضل عبد2118
داللة الموصول االسمي النحویة االحتمالیة في 

2012ماجستیرالقرآن الكریم
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

2119
االء هادي شاكر 

الخفاجي

Helicobacterدراسة وراثیة عن بكتریا
pylori

علوم حیاةالعلوم2012ماجستیر

رأفت میثم جابر العنزي2120

دراسة بكتیریة وجزیئیة لعزالت الزوائف 
الزنجاریة المقاومة للمعادن الثقیلة والمعزولة 
احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرمن حاالت عدوى المستشفیات في مدینة الحلة

2121
هند كامل عبدزید 

العامالقانون2012ماجستیرهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیةالمرشدي

2122
مینا ستار نهابة 

الحسیني

اإلجراءات الجزائیة 
في مساءلة رئیس الجمهوریة

العامالقانون2012ماجستیر

حسام صباح جرد2123
بنیة الفكر االجتماعي وتمثالته

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهفي الفن العراقي القدیم

علي حمزة نعمة2124
دراسة عملیة ونظریة لتبرید صفیحة ساخنة  

المیكانیكالهندسة2012ماجستیربواسطة االصطدام النفاث



2125
بهیجة خضیر شكر 

الحاسباتالعلوم2012دكتوراهطرق عنقدة حدیثة لصور الدماغ الطبیةالحلو

صباح فیاض طالس2126
التسویة القضائیة للنزاعات الدولیة القانونیة- 

العامالقانون2012ماجستیردراسة تحلیلیة

خمائل عدنان باقر2127

تعفن الدم البكتیري عند األطفال حدیثي الوالدة 
في محافظة بابل المسببات  البكتیریة، عوامل 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالخطورة والعالج

2128
بهاء عبد الحسن 

حسین

اثر استخدام میل الطالب لالسلوب المفضل طبقا 
لتصنیف االسالیب التدریسة في تعلم بعض 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالمهارات االساسیة بكرة القدم

2129
غصون محمد عبد 
المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالسلطة وتمثالتها في النص المسرحي العراقيالمطلب ألعبیدي

زید فؤاد رشاد االمًیاحي2130
تصرف انخرسانة ذاتیة الرص المعرضة الحمال 

المدنيالهندسة2012ماجستیراللي احمال الشد واحمال الصدم

2131
مصطفى حامد عبد 

الواحد العطار
تطبیق طرق االستتباع المعكوس على مقطع 

المدنيالهندسة2012ماجستیرمن نهر الفرات

2132
اطیاف علي نجم 

الخفاجي

إشكالیة الهویة في الخزف
العراقي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراه

نزار عبیس حسن2133

DEVELOPING  ROAD – BUMP
SYSTEM FOR GENERATING

USABLE ENERGY
میكانیكالهندسة2012ماجستیر

2134
مهند نزار كزار 

السویدي
تأثیر جهاز مقترح في تطویر قدرة التوازن ودقة

التربیة الریاضیة2012ماجستیرأداء بعض مهارات الریشة الطائرة للناشئین

2135
وسن مناتي محمد 

التمیمي

دراسة تأثیر الجذور في الخصائص االلكترونیة 
للسیالبنزین

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیر



2136
غصون عبد األمیر 

ناصر

تأثیر برنامج تطویري وفقا لألهداف الفتریة في 
تنمیة دافعیة التعلم وأداء بعض المهارات في 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالجمناستك الفني للطالبات

2137
میسم عصام خضیر 

العیسى

دراسة تغییرات مقیاس التنفس والتغییرات 
الفسیولوجیة المرتبطة بمرض التهاب المفاصل 

فسلجةالطب2012ماجستیرالروماتیزمي

2138
محمد إسماعیل عبد 

2012دكتوراهاإلیضاح بعد اإلبهام في القرآن الكریماهللا
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

امیرة صبري حسین2139

تأثیرتمرینات حركیه في تخفیف السلوك الحركي 
ا لعشوائي

٦ ألطفال طیف التوحد متوسط الشدة بعمر(
سنة ( التربیة الریاضیة2012ماجستیر١٢

2140
كوثر عبد الصاحب 

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهالخطاب وتمثالته في الفن البیئي الغربيكاظم

مهدي نصیف جاسم2141
نظام استعالم ریادي لنظم المعلومات الجغرافیة 
الحاسباتالعلوم2012دكتوراهباستخدام تقنیات عن البیانات الحیزیة االتجاهیة

حسین نعمة نغیمش2142
حمایة ناقصي االهلیة في العالقات الخاصة 

الخاصالقانون2012ماجستیرالدولیة

علي عباس جابر2143

بنـاء حل مـقارب لمعادالت تفاضلیـة جزئیـة
بواسطـة معلمـة صغـیرة

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

2144
مروى عبد الجلیل 

الخاصالقانون2012ماجستیرالطعن بطریق اعتراض الغیرشنابة

حیدر جابر موسى2145

تاثیر اسلوبي المنافسة الجماعیة والواجبات 
االضافیة في تطویر اهم القدرات البدنیة 
والحركیة وتعلم بعض المهارات االساسیة 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرللطالب بكرة القدم

2146
باقر عبد الكاظم علي 

العامالقانون2012ماجستیرضمانات البنك الدولي لالستثمار األجنبيالعمري



2147
اسراء خضیر مظلوم 

الشمري

حمایة المستهلك في نطاق عقود اإلذعان
(دراسة مقارنة)

الخاصالقانون2012ماجستیر

2148
تحسین علي حسین 

الشاهر

أثر االكتشاف الموجه والتعلم باألقران في 
تحصیل طالب الرابع العلمي في قواعد اللغة 

العربیة

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
طرائق تدریس 
العلوم العامة

2149
لمیاء فلیح إبراهیم 

الصلیخي

التحلیل المكاني لوفیات األطفال الرضع 
في محافظة بابل للمدة ١٩٩٧-٢٠١٠

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

رسل محمد حسین2150

حلول المعادلة التفاضلیة االعتیادیة  الجزئیة 
الدوریة من الرتبة  الرابعة والتي تحتوي على 

2012ماجستیرمعلمه ذات تردد عالي
التربیة للعلوم 

الریاضاتالصرفة
الحاسباتالعلوم2012ماجستیراخفاء رسالة في صورة بصمة االصبععلي عبد العزیز2151

2152
نكتـل فائـز ناصـر 

الســــعد

دراسة تكوین أالغشیة ألحیویة وتأثیر بعض 
مضادات ألحیویة ألموضعیة على ألبكتیریة 

ألمعزولة من أصابات ألحروق

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

2153
سنان عباس علي 

حسین

تأثیر التدریس المصغر المبكر في تطویر 
مهارات التدریس للطالب المطبقین في كلیة 

التربیة الریاضیة 
جامعة دیالى

التربیة الریاضیة2012دكتوراه

قسور فالح شنیور2154
( الصالت الفكریة بین البصرة والكوفة حتى

2012ماجستیرنهایة العصر اإلموي ١٣٢هـ/٧٤٩م
التربیة للعلوم 

التاریخ الحدیثاالنسانیة



2155
ستار ناصر حسین 

العبدلي

تاثیرات ظروف الخزان
واالسس غیر المتجانسة على تصمیم السدود 

الكتلویة
المدنيالهندسة2012ماجستیر

2156
وصال خلفة كاظم 

البكري
البناء الفني والفكري لنصوص الكاتبات 

المسرحالفنون الجمیلة2012دكتوراهالمسرحیات العراقیات

2157
ابتسام حبیب سعید 

العزاوي
الكشف الزرعي والجزیئي عن اصابات القناة 
احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالبولیة التناسلیة بالمایكوبالزما في النساء

مالك عبـاس جیثـــــوم2158

التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة
دراسة في ضوء احكام القانون الدولي  )

االنساني )
العامالقانون2012ماجستیر

2159
انس راهي علي 

الصالحي
سمات التجریب في نصوص سالفومیر مروجیك 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحیة

2160
ظافر ناموس خلف 

حسن

أثر منهج وفق أنموذج كمب باستخدام التنافس 
في تعلم بعض الجوانب  (الفردي والزوجي)

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالمعرفیة والمهاریة بسالح الشیش

2161
هدى إسماعیل حسین 

الحسیني
ممیزات بعض التوزیعات على أساس 
2012ماجستیراإلحصاءات المرتبة والقیم المسجلة

التربیة للعلوم 
االریاضیاتالصرفة

2162
مصطفى عالء كاظم 

القزویني
مراقبة وقیاس الجریان ذو الطورین في االنبوب 

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرباستخدام تقنیة متحسس الزمن الحقیقي

2163

سهیر عباس كاظم 
األحوال االجتماعیة في منطقة الفرات األوسط   عباس الزبیدي

من خالل كتب الرحالة األجانب                 
2012دكتوراه(١٨٣١-١٩١٤)

التربیة للعلوم 
التاریخاالنسانیة

احمد خضیر عباس2164

تاثیر تمرینات على وفق اهم المتغیرات 
البایومیكانیكیة في تعلم الطالب لحركات الهجوم 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالمركب بسالح الشیش



حامد عبد الشهید هادي2165

تأثیر اسلوبي التطبیق الموجه والذاتي متعدد 
المستویات في

تعلم بعض المهارات األساسیة والتحصیل 
المعرفي بسالح
التربیة الیاضیة2012ماجستیرالشیش للطالب

كاظم مجید هدو2166
تاثیر عقار الفالجیل والمیثوونیرازول على غرس 

2012دكتوراهاالجنة في رحم الجرد النرویجي
التربیة للعلوم 

علوم الحیاةالصرفة

خالد شاكر حسین2167

تصمیم برنامج تعلیمي باستخذام الوسائط الفائقة
لتطویر اإلدراك والمعرفة القا نونیة  لحكام كرة 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالید  في العراق

2168
امیر ابراهیم مالك 

العیساوي
آلیات التوظیف الدعائي في النص المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعربي

علي صـالح حسـن2169

على  Mn دراسة تأثیر التطعیم بالمنغنیز
الخصائص التركیبیة والبصریة ألغشیة كبریتید 

الرقیقة ZnS الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالخارصین

2170
عالء ناجي جاسم 
اللغة العربیةالتربیة االساسیة2012ماجستیرعالء ناجي جاسم المولى الموسويالمولى الموسوي

2171
رشید حمید رشید 

الخزاعي

جمالیات التشكیل الفني في الخزف 
العراقي واإلیراني المعاصر

دراسة مقارنة) )
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیر

محمد موسى محمد2172

مقارنة الرضى الوظیفي واالجتماعي على وفق 
مهارات االتصال لدى اإلعالمیین في المجال 

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالریاضي

2173
رؤى حسین عباس 

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهمالمح التراجیدیا في الرسم التعبیري الحدیثعلي

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات التصمیم في رسوم رافع الناصريرند فاخر محمد الربیعي2174



2175
حسین عباس جاسم 

التشكیليالفنون الجمیلةدكتوراهالتغریب في الرسم العربي المعاصرالبوشي الشمري

2176
حلیم هاتف جاسم 

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات المهمش في العرض المسرحي العراقيالشمري

حسین جبر حسین2177

التغیرات الفسلجیة  و البایوكیمیائیة لبذور 
نباتي الذرة الصفراء وزهرة الشمس خالل ظروف 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرالتعمیر المعجل

2178
زید طارق فاضل 

السنجري
المذاهب األدبیة ومقارباتها في النص المسرحي 

الفنون المسرحیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالموصلي

2179
بشار عبد الغني محمد 

المسرحيالفنون الجمیلة2012ماجستیرآلیات التشكیل الصوري في العرض المسرحيالعزاوي

2180
مثنــى حســن عّبــود 

الخفاجــي

اتجاهات الشعر العربي في الحلة
في العصر الوسیط (٦٥٦هـ -١٣٣٥هـ)

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

إنعام هاني كاظم هادي2181

قیاس ودراسة تراكیز غاز الرادون المشع في 
عینات منتخبة من هواء وماء مدینة الحلة

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیر
التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهمشاهد الحرب في الرسم االوربي الحدیثومیض سمیر هادي2182

سؤدد عبد الغني شیاع2183
تطورمهارات التخطیط واأللوان لدى طلبة كلیة 

التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراهالفنون الجمیلة-جامعة بابل

2184
هندباد علي مجید 

الرفیعي
جمالیة الرمز الطوطمي في الفن األمریكي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمعاصر

2185
محمد كاظم محمد 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالُمفارقُة وتمثُّالُتها في الرَّسِم الِعراقي الُمعاصرِ رمضان الخفاجي

ناظر نجم عبداهللا جعفر2186

تحضیر وتشخیص بعض مشتقات دواء 
االندومیثاسین والبرمیدین الجدیدة ودراسة 

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیرالفعالیة البایولوجیة لها

نشأت مبارك صلیوا2187
األداء النصي للجسد في منظومة العرض 

التمثیل المسرحيالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمسرحي العراقي



2188
رقیة فاضل عبدا هللا  

الحسن
الصناعات الصغیرة ودورها في التنمیة اإلقلیمیة 

2012ماجستیرفي محافظة بابل للمدة(٢٠٠٧ـ٢٠١٠)
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

اثار حسین محمد2189
تصنیف رسائل البرید االلكتروني باستخدام

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرتقنیات تنقیب البیانات

2190
أحمد سندس محمد 

الحربي

تقییم تأثیر الخصائص الفیزیاویة للبولیمرات 
المتوفرة محلیا" على الخصائص الهندسیة 

المواصالتالهندسة2012ماجستیرللخلطات اإلسفلتیة

محمد حسن حسین2191
تحسین اداء الشبكات الخاصة بواسطة معامالت

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالمرور االمثل

الخاصالقانون2012ماجستیرالنظام القانوني لعقود التراخیص النفطیةفاطمة عبد الرحیم علي2192

2193
فزارة  كاظم  كریم  

طرخان

األبعـــاُد   الجمــــالیة   للوصِف   في   الرَّْسم  
العراقــّي  الُمعــــــاِصر

التشكیليالفنون الجـمیلة2012ماجستیر

ایناس فاضل عبد هللا2194
مطابقة واستخالص نموذج لمعامالت شبكات

MANETالحاسباتالعلوم2012ماجستیر

2195
سهاد كاظم فاضل 

الخفاجي

اثر استعمال أنموذج جون كیلر في  التحصیل 
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

طرائق تدریسالتربیة األساسیة2012ماجستیرالتاریخ العربي اإلسالمي واستبقائها

سعد جلیل جاسم النفاخ2196
جدلیة اإلتباع واإلبداع في حركة الرسم العربي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمعاصر

2012ماجستیربناء الهندسة الجبریة لبعض النماذج االحصائیةسعد علي سلطان2197

التربیة
للعلوم الصرفة 

الریاضیات



صفا أحمد جبار2198

دراسة الخصائص الفیزیائیة لبولیمر كاربوكسي 
مثیل سلیلوز بإضافة بولي فینیل الكحول 

وامكانیة تطبیقاته الصناعیة

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیر

أحمـد شــاكر حـسین2199

بتقنیة  CdS/Si تصنیع الخلیة الشمسیة
الترذیذ المغناطیسي المستمر ودراسة بعض 
CdSالخصائص البصریة والكهربائیة ألغشیة

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالرقیقة

2200
نور الهدى عالء 

جاسم العطار

تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام التأریخ/ 
كلیات التربیة األساسیة / الجامعات العراقیة في 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012دكتوراهمادة عصر

ریاض إبراهیم رشید2201

اثر استعمال أنموذج (بوسنر )في تحصیل 
طالب الصف الخامس األدبي في مادة قواعد 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیراللغة العربیة

2202
ود كاظم علیوي 

ألشریفي
نظام شبكة بتري المضببه الخبیر لتشخیص 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرمرض القلب

نور كاظم أیوب المهدي2203
استخدام الخوارزمیات  الضبابیة الجینیة كأداة  

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرلتشخیص سرطان الثدي
التشكیايالفنون الجمیلة2012ماجستیربنیة المتخیل في الخزف المعاصرحیدر رؤوف سعید2204

فراس صباح جاسم2205
تصمیم نظام اكتشاف الشذوذ في الشبكات

علوم الحاسوبالعلوم2012ماجستیرباستخدام خوارزمیة شجرة القرار السریعة جدا

ثائر جبار الكواز2206

-Sn108 حسابات أنموذج القشرة  لنظائر
١٣٤Sn و ١٠٢
١٣٦Te-١٣٢

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیر

2207
نسرین فاضل عبودي 

الجاروش

أثر التدریب على مهارات التفكیر اإلبداعي في 
تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرالتعبیر



المدنيالهندسة2012ماجستیرتقییم استقراریة  ونوعیة الماء في محافظة بابللیلى عبد الكریم مخیف2208

رسل عبد األمیر غازي2209

تأثیر زیادة الجرع اإلشعاعیة ألشعة كاما على 
بعض الخصائص الفیزیائیة لبولیمر كاربوكسي 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرمثیل سلیلوز

قیس موجد شیاع2210

على بعض  البورون و  التیتانیوم ) تأثیر  (
ألمنیوم-  الخصائص الفیزیائیة لسبیكة (

الفیزیاءالعلوم2012دكتوراهنحاس- مغنیسیوم )

2211
زینب عبد المنعم عبد 

الهادي شربه
حول مقاییس النعومة ذات ألرتبه الكسریه

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

شیماء حسین محمد2212
الفوریة والمؤجلة في تحصیل تلمیذات الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرالخامس االبتدائي في مادة الجغرافیة

2213
مریم فالح نوري 

مرزوك

تحضیر جسیمات المعادن النبیلة النانوّیة 
بطریقة القشط باللیزر في السوائل ودراسة 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرخواصها البصریة والتركیبیة

شیماء حلیم ناجي2214
االبعاد الجمالیة والنفسیة للتغریب في الرسم 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعربي الحدیث

رباب كریم حمزة2215
دراسة الضوضاء الجمعیة وتحدید أفضل 
الفیزیاءالعلوم2012دكتوراهالمرشحات الختزالها من الصور الرقمیة

2216
رحیم كامل خضیر 

الصجري

اثر أسلوب عالجي في تعدیل مفاهیم التاریخ 
العربي اإلسالمي المخطوءة واالحتفاظ بها لدى 

طرائق تدریسالتربیة األساسیة2012ماجستیرطالب الصف الثاني المتوسط

هدیل كریم جاسم2217
استخدام قاعدة بیانات المعلومات البیئیة 
المدنيالهندسة2012دكتوراهالختیار المطامر الصحیة في محافظة بابل

احسان علي محسن2218

اثر إستراتیجیة التعّلم باللعب في تحصیل تالمیذ 
الصف 

الثالث االبتدائي في مادة القراءة 

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة



2219
حیدر شخیر عبیس 

الجنابي

دراسة مناعیة أمراضیة  لبكتریا
المعزولة من  Providencia rettgeri

إصابات 
المجاري البولیة في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیر

2220
ایهاب جواد عودة 

البحراني
المضامین الفكریة التربویة في نصوص عبد 

المسرحالفنون ألجمیلة2012ماجستیرالرحمن الشرقاوي المسرحیة

2221
إیاد محمود حیدر 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعولمة وتمثالتها في فن مابعد الحداثةالشبلي

2012ماجستیررحلة ابن بطوطة/ دراسة في األحوال االقتصادیةنصر عبد الباقر محمود2222
التربیة للعلوم 

التاریخ الحدیثاالنسانیة

عباس یاسر حسین2223
جدوى مزج میاه البزل مع میاه االنهر ألغراض 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالري في الناصریة

2224
جهــاد عبــد علــي 

حســین

دراسة بعض التغیرات الكهروفسلجیة 
والكیموحیویة في مرضى 

اعتالل األعصاب المحیطیة المصاحب لألمراض 
المكتسبة

فسلجةالطب2012ماجستیر

نور عالء عبد الحسین2225

استخدام ثنائي اوكسید الكلورلتعقیم للسیطرة 
على مركبات التراهالومیثان في معالجة المیاه 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالسطحیة

صالح شریف مكتوب2226

انقضاء الدعوى الجزائیه
بالعفو العام 

العامالقانون2012ماجستیر

2227
عامر جاعد حسین 

جاعد الغانمي
تحلیل المواقع الصناعیة في مدینة كربالء 

2012ماجستیرالمقدسة وٕاتجاهاتها المستقبلیة
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاإلنسانیة

انور رحیم جبر أحمد2228

داللُة الَحاِل المفردِة 
النَّحویة االحتمالیة في القرآِن الَكریم

2012ماجستیر
التَّربیِة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة



خالد ولید خضیر2229

الموارد المائیة في القرآن الكریم
(دراسة في الفكر الجغرافي)

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

2230
زهراء علي حمود

الكواز

زالة صبغة المثیلین الزرقاء من المحلول المائي 
باستخدام نفایات مادة برادة الحدید والكربون 

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمنشط

2231
زینه هادي شاكر

الخفاجي
دراسة وراثیة جزیئیة وفسیولوجیة لبعض أنواع 
علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهالسرطان المعالجة بعقاري الجمزار أو التاكسول

2232
حال حسین عبد
الكاظم الركابي

توظیف األلعاب الصوریة في تدریس مادة 
مبادئ العلوم وأثرها في التحصیل وتنمیة 

التفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف الخامس   
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیراالبتدائي

2233
بشائر حسین
یوسف

أثر استعمال استراتیجیة كلوزمایر في 
إكتساب المفاهیم التاریخیة لدى طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012دكتوراهاالول المتوسط

ریا عبد الهادي حسن2234

اإلخفاقات المعرفیة على وفق األسلوبین 
اإلدراكیین

(تفضیل النمذجة الحسیة وتفضیل السیطرة 
لدى طلبة الصف الثاني متوسط المخیة)

علم النفسالتربیة2012ماجستیر

2235
عمار عباس شعالن

الحمَیري

دور التغایرات الوراثیة البشریة في قابلیة 
االصابة بالتدرن 

في محافظة بابل/العراق 
احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

2236
ثناء عبد المهدي

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیردراسة بعض الجوانب المناعیة لمرضى الربومخیف

محمد نوري محمد2237
االصول  المرفوضة في العربیةِ 
2012دكتوراهفي ضوِء الدَّرس اللغوّي الحدیثِ 

التربیة للعلوم 
اللغة العربیةاالنسانیة



جمال كاظم عبید2238
بعض التوزیعات االحتمالیة المختلطة 

2012ماجستیروخصائصها
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

2239
حسناء یوسف حبیب

الخفاجي
تحلیل التباین المكاني إلنتاج المحاصیل 

2012ماجستیرالصیفیة في قضاء الهاشمیة
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاإلنسانیة

صفا مهدي عبدالكاظم2240

دراسة نوعیة میاه المصب العام باستعمال 
المفاهیم الثیرمودینامیكیة وتقنیة االستشعار عن 

تربة وموارد مائیةالزراعة2012ماجستیربعد

2241
اوراس سلمان كعید

السالمي
صـورة المـرأة فـي شعـر یوسف الصائغ

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

غفران رزاق كاظم2242
تمثالت المشاهد الطقوسیة على فخار العراق 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالقدیم

2243
میساء عبد اهللا

شویش السلطانیة
أثر االستماع الناقد في االستیعاب وتنمیة المیل 

2012دكتوراهالقرائي لدى طالبات الصف الخامس األدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساإلنسانیة

مناهل مهدي كامل2244

التباین المكاني لزراعة وانتاج الخضرالمحمیة 
في محافظة بابل باستخدام نظم المعلومات 
للمدة بین٢٠٠٦-٢٠١١ GIS 2012ماجستیرالجغرافیة

التربیة للعلوم 
الجغرافیةاإلنسانیة

2245
سالم عبد عون محمد

الجمل
فاعلیة الخیال في تشكیل الصورة الشعریة 

2012دكتوراهمحمود درویش إنموذًجا
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

2246
بلقیس نوري ناصر

كعید الكطراني

التنمیة الریفـیة وأثـرها في التباین المكاني 
للمستقرات الریفیة في ناحیتي الطلیعة 

2012دكتوراهوالشوملي ((دراسة مقارنة))
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاإلنسانیة

رافد علي داود2247
تاثیر منهج تعلیمي وفق النظریة كولب تعلم 
التربیة الریاضیة2012ماجستیربعض انواع التصویب في كرة السلة للطالب

2248
عالء الدین كاظم تالي

الزیادي

التزام المقاول بانجاز العمل 
دراسة مقارنة 

الخاصالقانون2012ماجستیر

2249
علي حسین محمد 

ألمرزوكي
دور العوامل الوراثیه والمایكروبیه والمناعیه في 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرعقم الرجال



2250
فالح رسول حسین 

2012ماجستیرَمْنُصوباُت األسماِء في َنْهج الَبالغةالحسیني
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاإلنسانیة

ایام محمد صالح علي2251

دراسة مناعیة، كیموحیویة وُجزیئیة للُمخمجین 
و الُملقحین بفیروس التهاب الكبد نمط - ب- 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2012ماجستیرفي محافظة بابل

هبة ستار نعیم2252

Miller   Cirsium دراسة تصنیفیة للجنس
في العراق   (Compositae)

علوم الحیاةالعلوم للبنات2012ماجستیر

نور هاني جزر الشمري2253
الدالالت التعبیریة في النحت الخزفي العراقي 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمعاصر

2254
عدي حاتم رحیمه 

لطیف

تحضیر مادة مطاطیة مركبة ودراسة بعض 
خواصها المیكانیكیة وٕامكانیة استخدامها كدروع 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالمتصاص األشعة السینیة

كریم عبد الزهرة جرد2255

تأثیر أسلوبي التمرین الثابت والمتنوع وفق 
المساحات

المختلفة في تعلم الضربتین األمامیة والخلفیة
التربیة الریاضیة2012دكتوراهبالتنس للطالب

ز ینة حسن رزاق2256
نموذج وكیل برمجي لحل مشكلة االزدحام 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالمروري

2257
نور حیدر رحمن 

الزبیدي

Streptomyces عزل وتوصیف بكتریا
spp. من ترب زراعیة وتحدید الفعالیة الضد 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرمایكروبیة للراشح الزرعي

مروة سلیم حبیب2258

محمد حسین فضل اهللا ١٩٣٦-٢٠١٠م

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

التاریخ الحدیثاالنسانیة

2012دكتوراهتضعیف الوجه النحوي في إعراب القرآن الكریمحسن عبید المعموري2259
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

سما فالح عسكر2260
المعالجات التجریدیة للشكل في رسوم سالم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالدباغ



علي جهاد حمید2261

دراسه دوائیه حول تاثیر الدیفرازیروكس على 
الجهد التاكسدي وااللتهاب لمرضى الثالسیمیا 

ادویة وسمومالطب2013ماجستیرالكبرى - نوع بیتا.

عدنان قحطان ابراهیم2262

انتاج و تحلیل األیثانول الحیوي من عصیر 
التمور

المیكانیكالهندسة2012دكتوراه
الخاصالقانون2012ماجستیرتسبیب األحكام  المدنیةعلي فیصل نوري2263

2264
حكیمة سلمان جبر 

مرشد
دراسة نظریة وعملیة لعدسة ثنائیة التحدب 

الفیزیاءالعلوم2012دكتوراهكمعالج إشارة بصریة

رفاه سلیم حسن2265

العالقة بین مستویات عامل النمواألول المشابه 
وهرمون اللبتین   IGF-I لهرمون االنسولین
مع بعض المؤشرات الكیموحیویة لدى  Leptin
علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرمرضى داء السكري غیر المعتمد على االنسولین

2266
هادي فاضل عبد 
المحسن الیساري

دراسة سریریة للمرضى المصابین باألكیاس 
العدریة وأختبار تأثیر بعض  المستخلصات 
النباتیة في تثبیط الرؤیسات األولیة لطفیلي 

المشوكات الحبیبیة

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

زهراء نجم عبد الجبوري2267

الحروُف العاملُة عند الرَّضّي االستراباديّ 
في شرِح الكافیة ت٦٨٦هـ ) )

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2268
دوهان محمد دوهان 

2012دكتوراهالقرینة في شرح الرضي على الكافیةالجبوري
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



2269
حمیدة سالم جاسم 

الموسوي

دراسة  بعض التغیرات الفسلجیة الناتجة
عن أسترواح الصفاق 

اثناء عملیة رفع المرارة بالمنظار

فسلجةالطب2012ماجستیر

2270
رؤیا عباس حبیب 

الموسوي

أثر استعمال أنموذج كمب في إكتساب 
المفاهیم التاریخیة والمیل نحو مادة التاریخ 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرالعربي االسالمي لدى طالبات الثاني  المتوسط

2271
نعـیم صالـح یاسـر 

الــزیـــدي

دراســة إختــالالت بعض الغـدد الصماء 
وتأثیراتهــا على النمو في مرضى فقرالدم البحري 

كیمیاء حیاتیةالطب2012دكتوراهالكبیرنوع بیتا في محافظـة ذي قار

2272
علي عبد األئمة كاظم 

الساعدي

تأثیر إستراتیجیة التعلم النشط وفق أسالیب تفكیر
الطلبة في تطویر أداء بعض المهارات 

الهجومیة المركبة
التربیة الریاضیة2012دكتوراهبكرة السلة

حوراء سلیم عبد األمیر2273

دراسة لبعض التغیرات في تخطیط صدى  القلب 
و بعض المتغیرات الفسلجیة األخرى لدى 

فسلجةالطب2012ماجستیراألطفال المصابین بسوء التغذیة

2274
أســـیل مشتاق كاظم 

الجبوري

GRL) دراسة مقارنة امتزاز االصباغ النسیجیة
من المحالیل المائیة باستخدام الرخام  (DY و

الكیمیاءالعلوم2012ماجستیراالبیض وقشور جوز الهند

علي مالك حمید2275

بعض المتغیرات البدنیة والبیومیكانیكیة للبدء 
الخاطف على منصتي االنطالق اللقدیمة 
م سباحة حرة التربیة الریاضیة2012ماجستیروالحدیثة وعالقتها بانجاز ٥٠

2012ماجستیراآلخر في أدب أحزاب العصر األمويإدریس طارق حسین2276
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



2277
أنــسـام عــباس عــبیـد 

الــبكـري

جمالیة التنوع التقني في الزخارف اإلسالمیة
في لبنان  مرقد السیدة خولة بنت الحسین (ع)

أنموذجاً 
التشكیليالفنون الجمیلة2012دكتوراه

2278
زین العابدین عبد 

الرزاق صالح الشمري

جمالیـــــــــات األســــــلوب في رســــــــوم خـــــوان 
میــــــرو

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیر

2279
حسنین فالح یوسف 

الدهش

Burkholderia عزل وتشخیص بكتریا
cepacia

من المرضى المصابین بالتهابات الجهاز 
التنفسي في مدینة الحلة/العراق

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

2280
حسن محمد علي 
حسین الصفار

التغیر السكاني وأثره في التوسع العمراني
لمدینة كربالء

للفترة مابین (١٩٩٧-٢٠١١)

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

2281
موسى خابط عبود 

القیسي

القراءة االستشراقّیة للنص القرآني
دراسة معرفّیة

2012دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2282
حسین فلیح مهدي 

الخفاجي

أثر توظیف طرائف مختارة من التراث العربي 
اإلسالمي في تنمیة المیل القرائي لدى طالب 
الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة 

والنصوص  

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة



2283
هالل مبدر كاظم 

السعدي

أثر إستراتیجیة التساؤل الذاتي في األداء 
التعبیري         

والتفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف الرابع 
األدبي

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2284
احمد كریم كھرب 

الفنون الجمیلة2012ماجستیرتمثالت الفكر اإلنساني في رسوم عصر النهضةالگریطي
الفنون التشكیلیة 

-

2285
شیماء جاسم محیمید 

السلطاني

Gardnerella دراسة عوامل الضراوة لبكتریا
vaginalis

المعزولة من نساء مصابات بالتهاب المهبل 
البكتیري

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیر
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات السرد في التصویر اإلسالميفرح علي عبد الرزاق2286
الخاصالقانون2012ماجستیرالنظام القانوني إلبعاد األجانبإقبال ُمبدر نایف2287

2288
نور صالح عباس 

الخفاجي

وبائیة الدودة الشریطیة القزمة 
في محافظة بابل مع  Hymenolepis nana
Alhagi تقییم فعالیة مستخلصات نبات العاقول
في إصابتها التجریبیة على  maurorum

الفئران البیض

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیر

همام عامر هادي2289

استخدام نظام سكادا في ادارة الموارد المائیة
شط الحلة كحالة دراسیة ) )

المدنيالهندسة2012دكتوراه



2290
حیدر هادي خلخال 

الشَّْیباني

أبنیــُة المبالغـة وأنماُطهــا في 
"نهج البالغة"                    

"دراسٌة صرفیٌَّة نحویٌَّة داللیَّةٌ "

2012ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2291
محمد عبد السادة 

حسن الجبوري

اإلد ا رك الحس– حركي وعالقته بمؤشرات 
النشاط الكهربائي

العضلي وبعض المتغی ا رت البایوكینماتیكیة 
للذ ا رع الضاربة

التربیة الریاضیة2012ماجستیرودقة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

2292
حسن خنجر عجیل 

العامالقانون2012ماجستیرمبدأ شخصیة العقوبةالتمیمي

2293
بشار صبد اللطیف 

هاتف العبودي

تأثیر منهج تعمیمي في تطویر أهم القد ا رت 
العقمیة

والبدنیة والحركیة المرتبطة بسن االستعداد 
وتعمم بعض

التربیة الریاضیة2012ماجستیرالمها  رات األساسیة بكرة السمة المصغرة

2294
علي صالح فالح 

السلطاني
استخدام تقنیات حرق متنوعة ومتغیراتھا

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرعلى السطح الخزفي

2295
حسین كتاب رباط 

السلطاني
أثر انموذج الندا في اكتساب المفاهیم البالغیة 

2012دكتوراهلدى طالب الخامس األدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2296
جمیل كریم لفته 
2012ماجستیرعبد المجید لطفي قاصاً علیوي الدلیمي

التربیة للعلوم 
اللغة العربیةاالنسانیة

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات الحركة في الرسم الرومانتیكيسماهر محسن طراد2297

2298

رفیف محمد حمزة 
الخفاجي

دراسة للهجوم الجبري على مولد الربط غیر 
الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالخطي



2299
احمد هادي عبد 
الصاحب الموسى

عزل وتشخیص الفطریات الجلدیة وتأثیر 
المستخلصات المائیة لبعض النباتات الطبیة في 

نمو و فعالیة أنزیم الكیراتینیز للفطر 
Trichophyton  mentagrophytesعلوم الحیاةالعلوم2012دكتوراه

2300
سارة فالح حسن 
علوان القره غولي

األبعاد الفكریة والوظیفیة للتصامیم الزخرفیة في 
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرمخطوطات دار الروضة العلویة المقدسة

نجوان ملكي ناجي2301
خصائص رسوم المراهقین المرتبطة بنصفي 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالدماغ

2302
أشكان حسین غالي 

الشجیري

بناء الموقف الكومیدي في نصوص شكسبیر 
وراسین التراجیدیة
دراسة مقارنة ) )

المسرحالفنون الجمیلة2012ماجستیر

2303
سعد عبد العزیز عطیه 

الشبیب
دراسة جرثومیة ومناعیة للمرضى المصابین 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیربخمج البروستات في محافظة ذي قار

2304
عبداالمیر رزاق مغیر 

العویدي
واقع التربیة الفنیة في المدارس الثانویة وأثره 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرفي التحصیل الدراسي لطلبتها

2305
مصطفى عماد عباس 

مال اهللا

التصمیم المعان بالحاسوب و التحلیل لقالب 
متغیر الشكل في عملیة تشكیل الصفیحة 

المیكانیكالهندسة2013دكتوراهالمعدني

2306
علي موسى عاجل 

االسدي
تقییم خصائص االنثناء والحراریة للخرسانة 

المدنيالهندسة2013ماجستیرالذاتیة الرص في تبلیط الطرق

سیف علي مطلب2307

دور األضداد الذاتیة لمستقبالت الهرمون 
المحفز للغدة الدرقیة في التمییز بین المرض 
المناعي عن المرض غیر المناعي في مدینة 

الكیمیاءالطب2013ماجستیربابل

2308
عامر حامد محمد 

حسن
التمثالت المعرفیة لما بعد الكولونیالیه في 

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهالنص المسرحي
التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهاشكالیة الهویة في الفن االسالمياحمد عباس سعید2309



علي فیصل جابر2310

دور كبریتات الزنك في الوقایة من مرض تصلب 
الشرایین في ذكور األرانب المعتمدة على الغذاء 

ادویة وسمومالطب2013دكتوراهعالي الكولیسترول

2311
محمد عباس فاضل 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرانسجام المتضادات في الرسم العربي المعاصركاظم

2312
اثمار حمید كریم 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهالروحي والوظیفي في الزخرفة اإلسالمیةالكلكاوي

2313
علي عبداهللا عبود 

الكناني

دالالت الرأس البشري في حركة النحت العربي 
الحدیث

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر

2314
خدیجة جبار علي 

الیاسري
تقدیر ایون الفنادیوم الخماسي  بتقنیة الحقن 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرالجریانیرحیل وتداخل المناطق

ضیاء فلیح حسن2315

تاثیر المادة العضویة في تحوالت الفسفور 
المضاف للترب الجبسیة باستخدام بعض 

التربةالزراعة2013ماجستیرالمعاییر الثرمودینامیكیة

عالء جــعـفـر محراث2316
تحضیر بعض  مشتقات البنزیدین الجدیدة 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرودراسة الفعالیة البایلوجیة

حسن هادي مهدي2317
اآللیات التداولیة لإلغتیاب في بعض من روایات 

2013ماجستیرَجین ُاوستن
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

2318
صابرین سلیم عبد 

الكریم

دراسة بعض التغیرات النسجیة والهرمونیة 
إلضطرابات الغدة الدرقیة لدى المرضى في 

علم الحیوانالعلوم للبنات2013ماجستیرمحافظة بابل/العراق

2319
امجد كاظم عبید 

الركابي

تحلیل صنفي تقابلي لالفتتاحیات الصحفیة في  
االنكلیزیة والعربیة

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

نهاد عبداهللا حمزة2320
تنبؤ تسرب الجریان خالل مانعات التسرب ذات 

المیكانیكالهندسة2013ماجستیراالشكال المتاهیه

سما جوادكاظم الزویني2321
دراسة بكتریولوجیة،مناعیة و نسیجیة على 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرالمراره الملتهبة في محافظة بابل



رشا حسین عبد الكاظم2322

فاعلیة التدریس باستخدام إستراتیجیة دي بونو 
في تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرمادة علم األحیاء وتنمیة تفكیرهن العلمي

بان سعدي الیاسین2323
بنیة التجرید لإلنشاء التصویري على اآلنیة 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعراقیة القدیمة

علي سلمان عبد الكاظم2324
تقنیة شجرة الفشل لحساب وتحلیل معولیة 

2013ماجستیراألنظمة المعقدة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

2325
نعیـــم شتیـــوي مطــر 

العالهني

تأثیر التركیز وطریقة المعاملة بأحماض 
الجبرلین،السالسلیك واالسكوربیك في نمو 
  .Vicia faba L وحاصل نبات الباقالء

محاصیلالزراعة2013ماجستیرألمعرض لإلجهاد الملحي

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمقدس وتمثُّالته المعرفیة في النص المسرحيمیثم فاضل عبد األمیر2326

میثم هادي مهدي2327

اثر تمرینات مقاومات مختلفة على وفق بعض 
المتغیرات الكنتماتیكیة في قوة ودقة وسرعة 
الضربتین المامیة والخلفیة لالعبي التنس 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالمتقدمین

2328
رواء حمید عیسى 

محمود
تأثیر ألكبریتات على خواص الخرسانة الذاتیـــة 

المدنيالهندسة2013دكتوراهالرص المسلحة باأللیاف الحدیدیة

2329
ایمان كطوف حارث 

الحسني

تأثیر االنضاج المعجل على بعض الخصائص 
المیكانیكیـــة   للخرسانة ذاتیـــة الرص الحاویه 

المدنيالهندسة2013ماجستیرعلى المیتاكاؤلین

رقیة منذر2330
تقدیر بعض الجوانب االلتهابیة وتحدید بعض 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرالمسببات البكتیریة إلصابات العین

2331
محمد نظام سامي 

َبْیعي الرُّ

األبنیــــُة الصرفیة فـي سر صناعة اإلعراب 
دراسٌة في األسماء المتمكنة

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



علي رضا حسین2332
آلیات التمرین واشتغاالته في العرض المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعراقي المعاصر

ادیان عبد المنعم محمد2333
افعال الكالم لالقتراح والنصیحة كما یتناولهما 

2013دكتوراهطلبه الجامعة العراقیون الدراسون للغة اإلنكلیزیة
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

2334
محمد جاسم دانه 

الربیعي

بناء وتقنین اختبار الذكاء المیداني لالعبي 
خماسي كرة

التربیة الریاضیة2013دكتوراهالقدم المتقدمین في منطقة الفرات األوسط

2335
بیداء علي حسین 
التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهجمالیات نصوص الخیال العلمي المسرحیةمحمود البزركان

2336
أكرم ناظم رحیم 

2013ماجستیرالتأشیر بالمفردة في روایات مختارةالسالمي
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

فراس عبد الكاظم حسن2337

للَعْوَتِبّي  كتاب (اِإلبانة في الّلغة العربّیة)
حاِريّ  الصُّ

2013ماجستیردراسة في المستوى النحويّ 
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2338
احمد طه یاسین 

الشیخ علي

تـــأویــــل القـــرآن بین النقاد والمفسرین
في العصر الحدیث

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2339
تحریر محمد نطاح 

الثویني

طول التیلومیر،مستوى االدیبونكتین وبعض 
المعاییر الفسلجیة لدى مرضى السكري النوع 

الثاني

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

2340
حسین فاضل عباس 

2013ماجستیرالنقد األسطوري النشأة والتجلیاتالمسلماوي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2341
كفایة حسن میثم 

الیاسري

تلوث  وتردي التربة في قضاء الحلة
دراسة تحلیلیة في جغرافیة البیئة ) )

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة



2342
مروة كاظم خضیر 

البیرماني
عزل وتشخیص خمیرة المبیضات وفطریات 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرأخرى باستعمال تقنیات مختلفة

2343
نورس علي لطیف 

عبد الرحمن
مرویات الولید بن مسلم الدمشقي في السیرة 

2013ماجستیرالنبویة
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

زینب كریم غبن2344
دراسة عملیة و عددیة للجریان المتقطع غاز- 

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرسائل في أنبوب أفقي

2345
ابراهیم عبید عبود 

المعموري

تأثیر تمرینات خاصة لذوي النمذجة الحسیة
في تطویر بعض القدرات التوافقیة وتعلم

التربیة الریاضیة2013ماجستیرفعالیة رمي الرمح

إیناس نجم عبید2346

تقییم الخصائص الواقیة لمثبطات 
الفسفودایستراز المختلفة (أمینوفیلین، 

على التأثیر السمي   سیلدینافیل ،دیازیبام)
ادویة وسمومالطب2013ماجستیرللدوكسوروبیسین على القلب في الجرذان

2347
أحمد راجح حمید 

العوادي

المهارات التدریسیة وعالقتها بالصفات اإلبداعیة 
لدى تدریسیي

التربیة الریاضیة2013ماجستیركلیات التربیة الریاضیة

محمد خلف كاظم2348
البناء النحوي في أمثال " نهج البالغة 

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

یاسر حیدر جلیل2349

استخالص وتوصیف اللكتین من بذور 
phaseolus vulgarisl whiteالفاصولیا الـ

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرواستعماله في المجاالت الطبیة

2350
صفاء عبد الحسن 

الزبیدي

تأثیر الكثافات النباتیة ومراحل القطع في نمو 
وحاصل ونوعیة العلف األخضر لصنفین من 
 .Sorghum bicolor L)الذرة البیضاء

(Moench

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر



زینب فالح حسن الكیم2351

السیطرة على الروبوت المستقل الحركة
في بیئة ثابتة العوائق 

الحاسباتالعلوم2013دكتوراه

2352
حسین علي محمد 

الخفاجي
جمالیات البیئة الطبیعیة المنفذة

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهعلى الخزفیات االسالمیة

عباس عیدان عبید2353

المضمون الكالمي في النصوص الدینیة 
االنكلیزیة و العربیة

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

اسراء  حمزه خیر اهللا2354

التنمیط  الجیني والكشف عن بعض عوامل 
الضراوة لبكتیریا

المعزولة من  Klebsiella pneumoniae
عینات سریریه

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

2355
شاكر حماد محمد 

العلواني

دراسة جزیئیة ومناعیة ألنسجة سرطان ألثدي 
ألمصابة باألنواع ألجینیة ذات أألختطار  العالي 

للفایروس ألحلیمي ألبشري 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

احمد مجید عبود2356

إنتقاء الالعبین الناشئین بحسب خطوط اللعب 
لفرق كرة القدم لمنتدیات الشببة في الفرات 

التربیة الریاضیة2013ماجستیراالوسط

نورا عبد الواحد هاشم2357
تحلیل عملي ونظري لجریان ثنائي الطور خالل 
المیكانیكالهندسة2013ماجستیرأنبوب عمودي دون الوصول إلى درجة الغلیان

مهند ناصر حسین2358
داللة األلفاظ المعجمّیة في شعر ُعَمر بن َلَجأ 

2013ماجستیرالتیمّي (ت١٠٥هـ)
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2359
علي حامد عبد الحسن 

العارضي

تاثیر الحدید المخلبي والمعدني عند مستویات 
مختلفة من الفسفور في نمو وحاصل حنطة 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالخبز صنف الرشید



رائد حاكم شرار الكعبي2360

األنساق الثقافیة في كتاب األغاني

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

جبــار عبــداهللا سعیــد2361

تقییم وظائف الكلى عند مرضى السكري من 
النوع الثاني بواسطة قیاس مادة السیستاتین 

سي فیمصل الدم
في مدینة الحلة

كیمیاء حیاتیةالطب2013ماجستیر

عمار عبد الكریم هادي2362

والكارفیدولول والسمفستاتین لألملودبین الواقیة  
الخصائص  تقییم واالربیسارتان على  االجرذان 

في القلب على للسزبالتین السمي لتأثیر

ادویة وسمومالطب2013ماجستیر

2363
شمس حامد كاظم 

السلطاني

Entamoebaوبائیة الطفیلیات الفمویة
Trichomonas  tenaxو gingivalis
في محافظة بابل مع دراسة كفاءة وفعالیة 

Myrtusمستخلصات نبات الیاس
communis L.  في الفئران البیض المخمجة 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرتجریبیاً 

2364
خیر اهللا كاظم یاسر 

2013ماجستیراللهجات العربیة في تفسیر القرطبيالكسار
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

فرح عامر عباس2365

تأثیر ظروف التعمیر المعجل لبذور الماش في 
النمو و االنتاج

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

طارق نجم عبد الواحد2366
 - غاندي ودوره السیاسي في الهند ١٩١٨

2013ماجستیر١٩٤٧
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة



2367
عبد الصاحب سعد 

یحیى جبران

تقییم االجهاد التأكسدي وعالقته ببعض 
المتغیرات الكیمیائیة الحیاتیة لدى العاملین في 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرمحطات الكهرباء الغازیة

2368
ازل عالء عباس 

الربیعي

التنمیط  الجزیئي بالبلمرة البسیطة والعشوائیة 
Aspergillus terreus لعزالت الفطر

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیروتقییم كفاءتها في إنتاج الستاتین

2369
تمارا عامر محمد 

األسدي
قابلیة القص للعتبات الخرسانیة المسلحة ذاتیة 

المدنيالهندسة2013ماجستیرالرص والحاویة على األلیاف

2370
احمد زغیر مجهول 

العیساوي
المسؤولیة الجزائیة المتناع الموظفین عن تنفیذ 

العامالقانون2013ماجستیراالحكام القضائیة

هدیل ناصر محمد2371

التنمیط الجیني لعزالت المبیضات المهبیلیة 
بالبلمرة البسیطة والعشوائیة وتقیید نواتج البلمرة 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013دكتوراهفي محافظة بابل

حسن نجم منصور2372

(.Hordeum vulgare L) إستجابة الشعیر
لالجهاد المائي بتأثیر طریقة الزراعة

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر

2373
فراس كسوب راشد 

الوطیفي

تأثیر تمرینات فوق التعلم في تطویر بعض 
القدرات العقلیة ودقة اإلعداد بالكره الطائرة 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرللشباب

2374
طارق مهدي عباس 

الجبوري

موقف الهند من األحـالف والتكتالت الدولیة
(١٩٤٧- ١٩٦٤)

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

رائــــد مهوس زغیر2375

تـأثیر إستراتیجیتي التعلـم الذاتي والتعاوني 
باستعمال تمرینات تطبیقیة بأدوات مساعدة
فـي تطویر بعض جوانب تعلم الضربتین
األرضیتین األمامیة والخلفیة بالتنس

التربیة الریاضیة2013ماجستیر



عبیر محمد نوري2376

تحلیل معلومات ما دون االدراك لتطویر بعض 
القدرات الحس - حركیة ودقة اداء المهارات 

التربیة الریاضیة2013ماجستیراالساسیة بالكرة الطائرة للمتقدمات

2377
إبراهیم مرزة حمزة 

التمیمي

اإلبداع الجاد وعالقته بحكومة الذات العقلیة  
لدى  طلبة الصف الخامس  (M. S – G)

2013ماجستیراإلعدادي
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

حسین موسى عبد2378

الكفاءة الذاتیة المدركة وعالقتها بالتنظیم الذاتي 
المعرفي لى طلبة المرحلة االعدادیة في محافظة 

2013دكتوراهبابل
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

سالم فایز كاظم2379

التأثیر الوقائي لمادة الكویرسیتین من األثر 
السمي الحاد لعقار السیسبالتین على الكلیة في 

ادویة وسمومالطب2013دكتوراهذكور الجرذان

فرقان نجم جبار2380

الزمان و المكـان في شعر ابن خفاجة األندلسي 
دراسة تحلیلیة ) )

2013دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2381
احمد مدلول علي 

السلطاني
أثـــر السیـــاق اللفظي في اختیـــار الفاصلة 

2013ماجستیرالقرآنیة
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

حسین حسون عباس2382

تاثیر منهج تدریبي بالتوازن العضلي بمصاحبة 
التمارین المتداخلة وبدونها في تطویر بعض 
المتغیرات البدنیة والبایوكیمیائیة وانجاز رفعة 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالخطف للرباعین الشباب

عالء فلیح جواد2383

اثر تمرینات بمجموعیتین تكراریتین في تطویر 
السرعة والقدرة االنفجاریة وبعض المتغیرات 
م شباب التربیة الریاضیة2013دكتوراهالبایوكیمیائیة واالنجاز لعدائي ١٠٠

علي عبد االمیر عباس2384
النص المسرحي العراقي بین النسق والسیاق 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتأویلي

2385
شیماء عبد عبد األمیر 

الخفاجي
استعمال فعل الكالم "المنع" لدى الطلبة 

2013دكتوراهالعراقیین متعلمي اللغة االنكلیزیة لغة أجنبیة
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

قاسم كریم عبد الجاسم2386
الداللة االجتماعیة لحضور المراة في هامش 

2013دكتوراهالشعر الجاهلي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



حسن طارق علي2387

دراسة مختبریةلتایر بعض المبیدات الحشریة 
APIS على جهاز المناعة لنحل العسل

كاحد اسباب ظاهرة التدهور  mellifeaL
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالعشوائي للخالیا

2388
علي عیسى حسین 

القیسي
تقییم حالة البوتاسیوم الثرمودینامیكیة في الترب 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالكلسیة لمناطق الفرات االوسط
التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالبعد التداولي في النص المسرحي العراقيإیفان علي هادي بیرم2389

2390
لمى مجید أحمد 

الرهیمي
فعالیة التحفیز الضوئي المدعم لدقائق ثاني 

الكیمیاءالعلوم2013دكتوراهأوكسید التیتانیوم النانویة بوساطة ترسیب الفلز

2391
رسل عبد الكریم عبد 

الریاضیاتالعلوم2013ماجستیردینامیكیة دوال التورل أوتومورفزم الزائدیةالرحیم

ابراهیم خلیل خنجر2392
المسؤولیة المدنیة المترتبة عن استخدام 

الخاصالقانون2013ماجستیراالجهزة الطبیة التعویضیة

مریم حمید ناصر2393
تمثیل سلوك وصالت حدید التسلیح المتراكبة 

المدنيالهندسة2013ماجستیرفي العتبات العمیقة

2394
اكرم ناظم رحیم 

السالمي
التأشیر بالمفردة في روایات مختارة

2013دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرنظام التباین في تشكیل الخزف المصري المعاصرزید عامر مكلف2395

2396
إیهاب عبد الرزاق 
یوسف الخفاجي

دالالت األشكال النباتیة في الرسم العراقي 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمعاصر

علي عبد الواحد البیر2397

في حالى ارتفاع  B دور بعض فیتامینات
مستوى مادة الهوموسیتین في الدم المستحثة 

ادویة وسمومالطب2013دكتوراهبواسطة مادة المثیونین في ذكور االرانب

2398
حیدر 

عبد الزهرة معیوف
دالالت التحذیر واإلغراء في نهج البالغة لإلمام 

2013ماجستیرعلي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



أحمد كریم عباس2399

استعمال بعض المعامالت في تخفیف اإلجهاد 
الملحي في نمو وٕانتاج الحنطة صنف شام ٦

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیر

2400
عقیل زغیر عبیس 

العزاوي
األلحان الدالة وتوظیفها في العرض المسرحي 

المسرحيالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعراقي

محمد جواد خزعل2401

العزل و التشخیص الجزیئي لبعض المجتمعات 
المیكروبیة الملوثة ألسطح المنشآت الخرسانیة

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

2402
سمیر فاهم سلمان 

الجنابي
الفكر الجغرافي ومفاهیم البحث عند الدكتور 

2013ماجستیرإبراهیم إبراهیم شریف
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

مرتضى محمد صاحب2403

تحلیل ثرمو هیدرودینامیكي للمسائل المقعدیة 
ذات الطبقة المرنة غیر متطابقة المحاور التي 

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرتعمل بالزیت المفقع عند سرع عالیة

براق هالل جاسم2404
مظاهر السرعة المعرفیة في رسوم اطفال 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالروضة

2405
عالء عبد االمیر 

الخاصالقانون2013ماجستیرالتحكیم االلكتروني في عقود التجارة االلكترونیةموسى

2406
طیب أحمد إسماعیل 

حسین

تأثیراإلجهاد الملحي في بعض المؤشراتالمظهریة 
والوظیفیةوالكیموحیویة في نبات الطماطة
.Lycopersicon esculentum Mill

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراه

انس معز عبد الحسین2407

التغیرات  الفیسوباثولوجیة في المفصل الصدغي 
الفكي لدى المرضى المصابین بالتهاب المفاصل 

الفسلجةالطب2013دكتوراهالرثوي

2408
سهاد جمیل هادي 

الجبوري
بعض التغیرات الدمیة والكیموحیویة للمرضى 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرالمصابین بالربو في محافظة بابل



2409
مـــروة فاضــل عبـد 

الكـریـــم
دراسة بعض المعاییر المناعیة للمرضى 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمصابین بتضخم البروستات الحمید

ایمان صالح الشمري2410
انتقاء وتنبؤ المعرفة الجینیة باستخدام شبكة 

الحاسباتالعلوم2013دكتوراهالمسیطر العصبیة لمرض السرطان

ایاد محمد جبر2411

المؤشرات الحیاتیة البیئیة ألنواع مختارة من 
النواعم كأداة للمراقبة األحیائیة للتلوث بالعناصر 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالثقیلة

2412
احمد عبدالحسین 

جابر الكناني

تأثیرمستویات من السماد النتروجیني والرش 
بالبوتاسیوم ومواعید األضافة في نمو وحاصل 

.Zea mays L .   الذرة الصفراء
محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر

2413
عقیل عبد الرزاق عبد 

2013ماجستیرالسیمیاء في الدرس النقدي العربي الحدیثالوهاب
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2414

غزوان عبد الكاظم 
الغیبیات فـــي نهج البالغةمهدي المرزوك

دراسة تاریخیة
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
التاریخاالنسانیة

2415
منتظر فیصل كاظم 

المشعل

سلطـة المحكمـة فـي التـكییف القـانونـي للـدعـوى 
الجـزائیـة 

العامالقانون2013ماجستیر
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرتصمیم نظام تصنیف صور رنین الدماغاسراء عبد اهللا حسین2416

زید عبد الواحد عبود2417
اقتراح طریقة هجینة جدیدة لحمایة ملفة الـ(

(pdfالحاسباتالعلوم2013ماجستیر



2418
حوراء یحیى محمد 

الربیعي

تـأثیر مستخلصات المركبات الفینولیة والقلوانیة 
والتربینیة الخــام لثمار وأوراق  نبات السیسبان 
في بعض جوانب  Sesbania sesban(L.)
األداء الحیاتي لحشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیة 

Callosobrucus maculatus(F.)
(Coleoptera : Bruchidae)

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیر

احمد مدلول عبود2419

تاثیر اضافة االسمدة العضویة والكیمیائیة في 
بعض الصفات الفیزیائیة لتربتین مختلفتي 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالنسجة ومعاییر نمو محصول الحنطة

احمد جودة نصار2420
التنوع األحیائي للنواعم وبعض العوامل البیئیة 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمؤثرة علیه في نهر الفرات /  وسط العراق

2421
راسم عاید حسن 

الخاصالقانون2013ماجستیرالمسؤولیة المدنیة لمنتج الدواءالدعمي

أحمد جمیل عبد الكاظم2422

دور الكبریت و االلفا توكوفیرول في إزالة سمیة 
سیلنیوم بداللة تكوین الجذور العرضیة في عقل 

(Phaseolus aureus Roxb)علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهألماش

2423
هند محمد محمد علي 

الخزاعي
دراسة بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرللعسل المستورد ومصادره  في أسواقنا المحلیة

ضیاء عبداألمیر صالح2424
الرمز وتمثالته في رسوم مـارك شـاجال

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراه

2425
هبة عمران نجم 

المسرحيالفنون الجمیلة2013دكتوراهإشكالیة المطلق في النص المسرحي العراقيالشمري

نورس محمد غازي2426
بولیفونیا التصمیم الضوئي في العرض 

التقنیات المسرحیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهالمسرحي التجریبي

میساء سلیم عبد الواحد2427
الحركة وفاعلیة النسق البنائي للتكوین في 

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهالخزف االسالمي



2428
منال خضر عبیس 

العبیدي
حقیقة الروح والنفس في القرآن الكریم 

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهوتمثالتهما في الفن اإلسالمي

2429
إیناس مهدي إبراهیم 

الصفار

صورة اإلله في الفنون الرافدینیة والهندیة  
دراسة مقارنة 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرجدلیة العالقة بین الفن والدین في أورباحمدیة كاظم روضان2430

محمود حسین هدوان2431
دور الخارصین كمضاد لألكسدة في نطف 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرالمرضى المصابین بوهن النطف

2432
حنان عباس مجید 

الزبیدي

دراسة لبعض ألدوال ألكیموحیویةكمؤشرات 
لمرض السكر النوع الثاني  وأمراض القلب 

الوعائیة
الكیمیاءالعلوم2013ماجستیر

2433
دعاء مؤید عبد 

الحسین

دراسة ومقارنة عملیة،نظریة لتكاثف متعدد الـ -
ُأول مع بعض االنهدریدات الحلقیة

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیر

2434
اسراء إبراهیم فلیح 

الربیعي
جمالیة الوحدات الزخرفیة في المسجد األقصى

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر

مثنى شعالن حسن2435
تاثیر رش حامض السالسلیك وملوحة ماء الري 
تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرفي نمو وحاصل الحنطة في ترب مختلفة النسجة

2436
قاسم جرو طعیس 

المعموري

اثر ممارسة النشاط الفني في السلوك العدواني 
لدى 

السجناء  في مراكز التاهیل االصالحي في العراق
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر



علي جلیل عبید2437

تاثیر بعض العوامل الفسلجیة على انتاج الطبقة 
Aeromonas السطحیة لبكتریا

المعزولة من عینات االسهال  hydrophila
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرفي محافظة بابل

2438
عزیز موسى عزیز 

علي الموسوي

العراق في الروایة العراقیة
من

حتى ٢٠٠٣ ١٩٩٠

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2439
نضال عبد الجبار 
حّسون الحمیري

الباعث النفسي لسلوك شخصیة األعمى 
في النص المسرحي العراقي 

المسرحيالفنون الجمیلة2013ماجستیر
العامالقانون2013ماجستیرالمعاییر الدولیة لحریة االنتخابات ونزاهتهاحسن محمد راضي2440

2441
ضحى عباس كاظم 

الخفاجي

دراسة مظهریة وتشریحیة النواع الجنس  
Avena L. من العائلة النجیلیة 

في العراق Poaceae(Gramineae)
علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیر

2442
تحریر محمد جعدان 

العزاوي

البصرة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
المیالدي

دراسة في أحوالها العامة

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

رنا رسمي هاشم2443
الحیاة الفكریة في مدینة دمشق ٤٩٠-

2013ماجستیر٦٩٠هـ/١٠٩٦-١٢٩١م
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

سماح رزاق عبید2444

ابن سعید األندلسي دراسة تحلیلیة نقدیة في 
روایات كتابه نشوة الطرب في تاریخ جاهلیة 

2013ماجستیرالعرب
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتجنیس بین العمارة العضویة والنحت الحدیثرباح علي حسین2445



علیاء عبد المنعم2446

breera     دراسة وتحلیل وتطویر بروتوكول
لتحسین تقنیات العنقدة في شبكات 

االستشعار الالسلكیة
الحاسباتالعلوم2013ماجستیر

سوسن هاشم غضبان2447
ثنائیة الجمال والوظیفة في الخطاب البصري 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمعاصر
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعناصر البنائیة في الرسم العراقي الحدیثحیدر عبد اآلله عباس2448

رجاء علي محیسن2449
دراسة تاثیر العمر على القشرة البصریة وتراجع 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالشبكیة في الجرد البیض

علي محسن جاسم2450

تقویم كتاب التأریخ للصف األول المتوسط 
في ضوء معاییر الجودة

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2451
میادة وحید فالح 

الجبوري

تصرف العتبات الخرسانیه المسلحه ذاتیة الرص 
بسیطة اإلسناد والمقواة بمركبات ألیاف الكاربون 

المدنيالهندسة2013ماجستیرالبولیمریة المثبتة قرب السطح

مجید عبد االمیر شهید2452
تحضیروتطبیقات دقائق ثنائي أوكسید التیتانیوم 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیروأوكسید الخارصین النانویة

وسام عبد الكریم جاسم2453

إمكانیة استخدام مادة النفتالین في اختزال زجاج 
الخزف

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراه

2454
دنیا جبوري فلیح 

الزرفي

الحیاة االقتصادیة في جزیرة العرب من خالل
كتاب صفة جزیرة العرب للهمداني(ت

2013ماجستیر350هـ/٩٦١م:
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

2455
جاسم حنون هاشم 

العوادي

دراسة نسجیة لبعض اعضاء الجرذان مفرطة 
الدهن   وطبیعیة الدهن والمعالجة بعقار 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیراتورفاستاتین



سعد والي علوان2456

دراسة بیئیة لبعض المركبات الهیدروكربونیة 
االرماتیة متعددة الحلقات في نهري الدیوانیة 
والدغارة وتراكمها الحیوي في بعض النباتات 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمائیة/العراق

2457
علي حسین علي 

جاسم الجاسم

العنف المدرسي بداللة  الضغوط النفسیة 
والتذبذب المهني لدى مدرسي ومدرسات التربیة 

التربة الریاضیة2013ماجستیروالتربیة الریاضیة في محافظة بابل

ثامر یحیى ثامر2458

تقدیر االحتیاجات المائیة لمحصول البطاطا 
solanum tuber suw L. باستعمال حوض 

التربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالتبخر والري الناقص

2459
أمیر عبد الهادي 

عباس لفتة

االتجاه نحو الحداثة وااللتزام االجتماعي 
وعالقتهما باألداء الوظیفي لدى مّدرسي 

التربیة الریاضیة2013دكتوراهومّدرسات التربیة الریاضیة

2460
زید عدنان عبد الحمید 

الشكرچي

العالقة بین مستوى هرمون اللبتین ومستویات 
بعض الهرمونات الستیرویدیة في مصول 
الحوامل المصابات بداء ماقبل الشنج في 

الكیمیاء الحیاتیةالطب2013دكتوراهمحافظة بابل.

2461
ریاض عبد زید كاظم 

الحسناوي

تأثیر اضافة مخلفات المجاري والتسمید المعدني 
والمیكروبي في محتوى التربة والنبات منبعض 

العناصر ونمو وحاصل الذرة الصفراء

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیر

زید عبد الزهرة علي2462

دراسة تحرر الفسفور وكفاءة بعض االسمدة 
Triticum الفوسفاتیة في نمووحاصل الحنطة
في تربتین مختلفتي النسجة aestivumlتربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیر



جــِنان ناجـِـي زویــن2463

َتأثیرالتقنیةالمعرفیة اإلدراكیة(CogniPlus)في 
َتطویر الُنُضج االنفعالي وبعض الُمتغیرات 

الِفسیولوِجیة الُمصاِحَبة َودقة اَألداء الِدفاِعي 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرِلالِعبین الَشباب بالكرة الطائرة

2464

عامر حسین علي 
بناء برنامج تدریبي للمشرفین االختصاص في عمران 

التربیة الریاضیة في ضوء متطلبات ادارة 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرالجودة الشاملة

عالء مهدي عاكول2465

تاثیر مستوى ومصدر المادة العضویة في بعض 
الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربتي مختلفتي 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالنسجة

زید عباس دیكان2466
دالالت الحركة للمشاهد التصویریة في فخار 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعراق القدیم

علي حسین فاضل2467
تعدیل التوقیع الرقمي باالعتماد على الدالة 

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرالسیالینیة التكعیبیة

سجاد حنتوش شوكان2468

الروایة التاریخیة 
في كتابه  عند الشیخ الصدوق(ت٣٨١هـ)

()عیون أخبار الرضا

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

2469
علي حیاوي عبد 

الحسین

اثر استعمال االستقصاء التعاوني في اكتساب 
المفاهیم الجغرافیة واالتجاه نحو المادة لدى 

طالب الصف
الرابع األدبي

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

زهراء عباس هادي2470
الموقع الجیوستراتیجي لبابل وأثره في البناء 

2013ماجستیرالسیاسي والحضاري للعراق
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

ظالل محمد رضا2471
تقویم االمنیة النظمة التشفیر اعتمادًا على 

علوم الحاسوبالعلوم2013دكتوراهنظریة المعلومات



مـروة خـضــر عـبـیـــس2472
نظام مراقبة للملفات ضمن بیئة وندوزمعتمد 

الحاسباتالعلوم2013دكتوراهعلى نظام الوكیل

رفل أحمد لیلو2473
دراسة بعض المتغیرات الكیموحیویة لدى مرضى 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرتضخم البروستات الحمید

2013دكتوراهالقیم الجمالیة في شعر ابن زیدونعامر جفات كامل2474
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

عالء خلیل ابراهیم2475
سعة مقاومة القص للروافد اللوحیة ذات الوترات 

التربیة الریاضیة2013دكتوراهالم

مخلص حسن حیدر2476
تقویم االداء المهاري والمجاالت المعرفیة مؤشر 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرالنتقاء مدربي الجودو والجوجیتسو في العراق

2477
حسن هادي صالح 

الشریفي

اإلجهاد الذهني واإلدراك المحیطي وعالقتهما 
بالتفكیر اإلبداعي على وفق السیطرة المخیة 

لدى 
العبي كرة القدم داخل الصاالت

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

عدنان علوان مكطوف2478

في تخفیض معدل  أثر برنامج (بدني – غذائي)
العمر البیولوجي وبعض المتغیرات الفیزیقیة 

والكفایة الوظیفیة ألجهزة الجسم بأعمار مختلفة 
لتدریسیي جامعة ذي قار

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

صالح جوید هلیل2479

أثر الوسائط فائقة التداخل وتمرینات خاصة في 
تطویر أداء أهم المهارات األساسیة والقدرات 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالحركیة بكرة القدم لّالعبین األشبال

حیدر محمد إسماعیل2480

تأثیر إستراتیجیتي العصف الذهني والتعلم 
باللعب في فاعلیة   الذات وتعلم مهارتي 
التربیة الریاضیة2013دكتوراهالمناولة واالستالم بكرة القدم للصاالت



محمد وادي شناوة2481
دمشق دراسة في أحوالها السیاسیة والفكریة 

2013دكتوراهمنذ قیام الدولة العباسیة إلى السیطرة الطولونیة
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

حسام صبار سلمان2482
بنو كالب ودورهــــــم في التأریخ العربي 
2013ماجستیراإلسالمي حتى نهایة العصر األموي

التربیة للعلوم 
التاریخاالنسانیة

2483
إیهاب 

رزاق نایف

أثر استعمال إنموذج التعلم التولیدي في 
التحصیل والمیل لدى طالب الصف األول 

المتوسط في مادة الجغرافیة
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
طرائق تدریساالنسانیة

منذر محمد سلیمان2484
انتاج خزف بركاني وتطبیقه على االطیان العراقیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

ماهر عبد اهللا سلمان2485

تأثیر تمرینات  تقویمیة ألهم المتغیرات 
البایومیكانیكیة على وفق نظام الناصح ألداء 

وانجاز رماة الرمح الطالب

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

علي هاشم طالب2486
خطاب اآلخر في الشعر العراقي السبعیني  

2013
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2487
وفیة جبار محمد 
هاشم الیاسري

اثر التدریس التبادلي في تنمیة القدرة اللغویة 
لدى طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

2013ماجستیراألدب والنصوص
التربیة للعلوم 

علوم تربویةاالنسانیة

سـالـم محمد خضــر2488

شعر الحب عنـد َجماعة ابولو وَتجلّیاتــه 
الموضــوعیة والفنیة

2013دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2489
حسنین عماد عبداهللا 

2013ماجستیراآلخر الدیني في الشعر األندلسيالطائي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



ابراهیم زماوي نعمة2490
أسالیب الطلب في كالم اإلمامین الصادَقْیِن 

2013دكنت(علیهما السالم)
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2491
عالء طعیمة عبد 

الكاظم

تأثیرآت نماذج التنقل على أداء شبكة 
باستخدام محاكي الشبكات -٢ MANET

الحاسباتالعلوم2013ماجستیر

2492
أحمد عادل علي 

الزبیدي

التغایر الوراثي في جین األنترفیرون كاما كعامل 
مهيء لقابلیة األنسان لألصابة بالتدرن في 

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیرمحافظة بابل/العراق

علــي فاضـــل صالـــح2493

Zea) إستجابة تراكیب وراثیة من الذرة الصفراء
لمستویات السماد الفوسفاتي  (.mays  L

وتقدیر االرتباطات الوراثیة والمظهریة
محصلیة حقلیةالزراعة2013ماجستیر

2494
بشار عبد االمیر 

شمخي

مقارنة منحنى القوة والزمن كدالة لدقة أداء 
اللكمة المستقیمة الیمین واهم المتغیرات 

البایوكینماتیكیة لالعبي بعض الفنون القتالیة 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرللمتقدمین

2495
هیثم جاسم محمد 

السعدي

أثر استعمال المنظمات البصریة المحوسبة في 
اكتساب المفاهیم الجغرافیة لدى طالب الصف 

2013ماجستیرالثاني متوسط واالحتفاظ بها
التربیة للعلوم 

علوم تربویةاالنسانیة

بشائر حمزة عبیس2496

تقییم كهروفسیولجي لخلل السمع العصبي 
الحسي عند االطفال

فسلجةالطب2013دكتوراه

اسعد كاظم وحیش2497
التنظیم القانوني البرام االتفتفیات الدولیة لدى 

العامالقانون2013ماجستیرالدولة االتحادیة



2498
عباس فاهم صاحب 

العبادي

مستوى طلبة كلیات التربیة والتربیة األساسیة 
دراسة موازنة ) في استعمال عالمات الترقیم (

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

حسین حمید عباس2499

أثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبیر 
الكتابّي وفهم المقروء لدى طالب الصف 

2013ماجستیرالخامس العلمي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

براء حامد هادي2500

دراسة جزیئیة و مقارِنة بین بكتریا اإلنفلونزا 
المحبة للدم المصنَّفة وغیر المصنَّفة المعزولة 

من مختلف المرضى في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2013دكتوراه

2501
اوجد مدلول عباس 

الشریفي

تأثیر استراتیجیة  التعلم التعاوني  وفق نظام 
التعلم المختلط  في تقدیر الذات وتعلم بعض 
التربیة الریاضیة2013دكتوراهالمهارات االساسیة بالكرة الطائرة للطالبات

علي سعید جاسم2502
المصاحبة اللغویة تطبیق علي دیوان الشریف 

هـ 2013ماجستیرالرضي (ت٤٠٦
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیراالبعاد الجمالیة في رسوم رامبرانتعلي امین سامي2503

2504
مهدي عبد االمیر 

اسماعیل
مالمح الخطاب الفكري لدى میشیل فوكو 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیروتمثالته في فنون ما بعد الحداثة

سراب أكرم لطف اهللا2505

تأثیر تمرینات خاصة في تطویر بعض مدركات 
المحیط 

والتحمل النفسي والدقة لمهارتي اإلرسال 
الساحق والضرب الساحق 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرلالعبین الشباب بالكرة الطائرة

سعد علي ناجي بنیان2506

االضطهاد وتداعیاته في شخصیات 
نوال السعداوي المسرحیة 

المسرحيالفنون الجمیلة2013ماجستیر

2507
عدي عبد الجاسم 

2013ماجستیرالمتداول في شعر موفق محمدعطیة
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



رسل نوري سعید2508

تصمیم الترمیز الكتلي المكاني الزماني لتقنیة 
الموجة الواسعة الالسلكیة عریضة النطاق 

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرباستخدام مویجات التحویل المنفصلة

یوسف عبد زید كاظم2509

الكفایات التعلیمیة الالزمة لمعلمي التربیة الفنیة 
في المدارس االبتدائیة من وجهة نظر الخبراء

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر
الخاصالقانون2013ماجستیرعقد اجارة االرحامسعاد جاسم محمد2510

سارة عادل عبید2511

التوصیف الجزیئي لبعض عوامل الضراوة 
للعینات السریریة لبكتریا المسبحیات 
Enterococcus faecalisاحیاء مجهریةالطب2013ماجستیرالمعویة

محمد سعید حسن2512

أثر استعمال االستقصاء العادل 
في التحصیل وتنمیة مفهوم الذات 

لدى طالب الصف الرابع األدبي  في مادة التاریخ
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
علوم تربویةاالنسانیة

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرمالمح السیریالیة في فون ما بعد الحداثةاكرم یوسف ناصر2513

2013ماجستیرالجدلیات في شعر الرصافياعتدال سلمان عریبي2514
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

بشار علیوي دایس2515

المحموالت الفكریة في عروض
مسرح الشارع

المسرحيالفنون الجمیلة2013دكتوراه

محمد هادي عبد الكاظم2516

أثر أنشطة كتابیة و كالمیة مصاحبة في تنمیة 
التفكیر الناقد لدى طالب الصف الخامس 

2013ماجستیرالعلمي في مادة األدب والنصوص
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة



فرح هادي عودة2517

أثر التدریب على مهارات االستماع في األداء 
التعبیري لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

2013ماجستیرفي مادة المطالعة والنصوص
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

فراس ثائر رؤوف2518
التحلیل الهیكلي لریشة توربین هوائي في مدینة 

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرالحلة

عبد السمیع حسن2519

الترابط بین التغیرات الهرمونیة واالجهاد 
والتاكسدي في اظطراب ما بعد الصدمة للناجین 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرمن االعتداءات االرهابیة في محافظة بابل

احمد یاسین جاسم2520

أثر تدریس البالغة باستراتیجیة االستقصاء 
الحر في التفكیر الناقد واستیعاب المفاهیم 
البالغیة لدى طالب الصف الخامس األدبي 

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2521
نـزار عبـد اللطـیف 
صبـر بریرالعجرش

التنحیُة النحویُة ودالالُتها فـــي القـرآن الكریـم
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
اللغة العربیةاالنسانیة

2522
حنان كریم 

كاظم
دراسة تحسین الخواص االیرودینامیكیة لجنیح 

باستخدام خفاقة جورني NACAOO12المیكانیكالهندسة2013ماجستیر

احمد عدنان عبود2523
مدینة نسف دراسة في احوالها الفكریة منذ 

2013دكتوراهالفتح حتى نهایة سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

رشا حیدر هاشم2524
دراسة عملیة ونظریة لظاهرةالجیشان في 

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرالضاغط المركزي

سمى عبد الرسول مغیر2525
في اإلستیعاب القرائي  PSQ5R أثر استراتیجیة

2013ماجستیرلدى طالبات الصف الرابع األدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

عمر محمد جنداري2526
خطاب میشیل فوكو وتمثالته في العرض 

المسرحيالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمسرحي العراقي

2527
اخالص علي حسین 

الهاللي

االندوكلین و االوستیوبونتین  
واالوستیوبروتجرین والهیموكلوبین المسكر لدى 

مرضى داء السكر النوع الثاني وعالقته 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیربالمتالزمة التاجیة الحادة



حسنین عبد الزهرة2528
المسؤولیة القانونیة للمصرف عن العمیل 

الخاصالقانون2013ماجستیرالمفلس

2529
زهراء طارق حسون 

المعموري

كثافة العظام وبعض التغیرات  الفسیولوجیة 
لمرضى التهاب المفاصل الروماتیزمي 

فسلجةالطب2013ماجستیر

2013دكتوراهبدیهیات الفصل في الفضاء البتولوجي المثالياحمد باسم حامد2530
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

منذر سلمان جمیغ2531
حقائق موجبة وسالبة حول التقریب الحافظ 

2013دكتوراهللرتابة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

جواد كاظم مطر كاطع2532
في دیوان المتنبي (٣٠٣هـ - ٣٥٤هـ ) ما)

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

حسنین خیري العباسي2533
بعض حاالت تعمیم االحتمالیة شبه المستقربة 

2013ماجستیرفي الفضاءات الطوبولوجیة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

فراس فاضل علي2534
بتقنیة الحقن الجریاني  (Iv) تقدیر السیریوم

(Ce+4.I_.H3O) الكیمیاءالعلوم2013ماجستیررحیل وتداخل المناطق بنظام

احمد جاسم  آل مسیلم2535

األشكال البدیعّیة في القرآن الكریم دراسة في 
ضوء مفاهیم علم النص 

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة
الخاصالقانون2013ماجستیرالعیب الجوهري في االجراء القضائي المدنيعلي سعود داخل2536

نور ضیاء نوري شبر2537
تقدیر المنغنیز الثنائي بتقنیة الحقن الجریاني – 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیررحیل وتداخل المناطق

2538
االء یونس جزر 

الشمري

التغیرات الكهروفسلجیة للمرضى الذین
یعانون من اآلالم المیكانیكیة للرقبة

فسلجةالطب2013ماجستیر

علي كاظم یاسین2539

اثر المناقشة الحرة في التفكیر الناقد والقدرة 
اللغویة لدى طالب الخامس االدبي في مادة 

2013ماجستیراالدب والنصوص
التربیة للعلوم 

طرائق تدریسااالنسانیة



صالح هادي شروم2540

أثر مصاحبة التعلم االتقاني للطریقتین القیاسیة 
واالستقرائیة في التحصیل واالحتفاظ بالمعلومات 
في مادة البالغة لدى طالب الصف الخامس 

2013ماجستیراالدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریسااالنسانیة

حسین طامي سم2541
دراسة تاثیر عدد قنوات المحلل المتعدد القنوات 

nal(TI) الفیزیاءالعلوم2013ماجستیرعلى قابلیة تحلیل الطاقة للكاشف

ضیاء بهیج رؤوف2542
مظاهر الطقس القاسي في محافظة بابل وآثارها 

2013ماجستیرالبیئیة
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

2543
رضا طعمه عبید نزام 

العجیلي

فاعلیة أسلوبین عالجیین في تحصیل مادة 
التاریخ العربي اإلسالمي واستبقائها لدى طالب 

2013ماجستیرالصف الثاني المتوسط
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

محمد فاضل كاظم2544

دراسة الظروف المثلى النتاج مضادات حیویة 
Pseudonocardia alni من العزلة المحلیة
ضد بعض االحیاء المجهریة و تنقیتها  A ٤٠

الفیزیاءالعلوم2013ماجستیرجزئیا

2545
دجلة صّبار منذور 

2013ماجستیراآللیات السردیة عند سعید یقطینالتمیمي
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

علي جبار عبد 2546
دراسة مناعیة وجزیئیة لدقائق الفضة النانویة الحسین الكواز

Morganella  المنتجة من بكتریا
morganii

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

حوراء جواد كاظم2547

تحدید االنواع الوراثیة لفیروس روتا االنسان 
في اطفال محافظة بابل باستعمال الطرائق 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرالجزیئیة

فالح كاظم احمد2548
تاثیر قناة التفكك على تفاعالت االندماج للنوى 

2013ماجستیرالمتوسطة والثقیلة
التربیة للعلوم 

الفیزیاءالصرفة



نجالء محمد هادي2549

دراسة الخشونة واالستقراریة في تحدید المقاطع 
العمودیة للریاح في جو الحلة الشبه حضري

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

الفیزیاءالصرفة

2550
دنیا محمد كریم 

الریاضیاتالتربیة2013ماجستیرالخواص الدینمیة لدالة تاتكریلالفتالوي

2551
فینوس حسن عبد 

االمیر الصفار
التوصیف المظهري والجیني للمكورات العنقودیة 

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیرالذهبیة المتوسطة المقاومة لالوكساسیلین 
2552

علي صباح ناصر 
الحمداني

دراسة جزیئیة لبكتریا اشیریشیا القولون 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمسببة إللتهاب القناة الهضمیة في األطفال 

ندى لطیف عبید2553
في  ردود ناظر الجیش النحویة (ت ٧٧٨هـ )

على  2013دكتوراهكتابه (تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد)
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

قاسم عمار حمود2554
المعالجة النباتیة لمیاه الفضلة الصناعیة لشركة 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالفرات العامة للصناعات الكیمیاویة في محافظة 

2555
قاسم خضیر كاظم 

محمد الطالبي
یهود المدینة دراسة في أحوالهم االقتصادیة 

2013ماجستیرواالجتماعیة خالل عصر الرسالة
التربیة للعلوم 

التاریخاالنسانیة

2556
ستار جابر عاشور 
جمعة الجشعمي

تأثیر التمرینات البصریة باستخدام لغة اإلشارة  
في تعلم بعض المهارات األساسیــة في كرة القدم 

سنة (١٢ – ١٠ التربیة الریاضیة2013ماجستیرللصم البكم  بعمر(

2557
ادریس حمد هادي 

الموسويّ 

المصَطَلُح الصرفّي نشأُتُه وتطّوره في ُكُتب 
النحوّییَن والصرفّیین

2013دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2558
حسین علي ناجي 

الشِّریفي

النَّحویة ردود الَمُكوِدي(٨٠٧هـ)
في شرحِه على اَأللفیَّة على ابن مالك(٦٧٢هـ)

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

تأثیر األسلوبین المنظم والعشوائي في تطویر علي ستار عبد األمیر2559
بعض القدرات الحركیة وأشكال التصویب وخفض 

قلق األداء الحركي  لألشبال بكرة الید

التربیة الریاضیة2013دكتوراه

2560
ضرغام جاسم جواد 

المسلماوي
أثر إستعمال جهاز الرافعة المقترح في تطویر 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرأداء مهارتي التلویح والمقصات على حصان 

2561
حسام عبد الكاظم 

رحیمه الكعبي

تأثیر برنامج تدریبي على وفق نسبة مساهمة 
أهم القدرات البدنیة في تحسین  االنجاز لعدائي 

التربیة الریاضیة2013ماجستیر١٠٠م الناشئین



2562
یاسر احمد إبراهیم 

ألكریمي

برنامج إرشادي لخفض التردد النفسي وأثره في 
أداء بعض مهارات الجمناستك لطالب كلیة 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالتربیة الریاضیة

2563
احمد عبیس عبید 

المعموري

نهج البالغة جمعا وتحقیقا في ضوء النقد 
الثقافي

2013دكتوراه
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

عباس یحیى حسن2564

اثر استعمال إستراتیجیة التفكیر المزدوج في 
التحصیل واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني 

2013ماجستیرالمتوسط في مادة الجغرافیة
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

سالم محمد علي2565
مهارات التفكیر فوق المعرفیة وعالقتها بقدرات 

2013دكتوراهاالدراك فوق الحسي لدى طلبة الجامعة
التربیة للعلوم 

علم النفساالنسانیة

2566
اقبال حسن عالوي آل 

2013ماجستیرألف لیلة ولیلة في ضوء النقد النسويعیسى
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة



حیدر فاضل عبد السادة2567
باستخدام  BCH بناء شفرة تصحیح الخطأ

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرمصفوفة البوابات القابلة للبرمجة

عــالء عــمران مــوسى2568
نــظام أتمتـــةالبیت الزجاجي بأستخدام شبكات 

الكهرباءالهندسة2013ماجستیراالستشعار الالسلكیة

2569
عبد الهادي كاظم كریم 

حمزة الحربي

التأویل النحوّي في تفسیر 
ت١٢٧٠هـ) لآللوسّي ( (روح المعاني)

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

سهاد كامل جبار عباس2570

اثر االستماع الناقد في االلقاء والتذوق االدبي 
لدى طالبات الصف الخامس االدبي في مادة 

2013ماجستیراالدب والنصوص
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

حسین محمد علي هداد2571

الروایة التاریخیة في كتاب سلیم بن قیس 
الهاللي

دراسة تاریخیة ) )
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
التاریخاالنسانیة

محمود كریم صلبي2572

مرجعیات السیرة الذاتیة
في شعر امرئ القیس

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

صالح مهدي حربي2573
تأثیر أستخدام األلیاف الحدیدیة المتناهیة الدقة 
المدنيالهندسة2013ماجستیرعلى تصرف سقوف خرسانة المساحیق الفعالة

2574
حسن مندیل عبد اهللا 

السریاوي

الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي
دراسة مقارنة

الخاصالقانون2013ماجستیر



نجالء عبد حسن2575

القانون الواجب التطبیق على عقد االستهالك 
الدولي

(دراسة مقارنة)
الخاصالقانون2013ماجستیر

العامالقانون2013ماجستیرالمعاییر الدولیة للمحاكمة الجنائیة العادلةباقر موسى سعید2576

2577
یاسر محمد جبر 

الكرعاوي
تحسین مقاومـــــة الشقوق االنعكاسیة للخلطات 
المدنيالهندسة2013دكتوراهاإلسفلتیة المحسنة بالبولیمرات وطبقات التسلیح

هند فائز احمد2578

Power of the court to control
arbitration decisions in Privat

international conflictsالخاصالقانون2013دكتوراه

2579
رملة عبد النبي عبد 

الزهرة
حسابات نظریة دالیةالكثافة لجزیئات واهب-

الفیزیاءالعلوم2013ماجستیرجسر -قابل

بشار جمعة سریح2580
دراسة تاثیر االستبدالت المختلفة على الخواص 

الفیزیاءالعلوم2013ماجستیرااللكترونیة والحراریة للسایكلوبیوتاداین

اسراء هادي علي2581
عنقدة سلوك كائنات الفیلم الفیدیوي باستخدام 

الحاسباتالعلوم2013دكتوراهتنقیب المخططات

2582
شفق نعمه هادي

دراسة التغیرات الفسیولوجیة والعصبیة لمرضى 

الفشل الكلوي المزمن مع الدیلزة
الدمویة المستمرة

فسلجةالطب2013ماجستیر

2583
احمد محمود حمزة 

2013ماجستیرالتشكیل االیقاعي في شعر احمد زكي ابي شاديالمعموري
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2584
كاظم خضیر محمد 

السویدي

التنظیم القانوني للحقوق المالیة للموظف العام 
في القانون العراقي 

(دراسة مقارنة)
العامالقانون2013ماجستیر



2585
اسامة علي هادي 

الهاشمي

إستخدام الهایدروسایكلون كتقنیة في محطات 
تصفیة المیاه لتحسین نوعیة الماء

المدنيالهندسة2013ماجستیر

2586
فاضل عمران عیسى 

عمران

تحضیر وتشخیص  مشتقات جدیدة المینو 
حامض الباربیتیورك ودراسة بعض الخواص 

الكیمیاءالعلوم2013دكتوراهالفیزیائیة نظریا لها

زینب حامد عبد علي2587
حل بعض أصناف المعادالت التفاضلیة الجزئیة 

2013ماجستیرمع بعض الشروط
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

محمد رشید خلیل2588

تحسین الخصائص المیكانیكیة 
-طین البنتونایت العراقي  PVCوالحراریةلمتراكب

المعالج

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

الفیزیاءالصرفة

ماهر حسن رشید2589

دراسة الخصائص البصریةوالكهربائیةللمتراكبات  
وPVA-Ag)النانویة ((PVA-TiO2)

2013ماجستیر
التربیة للعلوم 

الفیزیاءاالصرفة

المسرحالفنون الجمیلة2013دكتوراهخطاب االستشراق في النص المسرحي الغربيامین هشام عبد العباس2590
التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهسمات الحداثة في فن الكرافیك االوربيبشیر احمد جعفر2591

قاسم جواد فضل2592
مشاركة الجهد التاكسدي لبعض انواع البكتریا 

الطب2013دكتوراهالمرضیة
كیمیاء حیاتیة 

سریریة

2593
رقیة هادي عبد 

الصاحب

التخیل العقلي وعالقتهباإلسلوب المعرفي ثالثي 
– بصري  األبعاد (لفظي- بصري(مكاني)

لدى طلبة الجامعة (اشیاء)
2013ماجستیر

التربیة للعلوم 
علم النفساالنسانیة

2594
هدى جاسم محمد 

التمیمي
دراسة تصنیفیة ألجناس العائلة 

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهالربیعیةPrimulaceaeفي العراق



وسن مضر حسین2595

Salicylic Acid  تأثیر حامضي السالسیلك
في تحمل نبات الفلفل Proline والبرولین

(.Capsicum annuum L)
لالجهاد الملحي

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

2013ماجستیرالتخیل في شعر نازك المالئكةشیماء محمد كاظم2596
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالسمات الجمالیة في رسوم بشیر مهديرویدة عبد الرزاق2597

سیف الدین عبد الودود2598
مفهوم االنثووبولوجیا وتمظهرها في عروض 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمسرح العراقي
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالسمات النحتیة في العمارة التفكیكیةعقیل حسین جاسم2599
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرفاعـلیة الفـضـاء في منحـوتـات هنـري مـــورحسین قیس نجم2600

صفا مصطفى ناصر2601

تاثیر درجات الحرارة العالیة على بعض الخواص 
المیكانیكیة للخرسانة ذاتیة الرص والمسلحة 

المدنيالهندسة2013ماجستیربالیاف الحدید

2602

تأثیر مجموعة كلوریدات الكوبلت والكروم ریا علي عبد جاسم
والمنغنیز على الخصائص الكهربائیة والبصریة 

((PVA-PVP ألغشیة

التربیة للعلوم 2013دكتوراه
الصرفة

الفیزیاء

الخاصالقانون2013ماجستیرالنظام القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمولكاظم فخري علي2603

زهراء عادل جواد2604
الخصائص الكهرو-بصریة لبلورة سائلة لبولي-

2013ماجستیرالسایلوكسین
التربیة للعلوم 

الفیزیاءالصرفة

استبرق محمد حمزة2605
النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة 

الخاصالقانون2013ماجستیرالدولیة

برلین كاظم مفتن2606
التقنیات المسرحیة واشتغاالتها في عروض 

المسرحیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالحداثة

عمار فرحان غركان2607
الحمایة الدولیة للمتلكات الثقافیة اثناء النزاعات 

العامالقانون2013ماجستیرالمسلحة

ماهر كاظم علیوي2608
برنامج مقترح لتطویر قابلیات مشرفي النشاط 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمدرسي في االعداد والتالیف المسرحي



المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرفلسفة العنف في مسرحیات سینیكاحیدر عطا اهللا عبد2609
المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمشولوجیا في العرض المسرحي السریانيفادي نؤئیل عزو2610

اكرم مجید محمد فارس2611

تأثیر المساندة االجتماعیة وتعلم بعض المهارات 
األساسیة في تطویر األداء الفني لالعبي كرة 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالقدم للصاالت

سماح محسن علي2612

دراسة العالقة بین هشاشة العظام مع 
الخصائص الدیموغرافیة بواسطة مقیاس كثافة 

فسلجةالطب2013ماجستیرالعظم

2613
احمد حاتم 
راضي الجنابي

تأثیر أسلوب الربط بمهارات كرة السلة في 
تخفیف النشاط الحركي الزائد وتطویر بعض 

 - حركات المعالجة والتناول لألطفال بعمر (١٠
سنة (١٢

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

2614
لهیب عباس جاسم 

المالكي
تقییم صالحیة میاه مبزل قطاع الحسینیة 

للري المدنيالهندسة2013دكتوراه(كوت-العراق)

سلیك سالم حسین2615
منهج اوجستو بوال وتطبیقاته في العرض 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمسرحي " نماذج مختارة

2616
جاسم محسن مكیطیف 

السلطاني
أثر اسلوب المنتدى المصغر في األداء التعبیري 

2013ماجستیرلدى طالب الصف الخامس األدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2617
اشراق وهاب إبراهیم 

الهاشمي

بنیة التشریح الفني للهیئة البشریة  في النحت 
العربي  

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر

2618
علي محمد 

اللغة العربیةالتربیة االنسانیة2013دكتوراهخطاب نقد الشعر عند الدكتور حاتم الصكریاسین األحمد



مسلم محمد صابط2619

تأثیر تمرینات باستخدام وسیلتین مساعدتین في 
تطویر أهم القدرات الحركیة للرجلین وضربتي 

الدوران العلوي األمامیة والدافعة الخلفیة 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرللناشئین بتنس الطاولة

2620
وائل عباس عبد 

الحسین

أثر تمرینات تصحیحیة وفق أهم المتغیرات 
البایومیكانیكیة في تـطویـر أداء قفزة الیـدیـن 
التربیة الریاضیة2013ماجستیراألمامـیة على طـاولة القفز لناشئي الجمناستك

2621
سیف صبار ناجي  

الذرب

اثر تمرینات القوة الخاصة وفقا لمؤشرات جهاز 
ماسح القدم في بعض المتغیرات البایومیكانیكیة 
للمنحني الثاني وانجاز ركض ٤٠٠م حواجز 

التربیة الریاضیة2013دكتوراهللشباب

علي هادي حسن2622

تخطیط مسار روبوت
PSO والـ  *D باستخدام تهجین خورزمیتي الـ

في بیئة متحركة
الحاسباتالعلوم2013ماجستیر

سحر عبد الكریم عمران2623

دراسة مقارنة لتقویم مؤشرات االستدامة البیئیة 
لمحطات معالجة میاه الصرف الصحي في 

المدنيالهندسة2013دكتوراهمنطقة الفرات األوسط في العراق

عفراء راضي عبد حمزة2624
اثر البیئةعلى التوزیع المكاني لألمراض 

2013دكتوراهالمتوطنة في محافظة بابل.
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

2625
ثائرة عبد الجبار صالح 

الشمري

تأثیر تمرینات على وفق مؤشرات القوة – الزمن 
والمتغیرات المیكانیكیة بنظام السیطرة الحركیة 
المغلقة لبعض مراحل األداء وانجاز الوثبة 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالثالثیة للمبتدئین

العامالقانون2013ماجستیرالحمایة الجنائیة للمعتقلینهبة عبد زالجبار سلمان2626



2627
حاسم عبد الجبار 

صالح العاني

أثر تمرینات القوة الخاصة بأسالیب متنوعة في 
تطویر بعض أنواع السرعة ومهارات الالعبین 

الشباب بكرة الید 

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

2628
غسان ادیب عبد 

الحسن

أثر التمرینات البالستیة في هضبة القوة وبعض 
المتغیرات الوظیفیة وٕانجاز رفعة النتر للرباعین 

الشباب  
سنة بأعمار (١٨-٢٠)

التربیة الریاضیة2013ماجستیر

اصیل قاسم كریم2629

وبائیة دیدان الصفر الخراطیني
ومؤشرات حول  lumbericoides Ascaris
الطفیلیات المعویة األخرى في محافظة بابل 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

ایناس احمد سعید2630
دراسة بكتریة ومناعیة لمرضى الدیلزه في 

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیرمحافظة بابل

االء عبد عون سلیم2631

دراسة األوجه البیئة والحیاتیة لبعض أنواع 
الحشرات ذو األهمیة الطبیة الجنائیة في مدینة 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2013ماجستیرالحلة

ابو طالب هاشم احمد2632
عالقة المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة بمجلس 

العامالقانون2013ماجستیراالمن

محمد فاضل خیال2633

أثر استعمال شكل البیت الدائري في تحصیل 
مادة التاریخ واستبقائها لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراهاالول المتوسط

عبیر محمد حمود2634
االرادة وابعادها النفسیة في النص المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعراقي المعاصر

طالب تركي حاشوش2635

تصمیم وكیل ذكي لتنقیة محتوى صفحات 
-C  الشبكة المعلوماتیة باستخدام خوارزمیة

المضببة Meansالحاسباتالعلوم2013ماجستیر



احمد هادي حسین2636
حل بعض أصناف المعادالت التفاضلیة الجزئیة 

2013دكتوراهبإستخدام شروط اختیاریة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

حمزة خضیر افندي2637
اختالف داللة أبنیة األسماء ذات الجذر الواحد 

2013دكتوراهفي القرآن الكریم
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرضغط الصور باالعتماد على سیاق النمطنوفل تركي عبیس2638

محمد ازهر رزاق2639
تنفیذ االشارات ذات الترمیز التوریوي المكثف 

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرفي نظم االتصاالت الالسلكیة

قاسم شرهان حرج2640

دراسة عالقة تعدد االشكال الجینیة لجیني 
واالصابة بطفیلي  CXCL8 و TLR4 مستقبل

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیرالمشعرات المهبلیة مع سرطان البروستات
اللغة العربیةالتربیة2013ماجستیرالثنائیات في شعر الرابطة القلمیةحازم فاضل محمد2641

فراس محمد لهمود2642

السلطة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیر

عادل علوان حسن2643
تقویم كفاءة خدمة التعلیم االبتدائي في مدینة 

2013ماجستیرالعمارة باستخدام نظم المعلومات
التربیة للعلوم 

الجغرافیةاالنسانیة

لمیاء وهاب رزاق2644
االبعاد الفكریة للكلي والجزیئي في نحت ما بعد 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالحداثة

فاضل محمد سلمان2645

اختیار المسار االمثل في الشبكات الخاصة 
باستخدام الخوارزمیة الجینیة وشبكة بتري 

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرالمضببة

ضمیاء فخري حباز2646

اثر تدریس النصوص االدبیة في ضوء المهارات 
الواردة في حدیث الرسول في التذوق االدبي 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرلدى طالبات الصف الخامس االدبي



علي جاسم راضي2647

اثر إستراتیجیة المنظمات الشكلیة في 
االستیعاب القرائي واألداء التعبیري لدى طالب 
الصف الثاني المتوسط في المطالعة والنصوص 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیر

عالء رشید عمران2648
االكسدة الضوئیة المحفزة لمبید الباراكویت ثنائي 
NIO-Cr2O3 الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرالكلور بواسطة العامل المساعد

نزار علي شریف2649

دراسة تشخیصیة ومناعیة لبكتیریا  
Mycobacterium tuberculos

احیاء مجهریةالطب2013دكتوراه

الق سلیم هادي2650

و  Sortase دراسة جزیئیة ألنزیمات
لبكتریا   Cytolysin operon A and B

Streptococcus agalactiaeاحیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

دعاء حمزة خیر اهللا2651

دراسة جزیئیه إلنزیم الفوسفوالبیز في  بكتریا 
المعزولة المصاحبة  اللتهاب المهبل

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

میثم علي جاسم2652
أثر تكرار الَنسخ في سرعة القراءة وحسن الخط 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرلدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي

2653
حسنین عبد األمیر 

رشید الخزعلي
انتاج زجاج السیالدون باستخدام االطیان 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمحلیة



2654
فاضـل حمـزة رشیــد 

العكیلـي

استخـدام  طریقـة  حـل  المشكالت  المستندة  
في تدریس  TRIZ   إلى  نظریـة  تریز

األنشطة  العملیة وأثرها في التفكیر والمیل 
االبتكاریینلدى تالمیذ الصف  الخامس االبتدائي 

في مادة مبادئ العلوم

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیر

2655
ضحى جواد كاظم 
حساني البكري

تقویم تدریس مادة نظم المعلومات الجغرافیة(
في كلیات التربیة األساسیة من وجهة  ( G.I.S

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرنظر التدریسیین والطلبة

ندى حسن حسین2656

تحضیر لیكاند آزو غیر متجانس الحلقة جدید 
ودراسة وتشخیص معقداته مع بعض االیونات 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرالفلزیة

محمد حمزة عبیس2657

العــزل والتشخیص الجزیئــي لبكتریـــا 
Staphylococcus))

(MRSL) المقاومة للمیثیسللینlugdunensis
المعزولة في مدینـة الحلـة، العـراق

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

موسى عباس عبداهللا2658

تأثیرات المیالتونین واإلنزیم المساعد كیوتن 
على االستجابه المناعیة ومستوى الدهون في 

ادویة وسمومالطب2013ماجستیرذكر االرانب

خلود ناجي عطیة2659

تاثیر التغذیة الورقیة بعنصري الحدید والزنك 
المخلبین في بعض الصفات الفسیولوجیة لنمو 

.zea maysL محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیروحاصل الذرة الصفراء

ضیاء حامد كاظم2660

(K-W-L-H) أثر إستراتیجیة الجدول الذاتي
في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالثاني المتوسط في مادة الكیمیاء



مریم محمد حبانة2661

أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب 
المفاهیم التاریخیة لدى طالبات الصف األول 

المتوسط واالحتفاظ بها في مادة تاریخ 
الحضارات القدیمة   

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراه

عباس فاضل عباس2662

اثر استعمال الخریطة الداللیة في تحصیل 
طالب الصف الثاني المتوسط وتنمیة المیل نحو 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرمادة الجغرافیة
العامالقانون2013ماجستیرالحق في حریة التظاهر السلمياركان عباس حمزة2663
الخاصالقانون2013ماجستیرالنفاذ الدولي للحقوق المكتسبةعباس حسن بطي2664

بشائر امیر عبد السادة2665
شعر اللصوص في العصر اُألموي في َضوِء 

2013دكتوراهالبْنَیوّیة التكوینیة
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

محمد جاسم خلیف2666

المسببات البكتیریة لذات الرئة النوعي 
واالستجابة المناعیة للحیوانات المختبریة لبعض 
االنواع البكتیریة المعزولة من مرضى ذات الرئة 

احیاء مجهریةالطب2013دكتوراهفي محافظة بابل

نصیر جواد موسى2667
تنوع االنساق البنائیة لالشكال المنفذة على 

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهالخزف االسالمي
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرمرجعیات االشكال المنفذة في الخزف العثمانيعدنان حامد علوان2668
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمنظومة القیمیة وتمثالتها في الفن االسالميایمان حزعل عباس2669

2670
زینب سامي عبد 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرحفریات المعرفة في حفریات العراق القدیمالمطلب

احمد عباس علي2671
االنساق البنائیة في المدرسة التكعبیة وتمثالتها 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرفي فنون ما بعد الحداثة

مصطفى سمیر2672
خواص حرسانة المساحیق الفعالة والمسلحة 

المدنيالهندسة2013دكتوراهعشوائیا بااللیاف
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرمظاهر االغتراب في رسوم فان كوحاسراء قحطان جاسم2673

فیلق فتحي محمد علي2674
جمالیات الكتابة السومریة الصوریة في الرسم 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالعراقي المعاصر



احمد خضیرعباس2675
التنوع اإلنشائي لموضوعات األلواح الفخاریة 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرفي العراق القدیم

2676
رحیم طعمه عبیس 

المعموري

دراسة مناعیة  لألمراض المرتبطة بفیروس 
سرطان الغدد اللمفاویة   الحمى ألغدیه (

في منطقة  والتهاب الكبد المناعي الذاتي )
الفرات األوسط  

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراه

زینب سامي حسین2677
االفتتاح التقلیدي في شعر الصعالیك واللصوص 

2013ماجستیرالجاهلیین والمخضرمین
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2678
جعفر عبید خضیر 

سهیل المّساري

فاعلیة استخدام المجمعات التعلیمیة في تدریس 
مادة الكیمیاء في التحصیل واالستبقاء لدى 

2013ماجستیرطالب الصف الثاني المتوسط
التربیة للعلوم 

طرائق تدریساالنسانیة

2679
أحمد فیصل عبید 

الجبوري

تأثیر  تولد األوعیة الدمویة وتعدد األشكال 
الوراثیة على المرضى الذین یعانون من السكتة 

الدماغیة االقفاریة في محافظة بابل

الطب2013دكتوراه
كیمیاء حیاتیة 

سریریة

انصاف سلمان علوان2680
الذكورة واالنوثة في اداب العصرین الجاهلي 

2013دكتوراهواالسالمي لسان العرب متنا
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

احمد راضي جبر2681
الداللة النحویة في شرح نهج البالغة لمیثم بن 

ه 2013دكتوراهعلي البحراني ٦٧٩
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

علي جرد كاظم2682
قواعد موضوعات فن السلطة المنفذة على 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرفحاریات العراق القدیم

رائد عباس كاظم2683

العالقة بین بعض الجوانب الفسیلوجیة 
والكیموحیویة في األشخاص المصابین بداء 
Toxoplasmosis المقوسات الكوندي

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

اسعد صباح هادي2684
توظیف المتجهات لمحتویات هیكل وصف 

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرالموارد في تحسین محرك البحث



ماجد جبار جواد2685
عالمة مائیة قویة في بیئة نظام المعلومات 

الحاسباتالعلوم2013دكتوراهالجغرافیة

رشا عبد الهادي صالح2686

فاعلیة الوسائط المتعددة في اكتساب المفاهیم 
االحیائیة والوعي البیئي لدى طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراهالرابع العلمي في مادة علم االحیاء

محمد شاكر علي2687
امكانیة استحدام مادة االسمنت في انتاج زجاج 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالخزف

سارة جاسم محمد2688

أثر استراتیجیات تدریسیة  قائمة  على  
الذكاءات المتعددة في  التحصیل  والتفكیر 

العلمي  لدى طالبات  الصف الثاني  المتوسط  
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرفي مادة  الكیمیاء

رافد سعد هادي2689

حجم اثر تدریبات باسلوبي المختلط والقابلیة 
الحركیة في تطویر القدرات البدنیة والحركیة 
الخاصة بمهارتي االرسال الساحق والهجوم 

التربیة الریاضیة2013ماجستیرالساحق للشباب بالكرة الطائرة

احمد عامر محمد2690

تاثیر تمرینات خاصة في تطویر تحمل القدرة 
واالدراك الحس-حركي ودقة اداء بعض 

المهارات الهجومیة لالعبي الفئات العالي بكرة 
التربیة الریاضیة2013ماجستیرالسلة على الكراسي المتحركة

احمد اسكندر سلمان2691
اثر توظیف الكاریكاتوریة في االداء التعبیري 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرلدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

بشیر ثامر حسین2692
البرجمانیة وتمثالتها في النص المسرحي 

المسرحالفنون الجمیلة2013ماجستیراالمریكي

زینب طالب عبد الكاظم2693
التقدیر الطیفي لبعض المركبات الفینولیة ذوات 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیراالهمیة الصیدالنیة
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتنوع االسلوبي في ة االربعةشبیب عیدان شبیب2694

2695
طیف ماجد عبد 

الحسین

تاثیر الكثافات النباتیة ومستویات مختلفة من 
السماد النتروجیني في نمو وحاصل البذور 
Trigonell والنسبة المئویة للمادة الفعالة

afaenum-graecum Lمحاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر



شمس جمال حسوني2696

اثر تدریس االدب والنصوص في ضوء المهارات 
في التحصیل  الواردة في حدیث االمام علي (ع)

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیروالتفكیر الناقد

احمد قاسم كاظم2697

أثر تمرینات البالیومترك و اإلطالة في تطور 
بعض القدرات البدنیة ألداء الركلة الدائریة 
التربیة الریاضیة2013ماجستیراالمامیة لالعبین المتقدمین بالتایكواندو

اسیل صافي حمزة2698

دراسة البنیة المجهریة ، التآكل والبلى الجاف 
ذاكرة  أالنزالقي لسبائك (نحاس-ألمنیوم-نیكل)

الشكل ذات أساس نحاس

الموادالهندسة2013ماجستیر

فاطمة معین عباس2699

التحلیل الجزیئي لعزالت الكلیبسیال الرئویة 
السریریة المقاومة لكاربابنیم في مستشفیات 

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهالحلة

احسان ستار  حمزة2700

في التحصیل   swomأثر استعمال استراتیجیة
واستبقاء المعلومات لدى طالبات الصف 

الخامس األدبي في مادة الجغرافیة الطبیعیة 
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیر

واثق جدوع غالي2701

فاعلیة التعلم النشط في تعدیل المفاهیم 
التاریخیة المخطوءة في مادة تاریخ الحضارة 
العربیة االسالمیة واالحتفاظ بها لطالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالرابع االدبي

عالء عبد الرزاق محمد2702

الكشف الجزیئي وٕانتاج المایكروسین من 
اإلشریكیة القولونیة المعزولة من عینات 

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیرسریریة مختلفة

مها فؤاد محمد2703
جمالیات الوحدات  الهندسیة المنفذة على   

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرمفردات العمارة العربیة اإلسالمیة

عبد الكریم شاكر نعمه2704
جماِلیات  التجرید  في  اَألشكال  البصریة  

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرألبواب محمد غني حكمت



ثامر عبید كاظم2705

بناء دلیل لتدریس الَعروض في ضوء الصعوبات 
اّلتي تواجه الطلبة والتدریسیین في كلیات 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتربیة األساسیة في جامعات الفرات األوسط

هبة عدنان رحیم2706
ابقاء السریة في تعدین البیانات باستخدام 

PAM الحاسباتالعلوم2013ماجستیرخوارزمیة التجمع

عندما o<p<1ایمان جواد ناجي2707 L_P 2013ماجستیرحول أستقراریة فضاءات
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

علي احمد عمران2708
جمالیات صورة ادم وحواء في رسوم عصر 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالنهضة االوربیة

زینة عباس علي2709

العالقة بین مستویات عامل نخر الورم (الفا)
وجهد التاكسد في  IgE والغلوبیولین المناعي
المرضى العراقیین المصابین بالتهاب االنف 

الطب2013ماجستیرالتحسسي
كیمیاء حیاتیة 

سریریة

مصطفى جواد العماري2710

التحري عن بعض جینات المقاومة لمضادات 
الكاربابنیم بجرثومة الزوائف الزنجاریة 

المعزولة  pseudomonas qeruginosa
علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهمن مستشفى الحلة الجراحي

نسرین قاسم عبد الرضا2711

بناء دلیل لتدریس الَعروض في ضوء الصعوبات 
اّلتي تواجه الطلبة والتدریسیین في كلیات 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالتربیة األساسیة في جامعات الفرات األوسط

عبد الحكیم عبد الزهرة2712
الداللة االجتماعیة في الروایة النسویة العراقیة 

اللغة العربیةالتربیة االنسانیة2013دكتوراهللفترة من ٢٠٠٠م ولغایة٢٠١٠م

رؤى علي طالب2713

دور التوكوفیرول المستخلص من بذور نبات 
الرشاد في تنشیط نطف المرضى المصابین 

بوهن النطف

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر



ورود حسن علوان2714

مزج التوقع االعظم مع مستعمرة النحل 
االصطناعیة كتقنیة عنقدة البیانات لتحسین  

الحاسباتالعلوم2013ماجستیراالتصاالت الخلیویة

بشرى عبد جبر محمد2715
(.Triticum aestivum L) استجابة الحنطة

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیرللسماد النیتروجیني بتأثیر طریقة الزراعة

ایمن عبد الرسول2716

التقدیر الطیفي لبعض المركبات الدوائیة
األمینیة والفینولیة في صیغتها النقیة وفي 
مستحضراتها الصیدالنیة باستخدام تفاعل 

األزوتة – االقتران
الكیمیاءالعلوم2013دكتوراه

2013ماجستیرالفاظ صفات االنبیاء والمومنین في القران الكریمحسن سعید عبد هاشم2717
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

مها غازي زغیر2718
التقصي العملي والتحلیل الالحطي لالعتاب 

المدنيالهندسة2013ماجستیرالخرسانیة المسلحة العمیقة الهجینیة

ورود عمار حسن2719

تحلیل لغوي إلختالفات الرجال والنساء فیما 
یخص اإلعتذار: دراسة حالة العراقیین متعلمي 

2013ماجستیراللغة اإلنكلیزیة لغة أجنبیة
التربیة للعلوم 

اللغة االنكلیزیةاالنسانیة

صبحي طاهر عبد اهللا2720
داللة مفهومي الحصر والشرط بین اللغویین 

2013ماجستیرواالصولیین
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

2013ماجستیرالنقل في العربیة دراسة صوتیة وصرفیة ونحویةنادیة هالل جاسم2721
التربیة للعلوم 

اللغة العربیةاالنسانیة

زینة صباح فلیح2722

الشعور بالذنب وتمثالته في النص المسرحي 
العراقي المعاصر

المسرحالفنون الجمیلة2013دكتوراه

هالة رزاق حمزة2723

تأثیر طرائق الزراعة المختلفة في نمو وحاصل 
اصناف من حنطة الخبز  

( (.Triticum aestivum Lمحاصیل حقلیةالزراعة2013دكتوراه



2724
فاطمة عبد الحسن 

علي

فاعلیة استخدام انموذج فرایر في اكتساب 
مفاهیم العلوم العامة والمیول العلمیة لدى 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرتلمیذات الصف الخامس البتدائي

رؤى محمد منیر2725

دراسة تأثیر القوالب الباردة والساخنة في مكائن 
على بعض  PP حقن مادة البولي بروبیلین

الخواص المیكانیكیة والتركیبیة للمحاقن الطبیة

الموادالهندسة2013ماجستیر
العامالقانون2013دكتوراهحدود حل البرلمانعلي سعد عمران2726

مهیمن  محمد مجید2727

تطویر طرائق طیفیة لتقدیر بعض المركبات 
الدوائیة باالعتماد على تفاعل االقتران التأكسدي 
الكیمیاءالعلوم2013ماجستیروتطبیقها  على بعض المستحضرات الصیدالنیة

رؤوم سعدون محمد2728
ضغط الفیدیو باستخدام المرشح متعدد 

الحاسوبالعلوم2013ماجستیرالمویجات الحرجة

مروة نزار یوسف2729
المنظومة التخیلیة في رسومات یحیى بن 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرمحمود الواسطي
التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتداولیة في الخزف العراقي المعاصرابتسام ناجي كاظم2730
العامالقانون2013ماجستیرالمسؤولیة التعاقدیة لإلدارةخضیر عبد الحسین2731

ضفاف طالل شاكر2732

تقییم اداء نظام تحویل المویجات المنفصلة 
مازج تقسیمات التردد المتعامد المشفر 

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرللتطبیقات ذات السرعة العالیة

بهادر كاظم هاشم2733
االبعاد الجمالیة لمعالجة الكتل في الخزف 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمعاصر
التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمالمح االجتماعیة في الرسم االوربي الحدیثورقاء كاظم حمید2734

2735
محمد عبد الحسین 

2012ماجستیرحول توزیعات الحیاة الجدیدةبوشي
التربیة للعلوم 

الریاضیاتاالنسانیة

احمد علي كاظم2736
مالمح الفكر الفلسفي االغریقي في الرسم 

التشكیليالفنون الجمیلة2012ماجستیراالوربي الحدیث



هبة كامل جعفر2737

اعادة بناء اقطاب العدسات المغناطیسیة 
المزدوجة عدیمة الدوران والتشویه بطریقة 
التصمیم العكسي باستخدام نماذج المجال 

2014ماجستیرالمغناطیسي
التربیة للعلوم 

الفیزیاءالصرفة

ولید حسن حمید2738

االختصاص التشریعي في الدولة االتحادیة 
(دراسة مقارنة)

العامالقانون2012ماجستیر

اسراء علي عیسى2739

انماط التفضیل المعرفي وعالقتها بدافع حب 
االستطالع والخجل  لدى طلبة  الصف الخامس 

االعدادي 
2012ماجستیر

التربیة للعلوم 
علم النفساالنسانیة

ریام صالح عباس2740
المعتقد الدیني وتمثالته في منحوتات عصر 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالنهضة

سراب عبد الكریم2741

اثر برنامج الكورت في التحصیل ومهارات 
التفكیر العلمي لدى طالبات الصف الثاني 

طرائق تدریسالنربیة االساسیة2014ماجستیرالمتوسط في مادة الفیزیاء

نسرین داخل فهد2742
دراسة تاثیر عوامل التشغیل الكیمیائي للفوالذ 

المعادنهندسة المواد2013ماجستیرالمقاوم الصدا ٤٢٠

حسن عطوان كاظم2743
جمالیة توظیف الصورة الفوتوغرافیة في فنون 

التشكیلي2013ماجستیرما بعد الحداثة

حسین علي علوان2744

االدارة الهندسیة الصناعیة لدراسة وتحسین 
بعض الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة السالك 

المعادنالهندسة2013ماجستیرنقل الطاقة الكهربائیة

عبد اهللا حسن مهدي2745

تاثیرات الورون والتیتانیوم واالخماد بالبولیمر 
على بعض الخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة 

AL-SI-Mg الفیزیاءالعلوم2013ماجستیرلسبیة

عباس عبد شرهان2746
تاثیر الدیانابول في بعض المعاییر الدمویة 
علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیروالنسجیة والمناعیة في ذكور الجرذان البیض

2013ماجستیرقضاء الهاشمیة دراسة في الجغرافیة االقلیمیةعواد عبود مطر2747
التربیة للعلوم 

جغرافیةاالنسانیة



التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتباین االسلوبي في الكرافیك العربي المعاصرحنان رضا حمودي2748

احمد فاضل حنتوش2749
توزیع الموازنة المضاعف وتوزیع الموازنة للقوة 

2013ماجستیرالزوجیة
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

محسن عالوي سالم2750
داللة الشكل الحیواني في االختام االسطوانیة 

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیراالكدیة

كوثر عبید هاشم2751
سیاسة ایطالیا االستیطانیة تجاه لیبیا ١٩١١-

2014ماجستیر١٩٤٣
التربیة للعلوم 

التاریخ الحدیثاالنسانیة

زیاد حازم جساب2752

تاثیر نظامي الري ومستویات السماد 
النایتروجیني في نمو وحاصا الذرة الصفراء 

.zea mays Lمحاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

امیر صادق عبید2753
تاثیر االسمدة الورقیة في نمو وحاصل الباقالء 

.VICIA FABA Lمحاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر
العامالقانون2013ماجستیرمبدا عدم التدخل في القانون الدولي العامعبد السالم علیوي2754

2755
حیدر حمزة عبد 

الشریف
قیاس بعض الدوال الكیموحیویة ونفاذیة غشاء 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیركریات الدم الحمراء لدى مرضى السكري

ولید عباس جواد2756

تحضیر دراسة طیفیة وثرمودینامیكیة لمعقدات 
بعض العناصر االنتقالیة مع لیكاندین جدیدین 

الكیمیاءالعلوم2013ماجستیرمن قواعد شف

احمد خطار سعد2757

تاثیر االكتشاف الموجه وفقا السلوب التفكیر 
لنظریة كریكورك  في تعلم بعض المهارات 

التربیة الریاضیة2013ماجستیراالساسیة بسالح الشیش للطلبة

زینب هاشم عباس2758

تاثیر الكبریتات في الرمل على بعض الخواص 
المیكانیكیة للخرسانة ذاتیة الرص الحاویة على 

المدنيالهندسة2013ماجستیرمیتاكولین متناهي الصغر

2759
حیدر هادي عبد 

الخاصالقانون2014ماجستیرضمان مطابقة البیعالخزاعي



روى صادق محمود2760
بناء وتقنین مقیاس التفضیل الجمالي لطلبة 

التشكیليالفنون الجمیلة2013دكتوراهكلیات الفنون الجمیلة

ربیع عبد االله مجید2761

دراسة تشخیصیة ومناعیة لبكتیریا  
في الحیوان  enterobacter aerog enes

المختبري 
علوم حیاةالعلوم2013ماجستیر

علوم حیاةالعلوم2014ماجستیرتوصیف بعض عوامل التضاد المیكروبي نورا ماجد حمید2762

التشكیليالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتمثالت االسطوریة في النحت االغریقي القدیمتماضر محمد كاظم2763

ضمیاء عباس حبیب2764
اخفاء البیانات في وثائق المایكروسوفت وورد 

الحاسوبالعلوم2014دكتوراهللنصوص االنكلیزیة

2014ماجستیرالتقریب المعقد باستخدام متعددات الحدوداسماء رحیم هادي2765
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

2014ماجستیرحول االحصاءات المرتبة المتقطعةتبارك ایاد علي2766
التربیة للعلوم 

الریاضیاتالصرفة

2767
عالء محمد حسین 

ویس

تاثیر معالجة باالحتكاك والحلط على الخواص 
المیكانیكیة والبنیة المجهریة لسباكة المسبوكة 

الموادالهندسة2014ماجستیرااللمنیوم-سلیكون

حیدر رزاق كشكول2768
تاثیر فترات الري وعمر الشتالت في نمو 

oryza sativa L محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیروحاصل صنفین من الرز

فراس ذیاب عبد2769

تاثیر نظم الحراثة والزراعة والري ةفي نمو 
vigna وحاصل محصولي الذرة البیضاء

sorghum bicolor والماش radiate L
L moenchمحاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرالبنى المجاورة في تشكیل ما بعد الحداثةفؤاد یعقوب یوسف2770
تأثیر المعامالت الحراریة وعناصر السبك       احالم خامد جاسم2771

على خواص سبیكة                (الفضھ،الكادمیوم)
(ألمنیوم-نحاس-مغنیسیوم)

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

الغموض في النقد العربي القدیم حتى القرن السابع مازن داود سالم2772
الھجري

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

اللغة العربیة

الخواص البصریة والكھربائیة لمسحوق اوكسید ریام عماد جدعان2773
النحاس على ارضیة زجاجیة

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

تاثیر السماد الفوسفاتي واالجھاد والمائي وطریقة علي ناظم فرھود2774
triticum الزراعة في نمو وحاصل الحنطة

aestivum L

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

في التحصیل وتنمیة جمال نصر عبد الكاظم2775 RISK اثر برنامج رسك
التفكیر الناقد لدى طالب الص الرابع العلمي في 

مادة الكیمیاء

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر



المادیة التاریخیة وانعاكاساتھا على الرسم زھراء ھادي كاظم2776
االشتراكي

التشكیليالفنون الجمیلة2014دكتوراه

دراسة الخواص الكھربائیة للمركبات النانویة فاروق ممتاز عبد عمران2777
PMMA-AYوPMMA-Ti

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

تحضیر ودراسة سبائك متدرجة الوظائف ذات ھبة عماد جواد2778
اساس من االلمنیوم

معادنھندسة المواد2014ماجستیر

تاثیر التسمید الورقي بعنصري الحدید والزنك عمار جابر عبید2779
Triticum المخلبي في نمو وحاصل نبات الحنطة

aestivum L

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

تقییم اداء االسفلت المعدل باستخدام مسحوق منتظر محمد حسین2780
محلفات االطارات لتطبیقات العراق

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

اللغة العربیةالتربیة2014دكتوراهروایات احالم مستغانمي دراسة فنیةحوراء عزیز علیوي2781
تحضیر مادة مطاطیة مركبة لغرض تصنیع حشوة مھیمن ثامر نعمة2782

كور
الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

الخاصالقانون2014ماجستیرالحمایة المدینة للمشتري في عقد البیع االلكترونيزید عماد محسن2783
دراسة جرثومیة ومناعیة لبكتریا  Morganellaمصطفى جعفر حسین2784

في االرانب morganii
علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

صورة المجنون في المتخیل العربي حتى القرن وسام حسین جاسم2785
الرابع الھجري

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

اللغة العربیة

تحضیر وتشخیص عضائد عضویة جدیدة سعد مدلول مھدي2786
ومعقداتھا مع بعض االیونات الفلزیة

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

االبعاد الجمالیة والنفسیة في رسوم غویا واثرھا محمد شنو عطیة2787
في الرسم االوربي الحدیث

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرفاعلیة اللون في الخزف العربي المعاصرفراس حسن حلیم2788
بناء االھداف التعلیمیةلقسم الفنون التشكلیلیة في ھادي عباس محیف2789

كلیة الفنون الجمیلة جامعة بابل
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

دالالت االشكال االسطوریة المنفذة على الخزف وعد محمد حسوني2790
االفریقي

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

الرسمالفنون الجمیلة2014دكتوراهاشكالیة المنھج في النقد التشكیاي العراقي المعاصربھاء لعیبي سوادي2791

ھالة عبد الھادي عبد 2792
الغني

دراسة بعض التغیرات النسیجیة والوظیفیة لذكور 
الجرذان المصابة تجریبیبا باالمیبا الحالة للنسیج 

Entamoeba histoltica

علوم الحیاةالعلوم للبنات1014ماجستیر

محمد عبد الكریم عبد 2793
الغني

اثر برنامجین باستخدام االجھزة الطبیة والتماریین 
العالجیة في تاھیل االنزالق الغضروفي للفقرات 

c6-c7 العنقودیة

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

تراكیب المستویات في تصامیم الخزف العراقي عادل عامر سلمان2794
المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرثنائیة التفاؤل والتشاؤم في النص المسرحي العراقيعباس رھك حسن2795

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرالنزعة العقلیة في الرسم االوربي االحدیثزینا سالم یوسف2796
الحكایة الشعبیة في الشعر العراقي الحدیث من علي عبد الرحیم كریم2797

ھـ نھایة الحرب العالمیة الثانیة الى عام ١٩٩٠
التربیة للعلوم 2014دكتوراه

االنسانیة
اللغة العربیة

اثر استعمال استراتیجیة (SQ3R)في تحصیل مریم مھدي  ھادي2798
طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافیة 

الطبیعیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

الزخرفة العضویة المنفذة على البالط المزجج بین ایمان شاكر كاظم2799
جامع السلیمانیة والعتبة الحسینیة

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014دكتوراهتحبیك الھویات الثقافیة في الروایة العراقیةھدى حسین زویر2800
االنسانیة

اللغة العربیة



استجابة محصول الباقالء vicia fabaLقیس المي مھنھ2801
لتوفیات مختلفة من االسمدة

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

سلوك االعمدة الحرسانیة المسلحة القصیرة علي عدنان عبد شحاثة2802
المستطیلة المقواة بواسطة التغلیف بمشبكات 

الھیاكل الحدیدیة

المدنيالھندسة2014ماجستیر

تاثیر شائبة الزنك على الخصائص التركیبیة احسان رزوقي غانم2803
الرقیقة cds البصریة الغشیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

دراسة المیاه الجوفیة وامكانیة استحدامھا في الري سمیة امال الدین مجید2804
(تكوین الدبدبة كحالة دراسیة)

المدنيالھندسة2014ماجستیر

البحث النحوي عند السید محمد الصدر في كتابھ اسعد جواد كاظم2805
منة المنان في الدفاع عن القران

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

محمد عبد العالي عبد 2806
الكاظم

تحلیل تاثیرات التضخیم الغیر خطي في نظام 
OFDM

الكھرباءالھندسة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرالمالئمة المناخیة  لالبنیة السكنیة في مدینة الحلةحیدر راضي كاظم2807
االنسانیة

الجغرافیة

دور االیون الفلزي في تكوین معقدات المركبات عید صالح محمد علي2808
الحلقیة الكبیرة الجدیدة لثنائي ثاني ثایو كاربامیت 

ثنائیة الفلز

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

التشخیص المصلي للفیروس المضخم للخالیا حسین علي محمد البیاتي2809
ودراسة حالة تعدد االشكال الجینیة في النساء 

المصابات

احیاء مجھریةالطب2014دكتوراه

اسیا خضیر حاتم 2810
الخیكاني

 .Lolium L دراسة مظھریة وتشریحیة للجنسین
Poeae من العشیرة .Vulpia C.C.Gmelو

Gramineae ((Poaceae من العائلة النجیلیة
في العراق

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

تحسین اداء وتخفیف االزدحام في شبكات شروق حالد عبد الرضا2811
المتحسسات الالسلكیة باستخدام الخوارزمیة الجینیة

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

المدنيالھندسة2014ماجستیرتقییم كفاءة األمتزاز في معالجة المیاه المتخلفةسیماء ثامر حمید2812
عبد الحسین عبد نور 2813

ھادي
الرقابة اإلداریة للمفتش العام

على عقد األشغال العامة في العراق
العامالقانون2014ماجستیر

اوھام السیرافي فیما نقلھ عن الكوفیین حسین جعفر عبید2814
في شرحھ لكتاب سیبویھ

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

تكرار المنظومات الضغطیة واثرھا على الغطاء علي حمید غاوي2815
الغیمي في العراق

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

الجغرافیة

عوارض بناء التراكیب في دیوان الدكتور احمد حسین كریم جیاد2816
الوائلي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرحركة الكتلة ودالالتھا في النصب التذكاریة الحدیثةریام رباح علي2817

شخصیة المراة المتسلطة في نصوص مولیییر زینب محسن شلیوح2818
المسرحیة

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرجیومورفولوجیة وھیدرولوجیة منخفض الصلیباتعلي محسن كامل2819
االنسنیة

الجغرافیة

بناء برنامج تدریبي لمدرسي اللغة العربیة في احمد كریم مصطفى2820
طرائق التدریس على وفق معاییر الجودة الشاملة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرلعبة المواقع في شخصیات علي بدر الروائیةجعفر محمد صبار2821
االنسانیة

اللغة العربیة



دراسة تأثیر الجزیئات النانویة على الخصائص  زھراء عمران موسى2822
المیكانیكیة والفیزیائیة للبولي  أثیلین منخفض 

الكثافة

الموادھندسة المواد2014ماجستیر

جغرافیة الزراعة في القران الكریم دراسة في الفكر محمد عبد الرزاق ناجي2823
الجغرافي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

الجغرافیة

تأثیر إضافة بولیمر مثیل السلیلوز على بعـض شیماء حسین نوفل2824
الخصائص الفیزیائیة لبولیمر بولي فینیل الكحول 

وإمكانیة تطبیقاتِھ الصناعیة

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیر

دراسة بعض بیئات  الغطاء النباتي الملحي في بتول محمد حسن2825
محافظة بابل/العراق

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیرتحضیر الوالستونایت من مواد خام محلیةمحمد مثم عبید2826
المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرالبعد االتصالي للنشاط المسرحي في العراقرحاب محمد سلمان2827
ماو تسي تونغ ودوره السیاسي في الصینسھا عادل عثمان2828

(١٩٢١-١٩٧٦)
التربیة للعلوم 2014ماجستیر

االنسانیة
التاریخ

زینب عبد الرحیم عبد 2829
الحسن السعدي

دراسة التصرف الریولوجي والمیكانیكي والحراري 
لخلیط البولي بروبلین مع مخلفات ما قبل الحقن 

باتجاه استخدامھ إلنتاج المحاقن الطبیة

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

رائد عبد الكاظم حسین 2830
الجنابي

اثر استخدام أنموذج مارازانو في تحصیل طالب 
الصف الرابع العلمي وتنمیة اتجاھھم نحو مادة 

الكیمیاء

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

تأثیر مستویات الفسفور والبوتاسیوم وتداخالتھما صبا علي الزبیدي2831
Hordeum vulgare في نمو نبات الشعیر

L.)) ومحتواه من بعض العناصر الغذائیة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

نورس نوري محمد 2832
حسین

تقییم مستویات ھرمون الكاسترین لدى المرضى 
المصابین بداء السكري النوع الثاني

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

اسلوب التعلم ثالثي البعد وعالقتھ بالتفكیرین احمد محمد حسین2833
العقالني والالعقالني لدى طلبة الصف الخامس 

اإلعدادي

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

علم النفس

دراسة تصنیفیة وتطوریة مقارنة ألجزاء فم بعض زینب عبد الرضا جعباز2834
األجناس     العراقیة لعائلة النحل البري(
Hymenoptera:Halictidae)

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

تاثیر السماد النتروجیني و الزراعة المتداخلة حسن سامي سلمان2835
للحنطة مع بعض البقولیات في نمو وحاصل الحنطة 

( .Triticume aestivum L)

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

دراسة لبعض الجینات والھرمونات لمرضى احتشاء زھراء حلیم خلیل2836
العضلة القلبیة الحاد في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

داللة الفعل على معنى فعل آخر في القرآن الكریم حسین علي رحیم2837
بین المفسرین واللغویین

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

اللغة العربیة

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیرتخمین جودة الصور الملونة المشوھة ضبابیاً احمد مجید حمید2838
العالمة المائیة السمعیة للتطبیقات الطبیةھبة عبد الجلیل كزار2839

اعتماداً على تحویل ھجین
الكھرباءالھندسة2014ماجستیر



تكییف خوارزمیة توجیھ تعمل بالعنقدة لتقلیل وقت حیدر ایاد خضیر2840
التأخیر

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

رشا جاسم موسى2841
Acinetobacter baumanniiدراسة مناعیھ

وجزیئیھ على بكتریا
المعزولھ من عینات سریریھ

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

دراسة لبكتریا الزوائف الزنجاریة المعزولة من زھراء عصام جمیل2842
المرضى الراقدین في مستشفیات محافظة بابل

علوم حیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

الحزب الجمھوري وقیادتھایمان صباح احمد محمد2843
للوالیات المتحدة األمریكیة

١٨٧٦- ١٩١٢

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

توظیف التراث والحكایة الشعبیة في نصوص طالل خلود محمود عبود2844
حسن المسرحیة

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیر

تمثالت الفن البدائي في علي حسین كاظم2845
النحت الحدیث  

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

عبد الرحیم مجید 2846
اسماعیل

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیراالساطیر االغریقیة وتمثالتھا في الرسم االوربي

الفعالیة الحیویة لمستخلصات نباتات الرمان االء حمادي عبید2847
Artemisia والشیح Punica granatum

في  Allium sativum والثوم herba-alba
نمو وتطور االكیاس العدریة للمشوكة 

الحبیبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
خارج  Echinococcus granulosus

وداخل الجسم الحي .

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

الحاسباتالعلوم2014دكتوراهتحسین انظمة التوصیة باستخدام اصطفاف السالسلھدى ناجي المعموري2848

تقویم تحمل أصناف من حنطة الخبز(Triticumامیر حمزة العساوي2849
لإلجھاد المائي تحت ظروف  (.aestivum L

المنطقة الوسطى من العراق

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

2850
شیماء حسین علي

دراسة بعض التغیرات الدمیة والكیموحیویة لدى 
األشخاص المصابین بفرط كریات الدم الحمر في 

محافظة بابل/ العراق

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

تأثیر المتفورمین وحامض الفولیك على قصي محسن كاظم2851
و األجھاد  الھوموسیستین و أنزیم الباراأوكسینیز١

التأكسدي في مصول مرضى متالزمة تكیسات 
المبیض

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیر
سریریة

أحمد جمال حسین 2852
السرحان

تواجد الكلوبیولین المناعي البارد في مرضى حمى 
التیفوئید و المستحثة في األرنب

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

التحري عن الفیروسات التنفسیة المسببة اللتھاب نور حمید صالح2853
الجھاز التنفسي لألطفال في محافظة كربالء

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

االمتزاز التنافسي للمركبات على عمود ثابت من نور راغب كاظم2854
الكاربون المنشط

المدنيالھندسة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرقِراءة أبي نھیك دراسة لغویةنثار خضیر عباس2855
االنسانیة

اللغة العربیة



استعمال الطلبة العراقیین دارسي اللغة االنكلیزیة فاضل عذاب عطشان2856
لغة اجنبیة لفعلي الكالم االنذار والتھدید

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

الخاصالقانون2014ماجستیرالنظام القانوني ألحكام التحكیم التجاري الدوليعلي صباح خضیر2857
المعالجات النحتیة في أعمال       الخزافات زھراء قاسم جابر2858

اإلیرانیات
التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

شرُح نوفل حسن جاسم2859 العلة النحویة  عند ابن  مالك في كتابھِ (
التسھیلِ )

(ت ٦٧٢ھـ)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

ھند صالح محیمید2860
تأثیر بعض العوامل الكیمیاویة والفیزیاویة في 

كفاءة البكتریا 
Bacillus thuringensis

Genterol ومنظم النمو var.israelensis
ضد  Temephos والمبید الفسفوري العضوي
Culex pipiens األدوار غیر البالغة لبعوض

(Diptera:Culicidae)L.

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

عالقة ذكاء طلبة كلیة الفنون الجمیلة بتفضیلھم خالد حسن عباس2861
الجمالي لنماذج من الرسم االوربي الحدیث

التربیة التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

صادق محمد علي 2862
الحسیني

العامالقانون2014دكتوراهالنظام القانوني للھیآت المستقلة

التنظیم القانوني لوظیفة مجلس شورى الدولة مجید مجھول درویش2863
العراقي في اإلفتاء

العامالقانون2014دكتوراه

التعلیلُ النحويُّ عند ابن إیاٍز (ت٦٨١ه)حسین صالح عبید2864
في كتابھ (المحصول في شرح الفصول))

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرخصائص صورة الجنس اآلخر في رسوم المراھقینسھام عبادة حسین2865

الوان خلیف محمود 2866
الجبوري

جــدل الوعي والالوعي في 
الرسم األوربي الحدیث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

أثر تضمین كلمات قصار لإلمام علي (علیھ السالم)فائز محسن مھدي2867
في التذوق األدبي لدى طالب الصف الخامس األدبي 

في مادة المطالعة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس

تقییم دور بعوض Culex pipiensغفران عبد الواحد2868
في نقل فیروس التھاب  (Diptera:Culicidae)

الكبد الفیروسي نمط ج مع دراسة تاثیر 
مستخلصات نبات الطرفة الخام في بعض جوانب 

األداء الحیاتي للبعوض .       

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

دراسة تداولیة لالسئلة البالغیة في مسرحیات مھا محمد جمیل2869
مختارة لشكسبیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

اللغة االنكلیزیة

ایمان عبد اتلواحد عبد 2870
الرحیم

Aspergillus niger دراسة جزیئیة للفطرین
المنتجة لسم االفال   Aspergillus flavus و

والمعزولة من بعض أنواع المكسرات

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر



اختصاص مجلس األمن في طلب إرجاء التحقیق أو محمد جبار جدوع2871
المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

العامالقانون2014ماجستیر

الخاصالقانون2014ماجستیرعقد التمویل العقارياسامة شھاب حمد2872
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرمظاھر العنف في الفن التشكیلي المعاصرنشوان علي مھدي2873
تطور التعلیم في لواء الحلة امنة عودة مزعل2874

(١٩٣٩-١٩٦٨م)
التربیة للعلوم 2014ماجستیر

االنسانیة
التاریخ

تصرف انبعاج اللي الجانبي في االعتاب الحدیدیة احمد حامد نجم2875
المقودى بالیومیر المسلح بشرائح الیاف الكاربون

المدنيالھندسة2014ماجستیر

ھرمون مضاد المولیرین والھرمون الشبیھ لالنسولین رونق عبد الرزاق علي2876
النوع االول من العالمات التنبؤیة الحتیاطي المبیض

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیر
سریریة

دراسة بیئیة و حیاتیة للمجتمع السمكي في نھر ماھر محمد خضیر2877
الفرات/ وسط العراق

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

دراسة نظریة للحالة االنتقالیة لتجزؤ الصبغة ھبھ حسین فاضل2878
الحمراء القاعدیة١٨

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

زینب نوري داود خنجر 2879
الصلیخي

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرحقوق اإلنسان في النص المسرحي العراقي المعاصر

التربیة التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرالخصائص النفسیة في رسوم اطفال التوحدحیدر عبد الكریم2880
محمد عبد الھادي حسن.2881

العبودي
مدینة حران في كتب البلدان في القرنین 

السادس والسابع الھجریین 
التربیة للعلوم 2014ماجستیر

االنسانیة
التاریخ االسالمي

تقییـم بیئي لمیاه الصـرف الصـحي لمدینـة ذرى محمد حسن2882
الحلة/العراق باستخدام المودیـل الكنـدي ودراسة 

الھائمات النباتیـة

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

المدنيالھندسة2014ماجستیرالخصائص الھیدرولیكة للمطفح المدرجسالم محمد علي جاسم2883
تحضیر وتشخیص عدد من المالي أیمایدات، ثنائي مصطفى داود محمد علي2884

مالي أیمایدات وبولي أمیدات جدیدة حاویة على 
حلقات غیر متجانسة

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

التنظیم القانوني الدولي لحقوق االشخاص ذوي فاھم عباس محمد2885
العالقة دراسة مقارنة

العامالقانون2014ماجستیر

النزعــــة الشعبیـــــة وتمثالتـــــھایاسین علي ظاھر2886
في رسوم نجیب یونس

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

غالب محمود 2887
حمزة

مدینة َسال في عصري الموحدین
وبني مرین : دراسة في أحوالھا

السیاسیة والفكریة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ

التربیة للعلوم 2014ماجستیردراسة تداولیة للتھكم في حطب االنتخابات السیاسیةباسم جبیر كاظم2888
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

سالمة عذاب رسن2889
تشخیص وتتبع االجسام بناء على الصور المتتابعة 

الحاسباتالعلوم2014دكتوراه

العامالقانون2014ماجستیرحدود االختصاص التشریعي للبرلمانسالمة عذاب رسن2890
مسلم مجید مظلوم 2891

الحمیداوي
اثر مھارات االستماع النشط في الفھم القرائي 

والطالقة اللفظیة عند طالبات الصف الرابع االدبي 
في تدریس مادة المطالعة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر



استخدام فحص االیكو لالستدالل على سعة احتشاء حسن یحیى الفتالوي2892
العضلة  القلبیة

فسلجةالطب2014ماجستیر

كرار رزاق جواد كریم 2893
الحسیني

التغایرات المكانیة لبعض صفات التربة باستخدام 
اإلحصاء الجیولوجي

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیردراسة مظھریة وجزیئیة لبعض الفطریات المعزولة انمار عالء عبد هللا2894
سرى فاھم عباس 2895

الخفاجي
استخالص ومزج الشیتوزان مع البولي (مثیل 
ودراسة خواصھم الفیزیوكیمیاویة میثااكریلیت)

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

السلطة السیاسیة والشاعرحیدر جبار عطیھ الطائي2896
في العصر العباسي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

تحسین خواص السبیكة الذكیة نیكل تیتانیوم -امجد رعد جاسم2897
المستخدمة في األسنان

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

حسن جبار سعید 2898
الخفاجي

رشید كرامي ودوره السیاسي في لبنان
١٩٥١-١٩٨٧

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

قلق التدریس وعالقتھ بسمات الشخصیة المبدعة زینب كریم حمید2899
للمتقدمین في اختبار صالحیة التدریس في الجامعة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس

الخاصالقانون2014ماجستیرالنظام القانوني لعقد المشاركة بالوقتاحمد عبد الحسین كاظم2900
أثـر اسـتعمال أسـلوب اإلثارة غـیر المـنتظمة فـي نصیر محمد ظاھر2901

التحصیل لدى طالب الصف الثاني المتوسط
في مادة التاریخ

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس

قبضة الھدى ودورھم الفكري والسیاسي فيمحمد عبد الرضا موسى2902
حزب الدعوة اإلسالمیة حتى عام ١٩٧٤

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهجمالیات التناصر بین مدارس التصویر االسالميحسن ھادي عبد الكاظم2903
السیبرنتیكا في العرض المسرحي مصعب ابراھیم محمد2904

دراسة تحلیلیة ) )
المسرحالفنون الجمیلة2014دكتوراه

صائب سالم ودوره السیاسي في لبنان حتى عــام فاضل حایف كاظم غربي2905
٢٠٠٠

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

نبیھ بري ودوره السیاسي في لبنان حتى عام حیدر جواد كاظم2906
١٩٩٢

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

تحدید المسببات الجرثومیھ المرافقة المراض القلب ھیام عدنان علي2907
وتقدیر بعض العوامل االلتھابیھ للمرضى

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

التقییم النظري والعملي لعملیة البثق الثالثیة االبعاد احمد ولید حسین2908
ألشكال مختلفة متماثلة المقطع

المیكانیكالھندسة2014ماجستیر

المعادنھندسة المواد2014ماجستیرالتآكل والسیطرة على التآكل في مصانع االغذیةسارة كریم نایف2909
2910

رؤى حــاتم ھـــاتف
تحسین مقاومة األكسدة والتآكل الحار لسبیكة 

) المترسبة بالكروم  (٣١٦Lالفوالذ االوستنایتي
والسلیكون

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

مصطفى یاوز جمال 2911
الیعقوبي

تحضیر وتشخیص لبعض  مشتقات بس ازتیدین-٢-
اون الجدیدة

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

رضوان ریاض عبد 2912
الحمزة  الحمیدات

تقییم صدى القلب لالعتالل العصبي الالإرادي القلبي 
الوعائي لدى مرضى داء السكري  المرافق 

ST إلحتشاء العضلة القلبیة نوع ارتفاع جزء

الفسلجةالطب2014ماجستیر

األصول الرمزیة في رسومحیدر صاحب جبار2913
پول گوگان

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر



رزاق شعالن خورشید 2914
ألخالدي

تأثیر األدویة المضادة للربو على إنزیم النحاس –  
خارصین السوبر اوكساید دیسمیوتیز وبعض 

المتغیرات في مدینة الحلة

الكیمیاء السریریةالطب2014ماجستیر

العامالقانون2014دكتوراهقرینة دستوریة التشریعحسین جبر حسین2915
طیـبة جـواد حـمد 2916

المخــتار
التنظیم القانوني للشركات األمنیة الدولیة الخاصة 

في العراق
- دراسة في القانون الدولي العام  –

العامالقانون2014دكتوراه

المساندة االجتماعیة المدركة وعالقتھا بالسرعة وھاب رزاق عبد الحسین2917
اإلدراكیة لدى تالمذة المدارس االبتدائیة المدعومة 

من جھات غیر رسمیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس

تحضیر و توصیف سیرامیك الكوردیرایت من زینب جواد كاظم2918
الكاؤولین العراقي والمغنسایت

سیرامیكھندسة المواد2014ماجستیر

تأثیر مستخلص المركبات القلوانیة والتربینیة یوسف دخیل راشد2919
Cordia  والفینولیة ألوراق نبات البمبر

myxaفي األداء الحیاتي لبعوضة الكیولكس 
Culex pipienes (Diptera: Culicidae

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

تأثیر المستخلص الفینولي ألزھار نبات زھرة بشرى عباس بعیوي2920
الجمال Hibiscus rosa –sinensis L. في 
بعض أنسجة و فسلجة تناسل ذكور الجرذان البیض.

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراهأستخدام بعض واسمات الدنا في التحالیل العدلیةعماد ھادي حمید2921
تأثیر إضافــة دقائق الكرافــیت وكاربید السیلیكون اسراء عدنان نجم2922

على الخــواص المیكانیكیة والتشــغـیلیة لمواد 
مـركــبة  ذات أســاس من األلــمـنـیـوم

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرشخصیة الرق في النص المسرحي العالميحیدر طلب سبع2923
تحضیر وتشخیص مزدوج ZnO-Sb2O3حازم یحیى محمد2924

وتطبیقاتھ في التجزئة الضوئیة
الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

فنون ما بعد الحداثة وتمثالتھا في التشكیل العراقي تحریر علي حسین2925
المعاصر

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014دكتوراه

عالقات األردن الخارجیة اتجاه دول الجوار العربي ھالة مھدي خیري2926
أنموذجاً   ١٩٦٧-١٩٩٠م  (العراق والسعودیة )

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

دراسة تأثیر المنغنیز والتیتانیوم على بعض خواص ھدى عباس خیر هللا2927
زنك –  ٤المنیوم ذاكرة  الشكل سبیكة نحاس – ٢٥

المعادنھندسة المواد2014دكتوراه

ساالر سلیم عبدالكریم 2928
جابر

شعریة التضاد في نصوص الجیل التسعیني العراقي
في َعْقد التسعینیات

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

دراسة عالقة أمراض القلب والشرایین مع العناصر مینا یحیى عبد االسدي2929
النزرة وبعض مضادات األكسدة االنزیمیة  في 

محافظة بابل : العراق

الكیمیاء السریریةالطب2014ماجستیر

تحضیر ودراسة تأثیر اضافة البولي بروبلین الى أنوار قاسم سعید2930
نشأ الذرة الملدن

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر



تأثیر تذبذب الماء األرضي في التركیب الملحي محمد مالك حامد الزبیدي2931
لتربة وحدة نخیل ابو سدیرة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

محاكاة البصري المتشاكھ لتقنیة مازج تقسیمات میاسة رزاق عبدعلي2932
التردد المتعامدة في نظام مازج تقسیمات الطول 

ألموجي

الكترونیك واتصاالتھندسة الكھربائیة2014ماجستیر

القدریة ومضامینھا الفكریُة والتربویُة في النصَّ زینب عامر عبید العجیلي2934
المسرحيَّ  العراقيَّ 

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیر

االدارة االتوماتیكیة والمراقبة عن طریق اتصال احمد محمد علي2933
السلكي ذكي عن بعد لمزرعة كبیرة

الكترونیك واتصاالتالھندسة الكھربائیة2014ماجستیر

دراسة توزیع جریان الھواء خالل غرفة العملیات حسن فلیح عبدعلي2935
مع الفلترة

میكانیك /قدرةھندسة2014ماجستیر

صفاء مھدي حسین 2936
الخفاجي

العالقة بین مستویات الزئبق في دم ولعاب أطباء 
األسنان وتأثیراتھا الفسلجّیة المرضّیة

فسلجةالطب2014ماجستیر

باسم مولى 2937
جعفر فندي

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرمظاھر الیتم في رسوم األطفال

بنیة التكرار في المنمنمات المسیحیة واإلسالمیة  رفیف موسى عباس2938
(دراسة مقارنة)

التشكیلي /رسمالفنون الجمیلة2014ماجستیر

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرالیوتوبیا وتمثالتھا في النص المسرحي العراقيتـمـار میثم جھاد2939
لیث رزاق شمران 2940

الحسیني
دراسة بیئیة لتلوث التربة ببعض العناصر الثقیلة 

والمجامیع البكتیریة الممرضة في محافظة 
بابل/العراق

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

التحلیل الحراري للمساند المقعدیھ المطاوعة رؤى براز دحام2941
المزیتھ بموائع ثنائیة االجھاد

میكانیكھندسة2014ماجستیر

معالجة وتصنیف اإلشارات الحیویة باالعتماد على سعد صالح حمید2942
مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة و الشبكات 

العصبیة الكمیة

كھرباءھندسة2014ماجستیر

تأثیر  التداخل بین  النتروجین والزنك في نمو ھالھ جواد أمین العمیدي2943
وحاصل الحنطة في تربتین مختلفتي النسجة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

دراسة مترا كبات اوكسید األلمنیوم واوكسید إیالف مزھر ھادي2944
الزركونیوم النانویھ

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

دراسة سریریة وكیمیائیة لمرضى الحصى البولیة صفا عامر علي2945
في محافظة بابل

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیر
سریریة

حالة الحدید في بعض ترب الفرات االوسط وكفاءة زینة كریم جابر2946
استعمالھ من قبل محصول الحنطة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

تأثیر منھج بدني ــ حركي بأدوات مساعده في سامر عبد الھادي أحمد2947
تطویر قدرتي التوازن والتوافق الحركي وتعلم 

اللكمة الجانبیة للطالب بالمالكمة

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

بوسائل اسعد حسین عبد الرزاق2948 تأثیر تمرینات نوعیة (أرضیة –مائیة)
مساعدة في تطویر أھم القدرات الحركیة الخاصة و 

األداء الفني لسباحي فعالیة الفراشة للناشئین

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

أثر استخدام بعض التدریبات على التالل في تطویر سعد تایھ عبد فلیح2949
حرة الشباب القدرات الخاصة وإنجاز عدو (٤٠٠م)

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

مقارنة المحددات في المجال الریاضي بین العبي ایمن ھاني الجبور2950
كرة الید وكرة السلة المتقدمین في العراق

التربیة الریاضیة2014دكتوراه



تأثیر استخدام جھاز مساعد في تطویر األداء الفني حیدر فیاض حمد2951
و بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة واالنجاز برمي 

المطرقة

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

حسین نور عباس 2952
الموسوي

تأثیر تمرینات خاصة باستخدام أسلوب المحطات في 
تعلم  أداء الوثب الطویل وتطویر بعض القدرات 

البدنیة والحركیة للطالب

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تأثیر  مواقف تعلیمیة إرشادیة بتداخل بعض اسالیب محمد علي حسین2953
التمرین في الدافعیة و العزو السببي و تطویر دقة 

بعض المھارات االساسیة للطالبات بكرة القدم 
للصاالت

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

واقع المسرح المدرسي في العراق على وفق نظریة مخلد ناھض فلیح2954
العنف الرمزي لبوردیو

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

تأثیر الحمأة والري بالمیاه المالحة في نمو وحاصل مصطفى ھادي كریم2955
الحنطة وجاھزیة بعض ألعناصر ألثقیلة 

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

أثر منهج تعلیمي وفق التفضیالت الحسیة لمهارتي ناجي مطشر عزت2956
المناولة والتصویب ونقل أثر تعلمهما العمودي 

والعمودي المعكوس بكرة الید للطالب

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تحضیر وتشخیص مركبات حلقیة غیر متجانسة شیرین رضا رسول بارح2957
جدیدة

لمشتقات الباربیتال

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

تقییم التوسعیة المثلى لشبكات MANETسرى جاسم محمد2958
باستخدام محاكاة الحاسوب

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

جیومورفولوجیة وھیدرولوجیة نھر الدجیلة في شذى سالم إبراھیم2959
محافظة واسط

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

الجغرافیة

امتزاز-ابتزاز مبید الحشائش الباراكوت من محلولھ نبراس فلیح خسن2960
المائي بواسطة مغنیسیوم-بنتونایت ومغنیسیوم 

كاولینایت ومعقد البولي الكترولیت ومبادل األیون 
الموجب

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

وظیفة الثابت والمتحول للماكیاج في العرض حمید عبد هللا علوان2961
المسرحي العراقي

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2014دكتوراه

التسویف األكادیمي وعالقتھ بأنماط الشخصیة دینا ماجد عبد االمیر2962
لدى طلبة المرحلة الثالثة بجامعة بابل (االنیكرام)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس

تحسین بروتوكول التوجیھ في الشبكات الالسلكیةاحمد مھدي محمد سعید2963
المتنقلة باستخدام الحساب المرن

الحاسباتالعلوم2014دكتوراه

تأثیر المحتوى الجبسي في بعض الخصائصرفل جاسم محمد2964
لترب منطقة الفر ا ت االوسط

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

تاثیر تمرینات نوعیة على وفق حركة القدمین في جبار علي كاظم2965
تطویر بعض المھارات ومستوى اللعب بالتنس 

للالعبین

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

تطویر نظام التشفیر االنسیابي من نوع A5/1نبراس ھادي جواد2966
SIMULINK باستخدام بیئة

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

إخفــاء رسالــة في صــورة بأســتخدام تقنیـة حسنین كریم حمزة2967
الصــور الكســـوریة

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر



التوصیف المظھري والجزیئي لجراثیم المتقلبات غیداء جھادي محمد2968
Proteus vulgarisالمعزولة من مرضى خمج 

المجاري البولیة

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

الظلم اإلجتماعي للمرأة في نصوصھدى جواد عبد2969
فیصل المقدادي المسرحیة

التربیة المسرحیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

المرجعیات الفكریة والفنیة لفخاریات الحضارة اوراس جبار البدران2970
الفینیقیة

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2014دكتوراه

جمالیات التشكیل النحتي  في الحضارة النبطیةسامر حسام علي2971
البتراء أنموذجا ) )

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

حیدر حسین كریم2972
أثر استعمال استراتیجیة التخیل الموجھ في اكتساب 
المفاھیم الجغرافیة واستبقائھا لدى طالب الصف 

األول المتوسط

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس

تحلیل جیوبولیتیكي للمصالح الصینیة في إقلیم دول جواد كاظم عباس2973
جنوب شرق آسیا

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

جغرافیة

االستراتیجیة االمریكیة تجاه دول اقلیم غرب افریقیا رائد عطا هللا كاظم2974
بعد الحرب الباردة - دراسة في الجغرافیة السیاسیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

جغرافیة بشریة

اثر العملیات الجیومورفیة في تشكیل المظھر علي حمزةعبد الحسین2975
االرضي لناحیة الشنافیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

جغرافیة العامة

اثر استعمال الخرائط االلكترونیة والصور الفضائیة محمد فرحان عبید2976
عبر الشبكة العالمیة في تحصیل واحتفاظ طالب 

الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس 
االجتماعیات

التربیة للعلوم 2014ماجستیرالدوال بداللة مجموعة الجوھرةمریم عدنان داود2977
الصرفة

الریاضیات

حول خواص الفصل في الفضاءات التبولوجیة مریم صبیح علي2978
المثالیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الریاضیات

التشكیلي/ نحتالفنون الجمیلة2014ماجستیرالتاویل في التشكیل النحتي لجان ھانس اربطیف محمد نجم2979
دراسة تشخیصیة وبیئیة ألنواع الدوالبیات الھائمة عدي جاسم عبد الرزاق2980

في نھر الحلة - العراق
علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

اختصاص المجلس النیابي في المساءلة  الجزائیة محمد طھ حسین2981
ألعضاء السلطة التنفیذیة

العامالقانون2014دكتوراه

سعید مھدي عبد 2982
الرحیم

استخدام الطلبة العراقیین الجامعیین متعلمي اللغة 
االنجلیزیة لغة أجنبیة إلنشاء كالم التأنیب

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

یسر فاضل عبد االمیر 2983
األسدي

التوصیف المظھري والجزیئي لبعض الفطریات 
الخیطیھ والخمائر المعزولة من أخماج العین 

واختبار حساسیتھا الدوائیھ تجاه بعض المضادات 
الفطریة

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

تأثیر الھیدروكسي ابتایت على بعض الخواص أنس كریم حسین2984
المیكانیكیة لمواد حشوات االسنان

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

العامالقانون2014دكتوراهالرقابة الدولیة على االنتخابات الوطنیةسامر محي عبد الحمزة2985
واللبتین في مرضى فرط نشاط زیاد طارق حبیب2986 BNP التغیرات في

الغده الدرقیھ
الكیمیاء الحیاتیةالطب2014ماجستیر



أمیـن رحیـم حمیـد 2987
الحچامـي

التنظیم القانوني
لممارسة الموظف العام الحقوق السیاسیة (دراسة 

مقارنة)

العامالقانون2014ماجستیر

بنیة المتخیل في النص المسرحيرسل خلفة كاظم البكري2988
العراقي المعاصر

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیر

دراسة تداولیة للمناورة االستراتیجیة في مقابالت ولید رضا حمودي2989
سیاسیة مختارة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

دراسـة تصنیفیـة  للجنس Helichrysum Mill.فاطمة محمد عبدالمحسن2990
(Compositae)

في العــراق

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

حـــل أنواع معینة  من معادلة برغر مـــع شـــروط عدي حاتم جلیل كاظم2991
معینـــة

التربیة للعلوم 2015ماجستیر
الصرفة

الریاضیات

خصائص حوض نھر العظیم و تحلیل تصاریف النھرایمان عزیز حمید2992
باستخدام التوزیعات  للفترة ١٩٣٧-٢٠١٢

اإلحصائیة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرحول التقریب الرتیب للدوال متعددة المتغیراتجنان محمد ھادي2993
الصرفة

الریاضیات

التمنیع والتحدي لبكتریـــــا Citrobacterعبد الرسول عوید عداي2994
فاقدة الجدارالمسببة لخمج السبیل  freundii

البولي.        

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

تقویم جاھزیة الفسفور بأستخدام المعاییر دعاء فایز كریم2995
الثرمودینامیكیة في الترب الكلسیة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

مطابقة بعض المعادالت المألوفة لوصف الغیض في ھدى عامر محمد2996
مواقع مختلفة من محافظة بابل

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

بعض التغییرات الكیمیائیة الحیویة المرتبطة منى كاظم كاطع2997
باستخدام

موانع الحمل الفمویة والعضلیة على تحلل العظام 
عند  النساء في محافظة بابل

الكیمیاء الحیاتیةالطب2014ماجستیر

تقییم الحدود الحرجة لمتطلبات الزنك لمحصول عبد هللا صبري عمران2998
الخنط في الفرات االوسط

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

عزل وتشخیص البكتریا المرافقة لحاالت اإلجھاض صفاء عبد األمیر حمزة2999
التلقائي وقیاس بعض المعاییر المناعیة 

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

سلوك األعتاب الخرسانیة المسلحة المقوسة افقیا سجاد عامر حمزة3000
والحاویة على فتحات مقواة بألیاف الكاربون 

البولمریة

المدنيالھندسة2014دكتوراه



ضمانات الصحفي في التشریع الجزائي العراقيعادل كاظم سعود3001
(دراسة مقارنة)

العامالقانون2014دكتوراه

ذو الفقار احمد حمزة3002
 – /



الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

التشكیلي/رسمالفنون الجمیلة2014دكتوراهالحقیقة والوھم في الرسم االوربي المعاصرمحمود شاكر نعمة3003
القیم الخالفیة في الخزف زید محمد رحیم3004

العراقي المعاصر 
التشكیلي/خزفالفنون الجمیلة2014ماجستیر

منى یونس عبد الجبار3005
البنیة التشكیلیة لشكل الثور في النحت العراقي 

المعاصر

التشكیلي/نحتالفنون الجمیلة2014ماجستیر

الحاسباتالعلوم2014ماجستیركشف ھجوم االغراق باستخدام تعدین النباتاتزھراء محمد علي حاتم3006
المعالم البكتیریة والمناعیة وعالقتھما بمستوى علي سلیم عبد الرضا3007

الخارصین في السائل المنوي للرجال
علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

المسؤولیة السیاسیة للوزارة في النظام البرلماني كریم لفتھ مشاري3008
دراسة مقارنة

العامالقانون2014ماجستیر

أثر منشطات اإلدراك في االستیعاب القرائي لدى ابراھیم عوید ھراط3009
ة المطالعة ف الثاني المتوّسط في مادَّ طالب الصَّ

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنساتیة

طرائق تدریس

محمد باسم غفار 3010
تحضیر ودراسة بعض الخصائص الفیزیائیة لمادة الجبوري

متراكبة من راتنج االیبوكسي المقوى بالرماد 
المتطایر وغبار السیلیكا

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیر

التقویة القصیة لألعتاب الخرسانیة عالیة المقاومة سالم خلیل ھاشم3011
المستمرة بالبولیمرات المسلحة بألیاف الكاربون 

المركبة قرب السطح

المدنيالھندسة2014ماجستیر

وابن یعیش ت(٦٤٣ه)محسن عدنان محسن3012 َشْرحا الثمانینّي ت(٤٤٢ه)
 _ على التصریف الملوكّي البن جّني ت(٣٩٢ه)

دراسة موازنة

التریة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

األداء النفسي للممثِلة لتجسید الشخصیة في العرض نور الھدى رزاق علي3013
المسرحي العراقي

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیر

والمعزولة سھى حامد عبید3014 Candida  التنمیط الجزیئي لفطریات
منمرضى المسالك البولیة في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

دراسة عملیة ألداء وانبعاث الملوثات لمحرك اشعال سعد كاظم وبدان3015
بالشرارة یعمل بوقود خالئط البنزین واالیثانول 

الحیوي

المیكانیكالھندسة2014ماجستیر

تحلیل خطابي للحزم المعجمیة في الخطابات انفال عدنان علي3016
السیاسیة باللغة االنكلیزیة البریطانیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة



رغد حسین حمزة3017
المعتقدات المعرفیة وعالقتھا باألسلوبین المعرفیین

تكوین المدركات والفحص – التدقیق لدى طلبة
الصف السادس اإلعدادي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس

نقُد  الوجِھ النَّحويِّ نوره حسین یاس3018
عود(ت:٩٨٢ھـ) عند أبي السُّ

في تفسیِره(إرشاِد العقِل السلیمِ )

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

الدرس النحوي في ِسرِّ صناعة اإلعراب ثریا حسین بریسم3019
البن جني  (ت٣٩٢ھـ)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

المسرحالفنون الجمیلة2014ماجستیرقیم التصوف في نصوص طاغور المسرحیةفید عباس كاظم3020
یــــك صباح  ھاشم كریم حمید3021 الــوزیر طالئــع بن ُرزِّ

دراسة في حیاتھ السیاسیة والفكریة
التربیة للعلوم 2014ماجستیر

االنسانیة
التاریخ االسالمي

بھاء عبد الحسین مجید 3022
األسدي

اإلطار القانوني للحوافز التجاریة في المشروع 
التجاري

الخاصالقانون2014ماجستیر

بناء الجملة في شعر قبیلة ذبیان شاكر مرواح كاظم3023
في العصر الجاھلي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة العربیة

حسابات طریقة دالة الكثافةجعفر طعمة احمد3024
ألنظمة جزیئیة واھب - جسر- قابل

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیر

تأثیر برنامج تأھیلي في عالج التمزق الجزئي سندس سلیم عبد الرحمن3025
الطولي للغضروف الھاللي االنسي لمفصل الركبة 

لالعبي كرة القدم

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تأثیر إستراتیجیتي التعلم التعاوني والتنافسي طاھر یحیى إبراھیم3026
باستعمال المحطات في تطویر الذكاء الحس- حركي 
و تعلم بعض المھارات األساسیة بكرة القدم للطالب

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تطبیقات أنابیب الكربون النانویة في معالجة المیاه احمد مسلم كامل عمران3027
الملوثة

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

تقدیرالمركبات االروماتیة المتعددة االنویة في المیاه فائق فتح هللا كرم الصیاد3028
السطحیة لشط الحلة وامكانیة معالجة االنثراسین 

مختبریا

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

التنظیم القانون لإلیداع المركزي لألوراق احمد خضیر عباس3029
المالیة

الخاصالقانون2014ماجستیر

صفاء علي احمد 3030
الموسوي

التربیة للعلوم 2014ماجستیرالنزعة العقلیَّة في شعر التشّیع في العصر العباسي
االنسانیة

اللغة العربیة

الصورة الذهنیة المدركة لنمط قیادة المدرب محسن محمد حسن3031
وعالقتها بالصالبة النفسیة ودافع االنجاز لدى 

العبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم

التربیة الریاضیة2014دكتوراه



تحلیل تسجیالت األمطار لبعض المحطات االرصادیة ظالل عدنان حسین3032
في العراق

المدنيالھندسة2014ماجستیر

أثر تمارین اللعب بمساحات صغیرة  في تطویر یحیى علوان منھل3033
المعرفة والتصرف الخططي لالعبي كرة القدم 

الشباب في المواقف الھجومیة

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

اثر برنامج تعلیمي - إرشادي بأسلوب فحص النفس صادق جابر متاني3034
في كبت التردد النفسي  ألداء رفعة الخطف لدى 

طالب كلیة التربیة الریاضیة

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

بناء وتقنین مقیاس ادارة الوقت ألعضاء االتحادات ضرغام حیدر عیس3035
الریاضیة الفرعیة بالكرة الطائرة في العراق

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

نطاق الدعوى في اإلستئنافأحمد خیري غاوي3036
دراسة مقارنة

الخاصالقانون2014ماجستیر

تأثیر أسلوب األلعاب الصغیرة في تحسین أھم علي نعمان طراد3037
القدرات البدنیة والحركیة وتعلم التالمیذ فعالیة 

ركض 
م  برید) ١٠٠ × ٤)

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

أثر تمرینات مھاریة في تطویر حركة الرجلین سیف عباس جھاد3038
وبعض القابلیات الحركیة وقوة ودقة مھارتي 

الضربة األمامیة والخلفیة لالعبي التنس الشباب

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

خوارزمیة ربیر المطورة لتصنیف قواعد بیانات فلایر جاسم عبد الرزاق3039
مرضى السكري

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

تحلیل دینامیكي لتركیب الحبال الملتویة تحت تاثیر ریھام علي نعمة3040
احمال دینامیكیة لمدة زمنیة طویلة

المیكانیكالھندسة2014ماجستیر

التحلیل الحركي لمانعات التسرب ذات الحافھ علي ثجیل رمضان3041
السكینیھ

المیكانیكالھندسة2014ماجستیر

دور بعض عوامل الضراوه للبكتریا المرضیة جمان عدي صبري3042
المعزولة من االشخاص المصابین بالتھاب االذن 

الوسطى في مدینة الحلھ

احیاء مجھریةالطب2014ماجستیر

ھـ)عباس جعفر كاظم3043 التربیة للعلوم 2014ماجستیرشعر الناشئ الصغیر (ت٣٦٦
االنسانیة

اللغة العربیة

المسرحالفنون الجمیلة2014دكتوراهفضاء النص الزنجي في المسرح العالميشاكر عبد العظیم جعفر3044
التغیرات المظھریة والنسجیة على المشیمة الناجمة احالم جابر حمزة3045

عن 
األمراض الشائعة المرافقة للحمل في النساء

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

توظیف االشكال الفنیة الشعبیة للتمائم واالحجبة في نادیة عباس عبد هللا3046
الفن التشكیلي العراقي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیرجدلیة الحرب والسالم في الفن العراقي القدیمریاض كریم ھاشم3047
رسل صباح عزیز 3048

الخفاجي
المعالجة البایلوجیة للمیاه الصناعیة لمعمل نسیج 

الحلة ، العراق بواسطة بعض أنواع الفطریات
علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر



تاثیر اضافة الكرافیت على الخواص المیكانیكة حیدر عبد الحسن3049
والتشغیلیة لسبیكة االلمنیوم برونز

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

تقییم  األداء للخلطات اإلسفلتیة المعدلة والحاویة عمار جواد كندوح3050
على رمل طبیعي

المدنيالھندسة2014ماجستیر

الترسیب الكھروكیمیاوي للكروم  من مخلفات میاه معتز محمد سلیمان3051
الدباغة

الكیماویةالھندسة2014ماجستیر

المیكانیكالھندسة2014ماجستیرنمذجة سطح حر الشكل مع تولید مسار االداةرنین سامي عبد علي3052
التربیة للعلوم 2014ماجستیرالبنیة والسردیة في روایات عبد الستار ناصرسعدون محسن سلطان3053

االنسانیة
اللغة العربیة

تأثیر كمیة ونوعیة الغذاء وبعض المواد الكیمیاویة فرح صفاء عبد الحسین3054
في تطور یرقات بعض أنواع الذباب المعدني      

Diptera:Calliphoridae)

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

دراسة نسجیة لفسلجیة لتاثیر عقار الفلوناماید في زینب محمد جاسم.3055
rattus rattus ذكور الجرذان البیض

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

مشاركة الصور السریھ باالعتماد على ترمیز اشواق طالب ھاشم3056
التحویل

الحاسباتالعلوم2014دكتوراه

عارف عبد الحسین 3057
عباس

بیار الجمیل ودوره السیاسي في لبنان (١٩٠٥-
(١٩٨٤

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ الحدیث

تاثیر تعدد المظاھر الوراثیة لجین اللبتین في بعض عا دل حسین راضي3058
المعاییر الفسلجیة واالنتاجیة لالغنام العواسي

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیردور الحلفاء في عقد مؤتمر طھران عام ١٩٤٣معالء خمیس علوان3059
االنسانیة

التاریخ المعاصر

تحسین خصائص سمنت البروشایت الحیاتي محمد ستار راضي3060
المحّضر بواسطة دقائق نانویة من الھایدروكسي 

أبتایت

الالمعدنیةھندسة المواد2014ماجستیر

أثر استعمال األسئلة المتشعبة في التحصیل احمد لطیف عبد هللا3061
واالحتفاظ لدى طالب الصف الثاني المتوسط في 

مادة الجغرافیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس 
االجتماعیات

تلوث الھواء واثره في صحة االنسان في مدینة ھاشم محسن جبر3062
الحلة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

الجغرافیة

بنیة التشكیل الفني ودالالتھ الشكال الكفوف في امیر احمد غازي3063
متحف العتبة العباسیة المقدسة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

تقویم كتاب مادة الفیزیاء للصف السادس العلمي اكرام كامل المحنة3064
من وجھة نظر المدرسین واالختصاصیین التربویین

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

اثر انموذج بایبي (Eٍ,S-5)في التحصیل والمیل حنان اركان ناجي3065
نحو مادة الكیمیاء لدى طالبات الصف الثاني 

المتوسط في مادة الكیمیاء

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

محمد عبد المحسن 3066
سعدون

العامالقانون2014ماجستیرالحمایة القانونیة لضحایا الجریمة

فاعلیة الوسائل التعلیمیة المختارة في تحصیل منتظر مجباس حوان3067
طالب الصف األول المتوسط في مادة التأریخ

التاریخالتربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر مھارات التفكیر التأملي في األداء التعبیري لدى ثابت كامل ھادي3068
طالب الصف الرابع العلمي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس 
اللغة العربیة



محمد عبد الكریم محمد 3069
لفتھ

دراسة بعض الخصائص النوویة لنظائر 
(١٥٤-١٦٤Dy(الزوجیة- الدیسبروسیوم (

باستعمال أنموذج البوزونات المتفاعلة  الزوجیة)
(IBM-1) األول

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیر

فاعلیة استعمال أنموذج ھیرمان في تنمیة التفكیر خالد مرزة كاظم3070
الناقد لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة 

تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس 
االجتماعیات

اثر استعمال انموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تنمیة حسام الدین سعد3071
التفكیر السابر لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

في مادة الجغرافیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس 
االجتماعیات

المضائق التركیة في ستراتیجیة دول الحلفاء١٩٢٣-ھبة فالح یحیى3072
١٩٤٥

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ المعاصر

Biochemical and Geneticاسماء حمزة ردیف3073
Comparative Studies for

Ischemic Stroke and Myocardial
 Infarction Patients

الكیمیاء الحیاتیة السریریةالطب2014ماجستیر

تصمیم وصالت السلكیة امنة باستخدام التحویل عمار عبد الرسول منیر3074
ثالثي االبعاد باالستناد الى تقنیات معالجة االشارة 

الرقمیة

الكھرباءالھندسة2014ماجستیر

اثر استراتیجیة الجدول الذاتي في التحصیل عالء حسین علي البوحیة3075
واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني المتوسط في 

مادة الجغرافیة

طرائق تدریس االجتماعیاتالتربیة االساسیة2014ماجستیر

العامالقانون2014ماجستیرالحمایة الجنائیة لألدویة الطبیةاحمد ھادي عبد الواحد3076
الكیمیاءالعلوم2014ماجستیرتقدیر السلینیوم بالطرق الطیفیة في نماذج حیاتیةدالیا عبد االمیر احمد3077

دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة لمتراكباتحیدر محمد محسن3078
(PVA- PAAm- CoO)النانویة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

الفیزیاء

في تحصیل واستبقاء سالم عالوي اكریم3079 أثر إستراتیجیة (روبنسون)
المعلومات في مادة التأریخ لدى طالب الصف 

الخامس األدبي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدر یس 
االجتماعیات

دراسة الخواص الكھربائیة و البصریة للمتراكبات ولید خالد كاظم3080
النانویة  ( PVA-PVAC-Ti )

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

تأثیر قطر وشكل فتحة المسدد على طیف الطاقة مالك صالح محیمید 3081
باستخدام الكاشف  ٢٢Na  و ١٣٧Csلنضیري

(Tl)NaI الومیضي

الفیزیاءالعلوم2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرالخواص الدینمیة لدالة ایكیداوفاء ھادي عبد الصاحب3082
الصرفة

الریاضیات

نمذجة مقترح لتحسین تنبؤ أستیقاظ متوسط  التحكم فوزیة ولید خزعل3083
بالوصول في شبكات االستشعار الالسلكیھ

الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

تأثیر إضافة  بعض محسنات التربة  في ظاھرة اسراء حكمت عبد3084
التصلب السطحي 

التربة والمیاهالزراعة2014ماجستیر

دراسة التداخل بین مصادر میاه الري والتسمید علي وضاح ناصر3085
النتروجیني في جاھزیة بعض العناصر الغذائیة في 

Hordeum  التربة و نمو نبات الشعیر
.vulgare L

التربة والمیاهالزراعة2014ماجستیر



تاثیر الكارفاكرول  على سرطان الثدي الغدي (امیمھ طارق عبد3086
دراسة في الزجاج )

ادویة وسمومالطب2014ماجستیر

تأثیر مستخلصات أوراق نباتي األثل Tamarixنورا ابراھیم حسین3087
macrocarpa. والسدر  (Ehrenb.)Bge

Ziziphus spina-christi. في  (L.)Willd
Solanum نمو وإنتاجیة نبات الباذنجان

Barcelone صنف برشلونة .melongena L

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

باستخدام وئام محمد مسلم3088 Al-Mg-Si دراسة تثبیط تأكل سبیكة
مستخلص نبات الشنان بأوساط مختلفة

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

التفضیل الجمالي وعالقتھ بالقدرات االبداعیة لدى لمى صالخ احمد3089
طلبة كلیة الفنون الجمیلة-جامعة بابل

التربیة التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

تأثیر فترات زمنیة مختلفة للراحة بین تكرارات احمد حسین جیاد3090
الممارسة في تعلم دقة األداء لبعض مھارات التنس 

المغلقة والمفتوحة

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

أولجایتو)اسراء شھید طعمة 3091 العراق في عھد السلطان خدابنده (
(٧٠٣-٧١٦ھـ / ١٣٠٤-١٣١٦م)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ االسالمي

التشكیلي/خزفالفنون الجمیلة2014ماجستیرجمالیات التجمیع في الخزف المعاصررواء ثابت منادي3092
منار كریم مھدي3093

التــوســـــل
في اللغتین االنجلیزیة و العربیة: دراســة مقارنـــة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

ثائر حاتم ھاتف3094
دالالت المكان في الرسومات المنفذة على الخزف 

اإلسالمي

التشكیلي/حزفالفنون الجمیلة2014ماجستیر

أثر منشطات الذاكرة في التحصیل و االستبقاء في حیدر عماد عبد الكریم3095
مادة الكیمیاء لدى طالب الصف االول المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

المقاومة ، علي جاسم محمد االسدي3096 تأثیر منھج تدریبي بالحبال المطاطیة (
في طول الضربة وترددھا وانجاز  المساعدة )
سباحة ١٠٠م فراشة للسباحین بأعمار (١٦-

١٨سنة)

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

تأثیر التصور العقلي في خفض التوتر النفسي حسین حمزة نجم3097
وتعلم السباحة الحرة  لطالب كلیة المرحلة االولى 

– كلیة التربیة الریاضیة

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

دراسة جزيئية ومناعية لمرضى الثآليل اسراء عباس مھدي3098
الجنسية عالية المخاطر في محافظة بابل

علم االحیاءالطب2014ماجستیر

المھارات العقلیة المتضمنة في أسئلة وأنشطة كتب رشا محمد عبید3099
الفیزیاء للمرحلة المتوسطة في ضوء أنموذج 

(Marzano)مارزانو

طرائق تدریس العلوم العامة التربیة االساسیة2014ماجستیر

فاعلیة برنامج رسك  (Risk)في التحصیل وتنمیة مؤید حسین محیسن 3100
التفكیر الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي في 

مادة األحیاء

طرائق تدریس العلوم العامة التربیة االساسیة2014ماجستیر



في تحصیل مرتضى عباس حسن3101 أثر استراتیجیة (فّكر- زاوج- شارك)
طالب الصف الخامس األدبي في مادة البالغة

طرائق تدریس اللغة العربیة التربیة االساسیة2014ماجستیر

دراسـة تصنیفیة للجـنـس Rhagadiolusأوراس عبد السید مھدي 3102
في العراق (Compositae)Scop.

علوم الحیاةالعلوم للبنات2014ماجستیر

تأثیر برنامج إرشادي - تعلیمي لتطویر التوازن سارة معین صبري3103
اإلنفعالي والحركي وأداء الطالبات لبعض مھارات 

الجمناستك اإلیقاعي

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

تأثیر تدریبات بدنیة وفقا لجھاز متحسس القوة في فاھم عبد الواحد عیسى 3104
تطویر بعض القدرات البدنیة ونسب أزمان 

المسافات الجزئیة وطول وتردد الخطوة وإنجاز 
متر شباب)). ٤٠٠

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

التربیة للعلوم 2014ماجستیرامثلیة العدسات المغناطیسیة ثنائیة القطب المتناظرةلمیاء میري صالح الجنابي3105
الصرفة

الفیزیاء

على الخواص نغم عادل ھادي 3106 MgO دراسة تأثیر اضافة
(PVA-PEG) الكھربائیة والبصریة لمتراكبات

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

الخواص التركیبیة ، الكھربائیة والبصریة ألغـشـیة مرتضى مثنى عبد الكاظم 3107
الـرقیقة الـمحضرة  بتقنیة الترسیب  ZrO2:CuO

باللیزر النبضي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

تأثیر أضافة بولي أكریل أماید على الخصائص حیدر حسن جاسم 3108
الفیزیائیة لكاربوكسي مثیل سلیلوز

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

تأثیر إضافة غشاء األلمنیوم الرقیق على بعض دالل حسن عبدالكاظم 3109
الخصائص الفیزیائیة لمتراكب PVA-Ag)) النانوي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

الحمایة الجنائیة لملكیة األراضي الزراعیة ثامر رمضان أمین3110
(دراسة مقارنة)

العامالقانون2014ماجستیر

تصمیم منظومة لتقدیر المركبات احمد شعالن خلیف 3111
الدوائیة(البراسیتامول ، المثیل دوبا ، 

بطریقة الحقن الجریاني الریسورسینول)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الكیمیاء

دراسة عوامل التشكل لالستطارة االلكترونیة لبعض زھراء ماجد عبد الحمزة3112
نوى القشرة fp-باستخدام أنموذج القشرة النوویة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

التقریب الحافظ للتحدب للدوال غیر المقیدة زینا علي شاكر3113
L_p في الفضاءات

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الریاضیات

حل أنواع خاصة من المعادالت التفاضلیة الجزئیةرویدة كریم عطیة3114
ذات الرتبة الثانیة باستخدام شروط اختیاریة مع 

دراسة الخواص الفوضویة الدینمیة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الریاضیات

The Effect of Coupled-Channels inنور ھادي عباس3115
Collisions Between Heavy Ions

Near the Coulomb Barrier

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

التربیة للعلوم 2014ماجستیرتوزیعات رایلي واالسي الموزونة مع المحاكاةنبیل علي حسین3116
الصرفة

الریاضیات



علي جاسم رمضان3117
مراقبة انذار المرضى عن بعد بالزمن الحقیقي 

اعتمادا على الصحة االلكترونیة /الصحة العنكبوتیة 
/الصحة الخلویة وشبكات التحسس الالسلكیة 

الكھرباءالھندسة2014ماجستیر

أثر استراتیجیة تحلیل السمات الداللیَّة في القدرة فراس غزال شعالن3118
ة  اللغویة  لدى طالب الصف الرابع االدبي  في مادَّ

المطالعة

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

طرائق تدریس اللغة العربیة

تحسین انتقال الحرارة في انبوب مسخن نورس عبد الكریم عطشان 3119
باستخدام موائع متناھیة الدقة

المیكانیكالھندسة2014ماجستیر

أثر استراتیجیة تآلف األشتات في اكتساب طالب حیدر عبد زید جبر3120
الصف الخامس األدبي المفاھیم البالغیة

التریة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس اللغة العربیة

تأثیر التسمید الورقي بعنصري البوتاسیوم و صابرین حازم عبدالواحد 3121
الكالسیوم  في صفات نمو وحاصل الذرة الصفراء 

( . Zea mays L)

القاسم الخضراء 2014ماجستیر
الزراعة

محاصیل حقلیة

دراسة انموذج القشرة لنظائر نوى Cr-Feعبیر جاسم عباس3122
الزوجیة -الزوجیة الغنیة بالنیوترونات

التریة للعلوم 2014ماجستیر
الصرفة

الفیزیاء

تأثیر استراتیجیات التعلم التنافسي بمصاحبة باسم ناجي عبد الحسین 3123
في بعض  التحفیز البیولوجي (أشعھ اللیزر)

المؤشرات الوظیفیة ودقة التھدیف بكرة القدم 
للطالب

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تأثیر التسمید الورقي بعنصر الكالسیوم وأضافة حیدر عبد الكاظم ھادي 3124
حامض الكبریتیك  في نمو وحاصل نباتات الذرة 
.Lصنف بحوث-١٠٦ Zea mays الصفراء

القاسم الخضراء 2014ماجستیر
الزراعة

محاصیل حقلیة

تأثیر تمرینات مھاریة – إدراكیة في تطویر مركز فراس طالب حمادي3125
التحكم وأداء مھارة الرد حسب مناطق اللعب 

لالعبي المبارزة بسالح الشیش

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

تقییم أوكسید النتریك وبعض التغیرات نبراس یحیى حسین3126
البایوكیمیائیة في مرضى النوع الثاني من داء 

السكري في مدینة الحلة

الكیمیاء الحیاتیة السریریةالطب2014ماجستیر

تأثیر نوع وكمیة السماد العضوي المصنع ورش خالد نجم عبدهللا 3127
الحامض الدبالي في نمو 

Zea mays) وحاصل الذرة الصفراء

القاسم الخضراء 2014ماجستیر
الزراعة

محاصیل حقلیة

ثأثیر منھاج مقترح باستعمال األشرطة المطاطیة غزوان عمــاد محـسـن3128
والوسط المائي في تأھیل إصابـة التمزق الجزئي 

للرباط الصلیبي األمامي للریاضیین

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

الخاصالقانون2014ماجستیرالتقاضي عن بعدنصیف جاسم محمد3129
تأثیر مثبطات بعض النواتج الطبیعیة كنظیر الدویة انتصار رحیم عبید 3130

داء النقرس
الكیمیاء الحیاتیة السریریةالطب2014ماجستیر

فاعلیـة مھـارات التنظـیم فـي تحصیل طالبات نغم احسان عبید3131
الصـف الخامـس األدبي في مادة األدب والنصو

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس اللغة العربیة

دراسة التنوع األحیائي للنباتات المائیة وتطبیق عامــرعـــــــبید ســــعود3132
دلیل نوعیة المیاه الكندي على میاه نھر الحلھ وسط 

العراق

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

تحضیر و تشخیص العامل المساعد المسند  )حیدر منعم عبد محمد صالح3133
(CO,Mn)3O4

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

العامالقانون2014دكتوراهالضرورة والتناسب في التجریم والعقابمحمد حمید عبد3134



ُة فِي َتْفِسیِر  (َجَواِمُع الَجاِمعِ )مقدام محمد جاسم3135 ْحویَّ َاللَُة النَّ الدَّ
ْیِخ الَطَبْرِسيِّ  (ت٥٤٨ھـ) لِْلشَّ

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسنیة

اللغة العربیة

تأثیر إضافة مستویین مختلفین من الحامضین نور روؤف ظاھر3136
العضویین البیوتریك والستریك وخلیطھما في 

العالئق على بعض الصفات اإلنتاجیة والفسلجیة 
لفّروج اللحم

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر

تأثیر التغذیة المبكرة بحقن البیض بمحالیل كلورید حیدر عامر ضایع 3137
الكولین

والمیثایونین والبیتین في األداء اإلنتاجي وبعض 
الصفات

الفسلجیة والتشریحیة لفزوج اللحم

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر

اختیار مؤشرات األستدامة لمنظومة المیاه الحضریةھند قاسم شاكر3138
(مدینة الحلة كحالة دراسة)

المدنيالھندسة2014ماجستیر

التعایش والتسامح الدیني في العراق في العصر سوسن احمد نجیب3139
العباسي (١٣٢-٣٣٤ھـ/٧٥٠-٩٤٥م)

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ االسالمي

دراسة وراثیة وبكتریولوجیة على بكتریا تثبیت محمد زھیر ناجي المرعب3140
Ensifer melilotiالنیتروجین التكافلیة

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

دراسة االنتشار والتشخیص الجزیئي وظروف النمو فاطمة الزھراء حسین عبد علي3141
للفطریات المحبة للكیراتین  والسیطرة علیھا 

بواسطة بعض  النباتات الطبیة في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

التأثیر ألداة منع الحمل الرحمیة على بعض المعاییر رحاب جاسم محمد 3142
الكیمیائیة الحیاتیة والھرمونیة

الكیمیاء الحیاتیةالعلوم2014دكتوراه

لحام معادن غیر متشابھة فوالذ عدیم الصدأ (AISIخالد مطشر عبد عمیش3143
DIN) مع فوالذ منخفض الكاربون (٣٠٤H

(Nd:YAG) بلحام اللیزر النبضي نوع (St33

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

التبادلیة بین االسطوري والدیني في رسوم عصر یوسف حسون صالح3144
النھضة

التشكیليالفنون الجمیلة2014ماجستیر

فاعلیة برنامج ارشادي لخفض االغتراب النفسي نضال عبید حمزة3145
واثره في اداء بعض المھارات االساسیة للطالبات 

بكرة السلة

التربیة الریاضیة2014دكتوراه

بنو الجلندي دراسة في احوالھم العامة حتى سنة نورة حسن علوان3146
٣٣٤ھـ/٩٤٥م

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ االسالمي

أثر برنامج تعلیمي باستخدام الوسائط فائقة التداخل حسن علي فلحي3147
في تعلم االداء الفني للوثب الطویل والتحصیل 
المعرفي لطالب كلیة التربیة الریاضیة للمرحلة 

االولى

التربیة الریاضیة2014ماجستیر

تحضیر وتشخیص مركبات حلقیھ غیر متجانسة من شیماء عدنان بھجت عبد هللا3148
مشتقات األمیدازول ودراسة بعض تطبیقاتھا 

التحلیلیھ

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه



أستخالص متعدد السكرید الشحمي من بكتیریا  خالد یاسین زغیر 3149
Vibrio fluvialis

ودراسة  Aeromonas hydrophila  و
التأثیرات المناعیة في الحي

in vivo

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

سلوك العتبات المركبة الحدیدیة-الخرسانیة ذات ضرغام حسین الصفار3150
الفتحات مع

تقویتھا بطبقات من الیاف الكاربون تحت احمال 
االنحناء

المدنيالھندسة2014ماجستیر

المفاضلة بین القراءات القرآنیة حتى نھایة القرن ریاض رحیم ثعبان المنصورّي 3151
الرابع دراسة صوتیة

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

اللغة العربیة

تصرف الروافد المركبة المقواة بمنتجات االلیاف ماجد عذاب جابر3152
الكاربونیة البولیمریة

المدنيالھندسة2014دكتوراه

تكنولوجیا 2014ماجستیرضغط البیانات باستخدام تمثیل الترمیز التسلسليفنر علي جودة3153
المعلومات

البرامجیات

التحلیل الجزیئي وعالقة التغایر المایكروبي المرتبط رنا صالح جبار3154
بالتھاب المھبل البكتیري

احیاء مجھریةالطب2014اطروحة دكتوراه

في علیاء زرع هللا حسین3155 (IRs) انتشار مثبطات انزیم البیتا الكتامیز
والمعزولة من مرضى  (E.coli)بكتریا القولون
مصابین بالتھاب الجھاز البولي في مدینة الحلھ

احیاء مجھریةالطب2014ماجستیر

أثر استراتیجیة التصور الذھني في فھم المقروء زید بدر محمد العطار3156
والتفكیر اإلبداعي عند طالبات الصف الرابع األدبي 

في مادة المطالعة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

في امنة حاتم عبد الواحد3157 (PQ4R) أثر استراتیجیة تومس وروبنسون
تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

الجغرافیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر أنموذج كارین في تحصیل مادة التاریخ العربي مریم سعدي ھندي3158
األسالمي واألحتفاظ بھا لدى طالبات الصف الثاني 

المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

ِة     حّتى عبد الكاظم جبر عبود3159 مخالفُة المفسرین أصولَ الصناعِة النَّحویَّ
ـادِس الھجريِّ  أواخِر القرِن السَّ

التربیة للعلوم 2014دكتوراه
االنسانیة

اللغة العربیة

تصمیم وبناء نظام ھجین للتنبؤ بالشكلمھند محمد جاسم3160
الثالثي للبروتینات

الحاسباتالعلوم2014دكتوراه

اثر انموذج وودز في تحصیل مادة تاریخ وئام محمد سكر السعدي3161
الحضارات القدیمة واستبقائھا لدى طالبات الصف 

االول المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

اثر استراتیجیة التفكیر التناظري في األداء التعبیري ھدیل طالب فخري 3162
لدى طالبات الصف الخامس األدبي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس

اثر استخدام أنموذج درایفر في تعدیل مفاھیم ریام عبد الستار كاظم 3163
الكیمیاء المخطوءة واالحتفاظ بھا لدى طالبات 

الصف الثاني المتوسط

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

طرائق تدریس

دراسة مستوى عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة صبا صباح ملوح3164
لدى المرضى العراقیین المشخصین حدیثا بمرض 

ابیضاض الدم

علم االمراضالطب2014ماجستیر

أسالیب الترھیب في الدولة العربیة اإلسالمیة خالل ماھر جواد كاظم الشمري3165
العصر األموي ٤١-١٣٢ھـ/٦٦١-٧٤٩م

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

التاریخ االسالمي



دراسة جزیئیة لبعض عوامل الضراوة  لعزالت ذوالفقار احمد خلیل 3166
المكورات العنقودیة المعزولة من عمال  المطاعم 

في مدینة الحلة

االحیاء المجھریةالطب2014ماجستیر

قوة السیطرة المعرفیة وعالقتھا بالتحكم الذاتي  لیث عدنان خضیر3167
لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس

دور الطب العدلي في اإلثبات الجنائي – دراسة ابراھیم صالح كاظم 3168
مقارنة

العامالقانون2014ماجستیر

اثر انموذج دانیال في التحصیل والتفكیر العلمي في كرار حیدر نعمھ العتبي3169
مادة الكھربائیة/ الجزء العملي لدى طلبة كلیات 

التربیة االساسیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

تحسین الخواص المیكانیكیة ومقاومة التآكل لملغم منار عساف مفتاح الكناني3170
االسنان باستخدام دقائق اوكسید الزنك واوكسید 

التیتانیوم

المعادنھندسة المواد2014ماجستیر

لدىداود حمزة حسن3171 النفسیة بالصحة وعالقتھُ  النفسي التمكین
بابل محافظة مدرسي

التربیة للعلوم 2014ماجستیر
االنسانیة

علم النفس




