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بسم اهللا الرمحن الرحيم

.ن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املعلم االول ابي القاسم حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين ومن واالهم اىل يوم الديـــ

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

من اسراري استودعته قلب من احببت من عبادي )سر ( االخالص 

لليزرية ) ان تقدم االصدار يسر االمانة العامة للمكتبة املركزية يف جامعة بابل  شعبة النظم اآليل / وحدة املصادر االلكرتونية ( االقراص ا
ويتضمن هذا االصدار ٢٠١٥الثاني من دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية لطلبة الدراسات العليا ( املاجستري والدكتوراه ) جلامعتنا لعام 

رسائل واالطاريح اجلامعية اذ البد من اجياد منشور يهدف اىل التعريف بعناوين ال،الرسائل واالطاريح اجلامعية املفرغة على اقراص ليزرية
ملختلف االختصاصات العلمية واالنسانية نسأل واطروحة رسالة ٣١٧٢والذي حيوي على . ٢٠١٤ولغاية عام تأسيسهاجلامعتنا املوقرة منذ 

اهللا أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وان ميدنا العون والقوة لتقديم أفضل اخلدمات العلمية واملعرفية لطلبتنا والباحثني 
ع متنياتنا لكم باملوفقية والنجاح .منها يف اكمال حبوثهم العلمية نأمل ان ينال رضاكم ملإلفادةوالدارسني واعضاء اهليئة التدريسية 
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٧

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

ترانسفریز والكلوتاثایون المختزل كدوال ورقیة لسرطان - اس -انزیم الكلوثاثایون رافد سالم عوض107
المثانة

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیردراسة الحالة المناعیة عند االطفال الملقحین بلقاح شلل االطفال في مدینة الحلةدیار خلیف فلیفل247
احیاء مجهریةالطب2004ماجستیرانشاء الفیروس الدوار والمرضات المعویة المسببة لألسهال الحاد في رضع الحلةعلي حسین محمد302

دراسة لبعض الجوانب السریریة والبكتیریة للمرضى المصابین بالتهاب الكلیة المزمن في رفل جلیل جبار327
مستشفى الحلة التعلیمي

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیر

لمیس عبد الرزاق 330
عبداللطیف

من النساء المصابات بالتهاب streptococcus agalatiaeعزل وتشخیص بكتریا 
المهبل في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیردراسة حول تأثیر زیت  الحبة  السوداء على االستجابة المناعیة للقاح شلل األطفالرشا جاسم موسى الورد364
Isolation and characterization of Propionibacterium acnes fromدینا الخفاف374

patients with Acne vulgaris
احیاء مجهریةالطب2005ماجستیر

االهمیة السریریة إلنزیم البیتاالكتامیز المنتج من قبل بعض البكتریا  السالبة والموجبة المهدي فلیحرشا عبد410
لصبغة غرام

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیرعزول وتشخیص البكتریا عن المرضى المصابین بالتهاب ملتحمة العین في مدینة الحلةنیران كاظم فرهود411

في Bordetella perlussisدراسة لبعض الخصائص الوبائیة والمصلیة الصابات الـشعالنعمار عباس 452
محافظة بابل

احیاء مجهریةالطب2005ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیردراسة سریریة وبكتریولوجیة لحاالت خراج الثدي عند النساءحسین نور كاظم521
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٨

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

دراسة بكتیریولوجیة وسریریة للمرضى  المصابین بتضخم البروستات الحمید أما أو بان حسین كاظم555
التهاب البروستات المزمن

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیردرا سة حدوث ا لمبیضات ا لفمویة عند مرضى      السكري في محافظة ا لنجفعدي حسین كاظم573

المعزولة من Arcanobacterium haemolyticumدراسة بكتریولوجیة على رسل عدي هاشم 578
حاالت التهاب البلعوم في مدینة الحلة

االحیاء المجهریةالطب2006ماجستیر

ریاض عبد الرسول 593
حمید حنیوة

االحیاء المجهریةالطب2006ماجستیرالداالت الكیمیائیة الحیاتیة والعوامل المخطرة   في  احتشاء العضلة القلبیة الحادة

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیروحدوث مرض القرحة المعدیةCytomegalovirusالعالقة بین اإلصابة بفایروس نور سامي عبود الهادي645

لینا فاضل حمزة 646
الجبوري

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرمقاومة بكتریا الزوائف الزنجاریة المعزولة من حاالت سریریة للمضادات الحیویة

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرتقییم ألضداد الحصبة األلمانیة بین النساء في سن الحمل  في محافظة بابلوسام حمزة حمد 664

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیردراسة بكتیرولوجیة على إلتهاب الزائدة الدودیةفائز كامل كتاب 674

لصبغة غرام عند االطفال الحمیین دون تجرثم الدم المتسبب عن البكتریا الموجبةشیماء عبید حسون713
السنتین في محافظة بابل

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

فسلجةالطب2007ماجستیردراسة بكتریولوجیه اللتهاب الجیوب االنفیة في  محافظة بابل  تیسیر صفاء جواد720
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٩

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیراألكسدة في داء السكريالعالقة بین بروتین ج الفعال ومضادات لمیس طالب هادي 721
منیـر عبد الرسول 722

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

في مستشفى األطفال في  كربالء  
احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

فیوكوز كمؤشرین حیویین - L-ألفا -الكلوتاثایون المختزل و ألتقدیر مستویي أسامة فخري مزاحم728
محتملین لسرطان البروستات 

فسلجةالطب2006ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیردراسة بكتریولوجیة سریریة   ومناعیة    لمرضى الحروق  هدى عبد الوهاب جواد 732
بكتریولوجیة لعزالت محلیة لبكتریادراسة هالة داود سلمان733

Enterobacter cloacaالمعزولة من عینات اإلدرار
احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیردراسة عن فعالیة المطهرات و التلوث البكتیري في مستشفى الحلة التعلیميرشا هادى صالح737

Corynebacteriumدراسة سریریة و بكتریولوجیة حول عالقة جرثومة ایفان كریم عبد742
urealyticum و تكوین حصى المجاري البولیة

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2007ماجستیردراسة عوامل الخطورة الجدیدة للمرضى المصابین بقصور دورة الشرایین التاجیةحیدر عبد جبار 747

داخل غاني عمران 750
جاسم 

احیاء مجهریةالطب2007دكتوراهبعض التغیرات الدمویة والكیموحیویة في مرضى فرط الدرقیة

دراسة میكروبیة و سریریة على بعض حاالت مرض االنسداد الرئوي المزمن في مدینة حیــدر فاضـل عبیــد 852
الحلة

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٠

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

دراسة بكتریولوجیة و مناعیة لتجرثم الدم البكتیري عند مرضى داء السكري في مدینة سالم حسین حسن 869
كربالء

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیرتقییم المناعة الخلطیة ضد حمة الحصبة في محافظة النجفأنور جاسم محمد سارة870

دراسة دور داء المقوسات، فیروس تضخم الخالیا واألجسام المضادة للدهون المفسفرة محمدغیداء جهادي 910
في حاالت اإلجهاض في مدینة الحلة      

احیاء مجهریةالطب2008ماجستیر

میادة محمود حسین 972
الشربتي

لدى النساء الحوامل اللواتي یعانین من حالة السلوك الهورموني والتغیرات االلكترولیتیة
الوحام

الكیمیاء الحیاتیة الطب2008ماجستیر
السریریة

حیدر عبد الحسین 1008
عزیز     

الفسلجةالطب2008ماجستیربعض التغیرات الدمویة  والكیمیوحیویة  لمرضى الحروق

ترانسفیریز وسكر –اس –الكلوتاثیون والكلوتاثیون العالقة بین مضادات االكسده نادیة حسن كاظم1037
الفیوكوز كداالت ورمیة لمرضى سرطان الثدي

الكیمیاء الحیاتیة الطب2008ماجستیر
السریریة

الكیمیاء الحیاتیة الطب2008ماجستیردراسة بعض االنزیمات االیضیة للبیورینات لمرضى الفشل الكلويسوسن حسن كاظم1050
السریریة

سمیر سوادي حمود 1058
الجبوري

ب الكبد الفیروسي نوع "ب" بعض المتغیرات الفسلجیة والمناعیة المتزامنة مع التها
في محافظة بابل المزمن

علم وظائف الطب2008ماجستیر
االعضاء

A Study of Someامجد حسن عباس1059 Physiological and Immunological
Changes of Asthmatic Patients in Babylon Province

فسلجةالطب2008ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١١

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

فسلجةالطب2008ماجستیربعض جوانب التغیرات الفسلجیه للمرضى المصابین بالفشل الكلوي اسیل كامل شاكر1062

في تطور مرض سرطان جذور األوكسجین الحرةدور حالة اإلجهاد التاكسدي بواسطةثناء محمد جودة1079
المثانة

فسلجةالطب2009ماجستیر

فاطمة مالك عبود 1099
الربیعي

المكورات المسبحیة الطافرة عن بكتریولوجیة   دراسة المتعلقة بتسوس األسنان وأمراض 
اللثة في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیر

حسین علیوي مطلب 1100
الدهموشي 

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

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیر

- استایل-التقییم السریري المعنوي للدهون المؤكسدة إنزیمات مضادات األكسدة و انروال حامد محمود1111
كلوكوزامندیز في مصول دم مرضى حصى الجهاز البولي-بیتا

كیمیاء حیاتیةالطب2009ماجستیر

تیسیر عبداالله كاظم 1117
الحسیني

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیردراسة بعض السمات البكتیریة  والمناعیة للوالدة المبكرة

العالقة بین هرمون التستوستیرون ونطاق الدهون والبروتینات وبعض العناصر النزرة امیره جاسم محمد أمین1153
في مصل المصابات بمرض قبل الشنج

كیمیاء حیاتیةالطب2009ماجستیر

صادق كاظم حاجم 1168
السلطاني

دراسة دور اإلصابة بفایروس انتفاخ الخلیة والمناعة الذاتیة في مرضى السكري النوع 
األول

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیر

فسلجةالطب2009ماجستیردراسة سریریة و هرمونیة للرجال المصابین بالعقماحمد توفیق نعمة     1182
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رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

براء حامد هادي عطیة 1203
الكریطي

دراسة العالقة بین الُعصیات اللبنیة واُلمّمِرضات البكتیریة االنتهازیة المتعلقة بالتهاب 
في محافظة بابلالمهبل 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیر

فرقان محمد حسین 1204
االسدي                      

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

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیر

فسلجةالطب2009ماجستیرفي الدم وعنق الرحم  و العقم المبهم في النساءالعالقة بین تراكیز الجذور الحرةبان جابر عیدان1205

هبة  علي هادي 1208
الخفاجي

مجهریةاحیاءالطب2009ماجستیراألستجابة ألمناعیة لمرضى الثالسیمیا المصاحبة لأللتهابات البكتیریة   

دراسة  فسلجیة نسائیة لتأثیرات كل من عقار المتفورمین  والدیان و االندروكیور عند بان ظاهر ذباح الشمري1209
النساء العقیمات المصابات بمتالزمة تكیس المبایض المتكرر

في محافظة بابل

فسلجةالطب2009ماجستیر

الفسلجیه والسریریة في المرضى الذین یعانون من اعتالل األعصاب دراسة التغیرات زاهد محمد علي كاظم1211
المحیطیة المصاحب لمرض السكري

فسلجةالطب2009ماجستیر

فؤاد غازي حسن 1213
الحمداني   

فسلجةالطب2009ماجستیرالمصلي Inabaدراسة بكتیریة ومصلیة على ضمات الكولیرا النمط   محافظة بابل في 

احیاء مجهریةالطب2009ماجستیردراسة تأثیر الكلوتاثایون على الهیموالیسین  البكتیريأنسام علي أمین عوض 1243
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٣

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

علي عبد الواحد عباس 1258
شعیلة

بعض التغیرات الدمویة  والكیمیوحیویة  لمرضى الحصى البولیة 
) ESWLبعد التعرض  لجهاز تفتیت الحصى (

فسلجةالطب2010ماجستیر

خوله عبد الحمزه 1290
شمران

التغیرات الهرمونیة وعالقتها مع بیروكسید الكلوتاثایون والعناصر النزرة  وكذلك نسبة 
LH/FSHفي مرضى حب الشباب الشائع في محافظة بابل

كیمیاء حیاتیةالطب2010ماجستیر

زینب فالح حسن 1296
الخفاجي

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

فسلجةالطب2010ماجستیر

دراسة لبعض الجوانب البكتیریة والمناعیة للمرضى المصابین بالتهاب الكلیة الحاد في رعد جاسم عبد المهدي 1309
العراق -مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیر

التوصیف المظهري والجیني لعزالت المكورات العنقودیة الذهبیة المقاومة للمشیسلین في انمار حمید حبیب1348
مدینة الدیوانیة

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیر

اسراء سعید عباس 1369
كاظم 

دراسة بكتیریة ومناعیة لعزالت االشیریشیا القولون المعزولة من النساء المصابات 
بالتهابات المجاري البولیة في مدینة كربالء 

احیاء مجهریةالطب2010ماجستیر

رنا هادي صلوحي 1375
الربیعي

في التهاب البلعوم Fو Cالحالة للدم من نوع بیتا من مجموعة دور المكورات المسبحیة
الحاد في مدینة الحلة

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیر

هیام فائز احمد أمین 1388
الحسون

التوصیف والتنقیة الجزئیة  للهیموالسین المنتج من بكتریا القولون المسببة اللتهاب 
المجاري البولیة

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیر

اشواق مخیف سلمان 1390
الجبوري

الفسلجیة الطبیةالطب2010ماجستیرلمرضى التدرندراسة تأثیر بعض العوامل على المناعة الخلویة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٤

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

التغیرات الفسلجیة و فحص األمواج فوق الصوتیة المصاحبة لمتالزمة تكیس المبایضمنال فاضل فرهود     1391
في النساء العقیمات  

الفسلجیة الطبیةالطب2010ماجستیر

االدویة والسمومالطب2010ماجستیر٨٠دراسة بعض التاثیرات المضادة للبكتریا والمناعیه لمادة البولیسوربیت اسماعیل عون جبر1393
غفران محمد حسین 1426

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

فيالنساءمصولفيالنزرةالعناصروبعضالدهونصورةوألتأكسديادھعلى أإلج
الحلةمدینة

الكیمیاءالحیاتیة الطب2010ماجستیر
السریریة

للعقارین الكورتیكوستیرویدیین الفموي والمستنشق على طبیعة  المقارنة بین التاثیراتمیثم احمد عبد االئمة1427
االلكترولیتات  وبعض  المعادن  في  مصول مرضى الربو

الكیمیاء الحیاتیة الطب2010ماجستیر
السریریة

ذوالفقار محمد حبیب 1461
الشمري

الفسلجةالطب2010ماجستیربعض  التغیرات  الهرمونیة  والفسلجیة  لدى  مرضى تضخم البروستاب الحمید

صبا إبراهیم صالح 1464
العذاري

دراسة تقییمیة لعامل آلفون ویلبراند وبعض المتغیرات الفسلجیة األخرى لمریضات ما قبل 
الشنج  في محافظة بابل

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیر

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیرللمرضى المصابین بأمراض  نزف الدم الوراثیة الشائعةدراسة لبعض التغیرات الفسلجیهزینة حماد محمد1465

حمیدة حمزة عجیل 1466
حبابيألا

المعزولة من -A-دراسة بكتیریة ومناعیة على المسبحیات القیحیة / المجموعة 
المرضى في محافظة بابل

االحیاء المجهریةالطب2010ماجستیر

اهللا محمد عون عبد 1468
الدیراوي

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

الكیمیاء الحیاتیة الطب2010ماجستیر
السریریة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٥

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

الفسلجة الطبیةالطب2010ماجستیربعض التغییرات الفسلجیة لدى األطفال المصابین بالیرقانجمانة سامي خضیر1481

بارعة علي مكي 1485
الجبوري

الكیمیاء الحیاتیة الطب2010ماجستیرحالة االكسدة ومضادات االكسدة في مرض الصدفة
السریریة

الفسلجةالطب2011ماجستیردراسة الهم االسباب المتعلقة بحدوث االسقاطات التلقائیة المفردة والمتكررهنورس جاسم الصالحي 1486
التاثیرات الدوائیة لبعض أدویة مضادات االلتهابات الالستیرویدیةعلى بعض المؤشرات مالذ عزیز جبر1489

الدمویة لذكور األرانب
االدویة والسمومالطب2010ماجستیر

التأثیر الوقائي المحتمل للمیالتونین ومستخلص الشاي االخضر ضد الضرر المستحدث دالیا عبد الزهرة محسن  1502
بواسطة المیثوتركسیت في الكبد عند ذكور الفئران

االدویة والسمومالطب2010ماجستیر

شیرین محمد مكي 1512
الحسیني

تأثیرات زیادة الحدید و طرق العالج على مقاییس مناعیة و حیویة كیمیائیة مختارة لدى 
مرضى الثالسیمیا الكبرى نوع بیتا

علم االدویة الطب2010ماجستیر
والسموم

الكیمیاء الحیاتیة الطب2010ماجستیركبرىِ -بیتا-المتغیرات الكیمیائیة الحیویة في مرضى فقر الدم البحر المتوسط نوعمضر خضر محمد 1548
السریریة

علي حاتم حمید 1550
ألدفاعي

دراسة بعض  ألتغیرات المناعیة وأأللتهابیة لمرضى قصور ألكلیة ألمزمن تحت 
تـأثیرالمعالجة بواسطة ألدیال ألدموي ألمزمن في محافظة كربالء المقدسة 

االدویة والسمومالطب2011ماجستیر

یمامة سعدي عباس 1555
علوش  

االدویة والسمومالطب2011ماجستیردراسة تأثیر مستخلص عرق السوس على مستوى الدهون في مصل الدم لذكور األرانب
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٦

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

فسلجةالطب2011ماجستیربعض التغیرات الفسلجیه لمرضى االسهال الحاد بعد اعطائهم مادة سلفات الزنكعلي حمید شعالن1626

لمیس عبد الرزاق عبد 1658
اللطیف

دراسة العالقة التطوریة الوراثیة والجزر المرضیة لبكتریا القولون المعزولة من عینات 
سریریة مختلفة

المجهریة الطبیةالطب2011دكتوراه

الماخوذ ِمْن الفعالیة المضادة  لالحیاء المجهریه والتركیب الكیمیاوي  للبروبولس العراقي ندى خزعل كاظم هندي 1662
منطقِة الفراِت االوسط

علم االحیاء الطب2011دكتوراه
المجهریة الطبیة

-میس هادي جبر آل1663
جمعه  

Proteus mirabilisدراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبعض العزالت لبكتریا 
في مدینة الحلةProteus vulgarisو

علم األحیاءالطب2011ماجستیر
المجهریة 

رباب جواد حسن 1666
الحسني

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

״دراسة داخل وخارج الجسم الحي״ 

األحیاء المجهریة  الطب2011ماجستیر

أصیل هاشم راضي 1673
السعبري

المعزولة من المرضى Morganella morganiiالعزل والوصف الجزیئي لبكتریا 
المصابین بالتهاب المجاري البولیة المصاحب للقسطرة البولیة

األحیاء المجهریة  الطب2011ماجستیر

رفاه فخري مزاحم 1674
الجبوري

مع دراسة الخصائص لبعض عوامل الضراوة لبكتریا Sortaseدراسة جزیئیة ألنزیمات 
المسبحیات القیحیة 

األحیاء المجهریة  الطب2011ماجستیر

عزل وتوصیف المسبحیات المعویة المقاومة للفانكومایسین والمعزولة من المجاري ـابكچزینب عادل غني 1682
البولیة للمرضى الراقدین في مستشفیات مدینة الحلة

األحیاء المجهریة الطب2011ماجستیر
الطبیة
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٧

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

باسم عبد العالي عبد 1685
الكعبي

الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیربعض التغیرات الفسلجیة لدى المرضى المصابین بسرطان المثانة

نائل عباس كاظم 1686
الخفاجي

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

األدویة والسمومالطب2011ماجستیر

جهد األكسدة في المرضى المصابین بالطارئة الوعائیة الدماغیة الحادة وتأثیره على علي حسون حسین1695
وظیفة الكلیة 

الكیمیاء الحیاتیة الطب2011ماجستیر
السریریة

رضوان محمد حسین 1699
األسدي

دراسة تركیز هرمون النحافة  و صورة الدهون في مصول
مرضى الصدفیة في مدینة الحلة

الكیمیاء الحیاتیة الطب2011ماجستیر
السریریة

الفسلجة الطبیة      الطب2011ماجستیردراسة فسلجیة لبعض التغیرات الدمویة والكیموحیویة لدى مرضى التدرن الرئويّوام     لگحیدر غالي وادي ا1701

ُسرى مؤید عبد المهدي 1705
علوش

والكیموحیویه  لمرضى االعتالل الكلوي دراسة فسلجیه  لبعض المتغیرات الدمویة 
المصاحب لمرض داء  السكري

الفسلجة الطبیةالطب2011ماجستیر

رفیف عالء سعید 1714
االمین

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

األحیاءالطب 2011ماجستیر
المجهریة 

الفسلجة الطبیة      الطب2011ماجستیردراسة فسلجیة لبعض التغیرات الدمویة والكیموحیویة لدى مرضى التدرن الرئويّوام     لگحیدر غالي وادي ا1719

حیـــدر عبــد األمـــیر 1720
مكي

بعض التغیرات الفسلجیة والسریریة في مرضى نابض القلب احادي الحجیرة والثنائي 
الحجیرة

الفسلجة الطبیة      الطب2011ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٨

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

سعید حمید لفتة 1727
الخزعلي    

بعض التغیرات الفسلجیة  واألهمیة السریریة لمجموعة نقاط الكالسیوم عند مرضى 
الشرایین التاجیة بواسطة المفراس متعدد الشرائح

الفسلجة الطبیة      الطب2011ماجستیر

دراسة العالقة بین السمنة ومستوى هورموني النحافة واالنسولین واالنترلوكین الثامن عماركاني یاسین 1736
وصورة الدهون في مصول المرضى العراقیین المصابین بداء السكر من النوع الثاني 

الكیمیاء الحیاتیة الطب2011ماجستیر
السریریة

المضاد للسرطانزیادة تأثیر عقار المیثوتركسیتساالر أیاد فخري 1740
بمستخلص الزنجبیل

األدویة والسمومالطب2011ماجستیر

األحیاء المجهریة الطب2011دكتوراهعدم ثبات المحتوى الوراثي و دراسة مناعیة لدى مرضى سرطان الثديإیفان كریم عبد ألشبلي1744
األدویة والسمومالطب2011ماجستیرالشرایین المستحدث في ذكور األرانبتأثیر زیت زهر الربیع على عوامل االصابة بتصلبزینا حسن صاحب1747
الحمایة من التأثیر السمي الحاد لعقار الستربالتین علىالكلى بواسطة زیت بذور الجرجیر احسان فالح حسن1751

وعقار السمفاستاتین في الجرذان 
االدویة والسمومالطب 2011ماجستیر 

االحیاء المجهریة الطب 2011ماجستیر العراق-االبثنایت بار فایروس ومرضى التهاب اللوزتین المزمن في محافظة كربالء حمودعلیاء محمد 1754
حسن هادي عباس 1797

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 بابل

االحیاء المجهریةالطب2011ماجستیر

المعزولة من المرضى والمحیط pseudomonas aeruginosaصفات بكتریا حیدر حلیم سعید1820
الخارجي في المستشفى في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2011ماجستیر

جنان عبد العباس 1828
شمخي

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

احیاء مجهریةالطب2011ماجستیر



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ١٩

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالعالقة بین االدینوفایروس والتهاب اللوزتین المزمن في محافظة بابلزینب وضاح ناصر1834

دور السلدینا فیل في عالج ارتفاع ضغط الشریان الرئوي نتیجة تشوهات القلب الوالدیة ودادعبد الجبار موزان 1862
عند األطفال 

ادویةالطب2011ماجستیر

والفسفور ) في مصول الدم قیاس هرمون جار الدرقیة وبعض المعادن ( الكالسیوم رنا عبد المهدي شاكر1871
لمرضى حصى الكلى في مدینة بابل

الحیاتیة السریریةالطب2012ماجستیر

فعالیة استخدام الكلوكوزامین على تحویر بعض المتغیرات المناعیة لمرضى التهاب رسل علي كاظم1885
مفصل الركبة الضموري

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

ome of the Adverse Effects of Anabolic Steroids Abuse byایمن عامر محمد1887
Bodybuilding Athletes Related to Atherosclerotic Risk Factors

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

التأثیرات السمیة الحادة لخالت الیورانیوم على الجهاز الكلوي لذكور الجرذان البیضاء ایمان غانم حمید1889
وتداخل غالق الكالسیوم (األملودیبین) معها

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

االدویة والسمومالطب2012ماجستیرتأثیر مستخلص نبات عرق السوس والبابونج في عالج القرحة المعدیة في الجرذانشیماء علي عبد1913

بات بداء الجهد ألتأكسدي وصورة الدهون في النساء ما بعد انقطاع الطمث المصاوفاء حفظي حمدي1927
في محافظة بابلالسكري من النوع الثاني

الكیمیاء الحیاتیة الطب2012ماجستیر
السریریة

للفشل الكلوي المزمن بعد الدیلزه بحسب اعتالل األعصاب المحیطیة دراسة فسیولوجیهمها  فاضل كریم1931
وبعض التغیرات الكیموحیویه والدمویه

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیر



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٠

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

ازهر عبد المطلب 1932
ابراهیم

في المرضى وصورةالدهون٨-هرمون االدیبونیكتین وعالقته باالنسولین، االنترلوكیین
في مدینة كربالء.٢-البدینین المصابین بداء السكر نوع

الكیمیاء الحیاتیة الطب2011ماجستیر
السریریة

هالة علي عبد الحسین 1946
الحسیني

دراسة مستقبالت الهرمونات و مستقبل عامل  النوع البشري الثاني للمریضات بسرطان 
الثدي

الطبیة      الفسلجةالطب2012ماجستیر

دراسة بعض الخصائص الدیموغرافیة والعوامل السریریة والمتغیرات الكیموحیویة حنان محسن علي1947
والمقاسة باإلیكو لدى المرضى المصابین بتصلب الصّمام األبهر

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیر

في متالزمة انضغاط العصب الوسطي الرسغي الكهفي غیر التغیرات الكهروفسیولوجیةثائر كریم عبد االئمة1951
الظاهر سریریا لدى المرضى المصابین بالتهاب المفاصل الرثوي 

الفسلجة الطبیة      الطب2011ماجستیر

دراسة فسلجیه و فحص األمواج فوق الصوتیه للنساء العقیمات والمصابات بزیادة ندى حسین محمد علي1967
البروالكتین في الدم قبل وبعد عالج الكبرغولین والبروموكربتین هرمون 

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیر

دراسة  بروتین ج المتفاعل عالي الحساسیة والفایبرینوجین وتروبونین آي و صورة رنا عقیل محمد1978
الدهون في مرضى إحتشاء العضلة القلبیة الحاد

الكیمیاء الحیاتیة الطب2012ماجستیر
السریریة

مقاومة االنسولین وجهد التاكسد في النساء الحوامل المصابات بمرض ماقبل الشنج في دالیا شاكر عبیدة1983
محافظة بابل

الكیمیاء الحیاتیة الطب2012ماجستیر
السریریة

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

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیر

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیردراسة تقییمیة للجهازالبولي في المرضى المصابین بمرض الثالسیمیا الكبرى نوع بیتاحسین ناصر كاظم 2002



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢١

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

تأثیـر اوراق وسیقان نبـات الكـرفس في تقلیل االضـرار الجانبیة للدوكسوروبسین في حیدر رضا سلمان 2052
ذكور األرانب

ادویة وسموم الطب2012ماجستیر

دراسة مناعیة و جزیئیة على بكتریا الزوائف الزنجاریة المعزولة من عینات سریریة في رشا هادي صالح 2061
محافظة بابل

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

دراسة جزیئیة ومناعیة لجرثومة البروسیال المعزولة م عینات االنسان والحلیب الخام في عبد الكریم سلمان2065
محافظة بابل

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

بار و الفیروس المضخم للخالیا ومستضدات  كریات الدم تحري لكل من فیروس ابشتاینباسم موسى حسن 2066
البیضاء البشریة  لدى المرضى العراقیین المصابین بسرطان الدم اللیمفاوي الحاد

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

ألكشف المظهري والجیني لعزالت الزوائف الزنجاریة المنتجة النزیمات المیتالو احمد سالم محمد2098
بیتاالكتامیز المعزولة محلیا

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

حسین علیوي مطلب 2106
الدهموشي

.  المعزولة من Enterobacter sppالتحري عن بعض مورثاتعوامل الضراوةلبكتریا
مرضى التهاب المثانة

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

هدى هادي محمد 2111
الحسناوي

التوصیف الجزیئي لصفة المقاومة للمضادات الحیاتیة وعوامل الضراوة  للمكورات 
العنقودیة الذهبیة المقاومة للمثیسیلین المعزولة من الحاالت السریریة في محافظة بابل

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراه

الفسلجة الطبیة      الطب2012ماجستیروالشعاعیة لدى المرضى المصابین بالمغص الكلوي الحادتقییم التغیرات الفسلجیةصبا محمد جاسم2113



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٢

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

زهراء قیس سلمان 2117
السالم

فعالیة مضادات حیویة مختارة  منفردة و مركبة خارج وداخل الجسم الحي ضد بكتریا 
Pseudomonas aeruginosa أخماج متعددة المقاومة للمضادات والمعزولة من

حروق  في بابل.

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

دراسة بكتیریة وجزیئیة لعزالت الزوائف الزنجاریة المقاومة للمعادن الثقیلة والمعزولة من رأفت میثم جابر العنزي2120
حاالت عدوى المستشفیات في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

تعفن الدم البكتیري عند األطفال حدیثي الوالدة في محافظة بابل المسببات  البكتیریة، خمائل عدنان باقر          2127
عوامل الخطورة والعالج                

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

میسم عصام خضیر 2137
العیسى

دراسة تغییرات مقیاس التنفس والتغییرات الفسیولوجیة المرتبطة بمرض التهاب المفاصل 
الروماتیزمي

فسلجةالطب2012ماجستیر

نكتـل فائـز ناصـر 2152
الســــعد

دراسة تكوین أالغشیة ألحیویة وتأثیر بعض مضادات ألحیویة ألموضعیة على ألبكتیریة 
ألمعزولة من أصابات ألحروق

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیرالكشف الزرعي والجزیئي عن اصابات القناة البولیة التناسلیة بالمایكوبالزما في النساء ابتسام حبیب سعید 2157
جهــاد عبــد علــي 2224

حســین 
دراسة بعض التغیرات الكهروفسلجیة والكیموحیویة في مرضى 
اعتالل األعصاب المحیطیة المصاحب لألمراض   المكتسبة

فسلجةالطب2012ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2012دكتوراهدور التغایرات الوراثیة البشریة في قابلیة االصابة بالتدرن في محافظة بابل/العراق س شعالن عمار عبا2235

فرح عبد الحسین517
دراسة بكتیریة وسریریة  لحصاة المرارة و مادة الصفراء بعد اجراء عملیة استئصال 

احیاء مجهریةالطب2006ماجستیرالمرارة  



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٣

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

علي حسین محمد 2249
ألمرزوكي

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیردور العوامل الوراثیه والمایكروبیه والمناعیه في عقم الرجال

دراسه دوائیه حول تاثیر الدیفرازیروكس على الجهد التاكسدي وااللتهاب لمرضى علي جهاد حمید2261
نوع بیتا.- الثالسیمیا الكبرى 

ادویة وسمومالطب2013ماجستیر

حمیدة سالم جاسم 2269
الموسوي

دراسة  بعض التغیرات الفسلجیة الناتجة
عن أسترواح الصفاق  اثناء عملیة رفع المرارة بالمنظار

فسلجةالطب2012ماجستیر

نعـیم صالـح یاسـر 2271
الــزیـــدي

دراســة إختــالالت بعض الغـدد الصماء وتأثیراتهــا على النمو في مرضى فقرالدم البحري 
الكبیرنوع بیتا في محافظـة ذي قار 

كیمیاء حیاتیةالطب2012دكتوراه

دراسة لبعض التغیرات في تخطیط صدى  القلب و بعض المتغیرات الفسلجیة األخرى لدى حوراء سلیم عبد األمیر 2273
األطفال المصابین بسوء التغذیة

فسلجةالطب2012ماجستیر

حسنین فالح یوسف 2279
الدهش

Burkholderia cepaciaعزل وتشخیص بكتریا 
الحلة/العراقمن المرضى المصابین بالتهابات الجهاز التنفسي في مدینة 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیر

سعد عبد العزیز عطیه 2303
الشبیب 

احیاء مجهریةالطب2012ماجستیردراسة جرثومیة ومناعیة للمرضى المصابین بخمج البروستات في محافظة ذي قار   

دور األضداد الذاتیة لمستقبالت الهرمون المحفز للغدة الدرقیة في التمییز بین المرض سیف علي مطلب2307
المناعي عن المرض غیر المناعي في مدینة بابل 

الكیمیاءالطب2013ماجستیر



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٤

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

دور كبریتات الزنك في الوقایة من مرض تصلب الشرایین في ذكور األرانب المعتمدة علي فیصل جابر2310
عالي الكولیسترولعلى الغذاء

ادویة وسمومالطب2013دكتوراه

تقییم الخصائص الواقیة لمثبطات الفسفودایستراز المختلفة (أمینوفیلین، سیلدینافیل إیناس نجم عبید2346
،دیازیبام) على التأثیر السمي  للدوكسوروبیسین على القلب في الجرذان

ادویة وسمومالطب2013ماجستیر

التنمیط  الجیني والكشف عن بعض عوامل الضراوة لبكتیریااسراء  حمزه خیر اهللا 2354
Klebsiella pneumoniaeالمعزولة من عینات سریریه

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

السیستاتین تقییم وظائف الكلى عند مرضى السكري من النوع الثاني بواسطة قیاس مادة جبــار عبــداهللا سعیــد2361
سي فیمصل الدم  في مدینة الحلة

كیمیاء حیاتیةالطب2013ماجستیر

والكارفیدولول والسمفستاتین لألملودبین الواقیة  الخصائص  تقییم واالربیسارتان على  عمار عبد الكریم هادي2362
االجرذان في القلب على للسزبالتین السمي لتأثیر

ادویة وسمومالطب2013ماجستیر

التأثیر الوقائي لمادة الكویرسیتین من األثر السمي الحاد لعقار السیسبالتین على الكلیة سالم فایز كاظم2379
في ذكور الجرذان

ادویة وسمومالطب2013دكتوراه

في حالى ارتفاع مستوى مادة الهوموسیتین في الدم المستحثةBدور بعض فیتامینات علي عبد الواحد البیر2397
بواسطة مادة المثیونین في ذكور االرانب

ادویة وسمومالطب2013دكتوراه

التغیرات  الفیسوباثولوجیة في المفصل الصدغي الفكي لدى المرضى المصابین بالتهاب انس معز عبد الحسین2407
المفاصل الرثوي

الفسلجةالطب2013دكتوراه



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٥

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

زید عدنان عبد الحمید 2460
الشكرچي

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

الكیمیاء الحیاتیةالطب2013دكتوراه

أحمد عادل علي 2492
الزبیدي

لألصابة بالتدرن التغایر الوراثي في جین األنترفیرون كاما كعامل مهيء لقابلیة األنسان 
في محافظة بابل/العراق

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

فسلجةالطب2013دكتوراهتقییم كهروفسیولجي لخلل السمع العصبي الحسي عند االطفالبشائر حمزة عبیس2496
وغیر المصنَّفة دراسة جزیئیة و مقارِنة بین بكتریا اإلنفلونزا المحبة للدم المصنَّفةبراء حامد هادي2500

المعزولة من مختلف المرضى في مدینة الحلة
احیاء مجهریةالطب2013دكتوراه

التوصیف الجزیئي لبعض عوامل الضراوة للعینات السریریة لبكتریا المسبحیات سارة عادل عبید2511
Enterococcus faecalisالمعویة

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

زهراء طارق حسون 2529
المعموري

فسلجةالطب2013ماجستیركثافة العظام وبعض التغیرات  الفسیولوجیة لمرضى التهاب المفاصل الروماتیزمي 

االء یونس جزر 2538
الشمري

التغیرات الكهروفسلجیة للمرضى الذین
یعانون من اآلالم المیكانیكیة للرقبة

فسلجةالطب2013ماجستیر

فینوس حسن عبد 2551
االمیر الصفار

التوصیف المظهري والجیني للمكورات العنقودیة الذهبیة المتوسطة المقاومة 
) المعزولة في مدینة الحلةBORSAلالوكساسیلین (

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

2582
شفق نعمه هادي

الفشل الكلوي المزمن مع الدیلزةیرات الفسیولوجیة والعصبیة لمرضى دراسة التغ
الدمویة المستمرة

فسلجةالطب2013ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٦

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

كیمیاء حیاتیة الطب2013دكتوراهمشاركة الجهد التاكسدي لبعض انواع البكتریا المرضیةقاسم جواد فضل2592
سریریة

بواسطة مقیاس كثافة دراسة العالقة بین هشاشة العظام مع الخصائص الدیموغرافیة سماح محسن علي2612
العظم

فسلجةالطب2013ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیردراسة بكتریة ومناعیة لمرضى الدیلزه في محافظة بابلایناس احمد سعید2630
واالصابة CXCL8و TLR4دراسة عالقة تعدد االشكال الجینیة لجیني مستقبل قاسم شرهان حرج2640

بطفیلي المشعرات المهبلیة مع سرطان البروستات
احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2013دكتوراهMycobacteriumtuberculosدراسة تشخیصیة ومناعیة لبكتیریا  نزار علي شریف2649

Cytolysinو Sortaseدراسة جزیئیة ألنزیمات الق سلیم هادي2650 operon A and B  لبكتریا
Streptococcusagalactiae

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیردراسة جزیئیه إلنزیم الفوسفوالبیز في  بكتریا المعزولة المصاحبة  اللتهاب المهبلدعاء حمزة خیر اهللا2651

Staphylococcus lugdunensisالعــزل والتشخیص الجزیئــي لبكتریـــا محمد حمزة عبیس2657
المعزولة في مدینـة الحلـة، العـراق)MRSLالمقاومة للمیثیسللین (

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

المناعیة ومستوى الدهون تأثیرات المیالتونین واإلنزیم المساعد كیوتن على االستجابهموسى عباس عبداهللا2658
في ذكر االرانب

ادویة وسمومالطب2013ماجستیر

المسببات البكتیریة لذات الرئة النوعي واالستجابة المناعیة للحیوانات المختبریة لبعض محمد جاسم خلیف2666
االنواع البكتیریة المعزولة من مرضى ذات الرئة في محافظة بابل

مجهریةاحیاء الطب2013دكتوراه
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٧

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

أحمد فیصل عبید 2679
الجبوري

تأثیر  تولد األوعیة الدمویة وتعدد األشكال الوراثیة على المرضى الذین یعانون من 
السكتة الدماغیة االقفاریة في محافظة بابل

كیمیاء حیاتیة الطب2013دكتوراه
سریریة

من اإلشریكیة القولونیة المعزولة من عینات الكشف الجزیئي وٕانتاج المایكروسینعالء عبد الرزاق محمد2702
سریریة مختلفة

احیاء مجهریةالطب2013ماجستیر

وجهد التاكسد IgEالعالقة بین مستویات عامل نخر الورم (الفا) والغلوبیولین المناعي زینة عباس علي2709
في المرضى العراقیین المصابین بالتهاب االنف التحسسي

كیمیاء حیاتیة الطب2013ماجستیر
سریریة

حسین علي محمد 2809
البیاتي

التشخیص المصلي للفیروس المضخم للخالیا ودراسة حالة تعدد االشكال الجینیة في 
النساء المصابات

احیاء مجهریةالطب2014دكتوراه

و ١و أنزیم الباراأوكسینیزتأثیر المتفورمین وحامض الفولیك على الهوموسیستینقصي محسن كاظم2851
األجهاد التأكسدي في مصول مرضى متالزمة تكیسات المبیض

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیر
سریریة

هرمون مضاد المولیرین والهرمون الشبیه لالنسولین النوع االول من العالمات التنبؤیة رونق عبد الرزاق علي2876
الحتیاطي المبیض

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیر
سریریة

فسلجةالطب2014ماجستیراستخدام فحص االیكو لالستدالل على سعة احتشاء العضلة  القلبیة حسن یحیى الفتالوي2892
رضوان ریاض عبد 2912

الحمزة  الحمیدات 
تقییم صدى القلب لالعتالل العصبي الالإرادي القلبي الوعائي لدى مرضى داء السكري  

STالمرافق إلحتشاء العضلة القلبیة نوع ارتفاع جزء 
الفسلجةالطب2014ماجستیر

رزاق شعالن خورشید 2914
ألخالدي

دیسمیوتیز خارصین السوبر اوكساید –تأثیر األدویة المضادة للربو على إنزیم النحاس 
وبعض المتغیرات في مدینة الحلة

الكیمیاء السریریةالطب2014ماجستیر



كلية الطب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٨

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

دراسة عالقة أمراض القلب والشرایین مع العناصر النزرة وبعض مضادات األكسدة مینا یحیى عبد االسدي2929
االنزیمیة  في محافظة بابل : العراق

الكیمیاء السریریةالطب2014ماجستیر

مهدي حسین صفاء2936
الخفاجي

فسلجةالطب2014ماجستیرالعالقة بین مستویات الزئبق في دم ولعاب أطباء األسنان وتأثیراتها الفسلجّیة المرضّیة

كیمیاء حیاتیة الطب2014ماجستیردراسة سریریة وكیمیائیة لمرضى الحصى البولیة في محافظة بابلصفا عامر علي2945
سریریة

الكیمیاء الحیاتیةالطب2014ماجستیرواللبتین في مرضى فرط نشاط الغده الدرقیه BNPالتغیرات في طارق حبیبزیاد 2986
بعض التغییرات الكیمیائیة الحیویة المرتبطة باستخداممنى كاظم كاطع2997

موانع الحمل الفمویة والعضلیة على تحلل العظام عند  النساء في محافظة بابل
الكیمیاء الحیاتیةالطب2014ماجستیر

دور بعض عوامل الضراوه للبكتریا المرضیة المعزولة من االشخاص المصابین بالتهاب جمان عدي صبري3042
االذن الوسطى في مدینة الحلة

احیاء مجهریةالطب2014ماجستیر

Biochemical and Geneticاسماء حمزة ردیف3073
Comparative Studies for

Ischemic Stroke and Myocardial
Infarction Patients

الكیمیاء الحیاتیة الطب2014ماجستیر
السریریة

ادویة وسمومالطب2014ماجستیرتاثیر الكارفاكرول  على سرطان الثدي الغدي ( دراسة في الزجاج )امیمه طارق عبد3086

علم االحیاءالطب2014ماجستیردراسة جزیئیة ومناعیة لمرضى الثآلیل الجنسیة عالیة المخاطر في محافظة بابل اسراء عباس مهدي3098
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل ٢٩

رقم 
لقرصا

القسمالكلیةالسنةالشھادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب

تقییم أوكسید النتریك وبعض التغیرات البایوكیمیائیة في مرضى النوع الثاني من داء نبراس یحیى حسین3126
السكري في مدینة الحلة     

الحیاتیة الكیمیاءالطب2014ماجستیر
السریریة

الكیمیاء الحیاتیة الطب2014ماجستیرتأثیر مثبطات بعض النواتج الطبیعیة كنظیر الدویة داء النقرسانتصار رحیم عبید 3130
السریریة

احیاء مجهریةالطب2014دكتوراهالتحلیل الجزیئي وعالقة التغایر المایكروبي المرتبط بالتهاب المهبل البكتیريرنا صالح جبار3154

) والمعزولة من E.coli) في بكتریا القولون(IRsانتشار مثبطات انزیم البیتا الكتامیز (علیاء زرع اهللا حسین3155
مرضى مصابین بالتهاب الجهاز البولي في مدینة الحله

احیاء مجهریةالطب2014ماجستیر

دراسة مستوى عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة لدى المرضى العراقیین المشخصین صبا صباح ملوح3164
حدیثا بمرض ابیضاض الدم 

علم االمراضالطب2014ماجستیر

دراسة جزیئیة لبعض عوامل الضراوة  لعزالت المكورات العنقودیة المعزولة من عمال  ذوالفقار احمد خلیل 3166
المطاعم في مدینة الحلة

االحیاء المجهریةالطب2014ماجستیر



الهندسة
الكهرباء  –المدني  - المواد(
الميكانيك )–
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٣١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2002ماجستیرالالخطيالتحلیلعلىاالبعادالثالثیةالمسلحةالخرسانیةللمنشأتاالمثلالتصمیمكصبعایدمصعب115

المدنيالهندسة2002ماجستیرللخرسانةالمیكانیكةالخواصبعضعلىالنارلهبتأثیرعمرانكریممرزة123

المدنيالهندسة2002ماجستیرالهیدرولیكیةالمنشاتتحتالنضحعلىللسیطرةاالمثلالتصمیمحسنحمیدواقد128

المدنيالهندسة2002ماجستیرافقیاالمنحنیةالخلویةالسطحیةللمنشأتالقصوىالمقاومةوتقصيالالخطيالتحلیلحمزةعامرسجاد130

المدنيالهندسة2002ماجستیروالمنشأتاالغراضمتعددةسدةلتشغیلخبیرنظاماعدادمحمدحاتمقیس175

المدنيالهندسة2002ماجستیراسسعلىوالمستندةالمرابطذاتالمستویةالفوالذیةالمرناالنبعاجبعدتحلیلطالبجواد198
المدنيالهندسة2002ماجستیرللخرسانةالمیكانیكةالخواصبعضعلىالسمنتافرانغبارتاثیرمحمدشاملمحمد230

المدنيالهندسة2002ماجستیرالمستقرغیرللهبوطالمصاحبةالممنطقالسداستقراریةعبدحبیبعماد235

MONLINEAR ANALYSIS AND UTTMATESON  ENGHTHحمزةامیرسجاد168
INRESTIG

المدنيالهندسة2002ماجستیر

المدنيالهندسة2002ماجستیرمحلیاالمنتجالشبأداءتحسینعیدانجابرانتظار63
المدنيالهندسة2002ماجستیرالقادسیةسدباعتمادالمحصورغیرالتسربلمشكلةالمحددةالعناصرحلصبیحاالمیرعبدمحمد74
المدنيالهندسة2003ماجستیرحدیثةسدلخزانوالمرونةالضعفاالعتمادیةتقییممزهرجبارثائر36

المدنيالهندسة2003ماجستیرالكتانبااللیافالمسلحةللخرسانةالسطحيوالتأكلالصدأمقاومةنهابحسونعلي119
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٣٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2003ماجستیرالحلةنسیجمعاملفيالصناعیةالمیاهفضالتوتدویراستخداماعادةصالحرشا26

المدنيالهندسة2003ماجستیرالثقیلةالمیاهلمعالجةالكرخمحطةاعتمادیةدراسةهاشمصفاءخالد183

المدنيالهندسة2003ماجستیرالحلةلنهرالماءمتغیراتلخواصالمواقعالمتعددالتصادفيالنموذجمهديایمان208
المدنيالهندسة2003ماجستیرالكبریتمونةالىباالشارةللحوامضالمقاومةالخرسانةالواحدعبدجاسماحمدخلد223

بطریقةالمضبطةالغیرالرقیقةللصفائحالخضوعبعدومااالنبعاجبعدماتحلیلكاظمحیدر267
المحددةالفروقات

المدنيالهندسة2003ماجستیر

منالمطویةوالصفائحاالسطوانیةللقشریاتالمحددةبالعناصرالالخطيالتحلیلحمزةكریممیثم270
طرفیةاعتابمعالمسلحةالخرسانة

المدنيالهندسة2003ماجستیر

المدنيالهندسة2003ماجستیرللحریقالمعرضةالخرسانیةللسقوفاالنكماشتشققاتكاظممنصورمحمد105
المدنيالهندسة2004ماجستیرالحلةلمدینةالماءتجهیزمتطلباتوتقییمتحلیلرزاقالفقارذو37
المدنيالهندسة2004ماجستیرمكحوللسدالقصویةالعملیةمطلبحامدریاض19

تاثیرضمنمنوالمركبةالمطبقةللصفائحالمحددةالعناصربطریقةالدینامیكيالتحلیلعليحسننبیل206
االخماد

المدنيالهندسة2004ماجستیر

المدنيالهندسة2004ماجستیرالسمنتمونةخواصبعضعلىالتجزئةالدقیقةالموادتاثیرالرضاعبدشاكررواء209

االمیرعبدسعدياسراء350
سماكة

المدنيالهندسة2004ماجستیرالحلةمدینةفيالمنزليالماءلطلبتحلیلیةدراسة
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2005ماجستیرمونةاسسعلىوالمستندةافقیاالمنحنیةالخرسانیةلالعتابالالخطيالتحلیلخضیراالمیرعبدمسلم424
المدنيالهندسة2005ماجستیرفتحاتذاتالعمیقةالمسلحةالخرسانیةللعتباتالمحددةبالعناصرالالخطيالتحلیلالمهديعبدخمائل459

المدنيالهندسة2005ماجستیرالمحددةالعناصربطریقةالمجساةللصفائحاالنبعاجبعدومااالنبعاجتحلیلمحمدحسینبهاء462

لقوىالمركبةاالحمالتأثیرتحتالجهدالمسبقةالخرسانیةلالعتابالالخطيالتحلیلكمالطعمةامیر482
وااللتواءالقص

المدنيالهندسة2005ماجستیر

فيالجفافانكماشتشققاتعلىالناعمالركامفيالموجودةالكبریتاتامالحتاثیرحسنجوادجنان493
النهایةمنالمقیدةالخرسانیةاالعضاء

المدنيالهندسة2005ماجستیر

المدنيالهندسة2005ماجستیرالنارلهبالىالمتعرضةالمسلحةالخرسانیةالبالطاتوخواصسلوكتحريكریممحمدمنى494
التربةعلىوالمستندةالمسلحالكونكریتمنالمصنوعةالسمیكةالصفائحتحلیلالكریمعبدمسلماحسان13

المحددةالعناصرطریقةباستعمال
المدنيالهندسة2005ماجستیر

األحمالتحتالحدیدیةباأللیافالمسلحةالخرسانیةلألعضاءالالخطيالتحلیلإبراهیمعباسأیوب417
الدوریة

المدنيالهندسة2005ماجستیر

المركبةاألحمالتأثیرتحتالجهدالمسبقةالخرسانیةلألعتابالالخطيالتحـلیـلكمالطعمهأمیر824
وااللتواءالقصلقوى

المدنيالهندسة2005ماجستیر

المدنيالهندسة2005ماجستیرللبرابخاالمثلاالمینالهیدرولیكيالتصمیممحسنزكياثیر349

المدنيالهندسة2005ماجستیرخطیاً متغیرعمقذاتالَخلویةللمنشآتِ ألالَخطيالَتحلیلجابرحاتممنى376
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الحسینعبدمفیدحیدر377
الصائغ

OPTIMAL DESIGN OF PLATE AND SHELL STRUCTURES
BASED ON NONLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS

المدنيالهندسة2005ماجستیر

المدنيالهندسة2005ماجستیرالمنشطبالفحماالمتزازبعملیةالمخلفاتمیاهمنالزرقاءالصبغةإزالةحسنعبودأفراح390
Elastic plastic stress waves propagation in prismatic and methodمصطفىحیدرنورس393

of charachteristic
المدنيالهندسة2005ماجستیر

المدنيالهندسة2006ماجستیرالترابيالسدخاللآمنلتسربالسیطرةلوسائلاألمثلالتصمیمصالحعبدزهرة565

المدنيالهندسة2006ماجستیرالدینامیكیهوالستاتیكیهاالحمالتأثیرتحتللركائزالالخطيالتحلیلمحمدنوراحمد577
معالدوریةاألحمالتأثیرتحتالمسلحوالعمودالكونكریتيللعتبالربطمنطقةتحلیلمحسنخضیرإسراء591

بینیةعناصراستعمال
المدنيالهندسة2006ماجستیر

فيالمستدیرةالمروریهالحركاتلتخمین(Bayesian)مودیلاستخدامصالحیةالحلویاسینطهمیعاد606
الضوئیةباالشارةالواحدالمنظمهالمستويذاتالتقاطعات

المدنيالهندسة2006ماجستیر

المدنيالهندسة2006ماجستیرألعراقلخزاناتأالعتمادیةتقییمحسینعبدالباريوائل692

المدنيالهندسة2006ماجستیرالزحففحصباستخدامالمحلياإلسفلتيالمزیجفيالتخددتخمینمحانمحمدهناء695
المدنيالهندسة2006ماجستیرالمنحنیةالخرسانیةللمنشاةالمجددةالعناصربطریقةالالخطيالدینامیكيالتحلیلیوسففالحرنا698
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المسلحةالخرسانیةللعتباتالمحددةالعناصرطریقةباستخدامالخطيغیرالتحلیلذیابمحمدحسنین703
الكاربونیةباأللیافالمسلحةالبولیمربألواحانحنائیاالمقواة

المدنيالهندسة2006ماجستیر

علىاعتمادامرنأساسعلىالمستندةالمستطیلةالحدیدیةللخزاناتاألمثلالتصمیمعبیدحسینعلي710
خطيألالالتحلیل

المدنيالهندسة2006ماجستیر

HYDRAULIC CONTROL OF SHATT AL-HILLA WITHIN HILLAیحیىنریمان716
CITY

المدنيالهندسة2006ماجستیر

المدنيالهندسة2006ماجستیروالمتصلبةالطریةالخرسانةخواصعلىالمتیسرةالتجاریةالمتفوقةالملدناتتقییمشعالنالزهرةعبدنغم718

المسحوقإلىالماءونسبةالمالئةالمادةنوعتأثیرعليمحمدعصام753
الرصذاتیةللخرسانةالمیكانیكیةالخواصبعضعلى

المدنيالهندسة2006ماجستیر

المدنيالهندسة2006ماجستیرالنهایاتمنالمقیدةالرصالذاتیةالخرسانیةاألعضاءفيالجفافانكماشتشققاتالغنيعبدزهیرهدى759

المدنيالهندسة2006ماجستیرالمنحنیةالخرسانیةللمنشآتالمحددةالعناصربطریقةالالخطيالدینامیكيالتحلیلیوسففالحرنا912

للجسورالجفافانكماشعلىالتجزئةالدقیقةالمعدنیةالمضافاتبعضتأثیرحمزةثابتباسم758
النهایاتالمقیدةالخرسانیة

المدنيالهندسة2007ماجستیر
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2007ماجستیرالعاليالتحمیلذاتللمساندالحراريالسلوكفيدراسةصادقرحیمباسم766

أنواعباستخدامالرصذاتیةللخرسانةالمیكانیكیةالخواصبعضعلىالنارلهبتأثیرعبـیدطالبأحـمد767
المالئةالموادمنمختلفة

المدنيالهندسة2007ماجستیر

المدنيالهندسة2007ماجستیرالنارللهبالمعرضةجزءیاً المقیدةالخرسانیةالبالطاتلنماذجاالنحناءسلوكحسینناصرعلي771

المدنيالهندسة2007ماجستیرالبورتالندیمنللسمنتالمثلىالجبسنسبةلتخمیننموذجإنشاءالعباسعبدحسنزینب791

المدنيالهندسة2007ماجستیرنجـــــــف–كوفـــــةلطریقالمروریةالحركةتقییمحرزحمزةمنار794

المدنيالهندسة2007ماجستیرHardening Glass to Resist Bullet Impactحمودجابرفراس801

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمضغوطةالماءمعالجةمحطاتتصمیمبرمجةناجيسمیراحمد806

المدنيالهندسة2007ماجستیرالحلةشطفيالملوثاتانتشارلمحاكاةالبعدثنائيریاضينموذجمهديعليحسین821

األمیرعبدعودةصباح832
الدعمي

المدنيالهندسة2007ماجستیرالحراريبالتدویریعملحراريحلقيألنبوبثرمودینامیكیةدراسة

المدنيالهندسة2007ماجستیرالعراقفياألوسطالفراتمنطقةفيالماءخواصلبعضالتصادفیةالنماذجعبدالرضاعبدزید834

المدنيالهندسة2007ماجستیرالنجفمدینةفيالمنزليالماءلطلبمودیلتصمیمیحیىابراهیمعبیر844
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

ابوعبودالحسینعبدلؤي845
العرب

طریقةبإستخدامالمستویةالمعدنیةللهیاكلالكبیرةللتشوهاتاإلنتقالیةاإلستجابة
الخواص

المدنيالهندسة2007ماجستیر

األرضیةللهزاتالمعرضةالمجسمةالفوالذیةللهیاكلاألمثلالتصمیموالسلوكعليجوادمحمدحیدر846
الالخطيالتحلیلعلىباالعتماد

المدنيالهندسة2007دكتوراه

والمعرضةالسمیكةالمعدنیةلأللواحالمحددةالعناصربطریقةاللدن-المرنالتحلیلزبالةسعیدعبیر848
مستعرضةدینامیكیةألحمال

المدنيالهندسة2007ماجستیر

متضمناالدوریةاألثقالتحتالفضائیةالمسلحةالخرسانیةللهیاكلالالخطيالتحلیلكاظمجوادمحمد850
.الزمنعلىالمعتمدةالتأثیرات

المدنيالهندسة2007ماجستیر

أالنهارعندفيأحادیةنقطیةمصادرمنالحراريللتلوثالبعدثنائيعددينموذجعبیدشاطينوماسنورس905
مختلفةطرحأعماق

المدنيالهندسة2007ماجستیر

المدنيالهندسة2007ماجستیرأللزجة-للمرونةألمحددةألعناصرطریقةبإستعمالألمرنألتبلیطفيألروطاندراسةامینمحمدابراهیمغسق927

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمحددةالشرائحطریقةبواسطةالمسلحةالخرسانیةالمطویةلأللواحالالخطيالتحلیلحسنرشیدأكرم931

الكبیرةالتشوهاتذاتالمستویةالحدیدیةللمسنماتاللدن-المرنالدینامیكيالتحلیلالرضاعبدقاسمشیرین934
الحدیةالخواصطریقةباستخدام

المدنيالهندسة2007ماجستیر

المدنيالهندسة2007ماجستیرالمقاومةعالیةخرسانةفيالجفافانكماشتشققاتالحسینعبدمنعمنادیة959
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

non linear static and  dynar mic  analysis of laminated platesعماشكاظمحیدر864
under in-plane forces

المدنيالهندسة2008دكتوراه

المدنيالهندسة2008ماجستیرالعامالمصبمناألولللجزءاألمثلالتشغیلرزاقثرى868

المدنيالهندسة2008ماجستیراألنعكاسیةللتشـقاتاألسفـلتیـــةاألكـسـاءطبــقةمقاومــةتقـییـمجاســــــمعبــــــاسأحمـد888

المدنيالهندسة2008ماجستیرالمتكررةاألحمالفحصباستخدامالسطحیةللتربالدائميالتشوهخصائصدیكانانمارفالح904

المدنيالهندسة2008دكتوراهالبولیمریةالكاربونالیافمنبصفائحالمقواةالمسلحةالخرسانیةالقباتسلوكشدهانكریمخالد909
المدنيالهندسة2008دكتوراه(FRC)بالـوالمقواتالمسلحةالخرسانیةالفضائیةللهیاكلالقصوىالمقاومةعبوديطالبجواد926

المدنيالهندسة2008ماجستیراإلسفلتیةالخلطةمرونةبمعاملالتنبؤعبیسحسینطارق929

المدنيالهندسة2008ماجستیرالمسلحةالخرسانیةوالقشرّیةاللوحّیةللمنشآتاألمثلالتصمیموالالخطيالتحلیلمحمدالحسینعبدعلي937

األمیرعبدمحمدعبیر948
محمد

تأثیر" استخدام مثبطات التآكل على خواص الخرسانة ومدى المدنيالهندسة2008ماجستیر"فاعلیتها

المدنيالهندسة2008ماجستیركربالءمدینةفيالجوفیةالمیاهجریانمحاكاةحسینمحمدنبیل952

المیكانیكیةالخواصبعضعلىالناعمالركامفيالموجودةالكبریتاتأمالحتأثیرحسینحبیبذوالفقار957
الرصذاتیةللخرسانة

المدنيالهندسة2008ماجستیر
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رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

STABILITY OF CONCRETE GRAVITY DAMS WITHكریمهاتفحیدر982
INTERMEDIATE FILTER

المدنيالهندسة2008ماجستیر

المدنيالهندسة2008ماجستیرالقدیمةبابلمدینةفيالمیاهمنسوبتخفیضكاملساميرند1013

المدنيالهندسة2008ماجستیرالمجاريومیاهالمیاهمعالجةأداءعلىالبورسلنایتمادةاستخدامتأثیرطهعليرشا1018

المدنيالهندسة2008ماجستیراالوسطالفراتمنطقةفيالصناعاتلبعضالبیئيلالثرسریعتقییمسلمانمحمدهدى1040

الخرسانیةلألعتابالمحددةالعناصربواسطةاالبعادثالثيالخطيغیرالتحلیلنایلحسنأسراء1098
الليواالنحناء,القصعزميمنمركبلحملوالمعرضةالحدیدیةباأللیافالمسلحة

بفتحاتوالمزودة

المدنيالهندسة2008ماجستیر

نیةخرسالعتباتالقصومقاومةاالنحناءسلوكعلىالنارلهبإلىالتعرضتأثیرصغیرعليعواد1101
.األداءعالیةوالمقاومةاعتیادیةمسلحة

المدنيالهندسة2008ماجستیر

كاظمعليمحمدماجد1104
الدینمحیي

منالمتكونةالمستویةللهیاكلالمحددةالعناصرطریقةباستخدامالالخطيالتحلیل
المركبةاالعضاء

المدنيالهندسة2008ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیربابلفيوالتبخراالمطارسجالتتحلیلعليحازممعمر1071

المدنيالهندسة2009ماجستیرالمقاومةعالیةخرسانةمنالمصنوعةالمقیدةالقواعدذاتللجدراناالنكماشمحمدجساممحمد1075
المدنيالهندسة2009ماجستیرالحلهشطنهرفيمختارةنزرهعناصرتقییمالكریمعبدجلیلعلي1096



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الحشواتمنمختلفةأنواععلىباالمتزازالمتخلفةالمیاهمناألزرقالمثیلینإزالةتقییمعلوانحسنوسام1102
الممتزة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیرالبلدیةالفضالتمیاهمعالجةمحطاتتصمیمعلىالمؤثرةالعواملتقییمجوادشاكرنورس1108

ذاتیـــةللخرسانةالمیكانیكیـــةالخصائصبعضعلىالجوفیـــــةالمیاهفيالكبریتاتتأثیرهاديجوادمحمدعالء1131
الرص

المدنيالهندسة2009ماجستیر

القاعدةمنوالمقیدةالمسلحةالخرسانیةالجدرانفياالنكماشتشققاتعلىالسیطرةمشجلكاظمعباس1142
والجوانب

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیرالحجابیةالخلویةالسدوداستقراریةعلىالهندسیةتأثیرالخواصمجیدحمیدسرمد1155

المتحركةاألحمالتأثیرتحتاإلجهادالمسبقةالكونكریتیةللروافدالالخطيالسلوكعباسمهديعالء1162
المحددةالعناصرطریقةباستخدام

المدنيالهندسة2009ماجستیر

الثنائیةالتآكلمثبطاتبعضتأثیرنصرصالحمحمد1166
فعالیتهاومدىالمسلحةالخرسانةعلى

المدنيالهندسة2009ماجستیر

:الترابیةالسدودأستقراریةتحلیلالصاحبعبدعدي1169
تطبیقیةكحالةحدیثةسد

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیرالخلویةاالنضبابسدوداستقراریةعنللتحريمختبریةدراسةمحمدساميحیدر1190



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

والمقواةفتحاتعلىالحاویةاالتجاهینذاتالمسلحةالخرسانیةللسقوفالتصرفتقییمنهابةطلبحسین1207
البولیمریةالكاربونألیافبواسطة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

وفتحاتعلىالحاویةالعمیقةالخراسانیةاالعتباتلتصرفالنظريوالعمليالتحرينجمنادروسام1219
البولیمریةالكاربونبألیافالمقواة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

ذاتیـــةللخرسانةالمیكانیكیـــةالخصائصبعضعلىالجوفیـــــةالمیاهفيالكبریتاتتأثیرهـاديجــوادمحمــدعـالء1232
الرص

المدنيالهندسة2009ماجستیر

االحمالتاثیرتحتالمحددةالعناصرطریقةباستخدامالصلدةالبالطاتتحلیلعليعبدصاحبعباس1233
المتحركة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المسلحةالخرسانیةلألعتابالمحددةالعناصرطریقةباستخدامالالخطيالتحـلیـلكاظـــمباســـمصبـــا1247
التعاقبوصالتعلىالحاویة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیرمكانیةعشوائیةتربةعلىالموجودالمائيالساندالمنشأتحتالتسربتحلیلعبداحمدأسیل1256

االنسیابیةاألجسامحولوالمنفصلمنفصلالغیرالمضطرباللزجالمائعجریاننمذجةأحمدشهابصاحب1275
المتناظرة

المدنيالهندسة2009ماجستیر

المدنيالهندسة2009ماجستیرالمعادالركاملخرسانةالجفافوانكماشالمیكانیكیةالخواصبعضتقییمهاشمهاديعبدشمیم1303

المدنيالهندسة2009ماجستیرالشربمیاهمعالجةمحطاتنمذجةحسینكریمانتصار1347



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2010ماجستیرالبولیمراتباستخدامالمعدلةاإلسفلتیةللخلطاتالكللفشلتقییمالخفاجيسعدسلیمنبیل1511

المیتاكاؤولینعلىالمحتویةالمقاومةعالیةللخرسانةالمیكانیكیةوالخواصالدیمومةالحسینعبدریاضمحمد1245
السلیكاوغبارالفعالیةعالي

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المدنيالهندسة2010ماجستیرالكبیرالزابلنهرالشهريللجریانالتصادفیةالنماذجادریسكاظمأنیس1254

المدنيالهندسة2010ماجستیرالساندةللجدرانالعكسيالتحلیلوطریقةاألعماقفشلتحلیلمعیوفراشدكمال1255

المدنيالهندسة2010ماجستیرالمعدلةاإلسفلتیةالتبلیطخلطةأداءعلىالملدننوعتأثیرإسماعیلرزاقجمیل1259

تحلیلفيالمحددةالعناصرطریقةاستخدامعباسدیكانزینب1271
المقطعدائریةالخلویةالساندةالمنشآت

المدنيالهندسة2010ماجستیر

البولیمریةبالشرائحالمقواةوعلىالمسلحةالخرسانیةللعتباتالالخطيالتصرفهاديلؤيسیف1278
القصألحمالالمعرضةوالكاربونبألیافشكلTالمسلحة

المدنيالهندسة2010ماجستیر

الجدرانالنحیفةالصندوقیةالفوالذیةلالعمدةالالخطيوالسلوكالقصوىالمقاومةحمیدعثمان1284
بالخرسانةوالمملوءة

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المیاهمعالجةمحطةوحداتتصمیمعلىاالبتدائيالترسیبحوضوجودعدماثرحسینمهدياحمد1306
المطروحة

المدنيالهندسة2010ماجستیر



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

خرسانةطبقةتقنیةباستخدامالواحداالتجاهذاتالمسلحةالخرسانیةالبالطاتتقویةحمودعزامهاديحسناحمد1334
الكاربونألیافاستخداممعإضافیة

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المدنيالهندسة2010ماجستیرالعراقفياألوسطالفراتمنطقةفيالمیاهنوعیةتقییمعبیسعدناناالء1339

تاثیرتحتالمسلحةالخرسانیةاالعمدةسلوكعلىالحدیدیةااللیافلدوارعملیةدراسةابراهیمعمارجلیل1340
الدوریةاالحمال

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المدنيالهندسة2010ماجستیرالثرثارلمنظومةاالمثلالتشغیلحسینهاشمامیر1372

الخرسانةخواصعلىالمهاجرةالتآكلمثبطاتتأثیرحمیدالمنعمعبدزید1431
فعالیتهاومدى

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المدنيالهندسة2010ماجستیرالسلیكاغبارفیهاالمستخدمالعالیةالمقاومةذاتالخرسانیةالخلطاتتصمیمحمیــــدحكمـــتدالیــا1434

المدنيالهندسة2010ماجستیرللمطارالجاسئةللطبقةالمحددهبالعناصرالتحلیلالجنابيجباریوسفحسین1436

المدنيالهندسة2010ماجستیرالتلوثمشاكلعلىللسیطرةالبیئیةاالخطارتقیمتحلیلالشوككریملطیفصابرین1451

المعرضةالرصذاتیةالخرسانةمنالمصنوعةجزئیاً المقیدةلألعتاباالنثناءسلوكالجبوريمهديهاللأثیر1456
النارلهبالى

المدنيالهندسة2010ماجستیر

المدنيالهندسة2010ماجستیروالماءالمنشأ-التربةبینالتداخللمسائلالالخطيلتحلیلالجنابياحمدلطیفایمن1460

المدنيالهندسة2010ماجستیر.الصلدللتبلیطالرصذاتیةلخرسانةالحراریةالخصائصالحسینيمحمدصادقمنقذ1503



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2011ماجستیرالحلةشطفيالفیضانلموجةالمعكوساألستتباعحمیدكاظملؤي1538

المدنيالهندسة2011ماجستیرالتكهنيالنهج:بابلمحافظةفيمختارةلمناطقالمیاهتجهیزنظامخطورةتقییمنهابةصالحسندس1551

الحسینعبدعليهدیل1552
الحسیني

المدنيالهندسة2011ماجستیرمحلیةموادبأستخدامالمعالجةمحطاتمنالخارجةالمیاهنوعیةتحسین

ذاتیةالخرسانةباستخدامالخرسانیةالمسلحةالبالطات-العتباتانظمةسلوكتحريناصرفاطمةحمید1578
الرص

المدنيالهندسة2011ماجستیر

المدنيالهندسة2011ماجستیرالبولمریةالكاربونبألیافالمقواةوالمتراكبةالتسلیححدیدوصالتسلوكتحلیلالیاسريحسینسعدونلبیب1612

والمقواةفتحاتعلىوالحاویةالمستمرةالمسلحةالخرسانیةلألعتاباإلنشائيالتصرفالدلیميبعیويتمویناحمد1613
البولیمریةالكاربونألیافبواسطة

المدنيالهندسة2011ماجستیر

بالیافالمقواةالمستمرةالمسلحةالخرسانیةاالعتابلسلوكوالنظريالعمليالتحلیلحسیناالمیرعبدعمار1622
البولیمریةالمسلحةالكاربون

المدنيالهندسة2011ماجستیر

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمحروقغیرللطابوقوالمیكانیكیةالفیزیائیةالخواصاستقصاءالسعديعبداهللاشاكرعادل1645

المدنيالهندسة2011ماجستیرالرصراتیتالخرسانتأنتاجفيخشنكركامالوعادةالخرسانتاستخذامالحسینيمحمداحمدفارس1660

المدنيالهندسة2011ماجستیرمفتوحةلقناةالرسوبیاتحملتخمینفي(1950)اینشتاینمعادلةتطبیقمدىالطائيمحیسنخلفناصر1687

المدنيالهندسة2011ماجستیرالمیاهتصفیةمرشحاتفيالمقطعكالبالستكالصلبةالنفایاتاستخدامإمكانیةدراسةشبرعباسظاجرمختار1750



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الكاربونالیافشرائحبواسطةالباردعلىالمشكلةالصندوقیةالفوالذیةاالعتابتقویةابراهیمفاضلرشا1770
الدوریةلالحمالوالمعرضةالبولیریة

المدنيالهندسة2011ماجستیر

المدنيالهندسة2011ماجستیرالرصذاتیةللخرسانةالمیكانیكیةالخصائصبعضعلىاأللیافاستخدامتأثیرالموسويالحسینعبدهاجر1784

االحمالتاثیرتحتبااللیافوالمعززهالرصذاتیةالمسلحةالخرسانیةاالعمدةسلوكعبودمكيعلي1817
المستعرضةالدوریة

المدنيالهندسة2011ماجستیر

المقطعذاتالمسلحةاللیقیةالخرسانیةاالعمدةلتصرفوالنظريالعمليالتحريمهديحسینعلي1819
الدوریةاالحمالتاثیرتحتالمجوفالدائري

المدنيالهندسة2011ماجستیر

المدنيالهندسة2011ماجستیرحاسوبيبرنامجباستخدامالخطرةالمخلفاتتصنیفجابرشمخيوسام1822

المدنيالهندسة2011ماجستیرالعراقفياالرصادیةالمحطاتلَبْعضالمطرِ لسجالتِ اإلحصائيالتحلیلعمرانعليزینب1865

األلیافعلىوالحاویةالرصذاتیةالخرسانیةلألعتابأالنثنائيالتصرفالرضاعبدعدناندنیا1897
الحدیدیة

المدنيالهندسة2011ماجستیر

غیرالفحوصمنللخرسانةالفیزیائیةالخواصبعضلتخمینریاضينموذجعملالحسناويحسینعزیزكرار1900
االتالفیة

المدنيالهندسة2011ماجستیر

للمواصفةطبقاالفراتمنطقةفيالصناعیةاالنشطةلبعضالبیئياالداءتقیمالنصراويالكاظمعبدفاتن1488
1403Iایزو

المدنيالهندسة2011ماجستیر



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2012دكتوراهدراسیةكحالةالحلةشطالمائیةالمواردادارةفيسكادانظاماستخدامهاديعامرهمام2289

معالجةفيالتراهالومیثانمركباتعلىللسیطرةالكلورلتعقیماوكسیدثنائياستخدامالحسینعبدعالءنور2225
السطحیةالمیاه

المدنيالهندسة2012ماجستیر

زهراء2230 علي حمود الحدیدبرادةمادةنفایاتباستخدامالمائيالمحلولمنالزرقاءالمثیلینصبغةزالةالكواز
المنشطوالكربون

المدنيالهندسة2012ماجستیر

الجدرانرقیقةالفوالذیةاألنوبیةلألعضاءااللتواءسعتكاظمرضامحمد1855
الوزنخفیفةبالخرسانةالمملوءة

المدنيالهندسة2012ماجستیر

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمیكانیكیةحواصهاودراسةللبیئةملوثةمحلیةموادمنمطاطیةمطباتتصمیمالحسینيجوادرزاقاسراء1880

المملوءةالفوالذیةاالنابیبمنالمكونةاالعمدةاعقابلسلوكوالتحلیليالعلميالتحريعوادابراهیمحیدر1888
البولیمریةالكاربونبالیافوالمقواةالرصذاتیةبالخرسانة

المدنيالهندسة2012ماجستیر

المدنيالهندسة2012دكتوراهزفتحةعلىوالحاویةالمقوسةالمسلحةالخرسانیةاالعتابلتصرفالالخطيالتحلیلعليوفيضرغام1890

متجانسةموادباستحداممصنعلنجاحاالمثلوالهیكليالهوائيالدینامیكيالتحلیلمدیحراعياحمد1898
ومركبة

المدنيالهندسة2012ماجستیر

البولیمریةالشرائحباستخدامالخرسانیةلالعتابالقصبیةللتقویةوالنظريالعلميالتحريمهديرضامحمد1916
الكاربونبالیافالمسلحة

المدنيالهندسة2012ماجستیر

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمثبتةالسطحیةللتربةالدائميالتشوهعلىالمؤثرةالعواملتقیییمالجبوريمحانجاسمایالف1987



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2012ماجستیردراسیةحالةباستوراسدبالحدل،المرصوصةالخرسانیةالسدودالنهیارریاضينموذجحسینالسادةعبددلشاد1999

الكاربونألیافبواسطةوالمقواةالمقاومةعالیةالخرسانیةلألعتابالقصتصرفعبدرحیمبالل2018
البولیمریة

المدنيالهندسة2012ماجستیر

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمجوفةالجهدالمسبقةالخرسانیةالبالطاتاللواحاالمثلالتصمیمعبدعدنانمؤید2020

المدنيالهندسة2012ماجستیرمتمفصلةالشبهوالمتمفصلةالجسورأكتافتحلیلجوادحسنحسین2031

عبدهاديیاسمین2044
المنصوري

المدنيالهندسة2012ماجستیرالمرنهالمحلیهالطرقفياالوليالتخددعلىاالسفلتتأثیر

المدنيالهندسة2012ماجستیرعلىوالحاویةTشكلعلىالمسلحةالخرسانیةللعتباتالقصسلوكغنيالرضاعبدرشا2056

المدنيالهندسة2012ماجستیرالعراقفيالتبخرعلىالحرارياالحتباستاثیرالریاحيمهديحیدر2068

المدنيالهندسة2012ماجستیرالطمویةالقنواتمنعددفيللرسوبیاتالهیدرولیكيالنقلمخیفالهاديعبدرنا2080

المدنيالهندسة2012ماجستیرللرطوبةالمعدلةاالسفلتیةالخلطاتلتحسستنبؤمودیالتالخفاجيحسینفاهمفاطمة2083
االسفلتيللتبلیطالركامتدرجمعالمعدلةاالسفلتیةالخلطاتلخواصالمختبريالتقیمالشیبانيحمیدعزیزمحمد2112

االداءفائق
المدنيالهندسة2012ماجستیر



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2012ماجستیرالصدمواحمالالشداحمالالليالحمالالمعرضةالرصذاتیةالخرسانةتصرفاالمًیاحيرشادفؤادزید2130

الواحدعبدحامدمصطفى2131
العطار

المدنيالهندسة2012ماجستیرالفراتنهرمنمقطععلىالمعكوساالستتباعطرقتطبیق

الخزانظروفتاثیراتالعبدليحسینناصرستار2155
الكتلویةالسدودتصمیمعلىالمتجانسةغیرواالسس

المدنيالهندسة2012ماجستیر

الهندسیةالخصائصعلى"محلیاالمتوفرةللبولیمراتالفیزیاویةالخصائصتأثیرتقییمالحربيمحمدسندسأحمد2190
اإلسفلتیةللخلطات

المدنيالهندسة2012ماجستیر

المدنيالهندسة2012ماجستیربابلمحافظةفيالماءونوعیةاستقراریةتقییممخیفالكریمعبدلیلى2208
المدنيالهندسة2012دكتوراهبابلمحافظةفيالصحیةالمطامرالختیارالبیئیةالمعلوماتبیاناتقاعدةاستخدامجاسمكریمهدیل2217

المدنيالهندسة2012ماجستیرالناصریةفيالريألغراضاالنهرمیاهمعالبزلمیاهمزججدوىحسینیاسرعباس2223

المدنيالهندسة2013ماجستیرالطرقتبلیطفيالرصالذاتیةللخرسانةوالحراریةاالنثناءخصائصتقییماالسديعاجلموسىعلي2306

المدنيالهندسة2013دكتوراهالحدیدیةباأللیافالمسلحةالرصالذاتیـــةالخرسانةخواصعلىألكبریتاتتأثیرمحمودعیسىحمیدرواء2328

الرصذاتیـــةللخرسانةالمیكانیكیـــةالخصائصبعضعلىالمعجلاالنضاجتأثیرالحسنيحارثكطوفایمان2329
المیتاكاؤلینعلىالحاویه

المدنيالهندسة2013ماجستیر

المدنيالهندسة2013ماجستیراأللیافعلىوالحاویةالرصذاتیةالمسلحةالخرسانیةللعتباتالقصقابلیةاألسديمحمدعامرتمارا2369



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٤٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2013ماجستیرالعمیقةالعتباتفيالمتراكبةالتسلیححدیدوصالتسلوكتمثیلناصرحمیدمریم2393

ألیافبمركباتوالمقواةاإلسنادبسیطةالرصذاتیةالمسلحهالخرسانیهالعتباتتصرفالجبوريفالحوحیدمیادة2451
السطحقربالمثبتةالبولیمریةالكاربون

المدنيالهندسة2013ماجستیر

المساحیقخرسانةسقوفتصرفعلىالدقةالمتناهیةالحدیدیةاأللیافأستخدامتأثیرحربيمهديصالح2573
الفعالة

المدنيالهندسة2013ماجستیر

وطبقاتبالبولیمراتالمحسنةاإلسفلتیةللخلطاتاالنعكاسیةالشقوقمقاومـــــةتحسینالكرعاويجبرمحمدیاسر2577
التسلیح

المدنيالهندسة2013دكتوراه

المدنيالهندسة2013ماجستیرالماءنوعیةلتحسینالمیاهتصفیةمحطاتفيكتقنیةالهایدروسایكلونإستخدامالهاشميهاديعلياسامة2585
الرصذاتیةللخرسانةالمیكانیكیةالخواصبعضعلىالعالیةالحرارةدرجاتتاثیرناصرمصطفىصفا2601

الحدیدبالیافوالمسلحة
المدنيالهندسة2013ماجستیر

المدنيالهندسة2013ماجستیرللري(العراق-كوت)الحسینیةقطاعمبزلمیاهصالحیةتقییمالمالكيجاسمعباسلهیب2614

الصحيالصرفمیاهمعالجةلمحطاتالبیئیةاالستدامةمؤشراتلتقویممقارنةدراسةعمرانالكریمعبدسحر2623
العراقفياألوسطالفراتمنطقةفي

المدنيالهندسة2013ماجستیر

المدنيالهندسة2013ماجستیربااللیافعشوائیاوالمسلحةالفعالةالمساحیقحرسانةخواصسمیرمصطفى2672



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المدنيالهندسة2013ماجستیرالهجینیةالعمیقةالمسلحةالخرسانیةلالعتابالالحطيوالتحلیلالعمليالتقصيزغیرغازيمها2718

الرصذاتیةللخرسانةالمیكانیكیةالخواصبعضعلىالرملفيالكبریتاتتاثیرعباسهاشمزینب2758
الصغرمتناهيمیتاكولینعلىالحاویة

المدنيالهندسة2013ماجستیر

والمقواةمربعةفتحاتعلىالمحتویةالوتراتذاتاللوحیةللروافدالقصمقاومةسعةابراهیمخلیلعالء2475
البلیمریةالكاربونبالیاف

المدنيالهندسة2013ماجستیر

الحضریةالمیاهلمنظومةاألستدامةمؤشراتاختیارشاكرقاسمهند3138
دراسةكحالةالحلةمدینة

المدنيالهندسة2014ماجستیر

الیافمنبطبقاتتقویتهامعالفتحاتذاتالخرسانیة-الحدیدیةالمركبةالعتباتسلوكالصفارحسینضرغام3150
االنحناءاحمالتحتالكاربون

المدنيالهندسة2014ماجستیر

المدنيالهندسة2014دكتوراهالبولیمریةالكاربونیةااللیافبمنتجاتالمقواةالمركبةالروافدتصرفجابرعذابماجد3152

بمشبكاتالتغلیفبواسطةالمقواةالمستطیلةالقصیرةالمسلحةالحرسانیةاالعمدةسلوكشحاثةعبدعدنانعلي2802
الحدیدیةالهیاكل

المدنيالهندسة2014ماجستیر

المدنيالهندسة2014ماجستیر(دراسیةكحالةالدبدبةتكوین)الريفياستحدامهاوامكانیةالجوفیةالمیاهدراسةمجیدالدینامالسمیة2804

المدنيالهندسة2014ماجستیرالمتخلفةالمیاهمعالجةفياألمتزازكفاءةتقییمحمیدثامرسیماء2812

المدنيالهندسة2014ماجستیرالمنشطالكاربونمنثابتعمودعلىللمركباتالتنافسياالمتزازكاظمراغبنور2854



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

بشرائحالمسلحبالیومیرالمقودىالحدیدیةاالعتابفيالجانبيالليانبعاجتصرفنجمحامداحمد2875
الكاربونالیاف

المدنيالهندسة2014ماجستیر

المدنيالهندسة2014ماجستیرالمدرجللمطفحالهیدرولیكةالخصائصجاسمعليمحمدسالم2883

بألیافمقواةفتحاتعلىوالحاویةافقیاالمقوسةالمسلحةالخرسانیةاألعتابسلوكحمزةعامرسجاد3000
البولمریةالكاربون

المدنيالهندسة2014دكتوراه

بألیافالمسلحةبالبولیمراتالمستمرةالمقاومةعالیةالخرسانیةلألعتابالقصیةالتقویةهاشمخلیلسالم3011
السطحقربالمركبةالكاربون

المدنيالهندسة2014ماجستیر

المدنيالهندسة2014ماجستیرالعراقفياالرصادیةالمحطاتلبعضاألمطارتسجیالتتحلیلحسینعدنانظالل3032

المدنيالهندسة2014ماجستیرطبیعيرملعلىوالحاویةالمعدلةاإلسفلتیةللخلطاتاألداءتقییمكندوحجوادعمار3050

الموادالهندسة2002ماجستیراالطاربمطاطالنایلونوالیافالمعدنیةاالسالكتالصقفيالمؤثرةالعواملدراسةحسنغازيحیدر177

الموادالهندسة2002ماجستیرالكهروكیمیائيالتشغیلمنظومةفيالتشغیلیةالظروفعلىالسیطرةعليصباحمحمد217

الموادالهندسة2002ماجستیرللموجاتماصةموادتحضیرمحمودكمرحسین102

الموادالهندسة2002ماجستیرالفضاءصناعاتفيالمستخدمةااللمنیوملسائلالحراریةاالستقراریةتحسینمینهلغازيحبیبجمیل118

الموادالهندسة2003ماجستیرللهبمعیقةكمادةالثالثياالنتیموناوكسیدمادةاستخدامدراسةمسلمابراهیمعلي60
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الموادالهندسة2003ماجستیروالسبائكالمعادنبعضسطوحعلىالهیدرازینبخارتاثیردراسةاسودعباسمحسن34

الموادالهندسة2003ماجستیراالتجاهموحدةبالیافمقواةلموادالدقیقةااللیةتحلیلناجيزهیرحنین81

الموادالهندسة2003ماجستیرالكاربیدیةللعددوالفیزیاویةالمیكانیكةالخواصعلىالمؤثرةالعواملدراسةعليطالبمشتاق131

الموادالهندسة2004ماجستیرالعالیةالحرارةلدرجاتالفضاءصناعاتفيالمستخدمةااللمنیومسبائكمقاومةزیادةمحمدمحیسنباسم310

الموادالهندسة2005ماجستیرالخامالنفطضخكفاءةعلىبولیمریةمادةخواصتاثیردراسةعیدانالعزیزعبدطالل380

الموادالهندسة2005ماجستیرالجزیئيللتركیبالثرمودینامیكیةاالستقراریةكاظمفاضلزینب413

الموادالهندسة2005ماجستیربالغمراالكساءخلیفطالبزهیر457

تأثیرتحتبااللیافالمقواةالمركبةالموادمنالمصنوعةللقشریاتالدینامیكيالتحلیلعبیدسلوان483
الصدمیةاالحمال

الموادالهندسة2005ماجستیر

الموادالهندسة2005ماجستیركیمیاويالكهروالطالءخالیافيالكهروكیمیاویةالتفاعالتمحاكاةكحلولخیونكاظم523

المعدنيشبهاألساسذاتالمركبةللمادةالمیكانیكیةالخواصوتحسینتحضیردراسةهاشممظفرأحمد536
( NiAl-Al2O3 )

الموادالهندسة2005ماجستیر

الموادالهندسة2006ماجستیرمساعدةوعواملحراریةكعوازلاألكاسیدبعضاستخدامحسینعليإسراء594
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الموادالهندسة2006ماجستیرمختلفةأوساطفيالكاربونيالفوالذلحمایةجدیدعضويمثبطداودمحمدنوال595

الموادالهندسة2006ماجستیرالكهروكیمیائیةبالطریقةوالخارصینالنحاسمساحیقإنتاججاسمعباسسندس596

الموادالهندسة2006ماجستیرقصیرةبألیافالمقواةالبولیمریةاألرضیةذاتالمركبةللمادةالزحفخواصحسابكاظمفاضللیـنا605

الموادالهندسة2006ماجستیرالناتجةالمركبةللموادالمیكانیكیةالخواصعلىاأللیافتحفیرتأثیرمزعلكریمذوالفقار607

الستخدامهاسیرامیكیةعوازلتصنیعدراسةحسونمحمدفاضل667
الكهربائیةالطاقةنقلخطوطفي

الموادالهندسة2006ماجستیر

الموادالهندسة2007ماجستیرمطاطیةمادةمنالقماشسحبروالتعجناتوتصنیعتصمیمظلیمخشانمهند863

الفیزیائیةخواصهابعضودراسةللجسورتحمیلكوسائدمركبةمطاطیةموادتحضیركاظمعمادعمار886
والمیكانیكیة

الموادالهندسة2007ماجستیر

الموادالهندسة2007دكتوراهالفضاءأنظمةفيشكلهاتستعیدالتيالسبائكبعضاستقصاءعليعبدكاظمعبدالرحیم922

الموادالهندسة2007ماجستیرجدیدةعضویةمثبطاتباستخدامالتآكلمنوالنحاسواأللمنیومالكربونيالفوالذحمایةحمزةفاضلاحمد731

إلطارلألرضالمالمسالجزءخواصفيوتأثیرهاالمطاطیةالخلطاتأمثلیةدراسةعنادهاديموجد744
الصغیرةالمركبات

الموادالهندسة2007دكتوراه



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

محمدالمهديعبدمحمد772
حسین

الموادالهندسة2007دكتوراهالفضاءصناعاتفيالمستخدمzn-niاساسذولنظامالكهربائيالطالءتطویر

الموادالهندسة2007دكتوراهللبولیمراتومثبتهملونهكموادالطبیعیةالصبغاتإضافةبعضعبداالمیرجبارزهیر799

الموادالهندسة2007دكتوراهالنحاس)المعدن/ (األلومینا)السیرامیكترابطوآلیةخواصجاسمعودهأحمد804

ذاتاأللمنیوملسبیكةالمیكانیكیةالخواصعلى( Mg, Li, Zr )السبكعناصرتأثیرسلمانمحمدجاسم807
Al )األساس – Cu )

الموادالهندسة2007دكتوراه

طریقةتحسینخاللمن(8009)األلمنیومسبیكةتحضیرتطویرحولدراسةمنیهلغازيحبیبجمیل838
السطحیةوالمعامالتالسبائكیةوالعناصالتصنیع

الموادالهندسة2008دكتوراه

سبائكوخواصانتاجفي(هیدرایدالمنیوم-لیثیوم)العضويمركبأستخدامدراسةمحسنالزهرةعبدسرى867
لیثیوم-االلمنیوم

الموادالهندسة2008ماجستیر

استربالبوليالمدعمالكاؤولینيالسیرامیكلمادةوالمیكانیكیةالفیزیائیةالخواصدراسةحسینمحمدكاملسرى872
المشبعغیر

الموادالهندسة2008ماجستیر

الموادالهندسة2008ماجستیرعضویةمثبطاتبأستعمالالتآكلمنالملحوماتحمایةحسنراجحأحمد873

الموادالهندسة2008ماجستیراالهتزازاتالمتصاصالوسائدفياستخدامهاودراسةمركبةمطاطیةموادتحضیربریهيجبارعودة874



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

Study of Impregnation Process for Preparation of Short fiberالكاظمعبدرواء883
Reinforced Epoxy Composites for Air Frame Structures

الموادالهندسة2008ماجستیر

الموادالهندسة2008ماجستیرالماءمنالشايوصبغةالكروماوكسیدإلزالةالمنشطالكربونمنمرشحتصنیعمحمدحسینقتیبه920

عليمحمدالحسنعبدمؤید968
زاهد

الموادالهندسة2008ماجستیرالزجاجیةبااللیافوتقویتهبالمطاطالكثافةالعالياثلینالبوليتمتین

الموادالهندسة2008دكتوراهالعالیةالحرارةبدرجاتالمركبةوالموادالخفیفةالفضاءسبائكبعضخواصالصفارلطیفنبیل973

الموادالهندسة2008ماجستیرالمحاكةأألنسجةذاتالمركبةللمواداتجاهینفيألزحفدراسةحسنناجيوسام993

الموادالهندسة2008ماجستیرألمغنیسیومأوكسیدباستعمالألوقودحرقمراجلفيألحاصلبألفنادیومألتآكلتثبیطالمحسنعبدمحمدزینب1016

الموادالهندسة2008ماجستیرالحرارياإلشعاعمنللحمایةانتقائیةصفةذاتسیرامیكیةبموادالزجاجطالءمهديعليمحمدمساعد1039

الموادالهندسة2008ماجستیرالخواصمتدرجة(السلیكونكاربید–المنیوم)مادةأداءوتقیمتحضیرراضيهاشمصفاء1068

الموادالهندسة2008ماجستیرالمحليالرملمعالیم-الصودازجاجمنسیرامیكیةمرشحاتتصنیعوهیبزهیرنوفل1070

األصليموقعهفيلمركبالعمليالتحلیلسلمانجمعةأوهام1080
ن   سیلكو _أأللمنیوم)ألیوتكتكلسبیكة

الموادالهندسة2009ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكیةالخواصبعضعلى(UV)البنفسجیةفوقواألشعةالحرارةدرجةتأثیرمحمدرزاقمحمد1089
PVCمنمصنوعةألنابیب

الموادالهندسة2009ماجستیر

الموادالهندسة2009ماجستیر(NR)لمطاطالفیزیائیةالخواصعلىالنباتیةالمستخلصاتبعضتأثیرعبیدمسارنجم1092

الموادالهندسة2009ماجستیراالحتكاكيالبلىمقاومةألغراضمركبةبولیمریةموادتحضیرهادينعمةاحمد1097

فيتضحیةكأقطابالمحضرة(مغنیسیوم-زنك-االلمنیوم)لسبائكالتآكليالسلوكتقییمكلیففالحضحى1112
الكاثودیةالحمایة

الموادالهندسة2009ماجستیر

الموادالهندسة2009ماجستیراالحتكاكموادصناعةفياأللیافوالراتنجاتمحتوىدراسةعبدعدنانعبیر1152

الناقلةاألحزمةفيللهبمقاومةمركبةمطاطیةموادخصائصودراسةتحضیرحبیبعباسصالح1180
المعاملفيالساخنةللمنتجات

الموادالهندسة2009ماجستیر

الموادالهندسة2009ماجستیركهربائیةكعوازلسیرامیكیة-زجاجیةوزجاجیةمركباتتحضیرحسنناجيمحمد1206

-7075األلمنیومسبیكةخواصعلىالحراریةوالمعاملةالبورون،الزركونیومتأثیرعبدالسادةعباسشیماء1506
T6

الموادالهندسة2010ماجستیر



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكیةالخواصوالمجهریةالبنیةعلىألخلطوأالحتكاكلحاممتغیراتتأثیراهللاعبدالخضرعبدساجد1520
T651-6061األلمنیوملسبیكة

الموادالهندسة2010ماجستیر

الموادالهندسة2010ماجستیراالنزالقیةالسباكةبتقنیةالبورسیلینایتمنسیرامیكيمرشحوصفوتصنیعجرمطسلمانمرزةمروة1293

الموادالهندسة2010ماجستیرالمحلیةاألولیةالموادبعضمنالمصنعالفلدسبارخواصودراسةتحضیرالحسناويهاشمعليانسام1401

الموادالهندسة2011ماجستیرالسیرامیكیةالصناعةفيالحصىترسباتتقییمهدوّ مجیدكاظمعلیاء1516

البنیويوالتعدیلالبلوريالتنعیمجاسماألمیرعبدطالب1517
سلیكون-االلمنیوملسبائك

االیوتكتیكيوفوقاالیوتكتیكي

الموادالهندسة2011ماجستیر

الموادالهندسة2011ماجستیرالمقیدةالمقاومةالعالیةالمسلحةالخرسانیةللبالطاتوالتشققألجفافياالنكماشمحمدجبارعباس1518

الموادالهندسة2011ماجستیرالساندویجأنابیبألغراضمشبعالغیرالبولیسترمنمركبةمادةالفتالويعبدمحسنمیثاق1531

محمدهاديحسنبراء1536
ألخاقاني

معدنیةمركبةمادةودراسةتحضیر
المساحیقمیتالورجیاتقنیةبإستخداماأللمنیوممنأساسذات

الموادالهندسة2011ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

بةاسطةالطالءستایرین-بیوتادین-االكربلوتزیللدائنعلىكهربائیاالنحاسطالءبرهانكریمسلسبیل1553
الالكهربائي

الموادالهندسة2011ماجستیر

الموادالهندسة2011ماجستیرجدیدةمركبةلموادوالترایبولوجيالمیكانیكيالسلوكدراسةالرضاعبدمحمدرسل1570

الموادالهندسة2011ماجستیربروبیلینالبوليلمادةالمیكانیكیةالخواصبعضعلىالحقنمتغیراتتأثیردراسةالجباويكریمنورعماد1573

الموادالهندسة2011ماجستیرالسیاراتصناعةمجالفيالضوضاءإلخمادمركبةمطاطیةمادةتصنیعشیرهفوزيأحمد1614

واأللمنیوم-األلمنیوملوصالتوالخلطباالحتكاكللحامونظريعمليتحلیلنباتمظهرسجى1624
نحاس-األلمنیوم

الموادالهندسة2011ماجستیر

الموادالهندسة2011ماجستیراالحاديالبثقعملیةفيالكثافةواطئاثلینلبوليالمعایرةلمنطقةعددیةمحاكاةالسعدياحمدشهاباحمد1726

راهيســواريحیدر1729
الَكرعـــاوي

اإلخـمادأوســاط,الســبكتـأثیرعناصر
(Al-Mg-Si)لسبیكةمحددةخواصعلىالحراریةوالمعامالت

الموادالهندسة2011ماجستیر

الموادالهندسة2011ماجستیرمختلفةرابطةموادباستخدامالمصنعةالتجلیخألحجارالمیكانیكیةالخواصدراسةحمزةهاديأسیل1742

الموادالهندسة2011ماجستیرالمساحیقمینالورجیابتقنیةالمحضرةااللمنیومبرونزاتمنسبیكةتشغیلقابلیةدراسةعزیزحمزهحسین1753

الموادالهندسة2011ماجستیرالوظائفمتدرجةسیرامیكیةمتراكبةمادةخصائصودراسةتحضیرطعمةعليرؤى1846
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٥٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الموادالهندسة2012ماجستیرسیلیكون-المنیومالیوتكتكبعدلسبائكالمشغلةاالسطحخشونةمتغیراتدراسةحسانيالواحدعبدایالف1832

لألنابیببهامضحیهكأنودات(زنك–األلمنیوم)خصائصعلىالقصدیرتأثیرنباتناصرجنان1858
بابلمحافظهفيالنفط

الموادالهندسة2012ماجستیر

(اكریلیتمیثامثیلمونووبوليستایرینبولي)خصائصلتعدیلكاماأشعةاستخدامالحمزةعبدماجداحمد1915
االحیائيالتحلل

الموادالهندسة2012ماجستیر

للبوليوالمیكانیكّیةألفیزیائّیةألخواصبعضالتمرعلىنوىتأثیرٕاضافةدراسةطعمةعليسرى2032
والكاؤولینأسترغیرألمشّبع

الموادالهندسة2012ماجستیر

(نیكل-ألمنیوم-نحاس)لسبائكأالنزالقيالجافوالبلىالتآكل،المجهریةالبنیةدراسةحمزةصافياسیل2698
نحاسأساسذاتالشكلذاكرة

الموادالهندسة2013ماجستیر

علىPPبروبیلینالبوليمادةحقنمكائنفيوالساخنةالباردةالقوالبتأثیردراسةمنیرمحمدرؤى2725
الطبیةللمحاقنوالتركیبیةالمیكانیكیةالخواصبعض

الموادالهندسة2013ماجستیر

لسباكةالمجهریةوالبنیةالمیكانیكیةالخواصعلىوالحلطباالحتكاكمعالجةتاثیرویسحسینمحمدعالء2767
سلیكون-االلمنیومالمسبوكة

الموادالهندسة2014ماجستیر

الكهرباءالهندسة2010ماجستیرAWRCADباستخداماألمامیةالتغذیةذوقدرةمكبرمحاكاةحسونيشعبانعلي1542
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الكهرباءالهندسة2010ماجستیرالمویجيالتحویلباستخدامالفیدیوضغطذهبتومانأحمد1504

الكهرباءالهندسة2011ماجستیرDS-CDMAتقنیةفيالخطيالمعتمدغیرالمركباتتحلیلخوارزمیاتأداءدراسةشبرجعفرعبدمحمدمفاز1737

النطاقعریضةالالسلكیةالواسعةالموجةلتقنیةالزمانيالمكانيالكتليالترمیزتصمیمسعیدنوريرسل2508
المنفصلةالتحویلمویجاتباستخدام

الكهرباءالهندسة2013ماجستیر

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرللبرمجةالقابلةالبواباتمصفوفةباستخدامBCHالخطأتصحیحشفرةبناءالسادةعبدفاضلحیدر2567

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرالالسلكیةاالستشعارشبكاتبأستخدامالزجاجيأتمتـــةالبیتنــظاممــوسىعــمرانعــالء2568

الكهرباءالهندسة2013ماجستیرالالسلكیةاالتصاالتنظمفيالمكثفالتوریويالترمیزذاتاالشاراتتنفیذرزاقازهرمحمد2639

المشفرالمتعامدالترددتقسیماتمازجالمنفصلةالمویجاتتحویلنظاماداءتقییمشاكرطاللضفاف2732
العالیةالسرعةذاتللتطبیقات

الكهرباءالهندسة2013ماجستیر

تقنیاتالىباالستناداالبعادثالثيالتحویلباستخدامامنةالسلكیةوصالتتصمیممنیرالرسولعبدعمار3074
الرقمیةاالشارةمعالجة

الكهرباءالهندسة2014ماجستیر

االلكترونیةالصحةعلىاعتماداالحقیقيبالزمنبعدعنالمرضىانذارمراقبةرمضانجاسمعلي3117
الالسلكیةالتحسسوشبكاتالخلویةالصحة/العنكبوتیةالصحة/

الكهرباءالهندسة2014ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

عبدالعاليعبدمحمد2806
الكاظم

الكهرباءالهندسة2014ماجستیرOFDMنظامفيخطيالغیرالتضخیمتاثیراتتحلیل

الطبیةللتطبیقاتالسمعیةالمائیةالعالمةكزارالجلیلعبدهبة2839
هجینتحویلعلىاعتماداً 

الكهرباءالهندسة2014ماجستیر

مازجنظامفيالمتعامدةالترددتقسیماتمازجلتقنیةالمتشاكهالبصريمحاكاةعبدعليرزاقمیاسة2932
ألموجيالطولتقسیمات

الكهرباءالهندسة2014ماجستیر

الكهرباءالهندسة2014ماجستیركبیرةلمزرعةبعدعنذكيالسلكياتصالطریقعنوالمراقبةاالتوماتیكیةاالدارةعليمحمداحمد2933

وللبرمجةالقابلةالبواباتمصفوفةعلىباالعتمادالحیویةاإلشاراتوتصنیفمعالجةحمیدصالحسعد2942
الكمیةالعصبیةالشبكات

الكهرباءالهندسة2014ماجستیر

الكیمیاویةالهندسة2014ماجستیرالدباغةمیاهمخلفاتمنللكرومالكهروكیمیاويالترسیبسلیمانمحمدمعتز3051

المیكانیكالهندسة2001ماجستیرمحوريتدفقذاتالثابتالریشصفبعملالتنبؤونمذجةالهوائيالدینامیكيالتصمیممدلولعبودينصیر250

المیكانیكالهندسة2002ماجستیرالحراریةالناحیةمنالشوطرباعيبالقدحیعملمحركتصمیمجوادحسنلیث89

المیكانیكالهندسة2003ماجستیرالمركبةالتبریدمنظومةجاسمالحسینعبدضیاء38
المیكانیكالهندسة2003ماجستیرتایذةمضخةواقعةخاللالمائعلخواصالریاضیةالنمذجةرحیمراقمساهر28

المیكانیكالهندسة2003ماجستیرالغازيالتوریینریشبینالجریانحساباتحسینعليرنا97



كلية اهلندسة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكالهندسة2003ماجستیرمحورهاحولمتناظرةصوتیةفوقهواءأخذةتصمیمحلواصكاظمحسین35

المیكانیكالهندسة2004ماجستیرالدرفلةعملیةفيجسمینبینالحرارةانتقالجباریوسفمحمد251

المیكانیكالهندسة2004ماجستیربالهواءمبردةتوربینریشةخاللالحراريالتوزیعنمذجةحسینعلينجالء316

Developing Turbulent Flow and Heat Transfer through Ducts ofابراهیمنعمانعلي347
Rectangular and Circular Cross Section

المیكانیكالهندسة2005ماجستیر

المیكانیكالهندسة2005ماجستیرمزعنفةحراریةمغاطسألنظمةعددیةوتجریبیةدراسةعليحسنفاروق394

-الهیدروجینعلىتعملالتيالوقودتحلیةالثرمودینامیكيللتحلیلمودیلتطویراالمیرعبدرشیدقصي420
االوكسجین

المیكانیكالهندسة2005ماجستیر

الكرویةالمتماثلةالنحیفةللقشریاتمحوریاالمتناظرالحرلالهتزازنظريتحرياالمیرعبدحسیننوال456
المفلطحة

المیكانیكالهندسة2005ماجستیر

المیكانیكالهندسة2005ماجستیرالمتناظرةغیرالحلقیةللزعانفالمثلىاالبعادمرزوكنوريصفاءعلي463
المیكانیكالهندسة2005ماجستیرمائلةمستویةصحیفةفوقوالقسريالحرالمركبالحراريالحملخلفاالمیرعبدفواد570
المیكانیكالهندسة2006ماجستیرالمركزمتحديأفقیینأنبوبینبینالحرالحملبواسطةالحرارةانتقالالسادةعبدفیصلمشتاق572

المیكانیكالهندسة2006ماجستیرساكنحملإلىالمعرضهالمقواهالصفائحلتراكیبالمثاليالتصمیمصیهودعليمحمد662
الخواصذاتالمتطاولةالمحورالمتناظرةللقشریاتالحرلالهتزازنظریةدراسةعبیدجوادمحمد663

الجدراننحیفةالمتشابهة
المیكانیكالهندسة2006ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكالهندسة2006ماجستیرصغیرةتثلیجلمنظومةالعابرةلالستجابةوالعمليالنظريالتحلیلجلهامحمودزهره689
المیكانیكالهندسة2006ماجستیرثابتحراريفیضعلیهمسلطمحددوسطفيالالمتوازنالحراريالتوصیلعبدجبارحسنین715

A Modeling Study of Oscillating Flow in Pressurized Pipingجاسممحمودالكریمعبد745
System

المیكانیكالهندسة2006ماجستیر

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرالخواصطریقةباستخدامالمنحنیهللعتباتالكبیرةاالنحناءزاویةذوالسلوكفاضلزهیرعصام822

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرسائل-سائلالطورثنائينظامفيالجریانتحلیلحمزةاألمیرعبدظافر823

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرواحدبمستويالمرنةاآللياألنسانلذراعوالسیطرةالنمذجةحسینتركيمصطفى842
المیكانیكالهندسة2007ماجستیربالشرارةیعملداخلياحتراقلمحركاالحتراقخصائصلتغیرعددیةدراسةحاجمفاضلانتصار871
المیكانیكالهندسة2007ماجستیرترنحيمخمدألمحتواةعلىالمزدوجالبرمذاتالصناعیةأألقماردینامیكیةتحلیلیوسفحسینمحمدعلي907

المیكانیكالهندسة2007ماجستیرذاتيقصورأحمالتأثیرتحت(GTX)طائرةجناحلمنشأاألمثلالتصمیمإستبیانمحمـدنـزارنوفـل914
USING OF UNIT CELL METHOD  IN MICROMECHANICALاسماعیلعليمحمدلؤي787

STRESS ANALYSIS OF  FIBER - REINFORCED COMPOSITE
BEAM

المیكانیكالهندسة2007ماجستیر

مهتزةاسطوانةعلىمتعامدبشكلالمارالمائعوجریانالحرارةالنتقالالعدديالتحلیلحمزةغاويمحسن795
بجساءة

المیكانیكالهندسة2007ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكالهندسة2008ماجستیرالمسامیةاألوساطفيبالتوصیلالحرارةالنتقالوعملیهنظریهدراسهجاسممحمودحسین1027
المیكانیكالهندسة2008ماجستیرانبوبخاللمائعجریانوالحرارةالنتقالوعملیةنظریةدراسةالستارعبدسوسن1030
وعملیةنظریةدراسةعوضالستارعبدسوسن1130

انبوبخاللمائعجریانوالحرارةالنتقال
المیكانیكالهندسة2008ماجستیر

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرالكهربائيالحثأفرانعلىوتطبیقهمادینامیكيوستاتیكيحالةمخّمنيدراسةجـالبوالـيحـازم1120
التزییتذاتالمحوریةاالنزالقیةالمسانداستقراریةعلىالشطبتأثیردراسةإبراهیمفاضلعباسلقاء1165

الهیدروداینمیكي
المیكانیكالهندسة2009ماجستیر

كاظمالمنعمعبدأمیر1210
عباس

المیكانیكالهندسة2009ماجستیرحلقیینمخمدینباستخدامالمزدوجالبرمذاتالفضائیةالمركبةدینامیكیة

المیكانیكالهندسة2009ماجستیراليذراعحركةعلىللسیطرةالصوریةالمعلوماتاستخداماحمدحمیدصبحيفراس1212
متطابقةغیرالمقعدیةللمساندالحراریةالخصائصعلىالسطحیةالخشونةتأثیركاظممحمدمصطفى1276

المحاور
المیكانیكالهندسة2010ماجستیر

المیكانیكالهندسة2010ماجستیرالغازیةالتوربینیةللمحركاتالسیطرهنظامتصمیمكاظمنعمهناجحمحمد1277

المیكانیكالهندسة2010ماجستیركهربائیةوحدةلتبریدوعملیةنظریةدراسةحمیدحكمترفل1346

لمحركالملوثاتوٕانبعاثاداءعلىالدیزلمعالهیدروجینخلطلتاثیرعملیةدراسةالحسناويالهاديعبدنبیل1416
واحدةاسطوانةذاتاالشواطرباعيبالضغطاشعال

المیكانیكالهندسة2010ماجستیر
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

عبیسخضیرأوراس1498
الجنابي

المیكانیكالهندسة2010ماجستیرالصوتيفوقالجریانفيالطائرالجسمرأسشكللتأثیرالحسابیةالدراسة

عباسخضیریاسنغم1576
المعموري

المیكانیكالهندسة2011ماجستیرالشمسیةالطاقةباستخدامالهواءتسخینمنظومةأداءودراسةبناءتصمیم

المیكانیكالهندسة2011ماجستیرمضطرببتزیتتعملالتيالمحاورمتطابقةغیرالمقعدیةللمساندالمرنالتشوهتاثیرغنينوريسؤدد1882

المیكانیكالهندسة2011ماجستیروالمتموجةالمستقیمةاالضالعباستخداماالضطرابيجریانفياالعاقةتقلیلالفتالويحسیننور1492

المیكانیكالهندسة2012دكتوراهالتمورعصیرمنالحیوياألیثانولتحلیلوانتاجابراهیمقحطانعدنان2262
والغطاءالدافعةبینالتفاعلمنالناتجةالدینامیكیةللتاثیراتونظریةعملیةدراسةعجیلحمیدوسام1835

المركزيالطردمضخةفيالحلزوني
المیكانیكالهندسة2012ماجستیر

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرالثقیلةالعرباتعلىالكبحقوةلتقلیلدراسةمحموداكرماوس1868

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرعموديانبوبخاللالطورثنائيلجریانالحرارةأنتقالتحلیلجابرمحمدمصطفى1929
المیكانیكالهندسة2012ماجستیرالمایكرووفتقنیةباستحدامالعراقيالتمرنوىمالعضويالوقودانتاجمهديعباسنور1969

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرالهیاكلتزازھامنالمتولدةالطاقةوتحویلحصاداغافتاحمحمدطهمثنى2105

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرالنفاثاالصطدامبواسطةساخنةصفیحةلتبریدونظریةعملیةدراسةنعمةحمزةعلي2124
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

DEVELOPING  ROADحسنعبیسنزار2133 – BUMP SYSTEM FOR GENERATING
USABLE ENERGY

المیكانیكالهندسة2012ماجستیر

كاظمعالءمصطفى2162
القزویني

المیكانیكالهندسة2012ماجستیرالحقیقيالزمنمتحسستقنیةباستخداماالنبوبفيالطورینذوالجریانوقیاسمراقبة

مالعباسعمادمصطفى2305
اهللا

الصفیحةتشكیلعملیةفيالشكلمتغیرلقالبالتحلیلوبالحاسوبالمعانالتصمیم
المعدني

المیكانیكالهندسة2013دكتوراه

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرالمتاهیهاالشكالذاتالتسربمانعاتخاللالجریانتسربتنبؤحمزةعبداهللانهاد2320
المیكانیكالهندسة2013ماجستیرأفقيأنبوبفيسائل-غازالمتقطعللجریانعددیةوعملیةدراسةغبنكریمزینب2344
درجةإلىالوصولدونعموديأنبوبخاللالطورثنائيلجریانونظريعمليتحلیلهاشمالواحدعبدنورا2357

الغلیان
المیكانیكالهندسة2013ماجستیر

المحاورمتطابقةغیرالمرنةالطبقةذاتالمقعدیةللمسائلهیدرودینامیكيثرموتحلیلصاحبمحمدمرتضى2403
عالیةسرععندالمفقعبالزیتتعملالتي

المیكانیكالهندسة2013ماجستیر

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرالحلةمدینةفيهوائيتوربینلریشةالهیكليالتحلیلرؤوفثائرفراس2518

المیكانیكالهندسة2013ماجستیرجورنيخفاقةباستخدامNACAOO12لجنیحاالیرودینامیكیةالخواصتحسیندراسةكاظمكریمحنان2522
المیكانیكالهندسة2013ماجستیرالمركزيالضاغطفيلظاهرةالجیشانونظریةعملیةدراسةهاشمحیدررشا2524

المیكانیكالهندسة2014ماجستیرالدقةمتناهیةموائعباستخداممسخنانبوبفيالحرارةانتقالتحسینعطشانالكریمعبدنورس3119
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األمانة العامة للمكتبة املركزية /  النظم اآليل٦٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

المیكانیكالهندسة2014ماجستیرالمقطعمتماثلةمختلفةألشكالاالبعادالثالثیةالبثقلعملیةوالعمليالنظريالتقییمحسینولیداحمد2908

المیكانیكالهندسة2014ماجستیرالفلترةمعالعملیاتغرفةخاللالهواءجریانتوزیعدراسةعبدعليفلیححسن2935

المیكانیكالهندسة2014ماجستیراالجهادثنائیةبموائعالمزیتهالمطاوعةالمقعدیهللمساندالحراريالتحلیلدحامبرازرؤى2941

البنزینخالئطبوقودیعملبالشرارةاشعاللمحركالملوثاتوانبعاثألداءعملیةدراسةوبدانكاظمسعد3015
الحیويواالیثانول

المیكانیكالهندسة2014ماجستیر

المیكانیكالهندسة2014ماجستیرطویلةزمنیةلمدةدینامیكیةاحمالتاثیرتحتالملتویةالحباللتركیبدینامیكيتحلیلنعمةعليریهام3040

المیكانیكالهندسة2014ماجستیرالسكینیهالحافهذاتالتسربلمانعاتالحركيالتحلیلرمضانثجیلعلي3041

المیكانیكالهندسة2014ماجستیراالداةمسارتولیدمعالشكلحرسطحنمذجةعليعبدساميرنین3052



هندسة المواد
)معادنال- المعدنيةال(



املوادندسة هكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٦٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

السیرامیكالموادهندسة 2014ماجستیرتحضیر و توصیف سیرامیك الكوردیرایت من الكاؤولین العراقي والمغنسایتزینب جواد كاظم2918

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیرالخواص البصریة والكهربائیة لمسحوق اوكسید النحاس على ارضیة زجاجیةریام عماد جدعان2773

تقییم اداء االسفلت المعدل باستخدام مسحوق محلفات االطارات لتطبیقات منتظر محمد حسین2780
العراق

الالمعدنیةالموادهندسة 2014ماجستیر

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیرتحضیر مادة مطاطیة مركبة لغرض تصنیع حشوة كورمهیمن ثامر نعمة2782

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیرتحضیر الوالستونایت من مواد خام محلیةمحمد مثم عبید2826

زینب عبد الرحیم عبد 2829
الحسن السعدي

دراسة التصرف الریولوجي والمیكانیكي والحراري لخلیط البولي بروبلین مع 
مخلفات ما قبل الحقن باتجاه استخدامه إلنتاج المحاقن الطبیة

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیر

) ودراسة خواصهم استخالص ومزج الشیتوزان مع البولي (مثیل میثااكریلیتسرى فاهم عباس الخفاجي2895
الفیزیوكیمیاویة 

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیر

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیرتحضیر ودراسة تأثیر اضافة البولي بروبلین الى نشأ الذرة الملدن أنوار قاسم سعید2930

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیردراسة مترا كبات اوكسید األلمنیوم واوكسید الزركونیوم النانویهإیالف مزهر هادي 2944



املوادندسة هكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

تأثیر الهیدروكسي ابتایت على بعض الخواص المیكانیكیة لمواد حشوات أنس كریم حسین2984
االسنان

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیر

تحسین خصائص سمنت البروشایت الحیاتي المحّضر بواسطة دقائق نانویة محمد ستار راضي3060
من الهایدروكسي أبتایت 

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیر

دراسة تأثیر الجزیئات النانویة على الخصائص  المیكانیكیة والفیزیائیة للبولي  زهراء عمران موسى2822
أثیلین منخفض الكثافة

الالمعدنیةهندسة المواد2014ماجستیر

المعادنهندسة المواد2013ماجستیر٤٢٠دراسة تاثیر عوامل التشغیل الكیمیائي للفوالذ المقاوم الصدا نسرین داخل فهد2742

حسین علي علوان2744
االدارة الهندسیة الصناعیة لدراسة وتحسین بعض الخواص المیكانیكیة 

المعادنهندسة المواد2013ماجستیرنقل الطاقة الكهربائیةوالفیزیائیة السالك
تأثیر المعامالت الحراریة وعناصر السبك       (الفضه،الكادمیوم) على احالم خامد جاسم2771

مغنیسیوم)-نحاس-خواص سبیكة   (ألمنیوم
المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

-الذكیة نیكل تیتانیوم تحسین خواص السبیكة امجد رعد جاسم2897
المستخدمة في األسنان

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

المعادنهندسة المواد2014ماجستیرالتآكل والسیطرة على التآكل في مصانع االغذیةسارة كریم نایف2909



املوادندسة هكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2910
رؤى حــاتم هـــاتف

٣١٦Lاالوستنایتيتحسین مقاومة األكسدة والتآكل الحار لسبیكة الفوالذ 
المترسبة بالكروم والسلیكون

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

تأثیر إضافــة دقائق الكرافــیت وكاربید السیلیكون على الخــواص المیكانیكیة اسراء عدنان نجم2922
والتشــغـیلیة لمواد مـركــبة  ذات أســاس من األلــمـنـیـوم

المعادنالموادهندسة 2014ماجستیر

زنك ٢٥–دراسة تأثیر المنغنیز والتیتانیوم على بعض خواص سبیكة نحاس هدى عباس خیر اهللا2927
المنیوم ذاكرة  الشكل٤–

المعادنهندسة المواد2014دكتوراه

والتشغیلیة لسبیكة االلمنیوم تاثیر اضافة الكرافیت على الخواص المیكانیكةحیدر عبد الحسن 3049
برونز

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

باستخدام مستخلص نبات الشنان Al-Mg-Siدراسة تثبیط تأكل سبیكة وئام محمد مسلم3088
بأوساط مختلفة  

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

) مع فوالذ AISI 304Hعدیم الصدأ (لحام معادن غیر متشابهة فوالذ خالد مطشر عبد عمیش3143
)Nd:YAG) بلحام اللیزر النبضي نوع (DINSt33منخفض الكاربون (

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر



املوادندسة هكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

تحسین الخواص المیكانیكیة ومقاومة التآكل لملغم االسنان باستخدام دقائق منار عساف مفتاح الكناني3170
اوكسید الزنك واوكسید التیتانیوم

المعادنهندسة المواد2014ماجستیر

المعادنهندسة المواد2014ماجستیرتحضیر ودراسة سبائك متدرجة الوظائف ذات اساس من االلمنیومهبة عماد جواد2778



العلوم
–فيزياءال- حاسباتال(

)علوم الحياة–يمياءالك



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٤

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

166
إسراء عدنان مهدي 

الوائلي 
تصمیم ومحاكاة نظام لمعالجة الصور 

الحاسباتالعلوم2001ماجستیر( التشفیر والترمیز )
الحاسباتالعلوم2002ماجستیرعقدة جینیه لتجزيء الصوراحمد خلفه عبید138

الحاسباتالعلوم2002ماجستیرشبكة عصبیة للتسییر الموزع المتأقلم في شبكات االتصاالتعلي كاظم ادریس236
الحاسباتالعلوم2002ماجستیرضغط الصور الملونة باستخدام التحویل المویجيسهاد احمد علي171
الحاسباتالعلوم2003ماجستیرنظام الخفاء الصورة الملونة داخل صورة ملونةهبة محمد جعفر17

الحاسباتالعلوم2003ماجستیرنظام هجین باستعمال تحویل المویجة في الشبكات العصبیة لتصنیف الصورصالح مهدي صالح18

الحاسباتالعلوم2003ماجستیرالتردادات للشبكات الالسلكیة باستخدام الخوارزمیات الجینیةتخصیص واثق لفته عبد علي90

امیر  خضیر حسین446
اعتماد خوارزمیة التربیعات الصغرى الخطیه والكاوسیة في تحدید الحافات في الصور 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرالرقمیة

سماهر حسین علي448
برمجیة لتصنیف كیانات الصور الجویة وصور االقمار االصطناعیة تصمیم حقیبة 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرباستخدام البرمجة المرنة
الحاسباتالعلوم2005ماجستیر١،٦٤٢٦استخالص قوانین استنتاجیة من قواعد البیانات باستخدام البرمجة المرنة مهدي عبد سلمان449

الحاسباتالعلوم2005ماجستیراستخدام تقنیة التحویل الموجي والشبكات العصبیة لتمییز المتكلمعلي یعقوب یوسف453

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرضغط سالسل الحامض النووي باستخدام المطابقة الكلیة والتقریبیةمحمد عبید مهدي468
الحاسباتالعلوم2005ماجستیرعلى الخطاتقویم انظمة الترمیز الترابطي للسیطرةضمیاء عباس حبیب162



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

396
حوراء عادل نوري 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیرمحاكاة نقل البیانات عبر قناة التردد العاليالشاله

ایناس حمود محسین466
تصمیم ومحاكاة حاسوبیة لمرمز اشارة كالمیة باالعتماد على تقنیة اثارة التنبؤ الخطي من 

الحاسباتالعلوم2005ماجستیربالتركیبنوع التحلیل
الحاسباتالعلوم2005ماجستیرنظام مقترح لخلط االشارة الضوئیة باستخدام تقنیات محوالت المویجةلمیس حمود محسین467
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرEmbedded Zerotreeبأستخدام خوارزمیة DCTضغط معامالت أسعد نوري هاشم 580
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرو الخوارزمیة الجینیةHuffmanخوارزمیة هجینة لضغط البیانات بأستخدام أزهر رزاق هادي 576
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرفي مجال التخطیط الحضريGISتصمیم نظام المعلومات الجغرافیة      آمنة عطیة داود587
الحاسباتالعلوم2006ماجستیربیزین العصبیة لتصنیف الصور الطبیةشبكة هضاب خالد عبیس 588
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرضغط ملفات الفیدیو باستخدام تقنیة تحویل الجیبي المتقط وفاء حسن علوان 617
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرإخفاء صوت داخل صورة ملونةشیماء عبد الحمزه 626

الحاسباتالعلوم2006ماجستیرنظام ضغط الصورباستخدام تقنیتي تحویل المویجة والمتنبأ        إشـراق مـرزه حسـن650
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرنظام اخفاء صور مقترح یعتمد على مصفوفة الخلط لتقنیة تحلیل العناصر المستقلةناطق مطشر عبدعلي 666

الحاسباتالعلوم2006ماجستیرتصنیف الصور باستخدام تقنیات الحساب المرنأنوار جعفر موسى702
الحاسباتالعلوم2006ماجستیرتصمیم منظومة استحصال استنتاج معتمدة على الوكیلهیفاء طالب حسین708
الحاسباتالعلوم2007ماجستیرنظام الوكیل المساعد  لتقنیة اإلخفاءنه وین نجاة محمد746

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرندى جاسم حبیب1442



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

تصمیم وتنفیذ برنامج لمخططات السیطرة النوعیة

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرتطویر تقنیة محاكاة حاسوبیة لنمذجة مشاكل التصنیعحوراء شریف حمزة1450

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرامن الملفات ضد عدوى الفیروسمحمد حسین جواد1470

1474
وضاح رزوقي عبود 

بیعي
تصنیف األراضي الزراعیة في بیانات نظم
الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالمعلومات الجغرافیة باستخدام شبكة عصبیة

زینه حسین خلیل1475
وتحویل جیب التمام yIQضغط الصور الكسوري الهجین باستعمال الفضاء اللوني 

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرالمتقطع
الحاسباتالعلوم2010ماجستیرGISتنفیذ خوارزمیة عامة  إلزالة الضوضاء من صور حازم جلیل حسن1497

1505
عالء الدین عباس 

الحاسباتالعلوم2010ماجستیرطریقة مقترحه إلكتشاف بعض البرامج الخبیثة التي تصیب الهواتف الذكیةعبد الحسن

زین صالح حسین1514
تحلیل ومقارنة بین نماذج مختلفة لطوابیر االنتظار

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرألغراض نظام أدارة المطارات

1579
فرح محمد حسن عبد 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتمییز الوجه باستخدام التحلیل الممیز للعزوم المضببةالحسین
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصمیم وتنفیذ وكیل لمراقبة وتقییم شبكات الحاسوبمؤید نجم عبداهللا1581
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرنظام التدقیق االلكتروني المعتمد على الوكیل الدارة الجودة في التعلیم العاليصبا محمد حسین1600
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصمیم نظام تصنیف وتمییز البصماتصفا سعد عباس 1602



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

المرعب
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتطبیق خوارزمیة تحدید وتمییز العقد الشیطانیة في شبكات التحسس الالسلكیةحسین محمد سلمان1606

صابرین علي حسین1625
السیطرة على مركبه ذاتیةالحركة باستخدام 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیرجینیه مضببهأدات 
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصمیم وتنفیذ نموذج نظام وكیل تنقیب البیاناتجنان علي عبد1629

1653
سوسن هادي عبد 

الحاسباتالعلوم 2011ماجستیرنظام مقترح لتقییم أداء الموظفالمنصوري
الحاسباتالعلوم 2011ماجستیر snortتصنیف الحزم لتحسین نظام انیس محسن هادي 1757

محسن  حسن حسین 1785
بناء نموذج محاكاة  لتحسین استخدام شبكة السكك الحدیدیة في العراق 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیركربالء)- ( حالة دراسیة لخط بغداد 

الحاسباتالعلوم2011ماجستیراستهالك الطاقة في الشبكات الخاصةبروتوكول جدید لتوفیر بشار جعفر عباس1788
الحاسباتالعلوم2011ماجستیرتصنیف الصور الكسوریة في بیانات نظم المعلومات الجغرافیةفراس صبار مفتن1815
الحاسباتالعلوم2011ماجستیربناء انموذج حاسوبي لتقییم اداء التعلیمرافع طارق ابراهیم1818
الحاسباتالعلوم 2011ماجستیر طریقة مطورة لضغط الصوت لتطبیقات الوسائط المتعددةاسامة یونس فاضل 1759
الحاسباتالعلوم2012دكتوراهتصمیم نظام ذكي للتنقیب عن البیانات باستخدام قواعد االقترانسماهر حسین علي1879

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرتحسین خوارزمیة األستقراء الموجهة صفاتیًا كإحدى خوارزمیات   تعدین البیانات مازن كاظم حمید1901
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1955
سمراء عدنان عبد 

مسلم
منع انتحال العنوان المادي في الشبكة الالسلكیة ذات السیطرة المركزیة باستخدام برمجة 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرOPNETالـ 

زینب عبد اهللا جاسم1989
))ألمنیة بروتوكول االنترنت السادس  AESتطویر نظام التشفیر المتقدم القیاسي 

IPv6الحاسباتالعلوم2012ماجستیر

1994
ایالف جبار عبد 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرمحاكاة خلط االشارة الصوتیة باالعتماد على خوارزمیات محول متعدد المویجةالرزاق

2102
احمد صامت حاتم 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرنظام وكالة إلیجاد مسار التوجیه األفضل في شبكات الحاسوبألدعمي

2125
بهیجة خضیر شكر 

الحاسباتالعلوم2012دكتوراهطرق عنقدة حدیثة لصور الدماغ الطبیةالحلو   

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

الحاسباتالعلوم2012دكتوراهاالتجاهیة
الحاسباتالعلوم2012ماجستیراخفاء رسالة في صورة بصمة االصبععلي عبد العزیز2151

اثار حسین محمد2189
تصنیف رسائل البرید االلكتروني باستخدام

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالبیاناتتقنیات تنقیب 
الحاسباتالعلوم2012ماجستیرتحسین اداء الشبكات الخاصة بواسطة معامالتالمرور االمثلمحمد حسن حسین2191

ایناس فاضل عبد هللا2194
مطابقة واستخالص نموذج لمعامالت شبكات

MANETالحاسباتالعلوم2012ماجستیر
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٧٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2202
علیوي ود كاظم 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرنظام شبكة بتري المضببه الخبیر لتشخیص مرض القلبألشریفي

2203
نور كاظم أیوب 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیراستخدام الخوارزمیات  الضبابیة الجینیة كأداة  لتشخیص سرطان الثدي المهدي

فراس صباح جاسم2205
في الشبكاتتصمیم نظام اكتشاف الشذوذ

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرباستخدام خوارزمیة شجرة القرار السریعة جدا

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرنموذج وكیل برمجي لحل مشكلة االزدحام المروريز ینة حسن رزاق2256

2298

رفیف محمد حمزة 
الخفاجيدراسة 

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرللهجوم الجبري على مولد الربط غیر الخطي

1919
سمیرة عبد القادر 

العلوم2012ماجستیرتحدیث طبقة الفكتر في نظم المعلومات الجغرافیة الختیار الصرح األثري األفضلحسین
الحاسبات

الحاسباتالعلوم2012ماجستیرالنسیجتطویر اداء الرؤیا ثالثیة االبعاد في نظم المعلومات الجغرافیة باستخدام مطابقة ایالف علي عبود2027

العلوم2012ماجستیرMANTتصمیم ومحاكاة منظومة اختیار افضل خوارزمیة توجیه في شبكات احمد جواد كاطع2034
الحاسبات

2091
سعاد عبداالله 

العلوم2012ماجستیرحمایة الشبكة المخصصة المتنقلة من اختراق انتحال الشخصیةعبدالحسین األسدي
الحاسبات
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٨٠

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

میثاق طالب كاطع2114
تطویر مقاییس مقوم تقنیات العالمة المائیة للصور

العلوم2012دكتوراهالرقمیة
الحاسبات

2351
زینب فالح حسن 

الكیم
السیطرة على الروبوت المستقل الحركة

الحاسباتالعلوم2013دكتوراهفي بیئة ثابتة العوائق 
الحاسباتالعلوم2013دكتوراهانتقاء وتنبؤ المعرفة الجینیة باستخدام شبكة المسیطر العصبیة لمرض السرطانالشمريایمان صالح 2410
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرتصمیم نظام تصنیف صور رنین الدماغاسراء عبد اهللا حسین2416
الحاسباتالعلوم2013ماجستیر)pdfاقتراح طریقة هجینة جدیدة لحمایة ملفة الـ( زید عبد الواحد عبود2417

علیاء عبد المنعم2446
لتحسین تقنیات العنقدة في شبكات breeraدراسة وتحلیل وتطویر بروتوكول     

الحاسباتالعلوم2013ماجستیراالستشعار الالسلكیة
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرالتوقیع الرقمي باالعتماد على الدالة السیالینیة التكعیبیةتعدیل علي حسین فاضل2467
الحاسباتالعلوم2013دكتوراهتقویم االمنیة النظمة التشفیر اعتمادًا على نظریة المعلوماتظالل محمد رضا2471
الحاسباتالعلوم2013دكتوراهوندوزمعتمد على نظام الوكیلنظام مراقبة للملفات ضمن بیئة مـروة خـضــر عـبـیـــس2472

2491
عالء طعیمة عبد 

الحاسباتالعلوم2013ماجستیر٢-باستخدام محاكي الشبكات MANETتأثیرآت نماذج التنقل على أداء شبكة الكاظم
الحاسباتالعلوم2013دكتوراهالمخططاتعنقدة سلوك كائنات الفیلم الفیدیوي باستخدام تنقیب اسراء هادي علي2581

علي هادي حسن2622
PSO*  والـ Dباستخدام تهجین خورزمیتي الـ تخطیط مسار روبوت

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرفي بیئة متحركة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٨١

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

طالب تركي حاشوش2635
-Cتصمیم وكیل ذكي لتنقیة محتوى صفحات الشبكة المعلوماتیة باستخدام خوارزمیة  

Meansالحاسباتالعلوم2013ماجستیرالمضببة
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرضغط الصور باالعتماد على سیاق النمطنوفل تركي عبیس2638

فاضل محمد سلمان2645
اختیار المسار االمثل في الشبكات الخاصة باستخدام الخوارزمیة الجینیة وشبكة بتري 

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرالمضببة

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرتوظیف المتجهات لمحتویات هیكل وصف الموارد في تحسین محرك البحثاسعد صباح هادي2684
الحاسباتالعلوم2013دكتوراهعالمة مائیة قویة في بیئة نظام المعلومات الجغرافیةماجد جبار جواد2685

الحاسباتالعلوم2013ماجستیرPAMابقاء السریة في تعدین البیانات باستخدام خوارزمیة التجمع هبة عدنان رحیم2706

ورود حسن علوان2714
مزج التوقع االعظم مع مستعمرة النحل االصطناعیة كتقنیة عنقدة البیانات لتحسین  

الحاسباتالعلوم2013ماجستیراالتصاالت الخلیویة 
الحاسباتالعلوم2013ماجستیرضغط الفیدیو باستخدام المرشح متعدد المویجات الحرجةرؤوم سعدون محمد2728

2391
رسل عبد الكریم عبد 

العلوم2013ماجستیردینامیكیة دوال التورل أوتومورفزم الزائدیةالرحیم 
الحاسبات

الحاسباتالعلوم2014دكتوراهاالنكلیزیةاخفاء البیانات في وثائق المایكروسوفت وورد للنصوص ضمیاء عباس حبیب2764
شروق حالد عبد 2811

الرضا
تحسین اداء وتخفیف االزدحام في شبكات المتحسسات الالسلكیة باستخدام الخوارزمیة 

الجینیة
الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

الحاسباتالعلوم2014ماجستیرتكییف خوارزمیة توجیه تعمل بالعنقدة لتقلیل وقت التأخیرحیدر ایاد خضیر2840
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الحاسباتالعلوم2014دكتوراهتحسین انظمة التوصیة باستخدام اصطفاف السالسلهدى ناجي المعموري2848
الحاسباتالعلوم2014دكتوراهتشخیص وتتبع االجسام بناء على الصور المتتابعة سالمة عذاب رسن2889
الحاسباتالعلوم2014ماجستیرباستخدام محاكاة الحاسوبMANETتقییم التوسعیة المثلى لشبكات سرى جاسم محمد2958
احمد مهدي محمد 2963

سعید
تحسین بروتوكول التوجیه في الشبكات الالسلكیة

المتنقلة باستخدام الحساب المرن
الحاسباتالعلوم2014دكتوراه

الحاسباتالعلوم2014ماجستیرSIMULINKباستخدام بیئة A5/1تطویر نظام التشفیر االنسیابي من نوع نبراس هادي جواد2966
الحاسباتالعلوم2014ماجستیرإخفــاء رسالــة في صــورة بأســتخدام تقنیـة الصــور الكســـوریةحسنین كریم حمزة2967
زهراء محمد علي 3006

حاتم
الحاسباتالعلوم2014ماجستیرباستخدام تعدین النباتاتكشف هجوم االغراق 

الحاسباتالعلوم2014ماجستیرخوارزمیة ربیر المطورة لتصنیف قواعد بیانات مرضى السكريفلایر جاسم عبد الرزاق3039
الحاسباتالعلوم2014دكتوراهمشاركة الصور السریه باالعتماد على ترمیز التحویلاشواق طالب هاشم3056
نمذجة مقترح لتحسین تنبؤ أستیقاظ متوسط  التحكم بالوصول في شبكات االستشعار فوزیة ولید خزعل3083

الالسلكیه
الحاسباتالعلوم2014ماجستیر

الحاسباتالعلوم2014دكتوراهالثالثي للبروتیناتتصمیم وبناء نظام هجین للتنبؤ بالشكلمهند محمد جاسم3160

2014ماجستیرضغط البیانات باستخدام تمثیل الترمیز التسلسليفنر علي جودة3153
تكنولوجیا 
المعلومات

البرامجیات
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الفیزیاءالعلوم2001ماجستیرتصمیم وبناء ماسح لیزري هولوغرافي باستخدام الهولوغرامات الحاسوبیةمحمد حمزة خضیر125

غصون جلیل ابراهیم189
cdSe1-xدراسة تاثیر عوامل التحضیر على الخواص التركیبیة والكهربائیة الغشیة 

Tex-الفیزیاءالعلوم2002ماجستیر
الفیزیاءالعلوم2002ماجستیرتاثیر بعض  الظروف الجویة في تلف المطاطاالء  فرحان سلمان174
الفیزیاءالعلوم2002ماجستیرلهوائیات كسوریةحساب االنماط الشعاعیة والخصائص حیدر صادق جعفر214
الفیزیاءالعلوم2003ماجستیرتصمیم وانجاز منظومة عمل مسیطر علیها حاسوبیا لتطبیقات اللحام باللیزررائد مجید21

بشائر صالح مهدي73
معالجة نظریة للتركیب الحزمي للبلورة الجرمانیوم باستخدام طریقة االهمال المتوسط 

الفیزیاءالعلوم2003ماجستیرللتداخل التفاضلي
الفیزیاءالعلوم2003ماجستیردراسة تاثیر النشاط االشعاعي للمیاه السطحیة الجوفیة والرواسب في محافظة بابلمرتضى شاكر اسود158

184
باسم عبد الحسن 

الفیزیاءالعلوم2003ماجستیرNaITlدراسة المواد بوساطة قمة االستطارة الخلفیة لطیف أشعة كاماوالكاشف الومیضي المیاحي

محمد هادي شنین274
دراسة تاثیر المعاملة الحراریة في الخواص المیكانیكة للمونة الحراریة المستعملة في افران 

الفیزیاءالعلوم2004ماجستیرالصهر

نجاح كاظم عكیان286
دراسة تاثیر الظروف البیئیة في متراكبات البولي اثیلین عالي الكثافة المدعم باسود 

الفیزیاءالعلوم2004ماجستیرالكاربون
الفیزیاءالعلوم2004ماجستیردراسة تاثیر الضغط في خواص بلورة السلیكون باستعمال طریقة شبه تجریبیةمحمود مسافر عبیس9

محمد غانم مردان440
حسابات المجال المتوافق ذاتیا لتاثیر الضغط ودرجة الحرارة في بعض خواص بلورة 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرالقصدیر الرمادي
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرفوك-تاثیر الضغط والحرارة في بعض خواص بلورة الماس باستعمال طریقة هارتري ابتسام عمران راضي442

فارس محمد علي443
تحضیر عازل حراري سیرامیكي من مخلفات محطات تولید الطاقة الكهربائیة ودراسة 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیربعض خصائصه الفیزیاویة و الكیمیاویة

فدوى حمادي عباس335
للجسم دراسة تاثیر الدالة الحامضیة وبعض ظروف التشكیل على الخواص الكهربائیة 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرالبورسلیني الشكل من مواد محلیة عراقیة

362
محسن كاظم مطلب 

الجنابي
)١٠٨-٩٨دراسة التركیب النووي لنظائر الروثینیوم (

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیر١- الزوجیة باستعمال نموذج البوزونات المتفاعلة -الزوجیة 

عباس حسن رحیم365
فلورسین باستخدام G،یابروبینBدراسة المستویات التذبذبیة للصفات روداوي ،،رودلین

الفیزیاءالعلوم 2005ماجستیرمطیاف االشعة تحت الحمراء 

366
احسان ضیاء جواد 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرتأثیر أشعة كاما في بعض الخصائص الفیزیائیة لبولیمر زانثان سلیلوزالبیرماني

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرقیاس عامل تراكم اشعة كاما في الماء كدرع متعدد الطبقة ودرع ذي طبقتینعلي عبد ابو جاسم497

567
لمیس عبد الكریم عبد 

الفیزیاءالعلوم2005ماجستیرتصمیم طالء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة وذي طبقتین اهللا 

مرشدحمد رحمن جبر556
التركیب الحزمي وبعض الخواص الفیزیائیة لبلورة فوسفید األلمنیوم باستعمال طریقة 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرفوك–هارتري 
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٨٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرایجاد مدى وقدرة االیقاف لدقائق الفا وبیتا في اشباه الموصالت التنقیة والمطعمةصبا عبد الزهرة عبید509

567
لمیس عبد الكریم عبد 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرتصمیم طالء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة وذي طبقتین اهللا 

575
عامر عبد العباس 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرتصمیم وبناء منظومتین ألستخدام ألضوءالنبضّي ذي الشدة العالیة في إزالة الشعرعلوان

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیراستخدام المواد األولیة السیرامیكیة إلنتاج المرشحات شیماء جابر كریم 601

610
زین العابدین یوسف 

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

الفیزیاءالعلوم 2006ماجستیر)c-BNالمكعبة ( 

سلیم حمزة طریر 612
الزوجیة  باستعمال نموذج –الزوجیة Hf166-180دراسة التركیب النووي لنظائر 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیر) IBM-1البوزونات المتفاعلة االول   (

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرتحضیر حراریات االلومینا النفاذةحكمت عدنان جواد 661

أحمد موفق جواد707
محلیهالصفري من مواد

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرتحضیر سیرامیك لخصائص التقلص 

فالح حسون عریبي779
دراسة تأثیر عوامل الطول الموجي وشدة الضوء ودرجة الحرارة على كفاءة الخلیة الشمسیة 

الفیزیاءالعلوم2006ماجستیرالسلیكونیة األحادیة البلورة
الفیزیاءالعلوم2007ماجستیر)W Serpentisدراسة التغیر الضوئي للنظام الكسوفي            (لیث طالب هادي706
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٨٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الفیزیاءالعلوم2007ماجستیرهجرة الشذوذ الضوئي للنجوم الثنائیة الكسوفیة النشطةسالر حسین إبراهیم723

748
سیف محمد حسن 

الفیزیاءالعلوم2007ماجستیرCu-Alتأثیر عناصر السبك والمعاملة الحراریة على سلوك سبائك ذات أساس عبد الحسین 

هناء جواد 800
حسابات طاقة التصدع السطحیة 

الفیزیاءالعلوم2007ماجستیرلبولمیر البولي اثیلین المدعم بالیاف الزجاج والكاربون

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیركتاب سیبویه،دراسة نحویة داللیةسیاق الحال فيحسین أحمد علي 1297

1301
شیماء جبار عبد 

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

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیرمن معقداتها

عامر یاسر كاظم1302
الزوجیة باستخدام نموذج -الزوجیة١٥٤Sm-١٤٨لنظائر دراسة الخواص النوویة 

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیر)IBM-1البوزونات المتفاعلة األول     (

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیرتصامیم مقترحة لمرایا عازلة لحالة السقوط المائل في الحزمتین المرئیة وتحت الحمراء زینب هاشم عبید 1323

1355
سلوان حسن 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیردراسة بعض الخصائص المیكانیكیة لمادة متراكبة ضوئیة التقسیةعبدالزهره

محمد احمد محمد1357
القیقة المرسبة tio2تاثیر ظروف التحضیر في الخواص التركیبیة والبصریة الغشیة 

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیربتقنیة اللیزر النبضي 
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٨٧

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1360
سرى إحسان عبد 

چابك
دراسة بعض عوامل الضراوة لبكتریا اشیریكیا القولون الممرضة لألمعاء  المعزولة من 

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیرحاالت اإلسهال الحاد لدى  األطفال الرضع في محافظة بابل

1362
احمد صبحي جبارة 

الخفاجي
نترات النقطیة IIIالخواص الخطیة الضوئیة وخصائص مزج االمواج االربعة لمضخات 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالكمیة طویلة الموجة

حیدر عباس مرهون1363
باستخدام نموذج البوزونات ١٠٤Mo- ٩٨دراسة خواص مستویات الطاقة لنظائر   

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیر)IBM-1المتفاعلة األول(

1367
قیصر مهدي جبر 

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیر) ودراسة خواصها الكهربائیة والبصریة  PS-Niتحضیر متراكبات (معارج الجبوري

1377
صبا رزاق سلمان 

المنصوري 
التركیب االلكتروني لبلورة ثانویة مكعبة من كاربید السلیكون باستخدام تقنیة الحسابات 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیراالساسیة مع طریقة خلیة الوحدة الكبیرة

1404
غیداء جبار هبي 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیردراسة تأثیر أشعة گاما على بعض الخصائص الحراریة والبصریة لبولیمرات عشوائیةالعطار

نور هـــادي عیســى                       1440
التركیب االلكتروني لبلورات الجرمانیوم النانویة باستعمال نظریة المبادئ األساسیة 

الفیزیاءالعلوم 2010ماجستیرفوك                    - المحددة لهارتري

1443
نور عامر نعمة ابو 

خمرة
التركیب االلكتروني لبلورات السلیكون النانویة باستعمال صیاغة المبادئ األساسیة 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرالمحددة لهارتري فوك  

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرتصمیم مقترح لمرشح إمرار حزمه بصریه ضیقه   رویده عباس حظي1446
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1523
غیداء عبد الحافظ 

الفیزیاءالعلوم2010ماجستیرمحاكاة حركة  هدف باستخدام تقنیات معالجة الصور الرقمیةجابر

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرتحلیل الصور الملتقطة بواسطة كامیرات الهواتف النقالة لظروف إضاءة مختلفةحنان داخل عیدان1609

1696
معن عبد األمیر 

صالح
النقیة كمتحسس لغاز SnO2دراسة بعض الخواص الفیزیائیة وطبوغرافیة أسطح أغشیة 

الفیزیاءالعلوم 2011ماجستیراالیثانول

1741
حسین مع اهللا حسین 

العرباوي  
دراسة تأثیر الدروع المتحركة في   طیف الطاقة باستعمال الكاشف

الفیزیاءالعلوم 2011ماجستیر) NaITl(الومیضي

1783
محمد هاشم عباس 

مشجل الطائي
تحضیر مركبات عضویة فلزیة محضرة من قواعد شف ودراسة بعض خصائصها 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالكهربائیة والحراریة

1790
هــــدى بخیت حسن 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیردراسة التركیب اإللكتروني لجزیئات جرمانیوم بنزینالجعیفري

خالد جبار مطشر1795
بتطبیق أنموذج القشرة النووي  ٢٠٤Pt- ٢٠٢دراسة التركیب النووي لنظائر البالتنیوم 

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرOXBASHباستخدام برنامج    

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرالصبغةدراسة أطیاف االمتصاص و الفلورة لبعض الصبغات العضویة في لیزر ناهده حمود عبد جراح1796
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

عادل جلیل نجم1802
استخذام نظریة دالة الكثبفة و الطرائق شبه التجریبیة

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیرلذراسة جزیئبت أمینو ، مثیل بنزین

الفیزیاءالعلوم2011ماجستیر)ps-fecl3الخصائص الكهربائیة والبصریة للمتراكبات البولیمریة    (حسین نعمه نجیب1813

احمد محسن شعب1960
A=98,100,102دراسة مستویات الطاقة لبعض المستوى ذات االعداد الكتلیة

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرباستعمال نموذجي البوزوونات المتفاعلة االول والثاني

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیردراسة تصمیمیة مقترحة لمنظومة لیزر الحالة الصلبة المضخ بواسطة لیزر اشباه احمد كاظم خضیري1971

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیراستخدام نظریة دالیة الكثافة لدراسة عناقید الجرماسیكلوبیوتانمصطفى سالم محمد 2088

2099
حسین فاضل حسین 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیردراسة تأثیر جذور األمینو على الخصائص االلكترونیة لحلقات سیلیكون رباعیة  الجبوري

2135
وسن مناتي محمد 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیردراسة تأثیر الجذور في الخصائص االلكترونیة للسیالبنزینالتمیمي

علي صـالح حسـن 2169
على الخصائص التركیبیة والبصریة ألغشیة كبریتید Mnدراسة تأثیر التطعیم بالمنغنیز 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالرقیقةZnSالخارصین 

2181
إنعام هاني كاظم 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرقیاس ودراسة تراكیز غاز الرادون المشع في عینات منتخبة من هواء وماء مدینة الحلةهادي
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

صفا أحمد جبار2198
دراسة الخصائص الفیزیائیة لبولیمر كاربوكسي مثیل سلیلوز بإضافة بولي فینیل الكحول 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیروامكانیة تطبیقاته الصناعیة

أحمـد شــاكر حـسین2199
بتقنیة الترذیذ المغناطیسي المستمر ودراسة بعض CdS/Siتصنیع الخلیة الشمسیة 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرالرقیقة CdSالخصائص البصریة والكهربائیة ألغشیة

ثائر جبار الكواز2206
١٣٤Snو Sn108-102حسابات أنموذج القشرة  لنظائر 

١٣٦- ١٣٢Teالفیزیاءالعلوم2012ماجستیر

2209
رسل عبد األمیر 

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

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیركاربوكسي مثیل سلیلوز 

قیس موجد شیاع 2210
تأثیر  ( البورون و  التیتانیوم ) على بعض الخصائص الفیزیائیة لسبیكة 

الفیزیاءالعلوم2012دكتوراهمغنیسیوم )              -نحاس-( ألمنیوم

2213
مریم فالح نوري 

مرزوك
تحضیر جسیمات المعادن النبیلة النانوّیة بطریقة القشط باللیزر في السوائل ودراسة 

الفیزیاءالعلوم2012ماجستیرخواصها البصریة والتركیبیة
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zone Technique
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زهراء هاشم عذاب1537
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الكیمیاءالعلوم 2011ماجستیرأوكسید القصدیریك –أوكسید النیكل 
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زینب هاشم خضیر1856
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ومغنیسیوم كاولینایت ومعقد البولي الكترولیت ومبادل األیون الموجب

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر

دراسه –دراسه بایوكیمیائیة للعاملین في معمل غاز الفرات االوسط / في مدینة الحلة ذو الفقار احمد حمزة3002
میدانیة

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٠٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

احمد مسلم كامل 3027
عمران 

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیرتطبیقات أنابیب الكربون النانویة في معالجة المیاه الملوثة

فائق فتح اهللا كرم 3028
الصیاد

تقدیرالمركبات االروماتیة المتعددة االنویة في المیاه السطحیة لشط الحلة وامكانیة معالجة 
االنثراسین مختبریا

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیرتقدیر السلینیوم بالطرق الطیفیة في نماذج حیاتیةدالیا عبد االمیر احمد3077

حیدر منعم عبد محمد 3133
صالح

الكیمیاءالعلوم2014ماجستیر)3O4(CO,Mnتحضیر و تشخیص العامل المساعد المسند  )  (

شیماء عدنان بهجت 3148
عبد اهللا

تحضیر وتشخیص مركبات حلقیه غیر متجانسة من مشتقات األمیدازول ودراسة بعض 
تطبیقاتها التحلیلیه

الكیمیاءالعلوم2014دكتوراه

995
أمیرة محمد علي 

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

الكیمیاء العلوم2008دكتوراهاألرانب المستحث فیها داء السكري وفرط الحدید 

انغــــام غــانم هــادي1285
دراسة طیفیة للمعقدات المتكونة من صبغة االنثوسیانین وأیونات 

Pb2+, Hg2+, Cd2+الكیمیاء العلوم 2010ماجستیر

نجالء ناصر حسین1928
المجرد والمثوب باوكسید Nio-mn2o3-mgoتحضیر ودراسة العامل المساعد 

الكیمیاء العلوم2012ماجستیرNa2oالصودیوم 

الكیمیاء العلوم2012ماجستیرالتكسیر بالتحفیز الضوئي للكوبل أمیناحمد فوزي حلبوص 2004
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٠٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2007
أیـــاد فاضل محمد 

حسین 
عملیات االكسدة المتقدمة

الكیمیاء العلوم2012دكتوراهلمركب االثیلین ثنائي االمین رباعي حامض الخلیك

2014
مها فاضل محمد 
حسین ال سمیسم

التغیرات الكیمیائیة الحیاتیة لدى مرضى السكري
الكیمیاء العلوم2012ماجستیرالنوع الثاني غیر المسیطر علیه

2024
عقیل عالء حسین 

الكیمیاء العلوم2012ماجستیردراسة نظریة آللیة تفاعل األوزون مع هالیدات الهیدروكاربونات الخفیفةالخفاجي

2090
هناء عداي علي 

الكیمیاء العلوم2012دكتوراهالتداعیات األیضیة والهرمونیة لعدم االستجابة لألنسولین في  متالزمة التكیس المبیضيالسلطاني 
الكیمیاء العلوم2014دكتوراهالتأثیر ألداة منع الحمل الرحمیة على بعض المعاییر الكیمیائیة الحیاتیة والهرمونیةرحاب جاسم محمد 3142

356
ایاد فاضل محمد 

حسین القیم
باستخدام البولیمرات الجدیدة دراسة قابلیة امتزاز الفینول والكلوروفینول من محالیلها المائیة 

الكیمیاء   العلوم2005ماجستیرالمحضرة من األتابلكایت.
الكیمیاء العلوم2006دكتوراهاالبتداء الضوئي للبلمرة الفانیلیة بواسطة معقدات بعض العناصر االنتقالیةحسن عباس حبیب 248

احمد شعالن خلیف3111
تصمیم منظومة لتقدیر المركبات الدوائیة ( البراسیتامول  ، المثیل دوبا ، الریسورسینول ) 

الكیمیاء العلوم2014ماجستیربطریقة الحقن الجریاني 
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٠٧

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

141
صالح مهدي 

مصطفى
واشتراك التوابع الكروموسومي عند المرضى المصابین بانعدام النطفیة Cدراسة التحزم  

علوم الحیاةالعلوم2001ماجستیروقلة النطفیة

فاضل حسن علوان 609
. Lernaea cyprinaceaLإنتشار اإلصابة بالدودة  الكالبیة 

علوم الحیاةالعلوم2001ماجستیرفي أسماك الكارب والسیطرة علیها باستخدام بعض المستخلصات النباتیة
علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرالصناعیة على الهائمات النباتیةالتأثیرات المحتملة لتصریف المیاهایاد محمد جبر41
علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیردراسة تاثیر بعض المواد في تنشیط النطف البشریةبتول ابراهیم حسین155
الحیاةعلوم العلوم2002ماجستیردراسات وراثیة لحاالت سرطان عنق الرحم في النساءسعد مرزا حسین192
علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرعزل وتشخیص بعض البكتریا و الفطریات المسببة اللتهاب االذنبلقیس عبد علي199

زینب هادي272
وتاثیرها على صورة الدم في Ancylostomaduodenaleاالصابة بالدودة الشصیة  

الحیاةعلوم العلوم2002ماجستیرقریة مشیمش في محافظة بابل
علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیرأنواع مختلفة من البكتریا الممرضةالفعالیة الحیاتیة للفورفورال علىعادل عبید حسوني 273

جنان مهدي جواد 770
التركیب النسجي والتكوین الجنیني لألنبوب الهضمي في سمكة البعوض

)Gambusia affinis Baird &Girard(علوم الحیاةالعلوم2002ماجستیر

148
سنان عبداللطیف 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیردراسة بعض الصفات الفیزیاویة والمناعیة للكتینات بذور بعض النباتاتمحمد

امال مرزه حسن1
االستجابة المناعیة الخلطیة في التهاب الكبد الفیروسي المزمن ،الحمى المتموجة وداء 

علوم الحیاةالعلوم2003دكتوراهالسكري
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٠٨

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرسدة الهندیة-التأثیرات البیئیة لمیاه الصرف الصناعي العامة للصناعات الكیمیائیةمحمد جواد صالح5

طالب فاضل عباس6
F2xتاثیر الموثین   -PGF2x في مضادات االكسدة الحیویة وعالقته بمختلف

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرالمتغیرات الكیموحیویة في     الفئران البیض

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیردراسة االنواع البكتریة المسببة لخمج الغدة اللبنیةاالء فاهم عباس25

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرالفم في بعض االجناس العراقیة التابعة لعائلة نحل االزهاردراسة مقارنة اجزاء بشرى عباس29

45
شیماء احمد رحیم 

عبد اهللا
تاثیر حقن مرهون محرض القند البشري في سن الیأس وهرمون محرض النقد المشیجي 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرفي خصوبة ذكور الفئران البیض البالغة وبعض معاییر الدم الكیموحیاتیة

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیربایولوجیة جراثیم فاقدة الجدار المشتركة مع خمج الحمى المعویة المتخفي في االنسانشیماء جاسم محیمد49

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیردراسة تراكیز الكبریتات في میاه الشركة العامة للصناعات النسیجیة في الحلةبتول محمد حسن50

95
وسام عبدالزهرة هندي 

طاهر
و السیطرة علیه باستعمال  بعض ٧٢.١التردي البكتیري الهوائي لمستحلب الزیت 

علوم الحیاةالعلوم2003دكتوراهالمضادات

103
اسیل عبدالستار 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرفي العراق-.compositae Tragopogon L-دراسة تصنیفیة للجنس مهدي
علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرالتحویر المناعي التجریبي المحدث ببعض االدویة والمواد الكیمیاویة في االرانبسماح احمد كاظم150



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٠٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

الحیاةعلوم العلوم2003ماجستیردراسة تأثیر بعض المستخلصات النباتیة في نمو الطحالبصادق كاظم لفتة197

215
میساء صالح مهدي 

الشكري 
Acinetobacterدراسة بعض الجوانب البكتریولوجیة والوراثیـة لعزالت من بكتیریا 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرمعزولة من مرضى في مدینة الحلة"

رائد عباس كاظم224
اسماك الفرات التحري على الطفیلیات القشریة على بعض انواع االسماك في مزرعة 

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرومبزل المحاویل المجمع في محافظة بابل

حسین جبر حسین225

تأثیر المستخلص المائي ألربعة نباتات طبیة 
والمغذیات في نمو الهائمات النباتیة

علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرفي نهر الحلة
علوم الحیاةالعلوم2003ماجستیرالكیمیاوي الفیزیاوي لفعالیة المستخلصات النباتیةالتمثیل وسن مضر حسین266

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرتاثیر الفیاكیرا على عملیة نشاة  النطف ومعاییر الدم الفسلجیة في ذكور الفئران البیضقاسم محمد علي211

میساء عادل هادي8
Trigonella Faenumوبذور الحلبةF2دراسة بالمجهر االلكتروني النافذ لتأثیر الموثین 

-graecum Lفي الفعالیة الخلویة للبنكریاس في ذكور الفئران البیض.
علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالخصائص البیئیة لمیاه الصرف في معمل دباغة بغداد /العراقعلیاء سلمان مهدي10

11
سوسن سمیر هادي 

تاج الدین
دراسة العسرة في میاه نهر الحلة وكیفیة معالجتها لغرض االستعالمات الصناعیة في 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالشركة العامة الصناعات النسیجیة
علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرلألغشیة الرقیقة الحیویة في حاویات الحلیبدراسة البكتریا الملوثة والمكونة حوراء وهاب عزیز20
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١١٠

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

رنا صالح جبار23
مسح الفطریات المرافقة لغبار ارضیات و تربة بعض مدارس ومساجد وفنادق مدینة 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالدیوانیة

علوم الحیاةالعلوم 2004ماجستیرالمخاطیةدراسة مقارنة الستجابة المناعیة بهاء حمدي حكیم44

201
ورقاء محمد  شریف 

الشیخ
تأثیر عدد الریات والرش بمستخلص الكجرات في نمو وحاصل نبات الماش

)Vigna radiata L. wilczek(علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر
علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالمني المعمرة في الزجاجتاثیر االندروجینات في تنشیط النطف لعینات عقیل حنظل طارش204

اثیر سایب ناجي205
دراسة بعض الصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة والتلوث البكتیري لمیاه محطة اسالة ناحیة 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرجرف الصخر في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم2004دكتوراةRattus rattusالتاثیرات السمیة لاللمنیوم والكروم على الجرذ االبیض علي كاظم نعمة207

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرتأثیر عدد الریات والرش بمستخلص الكجرات في نمو و حاصل نبات الماشورقاء محمد شریف210

عبداهللا عودة علوان259

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

PHASSEOLUS AUREUSROXBعلوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر

اسیل محمد عمران271
Avena fatuaتاثیر المستخلصات المائیة لنبات الیوكالبتوس في مكافحة الشوفان البري 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرsilybum marianumوالكلغان lolium temulintunوالروبطة 
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١١١

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

276
بان عبدالحسین محمد 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیر.compositae crepis Lدراسة تصنیفیة للجنس مهدي

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرالطفلیات المعویة والمصابین في محافظة كربالءمالك ماجد الموسوي291

294
عبدالصمد علیوي 

علوم الحیاةالعلوم2004دكتوراه- نسیجیة-دراسة وظیفیة -االتزان المائي في االبل وحیدة السنام حسن

298
عفاف خیري اسماعیل 

علوم الحیاةالعلوم2004ماجستیرتاثیر بعض موانع الحمل في بعض معاییر الدم الكیموحیویةشویخ

299
محمد عبد كاظم 

حسن
دراسة تقیمیة للوظائف المناعیة الخلویة لمرضى الخمول المناعي  المصابین بالتدرن 

علوم الحیاةالعلوم2004دكتوراهالرئوي

احالم كاظم نعیم300
وراثیة لتقییم مدى عالقة میاه الصرف الصحي للمستشفیات  -بكتریولوجیة دراسة 

علوم الحیاةالعلوم2004دكتوراهبانتشار البكتریا المتعددة المقاومة  للمضادات الحیویة

245
شیماء عبد الهادي 

الحیاةعلومالعلوم2005ماجستیرتأثیر كلورید الزئبقیك في خصوبة ذكور الفئران البیضالجبوري

ایفان ابراهیم مرهج337
التغیرات االیضیة للدهون والبروتینات خالل ظاهرة التعمیر وعالقتها بتجذیر عقل نبات 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرphaseolus aureaus Roxbالماش 
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١١٢

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

حیدر شخیر عیسى339
Microspornmتأثیر بعض العوامل البیئیة في نمو الفطر  - Canis وفعالیة انزیم

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالبرونیز

343
عروبة كطوف 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیردور المناعة اإلفرازیة في تشخیص الخمج البكتیري اللتهاب الثدي لدى النساء المرضعات البیرماني

355
عماد هادي حمید 

الحمامي
في Cو Bدراسة وبائیة مصلیه اللتهاب  الكبد الفیروسي           نمطي  

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرمحافظة بابل

359
علي مالك سعد 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیردراسة لكتینات بذور الخیار والحنظل باستعمالها محورات مناعیة في االرنبالخفاجي

علوم الحیاةالعلوم2005دكتوراهدراسة االستجابة المناعیة في المرضى المصابین بالتهاب األذن الوسطى البكتیري الُمزمن سلمان عزیز عدوس379

381
ناظم عذاب رباط 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالخمج البكتیري المتخفي في المرضى المصابین بذات الرئةالسلطاني

زینب خضر احمد382
تاثیر شیخوخة  ذكور البشرعلى االستجابة المناعیة المخاطیة

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرللمجرى البولي  أثناء الخم

383
لبنى عبد العظیم مجید 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرتأثیر لكتینات بذور بعض النباتات المشطرة للخالیا اللمفاویة التائیة في الحيموسى
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

399
هـدى جاسم محمـد 

التمیمـي 

دراسـة تصنیفیـة و تشریحیـة لبعـض أجناس عشیـرة
Heliantheae (Compositae(

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرفي العــراق

408
فادیة حمید محمد 

السلطاني
تأثیر المستخلص المائـي لبذور الحلبـة والحبة حلوة فــي إنبـات ونمـو نبـات الحنطـــة 

Triticum aestivum Lعلوم الحیاةالعلوم2005ماجستیر.  وبعض األدغال المرافقة  له

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرتنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لنهر الحلةنهى فالح كاظم409
علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرتأثیر الكادمیوم في خصوبة ذكور االرانب المحلیةندى سعد ناجي415

احمد یونس عبد419
حاالت مضادات االكسدة في مصل الدم وكریات الدم البیض للمرضى المصابین بداء 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالسكري غیر المعتمدعلى االنسولین
علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیردراسة وراثیة للمرضى المصابین بالالنطفیة وقلة النطف ووهن النطفوالء صالح حسن421

امال فیصل لفته455
في carthamvs tinctarivsتاثیر مستخلص الماء البارد الوراق وازهار نبات الكوب 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرخصوبة ذكور الفئران البیض

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالعراق-دراسة بیئیة لنهر الفرات بین سدة الهندیة وناحیة الكفل حسن جمیل جواد465

تحریر  محمد نطاح472
في خصوبة ذكور الفئران mgristica fragranslتاثیر مستخلص بذور جوزة الطیب 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرالبیض وبعض المعاییر الوظیفیة

عالء طارق شاكر488
Bubalusالمعویة والطفیلیات الخارجیة في الجاموس - الحیوانات االبتدائیة المعدیة 

bubalisعلوم الحیاةالعلوم2005ماجستیرفي مدینة الحلة
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

490
عدنان كریم 
عبدالسالمي

دراسة مقارنة لإلستجابة المناعیة المخاطیة والجهازیة المتخصصة بنوعین من الجنس 
Shigellaعلوم الحیاةالعلوم2005دكتوراهفي االرنب

الحیاةعلوم العلوم2005ماجستیرالعراق-التنوع االحیائي لمفصلیة االرجل في حقول البحث في محافظة بابل حیدر شكور حسین507

ذكرى عبد العالي524
المعزولة من بعض BACILLUS CEREUSدراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیراالغذیة

علوم الحیاةالعلوم2005ماجستیردراسة بكتریولوجیة ووراثیة على البكتریا المسببة لحب الشباب أنوار علي عبد اهللا 525

فلایر جمیل عبد528
دراسة بعض الجوانب المناعیة اللتهاب المهبل ببكتریا االشریشیا القولونیة النوع المصلي 

علوم الحیاةالعلوم2005دكتوراهK1في االنسان  واالرنب            

زینة هادي عبید121
Trichodermoدراسة محتبریة لتأثیر انزیم الكایتنیز في عملیة التضاد بین الفطرین 
harzianum Rifai Rhizoctouia ni kuhnعلوم الحیاةالعلوم2006ماجستیر

505
لبنى عبدالمطلب 

حكیم
Rhizoctoniaدراسة تأثیر بعض العوامل البیئیة في عدد من الجوانب الفسلجة للفطر 

SolaniKuhnعلوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرفي المختبر

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراةاستعمال بعض العقاقیر المثبطة مناعیا في عالج داء االكیاس العدریة في الفئران البیضجمیل جري یوسف510

شاكر حماد محمد 526
في األرانب المحلیه Enteropathogen Escherichia coliدراسة مستضدیة جرثومة

Oryctolaguscuniculusالحیاةعلوم العلوم2006ماجستیر
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القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

مهدي حسین محیل527
في مرضى الحمى  SALMONELLA TYPHIبعض اوجه المناعة المتخصصة لـ 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهالمعویة وفي حیوانات المختبر
علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهخمج االغشیة السحائیة المتخفي وبعض اوجه المناعة الموضعیة والجهازیة الخلیطةازهار عمران لطیف541
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیردراسة بكتریولوجیة ووراثیة للمسبحیات  المعزولة من اخماج الجهاز التنفسي العلويإسراء عدنان إبراهیم 542
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیروفعالیة إنزیم البكتنیزRhizoctonia solaniتأثیر بعض العوامل البیئیة في نمو الفطرأمیرة عمران حسین 550

فاخر مكطوف شمران551
في مصل الدم للرجال Eدراسة مستویات بعض الهرمونات وعالقتها 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

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرعند مرحلة االتساع التام لألوراق االولیة

فریـاد مجیـد رحـمن568
Pseudomonasالتحلیل الوراثي لبروتییز بكتریا  aeruginosa  المعزولة من أخماج

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرمختلفة
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرKlebsiella pneumoniaeاألمبسلین فی -التحری عن العنصر القافز ابراهیم سلیمان حمد569

571
ایمان فاضل عباس 

عوض

الیأس ومستخلص خالت األثیل مقارنة استعمال هرمون محرض القند البشري في سن 
.في تحسین الكفاءة التناسلیة Trigonella foenum-graecum Lلبذور نبات الحلبة

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرألناث الفئران البیض المعاملة بالبروجسترون
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالعراق- الكوفةدراسة بیئیة للتلوث المحتمل في نهر الفرات بین سدة الهندیة ومنطقةجاسم محمد سلمان579
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیردراسة  المناعة الموضعیةالخلطیة  للجهاز البولي اثناء الخمج في النساء الیائسات هبه جاسم حمزة 581

شیماء عبید عبد اهللا583
في مستویات بعض هرمونات التناسل و عملیة نشأة النطفة في ذكور F2αتاثیر الموثین 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیراألرانب المحلیة
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیردراسة بكتیریة على خمج المفاصل المتخفي المزمن في محافظة بابلافراح حاتم عمران584

صاحب یحیى حسن 585
الهیدروجین وبعض مضادات األكسدة في معاییر النطف البشریة خارج تأثیر بیروكسید

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهالجسم الحي
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرتأثیر بعض المواد البدیلة للسكر في معاییر نطف ذكور االرانب المحليمنار محمد حسن590
علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهدراسـة فسیولوجیة ومناعیـة لألزواج العقیمین نصیر جواد حمد 592

660
نادیة محمود توفیق 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیردراسة بیئیة لنوعیة بعض المیاه الجوفیة لمدینة الحلةجبریل

الهام عباس  بنیان 163
plesiomonas shigelloides  tdدراسة  بكتیریولوجیة  ووراثیة على عزالت بكتریا  

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراه في مدینة الحلة

665
دالیا صالح مهدي 

علوم الحیاةالعلوم 2006ماجستیردراسة بكتریولوجیة ووراثیة الغشیة الحیویة على الغدد الطبیةعباس
علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیرالسالبة لألنزیم المخثر لبالزما الدمة للعنقودیاتدراسة بكتیریولوجیة ووراثیجاسمنهاد كاظم668

مي حمید محمد 688
دراسة بعض الملوثات البیئیة في نهر الحلة وامكانیة استخدام بعض األحیاء المائیة 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیركدالئل حیویة
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

كریم طالب خشان 709
Datura metel linnو Datura innoxia millالداتورة 

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهدراسة مقارنة إلنتاج قلویدات التروبین داخل وخارج الجسم الحي في نوعي 

علوم الحیاةالعلوم2006ماجستیراستعمال بعض الطحالب في معالجة میاه الفضالت الصناعیة لمعمل نسیج الحلة سعاد غالي كاظم 727

علوم الحیاةالعلوم2006دكتوراهبعض األوجه المناعیة والبیوكیمیاویة لمرضى اللشمانیة األحشائیةجاسم حمید طاهر740
علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهأسباب العقم الذكري في منطقة كردستان العراقدراسة تشخیصیة لبعض إدریس محمد أمین683

684
سرباز  إبراهیم محمد 

یَكن 
حالة الحدید كدلیل لتأخر النمو و النضج الجنسي لدى االكراد المصابین بفقر الدم البحري  

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهالكبرى

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرلتحدید العوامل المحددة للعقم غیر المفسر في منطقة الفرات االوسطدراسة هالة محي ناجي726

حسین جاسم عبید 729
في خصوبة “ الفلوتاماید”تأثیر مضاد االندروجین 

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهذكور الجرذان البیض

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهاعتالل التوازن الدموي الوراثي (الهیموفیلیا)دراسة فسیولوجیة لمرضىأحالم موسى جعفر 752

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیردراسة بعض المتغیرات لدى النساء الحوامل المصابات بداء السكريفرح جاسم حسین757

سهام عبد الرزاق سالم 780

تحفیز التغایر الوراثي في نبات النارنج       
)Citrus aurantiumL(.

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهباستخدام تقانة المزارع النسیجیة
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القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

829
إبتهال معز عبد 

المهدي 
Lycopersiconالمكافحة المتكاملة لمرض تعفن  بذور وجذور نباتات الطماطة 

esculentum Mill   المتسبب عن الفطرKühnRhizoctonia solaniعلوم الحیاةالعلوم2007دكتوراه

سامر معین خضیر 837
تشخیص وتوصیف انواع بكتریا الراولتیال (الكلیبسیال سابقا)المعزولة من عینات سریریة 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرفي الحلة 

آواز بهروز محمد839
دراسات نوعیة وكمیة لبعض المركبات الهایدروكاربونیة األروماتیة متعددة الحلقات 

)PAHs علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهالعراق- ) ولمنولوجیة نهر الفرات من سدة الهندیة إلى مدینة الكفل

مهند جواد كاظم856
في Trichophytonتقویم بعض المضادات الفطریة والعوامل البیئیة في حیاتیة الفطر 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیرالزجاج

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهدراسة مناعیة للمرضى المصابین بالتهاب اللوزتین البكتیري المتكررتابان كمال رشید858

نجاة مطرعریبي 906
دراسة نسجیة وفسلجیة لتأثیر فلورید الصودیوم في األعضاء التناسلیة الذكریة والغدة 

علوم الحیاةالعلوم2007دكتوراهالدرقیة لذكور الجرذان البیض 

علوم الحیاةالعلوم2007ماجستیردراسة عن بعض المستضدات السرطانیة سرطان الثديقاسم عبود فالح 962
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١١٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

عبیر فوزي مراد  950

في Penicillium digitatumو Penicillium italicumالتأثیرات السمیة للفطرین 
بعض المعاییر الفسیولوجیة والكیموحیویة والنسجیة لذكور الجـرذ األبیـــض  وٕامكانیــــة 

العلوم 2007دكتوراهالسیطـرة علیهـما فــي المـــــــخزن

علوم الحیاة

خالدة كاظم عباس 866
المعزولة ROTA VIRUSالروتا G1-G2دراسة االنماط المصلیة الخاصة بفایروس 

علوم الحیاةالعلوم 2008دكتوراهمن حاالت االسهال الحاد لدى االطفال 

رحاب عیدان كاظم 898
تأثیر عنصري الرصاص والنیكل في تركیب األنسجة وبعض المؤشرات البایولوجیة في 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه.)Zea mays L.) والذرة(Phaseolus aureus Roxbنباتي الماش (

مشتاق طالب كریم 935
تأثیر التغذیة اإلضافیة الصناعیة في إنتاج الملكات وفي بعض النواحي الوظیفیة 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه)Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidaeلعامالت نحل العسل المحلي 
علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه) في العراقCentaurea L) .Compositaeدراسة تصنیفیة لبعض أنواع الجنس  نداء عدنان محمد 942

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهتحضیر مزیج بكتیري محلي كنموذج للتحلل الحیوي للمخلفات النفطیة في مصفى الدورة إیمان محمد 943

944
ندى خزعل كاظم 

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

علوم الحیاةالعلوم2008ماجستیرفي  محافظة بابل

994
حنان سلمان حسن 

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهللحروق الجلدیةبعض أوجه المناعة الموضعیة والجهازیة للجراثیم المصاحبة حمد
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٠

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1043
اخالص حاتم عبد 

األمیر 
تأثیر خالت السایبروتیرون في الكفاءة التناسلیة والتخصیبیة في ذكور الجرذان البیض 

Rattus rattusعلوم الحیاةالعلوم2008دكتوراه

بهاء احمد حسن1044
acidNaphthalenوحبة البركة ومنظمي النموتأثیر المستخلص المائي لبذور الكمون 

aceticوCinnamic acidعلوم الحیاةالعلوم2008ماجستیرفي انبات ونمو بادرات الشعیر والرویطة والماش

علوم الحیاةالعلوم2008دكتوراهخواص االستجابة المناعیة الخلویة في المرضى المصابین باللشمانیا االحشائیة فاهم محمد دغیم 1095

984
یعرب سعد عبد 
العلوم2008دكتوراهالتغیرات الموسمیة الكیموحیویة وهرمونات التناسل وأنسجة األرحام في النوق وحیدة السنامالجلیل الحمودي 

علوم الحیاة

حیدر صالح جفات1107
. في بعض جوانب Euphorbia helioscopia Lتأثیر بعض مستخلصات نبات اللبینه

علوم الحیاةالعلوم2009دكتوراهL. Rattus norvigicusاألداء التناسلي لذكور الجرذان 

1241
زهراء علي عبد 

علوم الحیاةالعلوم 2009ماجستیراخماج العیون  البكتیریة المتخفیة وغیر المتخفیة   الصاحب 

1251
صابرین عبد األمیر 

كمال 
مسح اإلصابة باألخماج الفطریة الجلدیة وتقویم كفاءة مستخلصات الشاي األخضر 

علوم الحیاةالعلوم 2009ماجستیرفي محافظة بابلTrichophyton mentagrophytesوالدارسین في نمو الفطر 

علوم الحیاةالعلوم 2010ماجستیرالكشف عن  الكلوبیولینات الباردة في مرضى التدرن الرئوينعیم رحمان ردام 1248
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢١

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

عادل عبادي فلفل1260
بعض المؤشرات الجرثومیة والمناعیة لدى

علوم الحیاةالعلوم 2010ماجستیرمرضى الفشل الكلوي المزمن

احمد علیوي حسین1261
دور اإلنزیمات المحلله لمضادات البیتاالكتام وبعض عوامل الضراوة  في مقاومة البكتریا 

علوم الحیاةالعلوم 2010ماجستیراللتهاب األذن الوسطى القیحي الُمزمن في محافظة النجفالمسببة 

أفیاء صباح ناصر 1331

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

Rattus rattusعلوم الحیاةالعلوم 2010ماجستیر

ازدهار عباس علوان 1336

. Lتـأثیر مستخلص المركبات التربینیة والفینولیة والقلوانیة الخــام لنبات خناق الدجاج
Euphorbia helioscopia في بعض جوانب األداء الحیاتي للذبابة المنزلیةMusca

domestica L.
)Diptera : Muscidae(2010ماجستیر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالمسببات البكتیریة المختبئة اللتهاب األحلیل والبروستاتزینب محمد جاسم1358

1374
إحسان فلیح حسین 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرتأثیر الشیخوخة على الكلوبیولین المناعي البارد في مرضى التدرن الرئويالغراني

1380
عبید كرار عبد علي

موسى العگیلي
تحضیر ودراسة بعض الخصائص الكهربائیة والحراریة لمادة بلوریة سائلة نیماتیة محضرة 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمن قواعد شف و بعض  معقداتها  

علوم الحیاةالعلوم 2010ماجستیردراسة فسیولوجیة و بایوكیمیائیة لمرضى السكري من النوع الثانيإسراء حبیب إبراهیم1381
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٢

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

انمار مهدي عباس1382
) من أنواع PAHsقابلیة إستهالك المركبات الهیدروكاربونیة العطریة المتعددة الحلقات (

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیربكتیریة معزولة من ترب محلیة ملوثة بالمشتقات النفطیة

1383
رنا فیحان موسى 

الدلیمي 
-Hibiscus rosaتأثیر المستخلص التربیني ألزهار نبات زهرة الجمال  sinensis L  .

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي خصوبة ذكور الجرذان البیض 

1384
عباس جاسم محمد 

العیساوي
في تخفیف سمیة البورون في عقل  الماش siliconوالـ salicylic acidدور الـ

Phaseolus aureus Roxb.علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر

1386
رعـد عبدالعباس حمزة 

الهرموش
.Pوالزوائف E. coliدراسة التنافس المستضدي بین مستضدات األشركیا 

aeruginosaعلوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي األرنب الممنع بهما

1399
علي عبد الحمزة عبید 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالالفقریات القاعیة الكبیرة في رواسب شط الحلة /العراقتوزیع وتنوع الفنهراوي

1421
محمد عودة حمد 

جاسم 
دراسة وراثیة لبكتریا زوائف األغشیة الحیویة

Pseudomonas sppعلوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر.)) والحرة المسببة اللتهابات المجاري البولیة

1444
إحسان فلیح حسین 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرتأثیر الشیخوخة على الكلوبیولین المناعي البارد في مرضى التدرن الرئويالغراني

1455
أحمد سعد نعمه 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیراستخدام بعض المعاییر المناعیة في التحري عن التهاب المفاصلالهندي



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٣

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1458
عبــاس خیــراهللا اینــاس 

المعـمـوري
تقییم كفاءه بعض  العوامل المضادة للفطریات  والخمائر االنتهازیة  المعزولة  من بعض 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمستشفیات محافظة بــابــل 

1462
عباس طالب خلیف 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیردراسة بیئیة للطحالب الملتصقة على الطین في نهر الحلة/العراقالطائي

1473
ندى ناجي شعالن 

العیساوي

في االصابة بدیدان اسكارس الدواجن Bentonite clayتقییم فعالیة مادة الطین الخاوة 
Ascaridia galli والدودة الدبوسیةEnterobius vermicularis وعالقتها بظاهرة

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرلدى االطفال في محافظة بابلEnuresisسلس البول 

1478
لمى جاسم حمود 

وتوت
Campylobacter jejuniبكتریولوجیة و مناعیة لبكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالمسببة إللتهاب األمعاء في األطفال

1484
نور سلمان كاظم 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرفي االرنبCitrobacter freundiiومناعیة لبكتریادراسة بكتریولوجیة الخفاجي 

1494
شیماء حسین جابر 

الساعدي
التأثیرالمناعي والوظیفي للفلوتاماید وخالت السایبروتیرون المضادین لسرطان الموثة 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر(البروستات) في الجرذان

1496
هاشم عباس فاطمة 

السالمي

في بعض الجوانب الحیاتیة Vuill.(Bals.) Beauveria bassianaتأثیر الفطر  
.Coccinella undecimpunctata Lللدعسوقة ذات النقاط األحدى عشر   

Coccinellidae : (Coleoptera  (علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیر
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٤

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1501
معاني سهر عبد 

الخفاجي
Entamoebaبعض المعاییر المناعیة للمرضى المصابین بطفیلي األمیبا الحالة للنسیج 

histolytica 2010ماجستیروالتغیرات النسیجیة في الفئران البیض
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرتأثیر طفیلي في النساء واألطفال حدیثي الوالدة  في محافظة بابلماهر علي القریشي1508

1509
علي عبد الحسین 

محي اللیباوي
الكشف عن بعض أوجه المناعة الذاتیة الخلطیة في مرضى السـكري من النوع األول في 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرمدینة النجف 

1521
إخالص عبد حمزة 

العلواني
بالسیلینیوم في بعض المتغیرات النسجیة و التأثیرات السمیة لكلورید الزئبقیك ومعالجتها 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالفسلجیة لبعض أعضاء الجسم في ذكور الجرذان البیض

نور علي حسین جاسم1522
والبروتین البولي المجهري وبعض الدالئل F2αدراسة العالقة بین مستویات الموثین 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرالكیموحیویة لدى المرضى المصابین بداء السكري النوع األول والثاني

1525
منى نجاح حسن 

علوم الحیاةالعلوم2010ماجستیرتثبیط الفعالیة التطفیریة للسایكلوفوسفوماید باستخدام مستخلص جذورعرق السوسالطریحي

زهراء محمد عبد علي1490
دراسة بعض الجوانب الوراثیة لبكتریا الـ 

Lactobacillus علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمعزولة من المصادر

1499
عروبه كطوف حسین 

الحیاةعلوم العلوم 2011دكتوراهفي الفأر واألرنبHelicobacter pyloriمراضیة إدراسة البیرماني 



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1527
سارة كساب شنداوي 

الزاملي
دراسة التفكك الحیوي لمركبات الهیدروكاربون في

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمعزولة من مصادر مختلفةPseudomonas aeruginosaالبیئة بفعل بكتریا 

1528
نعیمـة حمیـد معیـوف 

الدلیمـي
Aphisدراسة الكفاءة التكاثریة وبعض جوانب األداء الحیاتي لحشرة َمّن الباقالء األسود  

fabae) و َمّن الدفلةHomoptera :Aphididae) Aphis neriiعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

1541
حسین عالوي حسین 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالعراق–بالعناصرالثقیلة في نهر الفرات إستخدام النباتات المائیة أدلة حیاتیة على التلوث الغانمي   

1549
زینب خضر احمد 

المهدي  
تقویم الحالة المناعیة لالرنب بعد التعرض المزمن للسلین والى مستضد بكتریا 

Salmonellatyphi"علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراه

حیدر عبیس هاشم 1564
المعزولة B. Sphaericusتوصیف اإلنزیم الحال للمكورات العنقودیة المنتج من بكتریا  

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرمحلیا

1574
ضرغام علي عباس 

السلطاني
دراسة التراكم الحیوي لبعض العناصر النزرة في عضالت ثالثة أنواع من األسماك 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرنهر الفرات / وسط العراقوعالقتها بتغایر العوامل البیئیة في 

1575
زینب عبد النبي 
علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرتقییم كفاءة بعض المستخلصات النباتیة ضد بعض الفطریات المسببة لداء األظافرطلیفح النصراوي 

1596
میســــــــــاء صـــــالح 

مهدي الشكري
المعزولة من عینات Listeria monocytogenesدراسة بكتریولوجیة ووراثیة لبكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهسریریه في محافظة بابل



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1603

علي حسین محمد 
) في Zingiber officinale (Roscoeتأثیر المستخلص المائي لدرنات نبات الزنجبیل بحر 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرو بعض المعاییر الفسیولوجیةRattus rattusخصوبة ذكور الجرذان البیض 
علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهدراسة بعض الجوانب الحیاتیة والبیئیة لمجتمع االسماك في نهر الحلة /العراقمؤید جاسم یاس1607

1633
علي جهاد ناصر 

الحویزي

دراسة مستو ٌات انزٌ م
ٍز القاعذي ف السائلالفوسفات 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیرالمنوي لمرضى عذم الخصوبة

1644
اسراء عبد األمام عبد 

الزهرة الریاحي
دور حامضي األسكوربیك و السالسلیك  في تخفیف           سمیة الكادمیوم بداللة 

.Vigna radiata Lاستجابة التجذیر لعقل الماش               Wilczekعلوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر

احمد غضیب عبید1713
دراَسة الِعالقة َبین ُمستوى الفینوالت وٕاصاَبة َنبات الِخیار بمرض الَبیاض الدَّقیقي المتسبب 

علوم الحیاةالعلوم 2011ماجستیرPodosphaeraxanthii)Castagne) U. Braun &N. Shishkoffعن الِفطر

1734
حنان محمد صاحب 

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

علوم الحیاةالعلوم 2011ماجستیرVigna radiata L. Wilczekعقل ساق نبات ألماش 

1739
سامر معین خضیر 

الحلو
.  المعزولة Streptomyces sppعزل وتوصیف مضادات بكتیریة منتجة من بكتریا 

علوم الحیاةالعلوم 2011دكتوراهمن عینات تربة محلیة في محافظة بابل



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٧

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1762
انس مسلم محمد 

المعموري
دراسة مقارنة لتاثیر عنصري الخارصین والكاومیوم علىاسماك الكارب االعتیادي 

cyprinuscurpiol علوم الحیاةالعلوم 2011ماجستیر

علوم الحیاةالعلوم 2011ماجستیر PPDوال BC6حث زیادة الكلوبیولین البارد تجریبا في االرنب باستعمال ال یازي عبد اهللا جاسم1771

1773
زهراء كاظم حبیب 

الموسوي
في حمایة حبوب ونباتات الحنطة من Bacillus subtilisاستخدام تقنیة التلقیح ببكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیر Asperillus niger vantieghemاالصابة بالفطرین و

علوم الحیاةالعلوم2011دكتوراهدراسة كفاءة هندسة االرانب وراثیا باستخدام تقنیة نقل الجین عبر النطفمحمد باقر صاحب1821

1831
خالد عبد الكاظم 

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیراالغشیة الحیویة للغدد الطبیة العالجیةدراسة وراثیة لبكتریا المتقلبات المعزولة من هادي

ایمان مبدر نایف1845
) على نمو البكتریا الموجبة لصبغة غرام المعزولة من Propolisتأثیر مستخلص العكبر(

علوم الحیاةالعلوم2011ماجستیراالصابات الجلدیة

1730
رقیة هادي رحمن 

الخفاجي
في تجذیر عقل نبات الماش ومكافحة دغلي Paraquatو D-٢,٤المزدوج لــ التأثیر 

العلوم 2011ماجستیرالفجیلة والشوفان
علوم الحیاة

العلوم 2011دكتوراهقیاس بعض مضادات االكسدة في السائل المنوي للمرضى المصابین بوهن النطقعالء الدین صبحي 1758
علوم الحیاة

1760
عبد اصیل حاتم
الطیف

caryophyllaceae)   في العراقspergularia(persدراسة تصنیفیة للجنسین 
العلوم 2011ماجستیر presl k.preslو

علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٨

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1786
ضیاء شنان عبد 
العلوم2011دكتوراهCitrobacter freundiiالخصائص السمیة والمناعیة لعزول محلیة من بكتریاالكاظم الجمیل 

الحیاةعلوم

1791
حازم عزیز حمزة 

الربیعي 
تأثیر التلوث الناتج عن الغبار المنبعث من معملي سمنت الكوفة والنجف على التربة 

العلوم2011دكتوراهوالنبات
علوم الحیاة

1793
حسن جمیل جواد 

الفتالوي 
- والمناذرةدراسة وبیئیة ونوعیة وكمیة للطحالب في نهر الفرات بین قضائي الهندیة 

العلوم2011دكتوراهالعراق
علوم الحیاة

1798
محمد فوزي شعالن 

المعموري
. Phaseolus vulgaris Lتنقیة وتوصیف وتقیید إنزیم البروتییز من بذور الفاصولیا 

العلوم2011ماجستیرواستعماله في المجالین الصناعي والطبي
علوم الحیاة

1800
احمد زهیر جاسم 

الوائلي
المعزولة من األطفال Providencia alcalifaciensدراسة تشخیصیة ومناعیة لجرثومة

العلوم2011ماجستیرالمصابین باإلسهال في محافظة بابل

علوم الحیاة

ساره كریم كاظم1801
. وتأثیر بعض Fusarium sppدراسة بعض الخصائص الحیویة والجزیئیة للفطر  

العلوم2011ماجستیروتكاثره، مختبریاً الظروف البیئیة في  نموه 
علوم الحیاة

هدیل عامر كاظم1805

) بـاإلضــافــة Cysteine &Methionineتأثیر األحماض األمینیة الحاویة على الكبریت(
في تأخیر عملیات التعمیر في عقل الماش Citric acidوالـSalicylic acidالـــى الـ

Phaseolus aureus Roxb.العلوم2011ماجستیر

علوم الحیاة

1806
علي رعد عبد الكاظم 

الطائي 
المحللة   Cellvibriojaponicusانتاج الوقود الحیوي (االیثانول )من نواتج بكتیریا 

العلوم2011ماجستیرللسیلیلوز  و المعزولة محلیا

علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٢٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

علوم الحیاةالعلوم 2011دكتوراهالبكتریة في االرانبدراسة تجریبیة لخمج الحروف حیدر خمیس شنان1918

1652
نهاد حبیب مطلك 

االزیرجاوي 
وتحسین Triticum aestivum Lدور بعض فطریات التربة في تحلیل مخلفاتالحنطة. 

العلوم 2011دكتوراهالمنزرع بطریقة الري المتقطع  ٣٣- صنف عنبرL. sativa Oryzaنتاجیة الرزإنمو و
علوم الحیاة

1656
زینب فرید حسن 

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

العلوم 2011ماجستیرجوانب الجهاز التناسلي لذكور الجرذان الناضجة 
علوم الحیاة

1850
سماح احمد كاظم 

الجبوري
تأثیر الحث المناعي الموضعي والجهازي على االستجابة المناعیة لمستضد جرثومة 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهفي األرانبHelicobacter pyloriاللولبیة البوابیة 

1860
محمد رزاق جواد 

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

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرالخصوبة

1891
ناصر عبد الحسن 

ناصر
) باستحدام الكاشف العضوي II) والبالدیوم (IIالحقن الجریاني للنخاس (-التقدیر الطیفي

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهبنزوثایازولیل ازو بایروكالول-٢-برمو-٦( - ٤

ندى سعد ناجي1892
في معاییر النطف Lepidium sativumدراسة تأثیر مستخلصات حب الرشاد 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهOryctolagus cuniculusومستوى بعض الهرمونات والجذور الحرة في ذكور األرانب 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرAlternariaدراسة مظهریة وجزیئیة وامراضیة للفطر عالء جاسم محمد1893

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهدراسة وراثیة ومناعیة لمرض التهاب الجلد االستشرائيفاضل عباس حمد1894



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٠

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

دعاء حسن هادي1895

عزل وتشخیص الفطریات الملونة المرافقة للحبوب
في تغیرAlternaria alternataوتقویم دور الفطر

2012ماجستیرخصائص طحین الحنطة
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

االء فاهم عباس1899
Campylobacter jejuniدراسة التأثیرات المرضیة والمناعیة للذیفان الكبدي لبكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهعلى الحیوانات المختبریة

عالء طارق شاكر1905

Toxocara canisتأثیرات خمج 
مع الضوء االحمر وبدونه على مستویات الهرمونات والببتیدات المشابه للهرمونات في 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهالدم المحیطي للجرذ االبیض  

ابتهال ادریس احمد1912
ذات المقاومة المتعددة للمضادات Salmonella entericaدراسة جزیئیة حول بكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهالحیویة من مرضى الحمى المعویة في محافظة النجف

حسین جبر حسین2177
التغیرات الفسلجیة  و البایوكیمیائیة لبذور نباتي الذرة الصفراء وزهرة الشمس خالل ظروف 

الحیاةعلوم العلوم2012ماجستیرالتعمیر المعجل

2219
حیدر شخیر عبیس 

الجنابي 

دراسة مناعیة أمراضیة  لبكتریا
Providencia rettgeri المعزولة من إصابات

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرالمجاري البولیة في محافظة بابل



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣١

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2231
زینه هادي شاكر 

الخفاجي
المعالجة بعقاري الجمزار أو دراسة وراثیة جزیئیة وفسیولوجیة لبعض أنواع السرطان 

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهالتاكسول

2236
ثناء عبد المهدي 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیردراسة بعض الجوانب المناعیة لمرضى الربومخیف

ایام محمد صالح علي 2251
-التهاب الكبد نمط دراسة مناعیة، كیموحیویة وُجزیئیة للُمخمجین و الُملقحین بفیروس 

2012ماجستیرفي محافظة بابل-ب
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

هبة ستار نعیم 2252
MillerCirsiumدراسة تصنیفیة للجنس 

)Compositae    2012ماجستیر) في العراق
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2257
نور حیدر رحمن 

الزبیدي  
. من ترب زراعیة وتحدید الفعالیة الضد Streptomyces sppعزل وتوصیف بكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرمایكروبیة للراشح الزرعي  

رفاه سلیم حسن2265

وهرمون IGF-Iالعالقة بین مستویات عامل النمواألول المشابه لهرمون االنسولین 
مع بعض المؤشرات الكیموحیویة لدى مرضى داء السكري غیر المعتمد Leptinاللبتین  

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرعلى االنسولین

2285
شیماء جاسم محیمید 

السلطاني
Gardnerella vaginalisدراسة عوامل الضراوة لبكتریا 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرالمعزولة من نساء مصابات بالتهاب المهبل البكتیري



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٢

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2288
نور صالح عباس 

الخفاجي

في محافظة بابل مع تقییم فعالیة Hymenolepis nanaوبائیة الدودة الشریطیة القزمة 
في إصابتها التجریبیة على الفئران Alhagi maurorumمستخلصات نبات العاقول 

علوم الحیاةالعلوم2012ماجستیرالبیض

2299
احمد هادي عبد 
الصاحب الموسى

عزل وتشخیص الفطریات الجلدیة وتأثیر المستخلصات المائیة لبعض النباتات الطبیة في 
علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهTrichophytonmentagrophytesنمو و فعالیة أنزیم الكیراتینیز للفطر 

ومیض عادل كاظم1902
تقییم بیئي لنوعیة میاه الشرب في محطتي المحاویل والحلة لتصفیةالمیاه في محافظة 

العلوم2012ماجستیرالعراق   –بابل

علوم الحیاة

حسنین خلیل ابراهیم1914
دراسة مقارنة االحیاء المجهریة المعزولة من مرضى التدرن الرئوي ومرضى مصابین 

العلوم2012ماجستیربامراض تنفسیة احرى
علوم الحیاة

رواء صفاء عباس1926
دراسة لبعض المعاییر ذات العالقة بتخثر الدم لدى المرضى المصابین باحتشاء عضلة 

2012ماجستیرالقلب الحاد
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

العلوم2012ماجستیرتأثیر زیت بذور الحبة السوداء في  ذكور الجرذان البیض المعاملة بكلورید االلمنیوماسماء محمد مكي1933

علوم الحیاة

امال راغب شمران1935
))hMPVالتحري عن فیروس المیتانیمو البشري 

2012ماجستیر)لخمج السبیل التنفسي السفليhRSVوفیروس المدمج الخلوي التنفسي (
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

1939
نور هادي عبید 

المعموري
دراسة العالقة بین بعض التغیرات الهرمونیة واألستجابة المناعیة خالل اطوار الدورة 

2012ماجستیرالشهریة.
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

1943
نبراس نصر اهللا 

العلوم2012دكتوراهعزل وتوصیف وضراوة وامراضیة الكاندیدا من بعض الحاالت المرضیة حضیر
علوم الحیاة

امیر جواد هادي1944
دراسة نسجیة ووظیفیة للغدة الدرقیة والكبد والطحال في ذكور الجرذان المعاملة بعقار 

العلوم2012ماجستیرالفلوماید
علوم الحیاة

2012ماجستیرفي مدینة الحلة٢٠١١-٢٠١٠للعام Bدراسة انتشار األنفلونزا الموسمیة نمط راضينسرین كاظم 1945
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

اسراء غانم هادي1954

دراسة قابلیة المسبحیات القیحیة
 )Streptococcus pyogenes (

) المعزولة من التهابات الحنجرة Streptokinaseعلى إنتاج اإلنزیم المحلل للفایبرین ( 
العلوم2012ماجستیرواللوزتین 

علوم الحیاة

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهدراسة وراثیة فسلجیة عن متالزمة الشیخوخة المبكرة من نوع هجنسن كلفورد االء شاكر خنتوش1956

حوراء صباح مهدي1963

في محافظة بابل واختبار فعالیة المستخلص Giardia lambliaدراسة وبائیة لطفیلي 
المائي البارد والمسحوق الخام لقشور ثمار الرمان في القطط والجرذان المصابة تجریبیًا 

العلوم2012ماجستیربالطفیلي

علوم الحیاة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٤

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

زهیر صادق  رزاق1964
AmpCتواجد وتوصیف أنزیمات  β-Lactamases في بكتریاKlebsiella
pneumoniae العلوم2012دكتوراهالمعزولة من بعض المراكز الصحیة في النجف

علوم الحیاة

علوم الحیاةالعلوم2012دكتوراهPCR-RFLPباستحدام تقنیة ABOدراسة التنمیط الجیني لمجموعة الدم قاسم محمد علي1980

فاخر مكطوف شمران1985
بعقار روزي كالیتازون في ذكور الجرذان التاثیرات النسیجیة والنسیجیة الكیمیائیة 

العلوم2012دكتوراه٢المصابة بداء السكري المستحدث نمط/

علوم الحیاة

1995
جنان محمد حسین 

فیروز علي  
الكشف عن جینات المقاومة للكوینولینات 

العلوم2012دكتوراهفي االشریشیا القولونیة المعزولة من حاالت البیله الجرثومیة النوعیة في محافظة النجف    

علوم الحیاة

1997
والء صالح حسن 

العلوم2012دكتوراهدراسة فسلجیة وكیموخلویة لمرضى ابیضاض الدم اللمفي الحاداللبان
علوم الحیاة

2006
حنین مهدي حسین 

السلطاني 
تشخیص مصادر وجبات دم بعوض 

Culex pipiens L. (Diptera :Culicidae2012ماجستیر)    في مركز مدینة الحلة
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

2011
حیدر حمید متعب 

العلوم2012دكتوراهدراسة تشخیصیة للسل الرئوي وتحدید مصدر االصابة   في محافظة المثنى الحمیداوي
علوم الحیاة

2012
امـــــل علي محیسن 

الطائي
دراسة نسجیة وكیمونسجیة لمنطقة المريء والرغامي خالل التطور ألجنیني ألجنة الدجاج

)Gallus domesticus L (.العلوم2012دكتوراه

علوم الحیاة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

تساهیل حامد كاظم 2015
Moraxella lacunataعزل وتشخیص جرثومتي 

2012ماجستیرمن مرضى خمج ملتحمة العینNeisseria gonorrhoeaeو 
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

2030
عزت حسون عبد 

العلوم2012ماجستیردراسة فسیولوجیة لمریضات أورام الثدي في محافظة النجف األشــــــرف  الكریم عجینة 
علوم الحیاة

2039
رقیة منون حسن 

النعماني
دراسة تشریحیة وتصنیفیة وخلویة 

العلوم2012دكتوراهفي العراقPoaceae. في العائلة النجیلیة Triticeae Dumالجناس العشیرة 

الحیاةعلوم 

2047
قاسم عبداهللا حمزة 

المرشدي

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

العلوم2012دكتوراهفي األرانب والماعز

علوم الحیاة

2054
أمیرة  كمال محمد 

أحمد
ANP Atrial Natriureticالعالقة بین مستویــــــــــات الببتـید األذیني الصودیومــــــــــــي     

Peptideالعلوم2012ماجستیروبعض        معاییر متالزمة األیض

علوم الحیاة

2055
علي مالك حمادي 

العبیدي
والكیموحیویة لدى مرضى مستویات هرمون اللبتین وعالقته ببعض المتغیرات الفسیولوجیة 

العلوم 2012ماجستیرالسكري غیر المعتمد على اإلنسولین (النوع الثاني)
علوم الحیاة

2086
اثیر سایب ناجي 

العزاوي
التوزیع البایوجیوكیمیائي للمركبات األروماتیة المتعددة

العلوم2012دكتوراه) الحلقPAHsالعراق (-في نهر الحلة
علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2110
منار محمد حسن عبد 

الجلیل المرشدي

Cyperusتأثیر المستخلص الفینولي والتربیني لدرنات نبات           حب العزیز 
esculentusفي معاییر     السائل المنوي وبعض أجزاء الجهاز التناسلي

العلوم2012دكتوراهOryctolagus cuniculusلذكور األرانب 

علوم الحیاة

2115
زكي عزیز ضفاف 

الطرفي

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

Curcuma longa L.العلوم2012ماجستیر

علوم الحیاة

2116
ادي ھمیساء عادل 
الجبوري

والخلویة لبعض المستخلصاتالتأثیرات النسجیة 
النباتیة في ذكور الجرذان المریضة بارتفاع كلوكوز

العلوم2012دكتوراهالدم

علوم الحیاة

2119
االء هادي شاكر 

العلوم2012ماجستیرHelicobacter pyloriدراسة وراثیة عن بكتریاالخفاجي 
علوم الحیاة

1870
احمد محمد عباس 

الموسوي
بین النساء في Toxoplasmosisدراسة وبائیة ومناعیة لإلصابة بداء المقوسات 
العلوم2012ماجستیرمحافظة بابل

علوم الحیاة

نبراس محمد ساهي1883

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

Culex pipiens (Diptera:Culicidae(2012ماجستیر
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٧

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

خضیر جواد كاظم1881
تحضیر ودراسة بعض البولیمرات المستحدثة والخاویة على مجامیع معوضة دوائیة 

العلوم2012دكتوراهمختلفة

علوم الحیاة

2318
صابرین سلیم عبد 

الكریم
دراسة بعض التغیرات النسجیة والهرمونیة إلضطرابات الغدة الدرقیة لدى المرضى في 

2013ماجستیرمحافظة بابل/العراق
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2266
هادي فاضل عبد 
المحسن الیساري

المستخلصات دراسة سریریة للمرضى المصابین باألكیاس العدریة وأختبار تأثیر بعض 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالنباتیة في تثبیط الرؤیسات األولیة لطفیلي المشوكات الحبیبیة

2321
سما جوادكاظم 

2013ماجستیردراسة بكتریولوجیة،مناعیة و نسیجیة على المراره الملتهبة في محافظة بابلالزویني 
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2013ماجستیرتقدیر بعض الجوانب االلتهابیة وتحدید بعض المسببات البكتیریة إلصابات العینرقیة منذر2330
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2339
تحریر محمد نطاح 

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

الحیاةعلوم العلوم2013ماجستیرالثاني   

2342
مروة كاظم خضیر 

2013ماجستیرعزل وتشخیص خمیرة المبیضات وفطریات أخرى باستعمال تقنیات مختلفةالبیرماني 
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

یاسر حیدر جلیل2349
phaseolus vulgarisl whiteاستخالص وتوصیف اللكتین من بذور الفاصولیا الـ

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرواستعماله في المجاالت الطبیة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٨

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2355
شاكر حماد محمد 

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

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالعالي للفایروس ألحلیمي ألبشري 

2363
شمس حامد كاظم 

السلطاني

TrichomonastenaxوEntamoebagingivalisوبائیة الطفیلیات الفمویة
Myrtusفي محافظة بابل مع دراسة كفاءة وفعالیة مستخلصات نبات الیاس

communis L ًعلوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر.  في الفئران البیض المخمجة تجریبیا

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالتعمیر المعجل لبذور الماش في النمو و االنتاجتأثیر ظروف فرح عامر عباس2365

2368
ازل عالء عباس 

الربیعي
Aspergillus terreusالتنمیط  الجزیئي بالبلمرة البسیطة والعشوائیة لعزالت الفطر 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیروتقییم كفاءتها في إنتاج الستاتین

حسن طارق علي2387
APISدراسة مختبریةلتایر بعض المبیدات الحشریة على جهاز المناعة لنحل العسل 

mellifeaL علوم الحیاةالعلوم 2013ماجستیركاحد اسباب ظاهرة التدهور العشوائي للخالیا

محمد جواد خزعل2401
ألسطح المنشآت العزل و التشخیص الجزیئي لبعض المجتمعات المیكروبیة الملوثة 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالخرسانیة

2406
طیب أحمد إسماعیل 

حسین 
تأثیراإلجهاد الملحي في بعض المؤشراتالمظهریة والوظیفیةوالكیموحیویة في نبات الطماطة

Lycopersicon esculentum Mill.علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراه
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٣٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

2408
سهاد جمیل هادي 

2013ماجستیربعض التغیرات الدمیة والكیموحیویة للمرضى المصابین بالربو في محافظة بابلالجبوري
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2409
مـــروة فاضــل عبـد 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیردراسة بعض المعاییر المناعیة للمرضى المصابین بتضخم البروستات الحمیدالكـریـــم 

ایاد محمد جبر2411
المؤشرات الحیاتیة البیئیة ألنواع مختارة من النواعم كأداة للمراقبة األحیائیة للتلوث 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیربالعناصر الثقیلة 

2418
حوراء یحیى محمد 

الربیعي 

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

F.) Callosobrucusmaculatusاللوبیا الجنوبیة (
)Coleoptera : Bruchidae(2013ماجستیر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

احمد جودة نصار2420
البیئیة المؤثرة علیه في نهر الفرات /  وسط التنوع األحیائي للنواعم وبعض العوامل 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالعراق

2422
أحمد جمیل عبد 

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

الحیاةعلوم العلوم2013دكتوراه)Phaseolus aureus Roxbفي عقل ألماش(

2423
هند محمد محمد علي 

الخزاعي 
دراسة بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعسل المستورد ومصادره  في أسواقنا 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمحلیة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٠

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

علي جلیل عبید2437
Aeromonasتاثیر بعض العوامل الفسلجیة على انتاج الطبقة السطحیة لبكتریا 

hydrophilaعلوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالمعزولة من عینات االسهال في محافظة بابل

2441
ضحى عباس كاظم 

الخفاجي
. من العائلة النجیلیة Avena Lدراسة مظهریة وتشریحیة النواع الجنس  

)Gramineae  (Poaceae2013ماجستیرفي العراق
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیردراسة تاثیر العمر على القشرة البصریة وتراجع الشبكیة في الجرد البیضمحیسنرجاء علي 2449

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 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیروالدغارة وتراكمها الحیوي في بعض النباتات المائیة/العراق

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرتضخم البروستات الحمیددراسة بعض المتغیرات الكیموحیویة لدى مرضى رفل أحمد لیلو2473

2527
اخالص علي حسین 

الهاللي
االندوكلین و االوستیوبونتین  واالوستیوبروتجرین والهیموكلوبین المسكر لدى مرضى داء 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالسكر النوع الثاني وعالقته بالمتالزمة التاجیة الحادة
علي جبار عبد 2546

Morganellaدراسة مناعیة وجزیئیة لدقائق الفضة النانویة المنتجة من بكتریا  الحسین الكواز
morganii

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤١

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

حوراء جواد كاظم2547
تحدید االنواع الوراثیة لفیروس روتا االنسان في اطفال محافظة بابل باستعمال الطرائق 

2013ماجستیرالجزیئیة
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2552
علي صباح ناصر 

الحمداني
دراسة جزیئیة لبكتریا اشیریشیا القولون المسببة إللتهاب القناة الهضمیة في األطفال 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالرضع

قاسم عمار حمود2554
الفرات العامة للصناعات الكیمیاویة في المعالجة النباتیة لمیاه الفضلة الصناعیة لشركة 
علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرالعراق-محافظة بابل

2594
هدى جاسم محمد 

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهفي العراقPrimulaceaeدراسة تصنیفیة ألجناس العائلة الربیعیةالتمیمي 

وسن مضر حسین2595

في تحمل نبات الفلفلProlineوالبرولین Salicylic Acidتأثیر حامضي السالسیلك  
)Capsicum annuum L(.

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرلالجهاد الملحي

اصیل قاسم كریم2629
وبائیة دیدان الصفر الخراطیني

lumbericoides Ascaris علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرومؤشرات حول الطفیلیات المعویة األخرى في محافظة بابل

االء عبد عون سلیم2631
دراسة األوجه البیئة والحیاتیة لبعض أنواع الحشرات ذو األهمیة الطبیة الجنائیة في مدینة 

2013ماجستیرالحلة
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

2676
رحیم طعمه عبیس 

المعموري
دراسة مناعیة  لألمراض المرتبطة بفیروس الحمى ألغدیه ( سرطان الغدد اللمفاویة  

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهوالتهاب الكبد المناعي الذاتي )  في منطقة الفرات األوسط  



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٢

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

رائد عباس كاظم2683
العالقة بین بعض الجوانب الفسیلوجیة والكیموحیویة في األشخاص المصابین بداء 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیرToxoplasmosisالمقوسات الكوندي 

فاطمة معین عباس2699
التحلیل الجزیئي لعزالت الكلیبسیال الرئویة السریریة المقاومة لكاربابنیم في مستشفیات 

علوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهالحلة

2710
مصطفى جواد 

العماري
التحري عن بعض جینات المقاومة لمضادات الكاربابنیم بجرثومة الزوائف الزنجاریة 

pseudomonas qeruginosaعلوم الحیاةالعلوم2013دكتوراهالمعزولة من مستشفى الحلة الجراحي

رؤى علي طالب2713
من بذور نبات الرشاد في تنشیط نطف المرضى المصابین دور التوكوفیرول المستخلص 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیربوهن النطف

ربیع عبد االله مجید2761

في الحیوان enterobacteraerog enesدراسة تشخیصیة ومناعیة لبكتیریا  
المختبري 

علوم الحیاةالعلوم2013ماجستیر

هدیل ناصر محمد2371
التنمیط الجیني لعزالت المبیضات المهبیلیة بالبلمرة البسیطة والعشوائیة وتقیید نواتج البلمرة 

2013دكتوراهفي محافظة بابل
العلوم 
للبنات

علوم الحیاة

هالة عبد الهادي عبد 2792
الغني

دراسة بعض التغیرات النسیجیة والوظیفیة لذكور الجرذان المصابة تجریبیبا باالمیبا الحالة 
Entamoeba histolticaللنسیج 

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٣

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیرتاثیر الدیانابول في بعض المعاییر الدمویة والنسجیة والمناعیة في ذكور الجرذان البیضعباس عبد شرهان2746
علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیرفي االرانبMorganellamorganiiدراسة جرثومیة ومناعیة لبكتریا  مصطفى جعفر حسین2784

اسیا خضیر حاتم 2810
الخیكاني

. من العشیرة Vulpia C.C.Gmel. وLolium Lدراسة مظهریة وتشریحیة للجنسین 
Poeae من العائلة النجیلیةGramineae ((Poaceaeفي العراق

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراهدراسة بعض بیئات  الغطاء النباتي الملحي في محافظة بابل/العراقبتول محمد حسن2825

نورس نوري محمد 2832
حسین

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیرالكاسترین لدى المرضى المصابین بداء السكري النوع الثانيتقییم مستویات هرمون 

زینب عبد الرضا 2834
جعباز

دراسة تصنیفیة وتطوریة مقارنة ألجزاء فم بعض األجناس     العراقیة لعائلة النحل 
Hymenoptera:Halictidaeالبري  

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیردراسة لبعض الجینات والهرمونات لمرضى احتشاء العضلة القلبیة الحاد في محافظة بابل زهراء حلیم خلیل2836

دراسة مناعیه وجزیئیه على بكتریاAcinetobacter baumanniiرشا جاسم موسى2841
المعزوله من عینات سریري

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٤

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

دراسة لبكتریا الزوائف الزنجاریة المعزولة من المرضى الراقدین في مستشفیات محافظة زهراء عصام جمیل2842
بابل

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

Artemisiaوالشیح Punica granatumالفعالیة الحیویة لمستخلصات نباتات الرمان االء حمادي عبید2847
herba-alba والثومAllium sativum في نمو وتطور االكیاس العدریة للمشوكة

خارج وداخل الجسم الحي . Echinococcus granulosusالحبیبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

2850
شیماء حسین علي 

دراسة بعض التغیرات الدمیة والكیموحیویة لدى األشخاص المصابین بفرط كریات الدم 
الحمر في محافظة بابل/ العراق  

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

أحمد جمال حسین 2852
السرحان  

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیرتواجد الكلوبیولین المناعي البارد في مرضى حمى التیفوئید و المستحثة في األرنب 

التحري عن الفیروسات التنفسیة المسببة اللتهاب الجهاز التنفسي لألطفال في محافظة نور حمید صالح2853
كربالء

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

تأثیر بعض العوامل الكیمیاویة والفیزیاویة في كفاءة البكتریا هند صالح محیمید2860
Bacillus thuringensis var.israelensis ومنظم النموGenterol والمبید

. Culex pipiens Lضد األدوار غیر البالغة لبعوض Temephosالفسفوري العضوي 
)Diptera:Culicidae(

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٥

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

) في نقل فیروس التهاب Culex pipiens)Diptera:Culicidaeتقییم دور بعوض غفران عبد الواحد2868
الكبد الفیروسي نمط ج مع دراسة تاثیر مستخلصات نبات الطرفة الخام في بعض جوانب 

األداء الحیاتي للبعوض .      

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

اتلواحد ایمان عبد 2870
عبد الرحیم

المنتجة لسم Aspergillus flavusو Aspergillus nigerدراسة جزیئیة للفطرین 
االفال  والمعزولة من بعض أنواع المكسرات

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیردراسة بیئیة و حیاتیة للمجتمع السمكي في نهر الفرات/ وسط العراقماهر محمد خضیر2877
تقییـم بیئي لمیاه الصـرف الصـحي لمدینـة الحلة/العراق باستخدام المودیـل الكنـدي ودراسة ذرى محمد حسن2882

الهائمات النباتیـة
علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

العلوم 2014ماجستیرالمعزولة من حشوات     الوسائد القطنیةدراسة مظهریة وجزیئیة لبعض الفطریات انمار عالء عبد اهللا2894
للبنات

علوم الحیاة

تحدید المسببات الجرثومیه المرافقة المراض القلب وتقدیر بعض العوامل االلتهابیه هیام عدنان علي2907
للمرضى

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

Cordiaتأثیر مستخلص المركبات القلوانیة والتربینیة والفینولیة ألوراق نبات البمبر  یوسف دخیل راشد2919
myxa في األداء الحیاتي لبعوضة الكیولكسCulex pipienes (Diptera:

Culicidae

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٦

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

Hibiscus rosaتأثیر المستخلص الفینولي ألزهار نبات زهرة الجمال بشرى عباس بعیوي2920 –sinensis L .
في بعض أنسجة و فسلجة تناسل ذكور الجرذان البیض.

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراهأستخدام بعض واسمات الدنا في التحالیل العدلیةعماد هادي حمید2921

شیرین رضا رسول 2957
بارح

تحضیر وتشخیص مركبات حلقیة غیر متجانسة جدیدة
لمشتقات الباربیتال

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

المعزولة من مرضى Proteus vulgarisالتوصیف المظهري والجزیئي لجراثیم المتقلبات غیداء جهادي محمد2968
خمج المجاري البولیة

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

عدي جاسم عبد 2980
الرزاق

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراهالعراق- دراسة تشخیصیة وبیئیة ألنواع الدوالبیات الهائمة في نهر الحلة 

یسر فاضل عبد 2983
االمیر األسدي

التوصیف المظهري والجزیئي لبعض الفطریات الخیطیه والخمائر المعزولة من أخماج 
العین واختبار حساسیتها الدوائیه تجاه بعض المضادات الفطریة

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

فاطمة محمد 2990
عبدالمحسن

.Helichrysum Millدراسـة تصنیفیـة  للجنس 
)Compositaeفي العــراق  (

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة



كلية  العلوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل
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رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

عبد الرسول عوید 2994
عداي 

فاقدة الجدارالمسببة لخمج السبیل Citrobacterfreundiiالتمنیع والتحدي لبكتریـــــا 
البولي.        

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر

صفاء عبد األمیر 2999
حمزة 

عزل وتشخیص البكتریا المرافقة لحاالت اإلجهاض التلقائي وقیاس بعض المعاییر 
المناعیة 

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

علي سلیم عبد الرضا3007
المعالم البكتیریة والمناعیة وعالقتهما بمستوى الخارصین في السائل المنوي للرجال

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

والمعزولة منمرضى المسالك البولیة في محافظة Candidaالتنمیط الجزیئي لفطریات  سهى حامد عبید3014
بابل

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

التغیرات المظهریة والنسجیة على المشیمة الناجمة عن احالم جابر حمزة3045
األمراض الشائعة المرافقة للحمل في النساء

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

رسل صباح عزیز 3048
الخفاجي 

المعالجة البایلوجیة للمیاه الصناعیة لمعمل نسیج الحلة ، العراق بواسطة بعض أنواع 
الفطریات

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

فرح صفاء عبد 3054
الحسین

المواد الكیمیاویة في تطور یرقات بعض أنواع الذباب تأثیر كمیة ونوعیة الغذاء وبعض 
Diptera:Calliphoridaeالمعدني      (

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٨

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

زینب.3055 العلوم 2014ماجستیرrattus rattusدراسة نسجیة لفسلجیة لتاثیر عقار الفلوناماید في ذكور الجرذان البیض محمد جاسم
للبنات

علوم الحیاة

. Tamarix macrocarpa (Ehrenb.)Bgeتأثیر مستخلصات أوراق نباتي األثل نورا ابراهیم حسین3087
. في نمو وٕانتاجیة نبات الباذنجان Ziziphusspina-christi (L.)Willdوالسدر 

Solanum melongena L صنف برشلونة .Barcelone

العلوم 2014ماجستیر
للبنات

علوم الحیاة

أوراس عبد السید 3102
مهدي 

العلوم 2014ماجستیر) في العراقRhagadiolus Scop)  .Compositaeدراسـة تصنیفیة للجـنـس 
للبنات

علوم الحیاة

دراسة التنوع األحیائي للنباتات المائیة وتطبیق دلیل نوعیة المیاه الكندي على میاه نهر عامــرعـــــــبید ســــعود3132
وسط العراقالحله 

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

محمد زهیر ناجي 3140
المرعب

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیرEnsifermelilotiدراسة وراثیة وبكتریولوجیة على بكتریا تثبیت النیتروجین التكافلیة

فاطمة الزهراء حسین 3141
عبد علي

النمو للفطریات المحبة للكیراتین  والسیطرة دراسة االنتشار والتشخیص الجزیئي وظروف 
علیها بواسطة بعض  النباتات الطبیة في محافظة بابل

علوم الحیاةالعلوم2014ماجستیر
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أالمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٤٩

رقم 
القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحة عنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

Vibrio fluvialisأستخالص متعدد السكرید الشحمي من  بكتیریا  خالد یاسین زغیر 3149
in vivoودراسة التأثیرات    المناعیة في الحي Aeromonas hydrophilaو  

علوم الحیاةالعلوم2014دكتوراه

نورا ماجد حمید2762
توصیف بعض عوامل التضاد المیكروبي المنتجة من بعض انواع البكتریا الشعاعیة 

العلوم 2014ماجستیرالمعزولة من التربة الزراعیة في بابل 
علوم الحیاة



الزراعة
التربة وموارد  - محاصيل الحقـليةال(

)الثروة الحيوانية–مائية  
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االمانة العامة للمكتبة املركزية  / النظم اآليل١٥١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

صفا مهدي2240 عبدالكاظم
دراسة نوعیة میاه المصب العام باستعمال المفاهیم الثیرمودینامیكیة

تربة وموارد مائیةالزراعة2012ماجستیروتقنیة االستشعار عن بعد

ضیاء فلیح حسن2315
تاثیر المادة العضویة في تحوالت الفسفور المضاف للترب الجبسیة 

التربةالزراعة2013ماجستیرباستخدام بعض المعاییر الثرمودینامیكیة

2325
نعیـــم شتیـــوي مطــر 

العالهني

تأثیر التركیز وطریقة المعاملة بأحماض الجبرلین،السالسلیك 
.  Vicia faba Lواالسكوربیك في نمو وحاصل نبات الباقالء 
محاصیلالزراعة2013ماجستیرألمعرض لإلجهاد الملحي

صفاء عبد الحسن الزبیدي2350

تأثیر الكثافات النباتیة ومراحل القطع في نمو وحاصل ونوعیة العلف 
األخضر لصنفین من الذرة البیضاء

)Sorghum bicolor L. Moench    (محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر

2359
علي حامد عبد الحسن 

العارضي
تاثیر الحدید المخلبي والمعدني عند مستویات مختلفة من الفسفور في 

وموارد مائیةتربة الزراعة2013ماجستیرنمو وحاصل حنطة الخبز صنف الرشید

حسن نجم منصور 2372
.)Hordeum vulgare Lإستجابة الشعیر (

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیرلالجهاد المائي بتأثیر طریقة الزراعة

2388
علي عیسى حسین 

القیسي
تقییم حالة البوتاسیوم الثرمودینامیكیة في الترب الكلسیة لمناطق الفرات 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیراالوسط
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االمانة العامة للمكتبة املركزية  / النظم اآليل١٥٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

أحمد كریم عباس2399
استعمال بعض المعامالت في تخفیف اإلجهاد الملحي في نمو وٕانتاج 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیر٦الحنطة صنف شام 

2412
احمد عبدالحسین 

جابر الكناني  
من السماد النتروجیني والرش بالبوتاسیوم ومواعید تأثیرمستویات

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر.Zea mays Lاألضافة في نمو وحاصل الذرة الصفراء   . 

احمد مدلول عبود2419
تاثیر اضافة االسمدة العضویة والكیمیائیة في بعض الصفات الفیزیائیة 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرومعاییر نمو محصول الحنطةلتربتین مختلفتي النسجة

مثنى شعالن حسن2435
تاثیر رش حامض السالسلیك وملوحة ماء الري في نمو وحاصل 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرالحنطة في ترب مختلفة النسجة

ثامر یحیى ثامر 2458
solanum tuber suwتقدیر االحتیاجات المائیة لمحصول البطاطا 

Lالتربة وموارد مائیة الزراعة2013ماجستیر. باستعمال حوض التبخر والري الناقص

2461
ریاض عبد زید كاظم 

الحسناوي
تأثیر اضافة مخلفات المجاري والتسمید المعدني والمیكروبي في محتوى 

تربة وموارد مائیة الزراعة2013ماجستیرالعناصر ونمو وحاصل الذرة الصفراءالتربة والنبات منبعض

زید عبد الزهرة علي2462
دراسة تحرر الفسفور وكفاءة بعض االسمدة الفوسفاتیة في نمووحاصل 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیرفي تربتین مختلفتي النسجةTriticumaestivumlالحنطة 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية  / النظم اآليل١٥٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

عالء مهدي عاكول2465
تاثیر مستوى ومصدر المادة العضویة في بعض الصفات الفیزیائیة 

تربة وموارد مائیةالزراعة2013ماجستیروالكیمیائیة لتربتي مختلفتي النسجة

علــي فاضـــل صالـــح2493
.) Zea maysLإستجابة تراكیب وراثیة من الذرة الصفراء (

محصلیة حقلیةالزراعة2013ماجستیروتقدیر االرتباطات الوراثیة والمظهریةلمستویات السماد الفوسفاتي

خلود ناجي عطیة2659
تاثیر التغذیة الورقیة بعنصري الحدید والزنك المخلبین في بعض 

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر.zea maysLالصفات الفسیولوجیة لنمو وحاصل الذرة الصفراء 

عبد الحسینطیف ماجد 2695

تاثیر الكثافات النباتیة ومستویات مختلفة من السماد النتروجیني في 
Trigonellنمو وحاصل البذور والنسبة المئویة للمادة الفعالة 

afaenum-graecum Lمحاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیر

بشرى عبد جبر محمد2715
النیتروجیني .) للسماد Triticum aestivum Lاستجابة الحنطة (

محاصیل حقلیةالزراعة2013ماجستیربتأثیر طریقة الزراعة

هالة رزاق حمزة2723
تأثیر طرائق الزراعة المختلفة في نمو وحاصل اصناف من حنطة 

محاصیل حقلیةالزراعة2013دكتوراهTriticum aestivumLالخبز 

زیاد حازم جساب 2752
نظامي الري ومستویات السماد النایتروجیني في نمو وحاصا الذرة تاثیر

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر.zea maysLالصفراء 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية  / النظم اآليل١٥٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر.VICIA FABA Lتاثیر االسمدة الورقیة في نمو وحاصل الباقالء امیر صادق عبید2753

حیدر رزاق كشكول2768
فترات الري وعمر الشتالت في نمو وحاصل صنفین من الرز تاثیر

oryza sativa Lمحاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

فراس ذیاب عبد2769

تاثیر نظم الحراثة والزراعة والري ةفي نمو وحاصل محصولي الذرة 
sorghum bicolor Lوالماش vigna radiateLالبیضاء 

moenchمحاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر
تاثیر السماد الفوسفاتي واالجهاد والمائي وطریقة الزراعة في نمو علي ناظم فرهود2774

triticumaestivum Lوحاصل الحنطة 
محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

في نمو وحاصل تاثیر التسمید الورقي بعنصري الحدید والزنك المخلبيعمار جابر عبید2779
Triticumaestivum Lنبات الحنطة 

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیرلتوفیات مختلفة من االسمدةvicia fabaLاستجابة محصول الباقالء قیس المي مهنه2801

تأثیر مستویات الفسفور والبوتاسیوم وتداخالتهما في نمو نبات الشعیر صبا علي الزبیدي2831
Hordeum vulgare))Lومحتواه من بعض العناصر الغذائیة ((.

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

السماد النتروجیني و الزراعة المتداخلة للحنطة مع بعض تاثیرحسن سامي سلمان2835
. ) Triticume aestivum Lالبقولیات في نمو وحاصل الحنطة (

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةاو االطروحةعنوان الرسالةاسم الطالبالقرص

.) Triticum aestivum Lتقویم تحمل أصناف من حنطة الخبز(امیر حمزة العساوي2849
الوسطى من العراقلإلجهاد المائي تحت ظروف المنطقة 

محاصیل حقلیةالزراعة2014ماجستیر

كرار رزاق جواد كریم 2893
الحسیني

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیرالتغایرات المكانیة لبعض صفات التربة باستخدام اإلحصاء الجیولوجي

تأثیر تذبذب الماء األرضي في التركیب الملحي لتربة وحدة نخیل ابو محمد مالك حامد الزبیدي 2931
سدیرة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

دراسة بیئیة لتلوث التربة ببعض العناصر الثقیلة والمجامیع البكتیریة لیث رزاق شمران الحسیني 2940
الممرضة في محافظة بابل/العراق

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

تأثیر  التداخل بین  النتروجین والزنك في نمو وحاصل الحنطة في هاله جواد أمین العمیدي2943
تربتین مختلفتي النسجة

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

حالة الحدید في بعض ترب الفرات االوسط وكفاءة استعماله من قبل زینة كریم جابر2946
محصول الحنطة 

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر

تأثیر الحمأة والري بالمیاه المالحة في نمو وحاصل الحنطة وجاهزیة مصطفى هادي كریم2955
بعض ألعناصر ألثقیلة 

مائیةتربة وموارد الزراعة2014ماجستیر

تأثیر المحتوى الجبسي في بعض الخصائصرفل جاسم محمد2964
لترب منطقة الفر ا ت االوسط

تربة وموارد مائیةالزراعة2014ماجستیر
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تاثیر تعدد المظاهر الوراثیة لجین اللبتین في بعض المعاییر الفسلجیةعا دل حسین راضي3058
واالنتاجیة لالغنام العواسي

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر

التربة والمیاهالزراعة2014ماجستیرتأثیر إضافة  بعض محسنات التربة  في ظاهرة التصلب السطحي اسراء حكمت عبد3084

دراسة التداخل بین مصادر میاه الري والتسمید النتروجیني في جاهزیة علي وضاح ناصر3085
بعض العناصر الغذائیة في التربة و نمو نبات 

Hordeumالشعیر   vulgare L.

التربة والمیاهالزراعة2014ماجستیر

صفات نمو تأثیر التسمید الورقي بعنصري البوتاسیوم و الكالسیوم  في صابرین حازم عبدالواحد 3121
. ) Zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء (

القاسم الخضراء 2014ماجستیر
الزراعة

محاصیل حقلیة
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-صنف بحوثL   .Zea maysنمو وحاصل نباتات الذرة الصفراء 

١٠٦
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تأثیر نوع وكمیة السماد العضوي المصنع ورشخالد نجم عبداهللا 3127
الحامض الدبالي في نمو 

)Zea maysوحاصل الذرة الصفراء (

القاسم الخضراء 2014ماجستیر
الزراعة

محاصیل حقلیة

تأثیر إضافة مستویین مختلفین من الحامضین العضویین البیوتریك نور روؤف ظاهر3136
والستریك وخلیطهما في العالئق على بعض الصفات اإلنتاجیة 

والفسلجیة لفّروج اللحم

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر
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والمیثایونین والبیتین في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات

الفسلجیة والتشریحیة لفزوج اللحم

الثروة الحیوانیةالزراعة2014ماجستیر
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القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٦٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2006ماجستیرالعقدیةالمسؤولیةفياألدبيالضررعنالتعویضغركانطالبمیثاق705

العامالقانون2007ماجستیرالجزائیةالدعوىفيوالتحقیقاالتهاموظیفتيبینالفصلكاظمحسینالرزاقعبد735

العامالقانون2007ماجستیرالسیاسیةالحیاةفيالمشاركةحقدحـامكــاظمعمـــــاد764

العامالقانون2007ماجستیربالفردالدولةلعالقةالدستوريالتنظیممحمودالهاديعبدكوثر785

العامالقانون2007ماجستیرالقانونیةوضماناتهالشخصياألمنحقعوادعبودفرقد788

راضيجوادصباحأیمن796
الالمي

الجزائیةالدعوىنطاقتعدیلفيالمحكمةسلطةمدى
مقارنةدراسة

العامالقانون2007ماجستیر

وتعویضهالموتضررمحمدكریمفارس810
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2007ماجستیر

العامالقانون2007دكتوراهمقارنةدراسةاالنتخابیةللجرائمالعامةالنظریةالجابرعبوداهللاعبدضیاء830

العامالقانون2007ماجستیرالتكنولوجیانقللعقدالقانونيالنظامخلـیلزهـیرفـرقـد840

الخاصالقانون2007ماجستیرالمقاولةعقدفيبالضمانااللتزامباقرعدنانمحمد889

الخاصالقانون2007ماجستیر–مقارنةدراسة-العقدیةالمسؤولیةفيوأثرهاالقاهرةالقوةاألمیرعبدصبريمحمد897



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٦٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

االنتخاباتونزاهةحریةضماناتاهللاعبدمظلومسعد908
مقارنةدراسة

العامالقانون2007ماجستیر

العامالقانون2007دكتوراهالعادیةالظروففياإلداريالضبطسلطةحدودحمادةإبراهیمحبیب964

كاظمعوادالعابدینزین966
الكردي

العامالقانون2008ماجستیرالعراقيالقانونفيتطبیقاتهوبعضالمعلوماتياإلرهابجرائم

العامالقانون2008ماجستیرالطائراتمتنعلىالمرتكبةالجرائمفيالجنائياإلختصاصعليحسینحیدر967

العـلـیـــاالعــــراقیةالجـنائـیةللمحكمـــةالقانـــونيالنظـامصاحبجبارأولیاءالطالبة970
موازنةدراسة

العامالقانون2008ماجستیر

العامالقانون2008ماجستیرB.O.Tالملكیةونقلوالتشغیلالبناءعقدعنالناشئةوالحقوقااللتزاماتمحمودإبراهیمعالء985

العامالقانون2008ماجستیرالجزائيالقانونفيالعائليالعنفدحاموحیدزینب1006

التعاقدعلىالسابقةللمرحلةالقانونيالتنظیمعرطشافيعروبة1012
مقارنةدراسة

العامالقانون2008ماجستیر

العامالقانون2008ماجستیرالتجاریةالحقوقشراءلعقدالقانونيالنظامحماديعبدمحمد1015

الخاصالقانون2008ماجستیرالعقدتجزئةفاتچاالمیرعبد1022



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٦٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2008ماجستیرفیهاالعاملیناألطباءأخطاءعنالمستشفىألدارةالمدنیةالمسؤولیةراهيكاظمرواء1026

العقدفيالمألوفالشرطهاديحسنسهیر1028
))مقارنةدراسة((

العامالقانون2008ماجستیر

المتــــــــهمعلىالعفــــــــوعرضشاكراحمدحوراء1047
موازنـــــةدراسة

العامالقانون2008ماجستیر

االتصاللوسائلالجنائیةالحمایةناجيمحمودعامرلمى1054
مقارنةدراسة

العامالقانون2008دكتوراه

التعاقدماقبللمستنداتالملزمةالقوةفيالقانونیةالصیاغةاثرزایرعبدعليحسینعالء1056
-مقارنةدراسة-

الخاصالقانون2008ماجستیر

التجاریةلإلعالناتالمشروعةغیرالمنافسةفرجكاظمبیداء1067
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2008ماجستیر

الخاصالقانون2008ماجستیرالدولیةالخاصةالعالقاتفـيالمــــــــؤلفحــــــــقحمــــایـــةمحمدموسىرشا1072

الرهنتخصیصمبدأراضيمحمدكاظمخوله1093
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2008ماجستیر



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٦٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2008ماجستیرموازنةدراسةالمدنياألثباتفيالقضائياألقرارُحّجیةشهیدالرزاقعبدطارق1122

العامالقانون2009دكتوراهالجنائيالقانونفيالتوبةنظریةخضریمشكرناصر843

العملعنالتوقففيالعامالموظفحریةمهديالكاظمعبدأسماء1038
مقارنةدراسة

العامالقانون2009ماجستیر

الخاصالقانون2009ماجستیرالولیدةالشركاتدیونعناألمالشركةمسؤولیةخلیفعلينواف1065

التجاریةالعالمةباستعمالالترخیصلعقدالقانونيالنظامحماديعبدطالبمیثاق1074
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2009ماجستیر

الموقوفالعقارإیجارعقدفيالتراضيرسـنهّیـالقاسـم1116
اإلسالميوالفقهالعراقيالتشریعبینمقارنةدراسة

الخاصالقانون2009ماجستیر

الدولةرئیسعلىالبرلمانتأثیرناجيحنتوشلیلى1118
الدستوریةالنظمبعضفي

العامالقانون2009ماجستیر

الجنائياإلثباتفيودورهاالوراثیةالبصمةدفارمجیدتكلیفنافع1124
-مقارنةدراسة-

العامالقانون2009ماجستیر



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

العامالقانون2009ماجستیرالعامةالحریاتعلىقیداً بوصفهالعامالنظامیوسفالعباسعبداقبال1128

الزواجعقدفيالتلقائیةالُفَرقةاسبابعبدنعمانمطرحسین1133
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2009ماجستیر

اإلسنادقواعدطبیعةحسنفلیحمیثم1134
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2009ماجستیر

العامالقانون2009ماجستیرالجنائيالقانونفيدراسة/الحیاةفيللحقالقانونيالتنظیمجریدعليعبدزینب1139

الخاصالقانون2009ماجستیراالختراعبراءةباستغاللاإلجباريالترخیصیاسینجعفرهدى1141

العامالقانون2009ماجستیرالتشریعیةوظیفتهممارسةفيالبرلمانانحرافحسینطهمیسون1144

بعضفياالنتخابیةالمشاركةفيالمرأةحقعليمحمدروافد1147
الدستوریةالنظم

العامالقانون2009ماجستیر

العقابفيوأثرهالنّیةحسنمبدأمطّشرلطیفدالل1156
مقارنةدراسة

العامالقانون2009ماجستیر



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

العظمىالخیانةحالةفيالجمهوریةرئیسعزلحـسنمـحمدحـیدر1181
مقارنةدراسة

العامالقانون2009ماجستیر

الخاصالقانون2009ماجستیرمقارنةدراسةاألجنبیةاألستثماراتعقودفيالتحكیملفتهسعدونهدى1200

الخاصالقانون2009ماجستیرمقارنةدراسةالمدنیةالدعوىفيالخصممرزةعبیدحبیب1202

البناءعقدمنازعاتفياإلداريالقضاءاختصاصحدودكطافهنافععالء1220
مقارنةدراسةالملكیةونقلوالتشغیل

العامالقانون2009ماجستیر

البحريواإلنقاذالمساعدةعیسىخالدنهى1291
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2010ماجستیر

التجاريالغشمنللمستهلكالقانونیةالحمایةعبدساميأحمد1295
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2010ماجستیر

العامالقانون2010ماجستیرالحكوميالفسادقضایافيوالتحقیقالتحريفيالنزاهةهیأةاختصاصنصیفصاحبناظمأمجد1322

العراقفيإقلیمفيالمنتظمةغیرالمحافظاتلمجالسالقانونيالتنظیموحیدهادينورس1324
مقارنةدراسة

العامالقانون2010ماجستیر



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

العـلـیـــاالعــــراقیةالجـنائـیةالمحكمـــةأمامالمتهمضماناتالوائليُمرادحّمودیحیى1397
الجنائيالدوليالقضاءضماناتمعمقارنةدراسة

العامالقانون2010ماجستیر

حجیلآلخضرمحمدباسم1405
السعیدي

الخاصالقانون2010ماجستیرالمفتاحتسلیملعقدالقانونيالنظام

الحمیدعبدمجیدخالد1482
الجبوري

اإلرهابمكافحةقانونفيالجنائیةالسیاسة
-مقارنةدراسة-

العامالقانون2010ماجستیر

العامالقانون2010ماجستیرالنفطیةللثروةالجنائیةالحمایةالعباديطاهریاسینحسین1599

العامالقانون2011ماجستیرمقارنةدراسةاالستثمارلضماناتالقانونيالتنظیمالخیكانيعبودمحسنماهر1569

الجنسیةمسائلفيالقضائیةاإلجراءاتالزیاديجبرظاهرنبراس1572
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2011ماجستیر

عليمحمدسلمانعباس1580
األعرجيالحصیني

الخاصالقانون2011ماجستیرالرهنتبعیةمبدأ

الخاصالقانون2011ماجستیرالعقدتكوینمرحلةفيالمتعاقدینبینالمعرفيالتكافؤاختاللفجةالخزاعيمتعبصفاء1590



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2011ماجستیربالعقدالمسبقاإلخاللمنهلحسینعلي1611

الخاصالقانون2011ماجستیرلالستعمالالبیعصالحیةضمانالشمريابراهیمجباروسیم1615

الخاصالقانون2011ماجستیراألجنبياالستثمارعقودفيالقانونياالختصاصتنازعصاحبعليعامر1619

الخاصالقانون2011ماجستیرالمصرفياالئتمانلمنحالقانونيالتنظیمعبدعویدسعود1623

عبـدمــكيإیناس1643
نصارالجنابي

الخاصالقانون2011ماجستیرالمبیــعفيالــوصــففــواتضمان

التنفیذیةالسلطةثنائیةالحسینيكاظممنفيمیثم1767
مقارنةدراسة

العامالقانون2011ماجستیر

الدولةرئاسةلمنصبالسلميالتداولعاجبحمدانرائد1768
مقارنةدراسة

العامالقانون2011ماجستیر

حساناَألمیرعبدجمال1792
الغزالي

بالتعاقدالقانونياإللزام
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2011ماجستیر

العامالقانون2011ماجستیر"مقارنةدراسة"الجزائيالحكمبطالننعمهمحسننسرین1814

الخاصالقانون2011ماجستیرالرهنعقدفيالضماناحكاممعیديصادقایاد1830
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الجزائياالثباتفيودورهالداللةكشفالطائيرشیدنعمةسالم1866
مقارنةدراسة

العامالقانون2012ماجستیر

العامالقانون2012ماجستیراألطفالضدالعنفجرائمحسنمالشریفمؤیدسالم1869

مهديحمزةاحمد1872
مقارنةدراسةالمركباتبیععقدفيالشكلیة

الخاصالقانون2012ماجستیر

العراقفياألجنبیةللقواتالجنائیةالمسؤولیةحاجمقاسمأنسام1873
)العامالدوليالقانونفيدراسة(

العامالقانون2012ماجستیر

العامالقانون2012ماجستیرالتشریعّیةالسُّلطةفيالناِئبلمركزالقانونيالتنظیمحمدشعالنحسین1875

العامالقانون2012ماجستیرالجزائیةالموادفياالثباتالعزیزعبدثامرعلي1884

الخاصالقانون2012ماجستیرالمدنیةالوكالةلعقدالقانونياالطارحسنفاهمعالء1886

العامالقانون2012ماجستیرالعراقيالقانونفيالعامالموظفتضمینحسنفالحمهند1896

العامالقانون2012ماجستیروالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینبینالمتبادلالتاثیرعليعبدمحمد1907

العامالقانون2012ماجستیروالمقارنالعراقيالقانونفـيالسیاسیةاألحزابتكوینحریةالكرعاويدهشعبدغانم2019
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2012ماجستیرالمساهمةالشركةعلىاالستحواذملغیطرحمننوفل2022

عماشكاظماألمیرعبد2026
العیساوي

والمالياإلداريالفسادجرائمفيالجنائیةالسیاسة
العراقيالقانونفي

العامالقانون2012ماجستیر

الحسنعبدعیسىحسین2028
الحسناوي

الخاصالقانون2012ماجستیرالتجارياإلغراقمنللمستهلكالقانونیةالحمایة

الخاصالقانون2012ماجستیرالتضامميااللتزامعليالرزاقعبدلیث2036

الخاصالقانون2012ماجستیرالزواجفيالوالیةشاكرمحمودانغام2062

حمدفاضلحیدر2071
المالیةاألوراقسوقفيالوساطةلعقدالقانونيالنظام

الخاصالقانون2012ماجستیر

العامالقانون2012ماجستیرالعراقيالقانونفيالمحلیةللسلطاتالرقابياالختصاصالـعـامـريهـداممـحــمد2075

الخاصالقانون2012ماجستیرالفندقفياإلقامةلعقدالقانونيالنظامشعواطعبیدحسین2077

ونيالكاظمعبدنبراس2092
األزیرجاوي

العامالقانون2012ماجستیرالعبادةالماكنالجنائیةالحمایة

العامالقانون2012ماجستیرالعراقيالقانونفيالبیئةحمایةفياالداريالضبطدورالشدودإبراهیمحیدرحوراء2103
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

السیاسیةللحقوقالدولیةالحمایةجدوعطهسؤدد2104
مقارنةدراسة

العامالقانون2012ماجستیر

العامالقانون2012ماجستیرالتشریعیةالسلطةعلىالتنفیذیةالسلطةهیمنةالمرشديعبدزیدكاملهند2121

الجزائیةاإلجراءاتالحسینينهابةستارمینا2122
الجمهوریةرئیسمساءلةفي

العامالقانون2012ماجستیر

العامالقانون2012ماجستیرتحلیلیةدراسة-القانونیةالدولیةللنزاعاتالقضائیةالتسویةطالسفیاضصباح2126

الخاصالقانون2012ماجستیرالدولیةالخاصةالعالقاتفياالهلیةناقصيحمایةنغیمشنعمةحسین2142

الخاصالقانون2012ماجستیرالغیراعتراضبطریقالطعنشنابةالجلیلعبدمروى2144

عليالكاظمعبدباقر2146
العمري

العامالقانون2012ماجستیراألجنبيلالستثمارالدوليالبنكضمانات

اإلذعانعقودنطاقفيالمستهلكحمایةالشمريمظلومخضیراسراء2147
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2012ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الدولیةغیرالمسلحةللنزاعاتالقانونيالتنظیمجیثـــــومعبـاسمالك2158
)االنسانيالدوليالقانوناحكامضوءفيدراسة(

العامالقانون2012ماجستیر

الخاصالقانون2012ماجستیرالنفطیةالتراخیصلعقودالقانونيالنظامعليالرحیمعبدفاطمة2192

الجزائیهالدعوىانقضاءمكتوبشریفصالح2226
العامبالعفو

العامالقانون2012ماجستیر

عالء2248 الدین كاظم تالي
الزیادي

العملبانجازالمقاولالتزام
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2012ماجستیر

الخاصالقانون2012ماجستیرالمدنیةاألحكامتسبیبنوريفیصلعلي2263

الخاصالقانون2012ماجستیراألجانبإلبعادالقانونيالنظامنایفُمبدرإقبال2287

العامالقانون2012ماجستیرالعقوبةشخصیةمبدأالتمیميعجیلخنجرحسن2292

االتحادیةالدولةفيالتشریعياالختصاصحمیدحسنولید2738
مقارنةدراسة

العامالقانون2012ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

مجهولزغیراحمد2370
العیساوي

العامالقانون2013ماجستیرالقضائیةاالحكامتنفیذعنالموظفینالمتناعالجزائیةالمسؤولیة

الخاصالقانون2013ماجستیرالتعویضیةالطبیةاالجهزةاستخدامعنالمترتبةالمدنیةالمسؤولیةخنجرخلیلابراهیم2392

الخاصالقانون2013ماجستیرااللكترونیةالتجارةعقودفيااللكترونيالتحكیمموسىاالمیرعبدعالء2405

المشعلكاظمفیصلمنتظر2415
الجـزائیـةللـدعـوىالقـانونـيالتـكییففـيالمحكمـةسلطـة

العامالقانون2013ماجستیر

الخاصالقانون2013ماجستیرالدواءلمنتجالمدنیةالمسؤولیةالدعميحسنعایدراسم2421

العامالقانون2013ماجستیرونزاهتهااالنتخاباتلحریةالدولیةالمعاییرراضيمحمدحسن2440

العامالقانون2013ماجستیراالتحادیةالدولةلدىالدولیةاالتفتفیاتالبرامالقانونيالتنظیموحیشكاظماسعد2497

الخاصالقانون2013ماجستیراالرحاماجارةعقدمحمدجاسمسعاد2510

الخاصالقانون2013ماجستیرالمفلسالعمیلعنللمصرفالقانونیةالمسؤولیةالزهرةعبدحسنین2528

الخاصالقانون2013ماجستیرالمدنيالقضائياالجراءفيالجوهريالعیبداخلسعودعلي2536

اهللاعبدمندیلحسن2574
السریاوي

التمییزيالقرارتصحیحبطریقالطعن
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2013ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٧٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الدولياالستهالكعقدعلىالتطبیقالواجبالقانونحسنعبدنجالء2575
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2013ماجستیر

العامالقانون2013ماجستیرالعادلةالجنائیةللمحاكمةالدولیةالمعاییرسعیدموسىباقر2576

Power of the court to control arbitration decisions inاحمدفائزهند2578
Privat international conflicts

الخاصالقانون2013دكتوراه

العراقيالقانونفيالعامللموظفالمالیةللحقوقالقانونيالتنظیمالسویديمحمدخضیركاظم2584
مقارنةدراسة

العامالقانون2013ماجستیر

الخاصالقانون2013ماجستیرالمحمولالهاتفخدماتلعقدالقانونيالنظامعليفخريكاظم2603

الخاصالقانون2013ماجستیرالدولیةالتجارةعقودفيللمفاوضاتالقانونيالنظامحمزةمحمداستبرق2605

العامالقانون2013ماجستیرالمسلحةالنزاعاتاثناءالثقافیةللمتلكاتالدولیةالحمایةغركانفرحانعمار2607

العامالقانون2013ماجستیرللمعتقلینالجنائیةالحمایةسلمانزالجبارعبدهبة2626

العامالقانون2013ماجستیراالمنبمجلسالدائمةالجنائیةالدولیةالمحكمةعالقةاحمدهاشمطالبابو2632

العامالقانون2013ماجستیرالسلميالتظاهرحریةفيالحقحمزةعباساركان2663
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٨٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الخاصالقانون2013ماجستیرالمكتسبةللحقوقالدوليالنفاذبطيحسنعباس2664

العامالقانون2013دكتوراهالبرلمانحلحدودعمرانسعدعلي2726

العامالقانون2013ماجستیرلإلدارةالتعاقدیةالمسؤولیةالحسینعبدخضیر2731

العامالقانون2013ماجستیرالعامالدوليالقانونفيالتدخلعدممبداعلیويالسالمعبد2754

الخاصالقانون2014ماجستیرالبیعمطابقةضمانالخزاعيعبدهاديحیدر2759

الخاصالقانون2014ماجستیرااللكترونيالبیععقدفيللمشتريالمدینةالحمایةمحسنعمادزید2783

العامللمفتشاإلداریةالرقابةهادينورعبدالحسینعبد2813
العراقفيالعامةاألشغالعقدعلى

العامالقانون2014ماجستیر

الخاصالقانون2014ماجستیرالدوليالتجاريالتحكیمألحكامالقانونيالنظامخضیرصباحعلي2857

العامالقانون2014دكتوراهالمستقلةللهیآتالقانونيالنظامالحسینيعليمحمدصادق2862

العامالقانون2014دكتوراهاإلفتاءفيالعراقيالدولةشورىمجلسلوظیفةالقانونيالتنظیمدرویشمجهولمجید2863
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٨١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

أمامالمقاضاةأوالتحقیقإرجاءطلبفياألمنمجلساختصاصجدوعجبارمحمد2871
الدولیةالجنائیةالمحكمة

العامالقانون2014ماجستیر

الخاصالقانون2014ماجستیرالعقاريالتمویلعقدحمدشهاباسامة2872

العامالقانون2014ماجستیرمقارنةدراسةالعالقةذوياالشخاصلحقوقالدوليالقانونيالتنظیممحمدعباسفاهم2885

العامالقانون2014ماجستیرللبرلمانالتشریعياالختصاصحدودرسنعذابسالمة2890

الخاصالقانون2014ماجستیربالوقتالمشاركةلعقدالقانونيالنظامكاظمالحسینعبداحمد2900

العامالقانون2014دكتوراهالتشریعدستوریةقرینةحسینجبرحسین2915

العراقفيالخاصةالدولیةاألمنیةللشركاتالقانونيالتنظیمالمخــتارحـمدجـوادطیـبة2916
–العامالدوليالقانونفيدراسة-

العامالقانون2014دكتوراه

السلطةألعضاءالجزائیةالمساءلةفيالنیابيالمجلساختصاصحسینطهمحمد2981
التنفیذیة

العامالقانون2014دكتوراه

العامالقانون2014دكتوراهالوطنیةاالنتخاباتعلىالدولیةالرقابةالحمزةعبدمحيسامر2985
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٨٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

القانونيالتنظیمالحچامـيحمیـدرحیـمأمیـن2987
السیاسیةالحقوقالعامالموظفلممارسة

مقارنةدراسة

العامالقانون2014ماجستیر

العراقيالجزائيالتشریعفيالصحفيضماناتسعودكاظمعادل3001
مقارنةدراسة

العامالقانون2014دكتوراه

البرلمانيالنظامفيللوزارةالسیاسیةالمسؤولیةمشاريلفتهكریم3008
مقارنةدراسة

العامالقانون2014ماجستیر

مجیدالحسینعبدبهاء3022
األسدي

الخاصالقانون2014ماجستیرالتجاريالمشروعفيالتجاریةللحوافزالقانونياإلطار

الخاصالقانون2014ماجستیرالمالیةلألوراقالمركزيلإلیداعالقانونالتنظیمعباسخضیراحمد3029

اإلستئناففيالدعوىنطاقغاويخیريأحمد3036
مقارنةدراسة

الخاصالقانون2014ماجستیر

العامالقانون2014ماجستیرالجریمةلضحایاالقانونیةالحمایةسعدونالمحسنعبدمحمد3066

العامالقانون2014ماجستیرالطبیةلألدویةالجنائیةالحمایةالواحدعبدهادياحمد3076



القانونكلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٨٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالدراسةنوعالرسالةعنوانالطالباسم

الزراعیةاألراضيلملكیةالجنائیةالحمایةأمینرمضانثامر3110
مقارنةدراسة

العامالقانون2014ماجستیر

الخاصالقانون2014ماجستیربعدعنالتقاضيمحمدجاسمنصیف3129

العامالقانون2014دكتوراهوالعقابالتجریمفيوالتناسبالضرورةعبدحمیدمحمد3134

العامالقانون2014ماجستیرمقارنةدراسة–الجنائياإلثباتفيالعدليالطبدوركاظمصالحابراهیم3168



التربية
اللغة  - اللغة االنكليزية- رياضياتال(

–الجغرافية  - التاريخ–العربية  
)علم النفس- طرائق تدريس- الفيزياء



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٨٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیرالحلول التماثلیة للمعادالت التفاضلیة من الرتبة الثانیةاحمد نجم عبداهللا14

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیرحول الخواص التقاربیة لمقدرات االمكان االعظمرواسي عدنان حمید15

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیرانماط جدیدة من التلیفاتظاهر والي فریح43

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیردلتا المفتوحة في الفضاءات الثنائیة التبولوجیااكتفاء ضیاء جلیل47

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیرالتخطیط الفوضوي الثنائي االبعادعبدالستار علي حسین48

الریاضیاتالتربیة2004ماجستیرحول فضاءات ریزمحمد یحیى عبد علي293

دیبسزاهر326
on semi -open and regular -open sets to nearly pti-

continuous mappingsالریاضیاتالتربیة2005ماجستیر

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرالمجموعة المفتوحة تقریبًا في الفضاءات  ثنائیة التبولوجیاعالء عریس عبدالرؤوف430
الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرمنظور جدید لجمع المنطق المظبط مع المویجات والشبكات العصبیةبشرى حسین علیوي515

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرالتقریب الحافظ للشكلهلكورد محمد درویش68

وسن عباس جاسم116
تطبیق مبرهنة الغایة المركزیة على توزیعات احتمالیة باستخدام الهندسة 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرالتفاضلیة
الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرحول التراص الفوقي في الفضاءات الثنائیة وثالثیة التبولوجیااحسان جبار كاظم511
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرحول دالة هینونكاوة احمد حسن516

رسل محمد حسین2150
حلول المعادلة التفاضلیة االعتیادیة  الجزئیة الدوریة من الرتبة  الرابعة 

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة 2012ماجستیروالتي تحتوي على معلمه ذات تردد عالي  

الریاضیاتالتربیة2003ماجستیرالتقریب الحافظ للشكل هلكورد محمد درویش68
الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرحول نظریة التوزیعات التقاربیةالخنانيجنان حمزة فرهود 354

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرحول مجامیع جولیةحسنین قسام زیدان360

نجالء فالح حمید363
proposed developments of elliptic curves crypto

systemالریاضیاتالتربیة2005ماجستیر

ازل جعفر موسى میره513
طرق التسلسلیة البیزیة الختبار افضل المجتمعات الثنائیة الحدین 

الریاضیاتالتربیة2005ماجستیركارلو-:دراسة مقارنة باستخدام محاكاة  مونتي 
الریاضیاتالتربیة2005ماجستیرمنظور جدید لجمع المنطق المظبط مع المویجات والشبكات العصبیةبشرى حسین علیوي515

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیراستخدام بعض النماذج الریاضیة النظمة المعولیةزاهر عبدالهادي حسن508
الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرالصیغة التقاربیة لكل من توزیعي كاما وبیتا الالمركزیانمحمد فالح هاني566
الریاضیاتالتربیة2006ماجستیراجـراءات  بیـزنیة لمشكلة االختیار في مجتمع متعدد الحدودكوثر فوزي حمزة 597

رومى كریم خضر629
التحلیل الریاضي في تطویر أنظمة تشفیر المفتاح المعلن المعتمدة على 

الریاضیاتالتربیة2006ماجستیرمسألة إعادة بناء متعددات الحدود 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

أسعد ناصر حسین 755
إجراءات بیزینیة بمرحلتین  ألختیار أفضل مجتمع من بین مجتمعین 

الریاضیاتالتربیة2007ماجستیرثنائي الحدین

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرنظریات في التقریب الرتیبسكینه عبدا هللا لیلو 1010

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرحول أنماط معینة من التقارب في فضاءات التبولوجیاضیاء محمد مهدي1029

الریاضیاتالتربیة2008ماجستیرحول سالسل ماركوف الضبابیةعبد الحمید قحطان عبود1032

الریاضیاتالتربیة 2008ماجستیرحول السلوك الفوضوي ألنظمة التفرع المحلیةحسن كامل جاسم 1057

الریاضیاتالتربیة2009ماجستیربعض المشاكل في اإلحصاء الجبري حول النماذج الفایلوجینیةنبیل جواد حسن1077

1137
خالد فنوخ أبو خضر 

الریاضیاتالتربیة 2009ماجستیرحول نظریة القیاس لبعض توزیعات كثافة االحتمال المستمرةالجبوري 

الریاضیاتالتربیة2009ماجستیرضبابیة كاما لبدیهیات الفصل في القضاءات التبولوجیة المضببةعبد عوناحمد سعدي 1146

الریاضیاتالتربیة 2009ماجستیرفي التقریب الحافظ للتحدب                 حبیب عبد كاظم 1158

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیراالهلیلیجیة ریاضیاً تحلیل طرق مهاجمة أنظمة تشفیر المنحنیات عمار علي نعمة 1252

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیرحول التقریب الحافظ للشكل باستخدام متعددات الحدود المرنة حوراء عباس فاضل1315
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القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

قیس حاتم عمران 1321
حول بعض أنواع الزمر ثنائیة التبولوجي بالنسبة

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیرالمفتوحةألفا - ijإلى مجموعات  

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیربعض الخواص االحتمالیة لتوزیع بواسون  آسي المشتركعلي حسین محمود 1345

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیردرجتـي أفضــل تقــریب حــافظ للتحدب والتقــریب بــدون قـیــودرحاب عامر كامل البیاتي 1400

1430
مي عالء عبد الخالق 

الریاضیاتالتربیة 2010ماجستیرحول الجواذبالیاسین

آمال كریم علیوي1432
حول ممیزات التوزیعات المستمرة باستخدام خاصیة االحصاءات 

الریاضیاتالتربیة2010ماجستیرالمرتبة
الریاضیاتالتربیة2011ماجستیرالتقریب  المتعدد في فضاءات مــــالئــــــمـــــــــــةفي میــادة عـــلي كـــریــم1618

مصطفى حسن هادي1621
ω-أشكال ضعیفة للمجموعات المفتوحة

الریاضیاتالتربیة2011ماجستیرو تفكیك بدیهیات الفصل
الریاضیاتالتربیة 2011ماجستیرحول توزیعات االحتمال الضبابیةعبد الحمید شویع علوان1816

2161
هدى إسماعیل حسین 

الحسیني
ممیزات بعض التوزیعات على أساس اإلحصاءات المرتبة والقیم 

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرالمسجلة

2211
زینب عبد المنعم عبد 

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرحول مقاییس النعومة ذات ألرتبه الكسریهالهادي شربه 
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جمال2238 الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیربعض التوزیعات االحتمالیة المختلطة وخصائصهاكاظم عبید

الریاضیاتالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرحول توزیعات الحیاة الجدیدةمحمد عبد الحسین بوشي2735

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرتقنیة شجرة الفشل لحساب وتحلیل معولیة األنظمة المعقدةعلي سلمان عبد الكاظم 2324

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013دكتوراهبدیهیات الفصل في الفضاء البتولوجي المثالياحمد باسم حامد2530
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013دكتوراهحقائق موجبة وسالبة حول التقریب الحافظ للرتابةمنذر سلمان جمیغ2531

حسنین خیري العباسي2533
بعض حاالت تعمیم االحتمالیة شبه المستقربة في الفضاءات 

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرالطوبولوجیة
الریاضیاتالتربیة2013ماجستیرالخواص الدینمیة لدالة تاتكریل دنیا محمد كریم الفتالوي2550

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرحل بعض أصناف المعادالت التفاضلیة الجزئیة مع بعض الشروطزینب حامد عبد علي2587

احمد هادي حسین2636
حل بعض أصناف المعادالت التفاضلیة الجزئیة بإستخدام شروط 

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013دكتوراهاختیاریة
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیر١<o>pعندما L_Pحول أستقراریة فضاءات ایمان جواد ناجي2707

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرالمضاعف وتوزیع الموازنة للقوة الزوجیةتوزیع الموازنة احمد فاضل حنتوش2749

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرالتقریب المعقد باستخدام متعددات الحدوداسماء رحیم هادي2765
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرحول االحصاءات المرتبة المتقطعةتبارك ایاد علي2766
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الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرالدوال بداللة مجموعة الجوهرةمریم عدنان داود2977
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرحول خواص الفصل في الفضاءات التبولوجیة المثالیة  مریم صبیح علي2978
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرحول التقریب الرتیب للدوال متعددة المتغیراتجنان محمد هادي 2993
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرالخواص الدینمیة لدالة ایكیداوفاء هادي عبد الصاحب3082
التقریب الحافظ للتحدب للدوال غیر المقیدة زینا علي شاكر3113

L_pفي الفضاءات 
التربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

الریاضیات
حل أنواع خاصة من المعادالت التفاضلیة الجزئیةرویدة كریم عطیة3114

ذات الرتبة الثانیة باستخدام شروط اختیاریة مع 
دراسة الخواص الفوضویة الدینمیة

التربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

الریاضیات
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرتوزیعات رایلي واالسي الموزونة مع المحاكاة نبیل علي حسین3116
للعلوم الصرفةالتربیة 2015ماجستیرحـــل أنواع معینة  من معادلة برغر مـــع شـــروط معینـــة عدي حاتم جلیل كاظم  2991

الریاضیات

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرخواص بعض المجامیع الكسوریةكرار كاظم عباس1936
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة 2012ماجستیرالمقاییس الجزئیة لالستمراریة بداللة المشتقات الجزئیةخولة علي عبد الحمید2017

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرتوصیف بدیهیات الفصلباسم محمد ملكط2049

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرالدینمیة للمجموعات والدوال الملتفةحیدر كاظم زغیر2057
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الریاضیاتللعلوم الصرفةالتربیة 2012ماجستیرتوصیفات للفضاء المرصوصضرغام علي عبد السادة2070
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیراولكن الموسع لوبیل الوسع معالم-توزیع مارشیلمروة جبار جواد2074
الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیرمقیاس  االحتمال الضبابي لبعض التوزیعات المستمرة للمعولیه راضي شنون الیاسري2078

علي عباس جابر 2143
بنـاء حل مـقارب لمعادالت تفاضلیـة جزئیـة

الریاضیاتالتربیة للعلوم الصرفة2012ماجستیربواسطـة معلمـة صغـیرة

اسرار جابر عیدان275
تقویم اداء طلبة الكلیة العراقیین الدارسین للغة االنكلیزیة لغة اجنبیة في 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2004ماجستیرالفعلیةاستعمال العبارات غیر

منى محمد عباس305
استقصاء ادراك الطلبة الجامعیین العراقیین من متعلمي اللغة االنكلیزیة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیرلغة اجنبیة لمفردات المطالعة

شهالء عبد الكاظم هادي429
متعلمي اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة لفعل استعمال الطلبة العراقیین 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیرالكالم الوعد

سرى عباس عبید433
تمییز وانتاج القطع لدى الطلبة الجامعیین العراقیین دارسي اللغة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیراالنكلیزیة لغة اجنبیة

وئام مجید محمد436
تمییز وانتاج الطلبة الجامعیین العراقیین الدارسین للغة االنكلیزیة لغة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیراجنبیة للمصدر المشطور

هدى كاظم محمد469
اداء طلبة الكلیة العراقیین الدارسین للغة االنجلیزیة لغة اجنبیة في 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیراستعمال ادوات الربط الترتیبیة
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اقبال خضیر هاشم478
استقصاء المشاكل التي یواجهها طلبة الجامعة العراقییون الدارسون 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیراللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة في استعمال االضافات االسمیة

رائد عبد االله محمد391
العراقیین متعلمي اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة للعبارات اكتساب الطلبة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2005ماجستیراالسمیة في المرحلة الجامعیة

منى علي دشیر395

INVESTIGATING THE DIFFICULTIES FACED BY
IRAQI EFL COLLEGE LEARNERS IN

DISTINGUISHING THE RELATIONSHIPS AMONG
ADVERBIAL CLAUSES OF

CAUSE, PURPOSE, AND RESULTاللغة االنكلیزیةالتربیة2005ماجستیر

میس فلیح حسن477
العراقییین الدارسین للغة البحث في معرفة واستخدام طلبة الجامعة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2005ماجستیراالنكلیزیة لغة اجنبیة افعال الهامشیة

عبیر علي خضیر1359
اثر استعمال التفاعل الصفي على تدریس قواعد اللغة االنكلیزیة لطلبة 
اللغة االنكلیزیةالتربیة االساسیة2010ماجستیرالمرحلة الجامعیة االولى الدارسین للغة االنكلیزیة بوصفها لغة اجنبیة

1467
رامیة فؤاد عبد العزیز 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2010ماجستیردراسة تداولیة للجدل في روایات مختارةمرزه

1560
نسائم مهدي عبد اهللا 

العادلي
االستئذان واإلذن في بعض النصوص المسرحیة االنكلیزیة والعربیة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2011ماجستیرالمختارة: دراسة مقارنة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

عباس دیكان درویش1617
التحیة في النصوص الدینیة االنجلیزیة والعربیة:

اللغة االنكلیزیةالتربیة2011ماجستیردراسة مقارنة

هاني كامل نعیمة العبادي1782
النصوص الدینیة دراسة مقارنة لوسائل  التوكید  الصرفي  في 

اللغة االنكلیزیةالتربیة صفي الدین2011ماجستیراالنجلیزیة والعربیة

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2011ماجستیرالتشكي في اللغتین االنكلیزیة والعربیةمریم دویح سفاح1923

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرنصوص مسرحیة انكلیزیة وعربیة: دراسة تقابلیةالُشكرفيمیساء شالل مزهر1840

1877
بیداء عبد الحسین عبد 

الهادي
دراسة إستراتیجیات التأدب

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرفي روایتین ل: اوستن (كبریاء و هوى)  و برونتي (البروفسور)

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرلیات التداولیة لإلغتیاب في بعض من روایات َجین ُاوستنآلاحسن هادي مهدي 2317

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرتحلیل صنفي تقابلي لالفتتاحیات الصحفیة في  االنكلیزیة والعربیةامجد كاظم عبید الركابي2319

ادیان عبد المنعم محمد 2333
افعال الكالم لالقتراح والنصیحة كما یتناولهما طلبه الجامعة العراقیون 

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالدراسون للغة اإلنكلیزیة



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل١٩٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالتأشیر بالمفردة في روایات مختارةأكرم ناظم رحیم السالمي2336

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالمضمون الكالمي في النصوص الدینیة االنكلیزیة و العربیةعباس عیدان عبید 2353

2385
األمیر شیماء عبد عبد
الخفاجي

استعمال فعل الكالم "المنع" لدى الطلبة العراقیین متعلمي اللغة 
اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهاالنكلیزیة لغة أجنبیة

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالتأشیر بالمفردة في روایات مختارةاكرم ناظم رحیم السالمي2394

ورود عمار حسن2719
تحلیل لغوي إلختالفات الرجال والنساء فیما یخص اإلعتذار: دراسة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرحالة العراقیین متعلمي اللغة اإلنكلیزیة لغة أجنبیة
استعمال الطلبة العراقیین دارسي اللغة االنكلیزیة لغة اجنبیة لفعلي فاضل عذاب عطشان2856

الكالم االنذار والتهدید 
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة االنكلیزیة
الصرفةالتربیة للعلوم 2014ماجستیردراسة تداولیة لالسئلة البالغیة في مسرحیات مختارة لشكسبیرمها محمد جمیل2869

اللغة االنكلیزیة
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیردراسة تداولیة للتهكم في حطب االنتخابات السیاسیةباسم جبیر كاظم2888

اللغة االنكلیزیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2982

سعید مهدي عبد الرحیم

استخدام الطلبة العراقیین الجامعیین متعلمي اللغة االنجلیزیة لغة أجنبیة 
كالم التأنیبإلنشاء 

التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة االنكلیزیة
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیردراسة تداولیة للمناورة االستراتیجیة في مقابالت سیاسیة مختارةولید رضا حمودي2989

اللغة االنكلیزیة
في الخطابات السیاسیة باللغة االنكلیزیة تحلیل خطابي للحزم المعجمیةانفال عدنان علي 3016

البریطانیة
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة االنكلیزیة
اللغة االنكلیزیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرالتــوســـــل في اللغتین االنجلیزیة و العربیة: دراســة مقارنـــةمنار كریم مهدي3093

هشام عدنان جاسم 1189
استخدام الطلبة العراقیین متعلمي اللغة االنجلیزیة لغة أجنبیة إلنشاءات 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیرالكالم التي تعبر عنها الجمل الخبریة

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیرمقارنـــةالـلــــوم في النصوص الدینیة االنجلیزیة و العربیة:        دراســة سوزان سعد محمد علي 1191

مصعب عبد الزهرة رحیم 1237
دراسة اتساق المعنى التداولي في روایة أبناء و عشاق لدیفید هربرت 

اللغة االنكلیزیةالتربیة2009ماجستیرلورانس 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2009ماجستیردراسة مقارنةفعل كالم االنتقاد في االنجلیزیة والعربیة  : ازهار حسین عبید 1272

حسن جبار حسین 1308
تأثیر استعمال الحوار الكتابي في تطویر مهارات

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2010ماجستیراالنشاء لدى طلبة الجامعات متعلمي اللغة االنكلیزیة كلغة اجنبیة

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2010ماجستیرفي اللغتین اإلنجلیزیة والعربیة دراسة مقارنة اإلعتذارابتسام محمد علیوي 1330

هناء عبد زید جدوع 1341
استقصاء معرفة طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة االنجلیزیة  لغة 

اللغة االنكلیزیةالتربیة 2010ماجستیرأجنبیة في استعمال أدوات التمویه

1746
صادق خضیر عوده 

التمیمي
دراسة تداولیة في أإلعالنات

اللغة االنكلیزیة التربیة2011ماجستیر

اللغة العربیةالتربیة2002دكتوراهالجوابات في تعبیر القران الكریمسعاد كریم خشیف بندر67
اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالتوجیه النحوي للقراءات القرآنیة في تبیان العكبريقاسم محمد اسود71

حمزة هاشم محیمید136
اثر تحلیل نصوص ادبیة مختارة في االداءالتعبیري لدى طالب الصف 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالخامس العلمي
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیراالبتدائیةتقویم معلمي اللغة العربیة في تعلیم مادة المحادثة في المرحلة ثامر نجم عبود156
األندلسيحیانأبيعندالمفردةاألصواتمحسنغضبانحیدر51

والحدیثةالقدیمةالدراساتضوءفي
العربیةاللغةالتربیة2003ماجستیر

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرنظریة التوصیل في النقد االدبي العربي الحدیثسحر كاظم حمزة2

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرحیاته وشعره-هـ٦٩٢ت - بن عیسىالمنشيء االربلي بهاءالدین عليبشرى حنون محسن16

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالمبني للمجهول في نهج البالغةفراس عبدالكاظم حسن62
اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالمصري النقدیة والبالغیةجهود ابن ابي االصبعسوزان كاظم علي65

هادي طالب محسن72
أثر القرآن الكریم في الشعر االندلسي خالل عصري دول الطوائف 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرهـ٥٤٢-هـ٤٢٢ودولة المرابطین  

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالعربي الحدیثالمصطلح السردي في النقد االدبي احمد رحیم كریم165

خلد راهي هادي222
اثر استخدام االیات القرانیة.امثلة عرض في تحصیل طالب المرحلة 

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیراالعدادیة في مادة قواعد اللغة العربیة

انصاف جبار ناجي32
تلمیذات الصف الرابع االبتدائي في اثر القراءة الخارجیة في تحصیل 

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیراالمالء

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرتقویم اداء مدرسي اللغة العربیة في انتقاء النصوص االدبیةعلي تركي شاكر33
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیراسلوب االلتفات في شعر الرواد  العراقیینمحمد جاسم محمد عباس249

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرمواقع الجمل في دیوان ابي االسود الدؤليفالح رسول حسین254

عدنان عبد طالك280
في تحصیل طالب الصف الخامس -أمثلة عرض-اثر االیات القرانیة 

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیراالدبي في البالغة

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیر-دراسة في مستویات اللغة- التقدیر في القرآن الكریمعالء ناجي جاسم282

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرلغة الشعر عند السید حیدر الحلياحمد صبیح محسن284

صالح مهدي عبود288
مختارة في تحسین االداء التعبیري اثر التحفیظ بنصوص واقوال 

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیرلطالبات الصف الرابع العام

مشرف محمد مجول292
اثر االختبارات االسبوعیة في تحصیل طالب المرحلة المتوسطة في 

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیرمادة قواعد اللغة العربیة

رائدة حسین318
تقویم برنامج اعداد معلمي اللغة العربیة في معاهد اعداد المعلمین 

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیروالمعلمات من وجهة نظر الطلبة والمدرسین
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

ریاض هاتف عبید321
اثر استخدام الحقیبة التعلیمیة في تحصیل طالب الصف الثاني متوسط 

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیرفي مادة االمالء

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرالعلة النحویة عند الرضي في شرح الكافیةعلي سعید جاسم334

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیر-دراسة موازنة -ابو تمام الطائي وابو الطیب المتنبي  التأّثر والتأثیر فارس عزیز مسلم147

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستر- اصحاب الرثاء- لغة الشعر في جمهرة اشعار العرب باب عبدالستار سلطانصبا 212

عدي عیدان سلمان309
اثر استخدام البطاقات التعلیمیة في سرعة الكتابة وصحة الرسم لدى 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرتالمیذ الصف الثالث االبتدائي

سیف طارق حسین328
مستوى طلبة قسم اللغة العربیة في كلیة التربیةاالساسیة في تحلیل 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالنصوص االدبیة

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرداللة التنكیر والتعریف في سیاق النظم القرآنيشعالن عبدعلي سلطان426

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالفعل المضارع في القران الكریمداللةعلي خضر فنون432

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرقضیة الشعر بین االصولیین و النقاد حتى نهایة القرن الخامس الهجريكاظم عباس منصور434
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٠٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیر١٩٦١-١٩٢٠اسلوب االلتفات في شعر الجواهري شیماء محمد كاظم437

شكري عزالدین محسن439
الصعوبات التي تواجه طلبة كلیات التربیة االساسیة في دراسة االدب 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالجاهلي من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیركلیات التربیة في علم العروضمستوى طلبة اقسام اللغة العربیة في مكي فرحان كریم441

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرلغة شعر الشریف الرضياحمد عبیس عبید445

زینب علي عبید460
تعریف بالشعر الصوفي وبمفهوم الحریة وبمكانتها في الشعر العربي 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرفي القرنین الثالث و الرابع الهجریین

میساء عبد حمزة461
تقویم اختیار موضوعات التعبیر التحریري وتصحیحها في المرحلة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالمتوسطة من وجهة نظر المدرسین والمدرسات

فارس مطشر حسن470
اآلداب في الجامعات تقویم مستوى طلبة اقسام اللغة العربیة لكلیات 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالعراقیة في مادة فقه اللغة العربیة

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالقریب في العربیةمروج غني جبار471



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٠١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

ابتسام صاحب موسى476
االخطاء االعرابیة لدى طلبة كلیة التربیة االساسیة الموضوعات 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالمقررة للمرحلة االبتدائیةالنحویة 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیراثر انواع التقویم في تحصیل طلبة الرابع العام في قواعد اللغة العربیةضیاء عوید حربي480

نجالء حمید مجید682
الصغیرتألیف محمد بن الفرائد البهّیة ي شرح الفوائد الصمدّیة لشرح 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرهـ)١١٤٠محمد باقر الحسیني المختاري (ت 

1864
زینب حسین علوان 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2011ماجستیروسائل اإلقناع في خطب الوعظ اإلنكلیزیة والعر بیةالبیاتي

اللغة العربیةالتربیة2001ماجستیرالجملة الخبریة في نهج البالغةعلي عبد الفتاح محیي 786

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالبناء الفني للشعر العربيسرى سلیم عبدالشهید69

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیراالصول التراثیة في مسرحیات عادل كاظمهاشم صیهود محمد93

راهي هاديخالد 149
في تحصیل طالب -أمثلة عرض-اثر استخدام االیات القرانیة 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالمرحلة االعدادیة في مادة قواعد اللغة العربیة

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالجملة الفعلیة في صحیح البخاري دراسة نحویة في االحادیث المرفوعةمحمد هادي عبداهللا160
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٠٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

بان عامر حلیم176
اثر التحضیر المسبق في حصیل طالبات الصف الرابع العام في مادة 

اللغة العربیةالتربیة 2002ماجستیراالدب والنصوص

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرحروف المعاني المختصة باالسماءفي شعر السیابظاهر محسن كاظم185

حمزة كاظمجؤذر228
تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف السادس االدبي في 

اللغة العربیةالتربیة 2002ماجستیرضوء تصنیف بلوم لمستویات االدراك العقلي

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرالعلل النحویة في كتاب سیبویهاسعد خلف جبار234

237
حسین خضیر عباس 

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیر- هـ٥٤٨ت -التأویل النحوي في تفسیر مجمع البیان للطبرسيعبدالجلیل

اللغة العربیةالتربیة2002ماجستیرشعر احمد محمد الشامي "دراسة موضوعیة فنیة"ناصر محمد دحام احمد269

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالمباحث النحویة في معجم العینواقد حمید یوسف46
اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالنقد االدبي  في كتاب المرشح للمرزبانيمحمد عبد الحسن حسین61

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرالموت في شعر السیاب و نازك المالئكةعیسى سلمان درویش92

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیر-هـ٦٠٩المتوفي سنة - وآرائه النحویةابن خروف حسین علي حسین133
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

بسام عبدالخالق عباس219
اثر استخدام الحقیبة التعلیمیة في تحصیل طالب المرحلة االعدادیة في 

اللغة العربیةالتربیة 2003ماجستیرمادة قواعد اللغة العربیة

محاسن عبدالخالق محسن221
االنشطة التعلیمیة في قدرة تلمیذات الصف الثاني االبتدائي اثر بعض

اللغة العربیةالتربیة2003ماجستیرعلى تركیب الكلمات في مادة القراءة

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرالنزوع الصوفي في شعر عبدالعزیز المقالحعبدالفتاح سلطان قائد30

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرالمكان عند شعراء الغزل العذري في العصر االمويبشائر امیر عبدالسادة31

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیرتقویم أداء تالمیذ الصف السادس االبتدائي في القراءات الجهریةبشیر طالب حسین39

اللغة العربیةالتربیة2004ماجستیرمصادر الصورة في شعر حمید سعیدرشید هارون علیوي40

اللغة العربیةالتربیة 2004ماجستیرالدكتور نعمة رحیم العزاوي وجهوده اللغویةغانم كامل سعود53

اللغة العربیةالتربیة2004ماجسنیرلهجة قبیلة عامر بن صعصعهستار جبار عسر258

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالشبیبعناصر الفن الروائي عند طه حامدقاسم كاظم محمد331

353
مشكور حنون كاظم 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرهـ٦٥٦تلّقي غرض المدیح في كتب النقد االدبي العربي القدیم حتى الطالقاني
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

357
سمر محمد كاظم باقر 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرقدنالعذریون االربعة في میزان العلوش  

عـارف حاتم هـادي369
مشكالت تعلیم قواعد اللغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة من وجهة نظر 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالمعلمین والمشرفین.

388
سامر فاضل عبد الكاظم 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرمفاهیم حداثة الشعر العربي في القرن العشریناالسدي

موسى كاظم زغیر416
اثر التغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة في تحصیل طالب الصف الرابع 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالعام في مادة االدب والنصوص

محمد عباس محمد438
في الصعوبات التي تواجه طلبة اقسام اللغة العربیة لكلیات االداب

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالنحو من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

عبد الهادي كاظم كریم458
دراسة - الشاهد الشعري النحوّي عند القراء في كتابة معاني القرآن

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیر-نحوّیة

ضرغام سامي عبداالمیر473
تقویم مستوى طلبة كلیات االداب  في العراق في مادة النقد االدبي 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالحدیث
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

نبأ ثامر خلیل475
تقویم تدریس مادة الصرف في كلیات التربیة من وجهة نظر التدریسیین 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیروالطلبة

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیر-دراسة نحویة اسلوبیة-دعاء االمام علي علیه السالماسماعیل عبداهللامحمد499

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیر))١٩٦١-١٩٢٠لغة شعر الجواهري ((صبا علي كریم535

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرالغریب في العربّیةمروج غني جبار 741

احمد یحیى حسن474
مشكالت استخدام اللغة العربیة الفصیحة لدى طلبة اقسام اللغة العربیة 

اللغة العربیةالتربیة2005ماجستیرفي كلیات التربیة من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

زینة فاضل مهدي142
ضبط النص تقویم مستوى طلبة معاهد اعداد المعلمین والمعلمات في 

اللغة العربیةالتربیة 2006ماجستیرواكتشاف الخطأ النحوي

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرخطب نهج البالغة ( دراسة توصیلیة )فاتن فاضل كاظم538

إدریس جاهل إدریس559
الدرس النحوي عند الشیخ محمد جعفر بن الشیخ محمد إبراهیم 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرــــــــــ ....)م ١٩٢٧الكرباسّي( 
اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرهـ) في كتابه )المقتضب٢٨٥التعلیل النحوي عند المبرد (ت علي عباس فاضل589
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالحب والحزن عند الشعراء العذریین األربعة في العصر األمويعلي رسـول كاظم  598

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالمشاكل التي یواججها الطلبة الجامعیون في فهم الكالم المتصلحسین غانم عبد ناصر599

إدریـس طـارق حـسـین600
المناجیات وأدعیة األیام عند اإلمام زین العابدین         (علیه السالم) 

اللغة العربیةالتربیة 2006ماجستیردراسة أسلوبیة

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرمدلوالت رموز افتتاح القصیدة في العصر الجاهليإنصاف سلمان علوان 628

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرخطب نهج البالغة دراسة توصیلیةفاتن فاضل كاظم 638

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیراالغتراب في شعر صعالیك العصر األموينبراس هاشم یاس 639

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرالفرائد البهیة في شرح الفوائد الصمدیةمحمد نوري محمد 642

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرخـطـب نـهـج الـبـالغـة  بـحث فـي الـداللـةأحمد هادي زیدان نصیف679

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیرداللة النداء في القرآن الكریم  حسین علي هادي 693

سعد علي جعفر 694
فن الهجاء في العصر العباسي األول 

اللغة العربیةالتربیة2006ماجستیردراسة موضوعیة وفنیة 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة2006دكتوراهعند السید محمد حسین فضل اهللا دراسة في التنظیر والتطبیقاألدب سرى سلیم عبد الشهید 725

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراه٢٠٠٥-١٩٦٧بنیة الشعر المسرحي في المشرق العربي  خضیر عباس درویش724

ذكاء عبد الستار حمزة 730
هـ) وكتاُبُه نزهة القلوب ٣٢٨السجْستاني (ت ُمحّمُد بن ُعزیز  الُعزیزّي 

اللغة العربیةالتربیة2007ماجستیرفي تفسیر غریب القرآن

743
محمد أحمد زكي محمد 

جواد
هـ) ٥٩٩كشف المشكل في النحو  لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني(ت/ 
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سعید حمید كاظم وناس1698
تجییل الكتابة الشعریة في العراق بین التنظیر واإلجراء/دراسة في الجیل 

اللغة العربیةالتربیة 2011ماجستیرالتسعیني

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرهـ٤٧١ت‹ما له الّصدارة في الكالم عند عبد القاهر الجرجانّي غانم هاني كزار الناصريّ 1716

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیرالداللة الصرفّیة في القرآن الكریم عند الدكتور فاضل السامرائيعقیل حسن خلف الغالبي1722

سناء عبد الزهرة رزوقي1733
الداللة النحویة في تفسیر مواهب الرحمن للسید عبد األعلى السبزواري 

اللغة العربیةالتربیة2011دكتوراهم)١٩٩٤- هـ١٤١٤(ت

1787
حسین علي محمد 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2011ماجستیرالبالغة" "دراسٌة نحویٌَّة"              األسالیب اإلنشائیة غیر الطلبیة في"نهجالموسوي 

1794
آمنة عامر عبد اهللا 

الكفیشیَّة 
األْخَطاُء النَّْحِویَِّة َواِإلْمالِئیَِّة فْیَما َیْكتُُبُه َطَلَبة ُكلیََّتي التَّرِبَیة َوالتَّرِبَیة 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2011ماجستیر(ِدَراَسة ُمَوازنة)األَساسیة 
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2011ماجستیراثر انعدام النظیر في اقامة الحكم النحويمحمد حشیش عداي1833
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢١٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2011ماجستیرالبحث الصوتي  عند الدكتور غانم قدوري الحمدعلي جواد كاظم1910

1874
مصطفى طالب خلیف 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرهـ) ٧٧٠المباحث الّنْحوّیُة في الُمصباح الُمنیر للفیُّومّي(عبید الیساريّ 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهمرجعیات الفكر السردي الحدیثهادي شعالن حمد1909
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرهـ٤٠٦اسالیب الطلب في دیوان الشریف الرضي ت صادق كاظم مهدي1917

عدي عبرة عبید1952

في متالزمة انضغاط العصب الوسطي التغیرات الكهروفسیولوجیة
الرسغي الكهفي غیر الظاهر سریریا لدى المرضى المصابین بالتهاب 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2012ماجستیرالمفاصل الرثوي 

2170
عالء ناجي جاسم المولى 

اللغة العربیةالتربیة االساسیة2012ماجستیرعالء ناجي جاسم المولى الموسويالموسوي

2180
مثنــى حســن عّبــود 

الخفاجــي 
اتجاهات الشعر العربي في الحلة

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرهـ)١٣٣٥- هـ ٦٥٦في العصر الوسیط (

محمد2237 نوري محمد
االصول  المرفوضة في العربیةِ 
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهفي ضوِء الدَّرس اللغوّي الحدیثِ 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢١٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2241
اوراس سلمان كعید 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرصـورة المـرأة فـي شعـر یوسف الصائغالسالمي

2245
سالم عبد عون محمد 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012دكتوراهإنموذًجافاعلیة الخیال في تشكیل الصورة الشعریة محمود درویش الجمل

2250
فالح رسول حسین 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرَمْنُصوباُت األسماِء في َنْهج الَبالغةالحسیني

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهتضعیف الوجه النحوي في إعراب القرآن الكریم حسن عبید المعموري2259

2268
دوهان محمد دوهان 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهالقرینة في شرح الرضي على الكافیةالجبوري

اللغة العربیةاالنسانیةالتربیة للعلوم 2012ماجستیراآلخر في أدب أحزاب العصر األمويإدریس طارق حسین2276

موسى خابط عبود القیسي2281
القراءة االستشراقّیة للنص القرآني

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهدراسة معرفّیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢١٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2290
حیدر هادي خلخال 

الشَّْیباني 

أبنیــُة المبالغـة وأنماُطهــا في 
"نهج البالغة"                    

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر"دراسٌة صرفیٌَّة نحویٌَّة داللیٌَّة"

2296
جمیل كریم لفته علیوي 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرعبد المجید لطفي قاصاً الدلیمي

عبد الجبوريزهراء نجم 2267
الحروُف العاملُة عند الرَّضّي االستراباديّ 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ )  في شرِح الكافیة٦٨٦( ت

َبْیعي2331 محمد نظام سامي الرُّ
األبنیــــُة الصرفیة فـي سر صناعة اإلعراب دراسٌة في األسماء 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالمتمكنة

فراس عبد الكاظم حسن2337
حاِريّ  كتاب (اِإلبانة في الّلغة العربّیة) للَعْوَتِبّي الصُّ

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیردراسة في المستوى النحويّ 

2338
احمد طه یاسین الشیخ 

علي 
القـــرآن بین النقاد والمفسرینتـــأویــــل 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرفي العصر الحدیث

2340
حسین فاضل عباس 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالنقد األسطوري النشأة والتجلیاتالمسلماوي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢١٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالبناء النحوي في أمثال " نهج البالغة محمد خلف كاظم 2348

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ) ١٠٥داللة األلفاظ المعجمّیة في شعر ُعَمر بن َلَجأ التیمّي (تمهند ناصر حسین2358

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراألنساق الثقافیة في كتاب األغانيرائد حاكم شرار الكعبي2360

2364
اهللا كاظم یاسر خیر 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراللهجات العربیة في تفسیر القرطبيالكسار

فرقان نجم جبار 2380
الزمان و المكـان في شعر ابن خفاجة األندلسي  

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراه( دراسة تحلیلیة )

2381
احمد مدلول علي 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرأثـــر السیـــاق اللفظي في اختیـــار الفاصلة القرآنیةالسلطاني

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالداللة االجتماعیة لحضور المراة في هامش الشعر الجاهليقاسم كریم عبد الجاسم           2386

2398
حیدر عبد الزهرة 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیردالالت التحذیر واإلغراء في نهج البالغة لإلمام عليمعیوف

2413
عقیل عبد الرزاق عبد 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالسیمیاء في الدرس النقدي العربي الحدیثالوهاب 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٢٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2438
عزیز موسى عزیز علي 

الموسوي
العراق في الروایة العراقیة

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیر٢٠٠٣حتى ١٩٩٠من 

اللغة العربیةاالنسانیةالتربیة للعلوم2013دكتوراهالقیم الجمالیة في شعر ابن زیدونعامر جفات كامل2474

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013خطاب اآلخر في الشعر العراقي السبعیني  علي هاشم طالب 2486

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهشعر الحب عنـد َجماعة ابولو وَتجلّیاتــه الموضــوعیة والفنیةسـالـم محمد خضــر 2488

2489
حسنین عماد عبداهللا 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراآلخر الدیني في الشعر األندلسيالطائي
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكنتأسالیب الطلب في كالم اإلمامین الصادَقْیِن (علیهما السالم) ابراهیم زماوي نعمة2490

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ٤٠٦المصاحبة اللغویة تطبیق علي دیوان الشریف الرضي (تعلي سعید جاسم2502

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالمتداول في شعر موفق محمدعدي عبد الجاسم عطیة 2507

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالجدلیات في شعر الرصافياعتدال سلمان عریبي2514

2521
نـزار عبـد اللطـیف صبـر 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالتنحیُة النحویُة ودالالُتها فـــي القـرآن الكریـمبریرالعجرش

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ )٣٥٤-هـ ٣٠٣في دیوان المتنبي (ا مجواد كاظم مطر كاطع2532
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٢١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراألشكال البدیعّیة في القرآن الكریم دراسة في ضوء مفاهیم علم النص احمد جاسم  آل مسیلم 2535

2545
دجلة صّبار منذور 

اللغة العربیةاالنسانیةالتربیة للعلوم 2013ماجستیراآللیات السردیة عند سعید یقطینالتمیمي

ندى لطیف عبید2553

هـ ) في كتابه (تمهید القواعد ٧٧٨ردود ناظر الجیش النحویة (ت 
هـ) في كتابه ٧٤٥بشرح تسهیل الفوائد) على أبي حیان األندلسي (ت

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراه(التذییل والتكمیل

2557
ادریس حمد هادي 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالمصَطَلُح الصرفّي نشأُتُه وتطّوره في ُكُتب النحوّییَن والصرفّیینالموسويّ 

2558
حسین علي ناجي 

الشِّریفي
هـ) النَّحویة٨٠٧ردود الَمُكوِدي(

اللغة العربیةللعلوم االنسانیةالتربیة 2013ماجستیرهـ) في شرحِه على اَأللفیَّة٦٧٢على ابن مالك(

2563
احمد عبیس عبید 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهنهج البالغة جمعا وتحقیقا في ضوء النقد الثقافيالمعموري

2566
اقبال حسن عالوي آل 

اللغة العربیةاالنسانیةالتربیة للعلوم 2013ماجستیرألف لیلة ولیلة في ضوء النقد النسويعیسى
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٢٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2569
عبد الهادي كاظم كریم 

حمزة الحربي
التأویل النحوّي في تفسیر 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ)١٢٧٠(روح المعاني) لآللوسّي ( ت

محمود كریم صلبي 2572
مرجعیات السیرة الذاتیة
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرفي شعر امرئ القیس

2583
احمد محمود حمزة 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالتشكیل االیقاعي في شعر احمد زكي ابي شاديالمعموري

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالتخیل في شعر نازك المالئكةشیماء محمد كاظم2596

2618
علي محمد 

اللغة العربیةالتربیة االنسانیة2013دكتوراهخطاب نقد الشعر عند الدكتور حاتم الصكریاسین األحمد

اللغة العربیةاالنسانیةالتربیة للعلوم 2013دكتوراهاختالف داللة أبنیة األسماء ذات الجذر الواحد في القرآن الكریمحمزة خضیر افندي2637

اللغة العربیةالتربیة2013ماجستیرالثنائیات في شعر الرابطة القلمیةحازم فاضل محمد2641

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهشعر اللصوص في العصر اُألموي في َضوِء البْنَیوّیة التكوینیةبشائر امیر عبد السادة2665

زینب سامي حسین2677
االفتتاح التقلیدي في شعر الصعالیك واللصوص الجاهلیین 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیروالمخضرمین
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

انصاف سلمان علوان2680
الذكورة واالنوثة في اداب العصرین الجاهلي 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة 2013دكتوراهواالسالمي لسان العرب متنا
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة 2013دكتوراهه٦٧٩الداللة النحویة في شرح نهج البالغة لمیثم بن علي البحراني احمد راضي جبر2681

عبد الحكیم عبد الزهرة2712
م ٢٠٠٠للفترة من الداللة االجتماعیة في الروایة النسویة العراقیة 

اللغة العربیةالتربیة االنسانیة2013دكتوراهم٢٠١٠ولغایة

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالفاظ صفات االنبیاء والمومنین في القران الكریمحسن سعید عبد هاشم2717

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراللغویین واالصولیینداللة مفهومي الحصر والشرط بین صبحي طاهر عبد اهللا2720

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالنقل في العربیة دراسة صوتیة وصرفیة ونحویةنادیة هالل جاسم2721
التربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراهالسابع الهجريالغموض في النقد العربي القدیم حتى القرن مازن داود سالم2772

اللغة العربیة
اللغة العربیةالتربیة2014دكتوراهروایات احالم مستغانمي دراسة فنیةحوراء عزیز علیوي2781
اللغة العربیةللعلوم االنسانیةالتربیة 2014دكتوراهصورة المجنون في المتخیل العربي حتى القرن الرابع الهجريوسام حسین جاسم2785
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الحكایة الشعبیة في الشعر العراقي الحدیث من نهایة الحرب العالمیة علي عبد الرحیم كریم2797
هـ١٩٩٠الثانیة الى عام 

التربیة للعلوم االنسانیة 2014دكتوراه

اللغة العربیة
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراهالعراقیةتحبیك الهویات الثقافیة في الروایة هدى حسین زویر2800
البحث النحوي عند السید محمد الصدر في كتابه منة المنان في الدفاع اسعد جواد كاظم2805

عن القران
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
حسین جعفر عبید2814

عن الكوفیین في شرحه لكتاب سیبویهاوهام السیرافي فیما نقله 
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرعوارض بناء التراكیب في دیوان الدكتور احمد الوائليحسین كریم جیاد2816
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرعلي بدر الروائیةلعبة المواقع في شخصیات جعفر محمد صبار2821
داللة الفعل على معنى فعل آخر في القرآن الكریم بین المفسرین حسین علي رحیم2837

واللغویین
التربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراه

اللغة العربیة
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرلغویةِقراءة أبي نهیك دراسة نثار خضیر عباس2855

اللغة العربیة
العلة النحویة  عند ابن  مالك في كتابِه( شرُح التسهیِل)نوفل حسن جاسم2859

هـ)٦٧٢(ت 
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

ه)٦٨١(تالتعلیُل النحويُّ عند ابن إیازٍ حسین صالح عبید2864
في كتابه (المحصول في شرح الفصول))

التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
السلطة السیاسیة والشاعرحیدر جبار عطیه الطائي2896

في العصر العباسي
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
ساالر سلیم عبدالكریم 2928

جابر
شعریة التضاد في نصوص الجیل التسعیني العراقي

في َعْقد التسعینیات
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
ه) على التصریف ٦٤٣ه) وابن یعیش ت(٤٤٢َشْرحا الثمانینّي ت(محسن عدنان محسن3012

ه) _ دراسة موازنة٣٩٢الملوكّي البن جّني ت(
للعلوم االنسانیةالتریة2014ماجستیر

اللغة العربیة
نقُد  الوجِه النَّحويِّ نوره حسین یاس 3018

هـ)٩٨٢عند أبي السُّعود(ت:
في تفسیِره(إرشاِد العقِل السلیِم)

التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
الدرس النحوي في ِسرِّ صناعة اإلعراب ثریا حسین بریسم3019

هـ)٣٩٢جني  (تالبن 
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
بناء الجملة في شعر قبیلة ذبیان شاكر مرواح كاظم 3023

في العصر الجاهلي
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اللغة العربیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

صفاء علي احمد 3030
الموسوي

التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرالعصر العباسيالنزعة العقلیَّة في شعر التشّیع في 
اللغة العربیة

التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرهـ)٣٦٦شعر الناشئ الصغیر (تعباس جعفر كاظم3043
اللغة العربیة

للعلوم االنسانیةالتربیة 2014ماجستیرالبنیة والسردیة في روایات عبد الستار ناصرسعدون محسن سلطان3053
اللغة العربیة

ریاض رحیم ثعبان 3151
المنصورّي 

التربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراهالمفاضلة بین القراءات القرآنیة حتى نهایة القرن الرابع دراسة صوتیة 
اللغة العربیة

حّتى أواخِر القرِن مخالفُة المفسرین أصوَل الصناعِة النَّحویَِّة عبد الكاظم جبر عبود3159
السَّـادِس الهجريِّ 

التربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراه
اللغة العربیة

شكري عز الدین محسن1184
الصعوبات التي تواجه طلبة كلیات التربیة األساسیة  في دراسة األدب 

اللغة العربیةالتربیة 2005ماجستیرالتدریسیین والطلبـةالجاهلي من وجهة نظر

اللغة العربیةالتربیة 2007دكتوراهداللة األمـر فـي القرآن الكریمقاسم كتاب عطا اهللا803

851
أسیـــــــــل عبد الحسین 

حمیدي 
هـ في حاشیته على شرح اَألشموني دراسة ١٢٠٦شواهد الصبان ت

اللغة العربیةالتربیة2007دكتوراهتحلیلیة

881
عدنان حسن أشرف 

الموسويّ 
التوجیه الصرفّي للقراءات القرآنیة  في فتح الوصید في شرح القصید 

اللغة العربیةالتربیة 2007ماجستیرهـ ) ٦٤٣للسَّخاوّي ( ت 



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

هناء عیدان مهدي عودة 1135
الخالف النحوي في باب المبتدأ والخبر 

اللغة العربیةالتربیة2008ماجستیروما كان أصله المبتدأ والخبر 

اللغة العربیةالتربیة 2009ماجستیردراسة سردیة- قصص األنبیاء علیهم السالم في القرآن الكریم رشا غضبان محسن 1109

فرح مهدي صالح 1140
صورة الرجل في الروایة العراقیة

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهفي النصف الثاني من القرن العشرین

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهدواعي احتمالیَّة الدَّاللة النحویَّة في القرآن الكریمشعالن عبد علي سلطان1174

رفّي عند زكریا االنصاري (شكران حمـد شالكة1186 اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراه) ه٩٢٦البحُث الصَّ

اللغة العربیةالتربیة2009دكتوراهاثر اللهجات في التوجیه اللغوي في كتب معاني القرآن سعیدان رافد مطشر1187

اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراهالتقدیم والتأخیر في النتاج النقدي والبالغي عند العربزینــة غني عبد الحسین 1214
اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراهوما بعدهــا النشـأة والتقبـّلالبنیویـــة سامر فاضل عبد الكاظم 1215

أحـمد صالح نهابه1218
تقویم أسئلة االختبارات النهائیة لمادتي النحو والصرف
اللغة العربیةالتربیة 2009ماجستیرفي كلیات التربیة في ضوء مستویات بلوم المعرفیة

اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراهالمعاني المختصة باألسماء في شعر الجواهريالحروف حسین علي حسن 1230

اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراهالُمْشِكل في العربیةامین عبید جیجان 1263
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

راسم أحمد عبیِّس 1267
م دراسة ١٩٣٩-١٩٠٠شعر األقصوصة في العراق من سنة

اللغة العربیةالتربیة 2009ماجستیرموضوعیَّة فنیَّة

رفیة عند ابن جنِّي ( ترافد حمید یوسف سلطان 1268 اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراههـ)٣٩٢الدَّاللة الصَّ

اللغة العربیةالتربیة 2009ماجستیرالتقدیم والتاخیر في نهج البالغة رافد ناجي وادي1273

اللغة العربیةالتربیة 2009دكتوراهُحكـام األندلـسشعـر هادي طالب محسن 1298

اللغة العربیةالتربیة 2010ماجستیرالُبْعُد الَنقِديُّ في ُمنَجِز الَجواهريوسام حسین جاسم 1286

اللغة العربیةالتربیة 2010ماجستیرالنقد النسوي في النتاج العربيحیدر فوزي محمد علي 1294

1305
حیدر حسین عبیِّس عبد 

اللغة العربیةالتربیة 2010ماجستیرالترجیح النحوي عند الرضي في شرحه للكافیةالرضا 

اللغة العربیةالتربیة 2010ماجستیرسیاق الحال في كتاب سیبویه،دراسة نحویة داللیةاسعد خلف عبد  جابر 1311
اللغة العربیةالتربیة 2010دكتوراهأغراض الشعر العربي حتى نهایة القرن الخامس الهجريأثر النقد في محمد عبد الحسن حسین1314

اللغة العربیةالتربیة 2010ماجستیرداللة الجر بالحرف واإلضافة في القرآن الكریم  حسین مرزة حمزة 1318

اللغة العربیةالتربیة 2010دكتوراهالوصفیة في اللسانیات العربیة الحدیثةحیدر غضبان محسن 1333
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

مثنى عبد الرسول مغیر 1343
دیوان اختیار العارف ونهل الغارف للشاعرمحمد بن سلمان بن نحو 

اللغة العربیةالتربیة 2010دكتوراههـ ١٣٢٥م ـ ١٩٠٦الحلي المتوفى 

اللغة العربیةالتربیة 2010دكتوراهالسلطة في الروایة العراقیةأحمد رشید وهاب الدده1410

1694
ستار جبار عسكر 

اللغة العربیةالتربیة 2011دكتوراه-دراسة لغویة - ألفاظ الغریب في الشعر الجاهلي منصور

1764
لطیف نجاح شهید 

اللغة العربیةالتربیة 2011ماجستیر داللة الفعل الماضي في القران الكریمالفتالوي

مشتاق نوري مرزه النافعي 1837
الشعر عند خلیل مطران 
اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیردراسة في التنظیر والتطبیق

مقداد علي مسلم العمیدي1838

االحتمال النحوي في خطب اإلمام علي  ع
دراسة في شروح (نهج البالغة) حتى نهایة القرن السابع 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرالهجري

قاسم كاظم حسن العبادي1841
هـ) النَّحویَّة٧٥٦ردود السَّمین الحلبّي (ت

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرهـ٥٣٨في الدُّرِّ المصون على الزَّمخشرّي (ت

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرالعتبات التألیفیة المحیطة في أعمال صنع اهللا إبراهیم الروائیة وداد هاتف أحمد وتوت1842



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٣٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیراآلخر في نقائض المثلَّث األموي بریر عادل حمزة القاسمي 1859

1940
كاظم جاسم منصور 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهالتداولیة في الفكر النقديالعزاوي

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهالحدث الدیني في االدب المسرحي العربيهاشم صهیود محمد1941

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهم١٩٧٣حتى ١٩٤٧االله واالنسان في شعر الرواد العرب من بشرى خنون محسن1973

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرتشكالت السیرة الغیریة في سورتي البقرة وال عمراناطیاف جواد كاظم1977

اللغة العربیةالتربیة2012ماجستیرالعالقة البصریة في نقد الشعر العربي الحدیثحیدر علي عبود1979
اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهالطارئ في العربیةفالح حسن كاطع1984

1998
إدریس جاهل إدریس 

رفیَُّة في المعّلقات السَّبعاألبنیُة المحّنا اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهالصَّ

2000
إیناس كاظم شنبارة 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالقریة في شعر السیاب ونازك والبیاتي الجبوري 

2008
كاظم حنون صجم 

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالمتنبيالضمیر في شعر الخفاجي

اللغة العربیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرداللة الموصول االسمي النحویة االحتمالیة في القرآن الكریمعماد فاضل عبد2118
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهاإلیضاح بعد اإلبهام في القرآن الكریممحمد إسماعیل عبد اهللا2138

عذراء نجم عبد األمیر 1529
السرد النسائي العراقي (النشأة والتحّول)

اللغة العربیةالتربیة2011ماجستیر)٢٠٠٣-١٩٥٠من عام (

صالح غالم غضیب295
الدیانة التوحید الدیني عند العرب قبل االسالم دراسة تاریخیة في 

االتاریخالتربیة2004ماجستیرالحنفیة وعبادة الرحمن

التربیة2000ماجستیررسالة الیزابیث بون : دراسة في قصصها القصیرة المتعلقة بجو الحرباریج عبد الهادي جبار226
التاریخ

سعد كاظم عبد عمیش87
النشاط العسكري العربي البحري في منطقة حوض البحر المتوسط 

التربیة2002ماجستیرخالل العهدین الراشدي واالموي

التاریخ

یوسف كاظم جغیل42
العالقات السیاسیة لسلطنة غرناطة في القرن التاسع الهجري /الخامس 

التربیة2004ماجستیرعشر المیالدي

التاریخ

التاریخالتربیة2004ماجستیرالسعودیةاالمتیازات النفطیة االمریكیة في المملكة العربیة ایاد ناظم جاسم200

التاریخالتربیة2005ماجستیرمرویاته التاریخیة-ع-االمام الباقر محمد عبیس حمید435
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التاریخالتربیة2005ماجستیرالحلة في العصر المغولي االیلخانيرنا سلیم شاكر451

عالء عباس نعمة512
السیاسي في مرحلة االحتالل محمد تقي الشیرازي الحائري ودوره 

التربیة2005ماجستیرم١٩٢٠-١٩١٨البریطاني للعراق 
التاریخ

لیلى سلمان ماضي514

- ٥٥٤-مدینة زبیر في الیمین خالل عهدي بني مهدي وبني ایوب 
م ) دراسة في احوالها السیاسیة ١٢٢٩-١١٥٩--- هـ٦٢٧

التربیة2006ماجستیرواالقتصادیة

التاریخ

محمد عبد اهللا عبد فزع194
االمیر محمد الناصر الدین اهللا الموحدي وجهاده في بالد المغرب 

التاریخالتربیة2002ماجستیرواالندلس

التاریخالتربیة2002ماجستیر-التاریخ االسالمي - دراسة في اوضاعهم االجتماعیة واالقتصادیة وسن حسین مجید263

الكاظمستار علك عبد 85
التطورات السیاسیة في العراق وموقف النخبة البرلمانیة في لواء الحلة 

التاریخالتربیة2003ماجستیر١٩٥٨-١٩٣٩

التاریخالتربیة2003ماجستیرلغة الشعر عند الصعالیك قبل االسالموائل عبداألمیر86

التاریخالتربیة2003ماجستیروثائقیةم دراسة ١٩١١موقف المانیا من أزمة أغادیر اناس حمزة مهدي143
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

یوسف كاظم الشمري172

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

(A.D.)التاریخالتربیة2003ماجستیر

التاریخالتربیة2003ماجستیر١٩٩٠- ١٩٨٠العالقات العراقیة التركیةحامد محمد طـه أحمد1051

عامر عجاج حمید218
النیل ومنطقتها في االحوال الجغرافیة والفكریة واالداریة حتى نهایة 

التاریخالتربیة2004ماجستیرالقرن السابع الهجري

352
اسامة كاظم عمران 

الطائي
٤١في الكوفة في العصر األموي" االتجاهات السیاسیة القبلیة 

التاریخالتربیة 2005ماجستیرم "٦٨٤هـ/٦٥-م ٦٦١هـ/

كاظم جبر سلمان401
صالة العراقیین السیاسیة والحضاریة مع العراق القدیم من بدایة العصر 

التاریخالتربیة2005ماجستیراآلشوري الحدیث حتى نهایة العصر االجنبي

التاریخالتربیة2005ماجستیر-ق.م٧٤٥-٩١١-التطورات السیاسیة للدولة االشوریة رشا ثامر مزهر407
التاریخالتربیة2005ماجستیر١٩٦٠- ١٩٥٠سیاسیة تركیا الخارجیة اتجاه دول اوربا الغربیة انس یونس عبد431

جاسم شهد وهد537
القدیم الصالت السیاسیة بین ممالك العراق في العصر البابلي 

التاریخالتربیة2006ماجستیرق.م)١٥٩٥-٢٠٠٤(
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التاریخالتربیة2006ماجستیرمنهج الكتابة التاریخیة عند كمال مظهر احمد حسن ضاري سبع 622

علي هادي حمزة 677
األحوال االجتماعیة في الدولة الساسانیة 

التاریخالتربیة2006ماجستیرم) ٦٥١–٢٢٦) ٢٢٤((

نـزار علـوان عبـد اهللا678
الدور السیاسي للنخبة العسكریة في العراق

التاریخالتربیة2006ماجستیر١٩٦٣ــ ١٩٥٨

التاریخالتربیة2006ماجستیر)١٧٧٦-١٧٦٣سیاسة بریطانیا تجاه مستعمراتها في أمریكا الشمالیة (یونس عباس نعمة685

التاریخالتربیة2006ماجستیرودوره السیاسي في العراقمحمد مهدي البصیر علي كاظم حمزة699

مخلد ذیاب فیصل736
هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحیاة الفكریة

التاریخالتربیة 2006ماجستیر(خالل العصر العباسي األول)

التاریخالتربیة2006ماجستیر١٩٩٠-١٩٦٦تطور المشكلة النامیبیة محمد كاظم حمزة739

التاریخالتربیة2007ماجستیرالفهریون ودورهم العسكري والسیاسي في المغرب واألندلسعباس فضل حسین 734

التاریخالتربیة2007ماجستیرم١٩٥٨عبد الوهاب مرجان َوَدوره السیاسي في العراق حتى عام حسن احمد ابراهیم 763

التاریخالتربیة2007ماجستیركتب التراجم ومصنفات الحدیث ي الفضل بن دكین ومرویاته التاریخیة آالء حسین محمد حسین 769
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

778
عبد الحسن كاظم عناد 

حسون 
أقلیم السوس األقصى ودوره في الحیاة السیاسیة والفكریة في عهد دولة 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالموحدین

التاریخالتربیة2007ماجستیرالوالة األمویین فـي الحركة الفكریةدور سـوسن عباس حسین789

عالء حبیب عبد العذاري808
م )١٤٣٧هـ / ٨٤١–م ١٣٥٦هـ / ٧٥٧الشیخ احمد بن فهد الحلي( 

التاریخالتربیة2007ماجستیر( دراسة تاریخیة )

إیمـان عبید وناس859
اإلسالمي من خالل الرحالت الصالت الثقافیة بین الحلة ومدن الشرق 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالعلمیة من القرن السابع حتى نهایة القرن التاسع الهجریین

التاریخالتربیة2007ماجستیر١٩٧٠- ١٩٥٥مصر وحركة عدم االنحیاز اسامة صاحب منعم876

التاریخالتربیة2007ماجستیرآل عبد المطلب وأثرهم في الحیاة العامة  حتى نهایة العصر الراشدي علي كریم عباس أمرة 879

طالب حمادي حسین 882
السید محمد مهدي القزویني ودوره االجتماعي واالقتصادي والسیاس 

التاریخالتربیة 2007ماجستیرم) دراسة تاریخیة ١٩١٦–١٨٤٦(

887
محمد حسین ادریس 

سلمان 
قبیلة طیِّئ وأثرها في الحیاة العامة حتى نهایة العصر الراشدي

التاریخالتربیة2007ماجستیرم) دراسة تأریخیة٦٦٠هــ / ٤٠(

االء حسین محمد حسین 1055
الفضل بن ٌدكـَْین ومرویاته التاریخیة في بعض كتب التراجم ومصنفات 

التاریخالتربیة2007ماجستیرالحدیث 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التاریخالتربیة2008ماجستیرمحمد باقر الصدر .. دراسة تأریخیة. أمیرة سعید زبالة 949

التاریخالتربیة 2008ماجستیر١٩٧٩- ١٩٧٣التطورات السیاسیة في افغانستان  فاضل عبیس راشد 971

التاریخالتربیة2008ماجستیر١٨٤٨-١٨٣٤ایران في عهد عمر شاه علي جواد كاظم1003

علي طالب عبید عاصي1123
الحّلة في القرن الثامن عشر 

التاریخالتربیة2009ماجستیردراسة تأریخیة في األحوال السیاسیة واإلداریة والفكریة

ارشد حمزة حسن عبد اهللا 1143
التطورات االقتصادیة في الحلة

التاریخالتربیة2009ماجستیر١٩٧٩–١٩٥٨

التاریخالتربیة 2009ماجستیردراســة تاریخیــة١٩٦٨- ١٩٥٨الحیــاة الثقـــافیـــة في الحلــــة هدیـــل عبــد الجــــواد حســـن 1150

عالء إبراهیم رزوقي1172
( تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام التاریخ/كلیات التربیة 
األساسیة/الجامعات العراقیة في مــادة التاریخالتربیة 2009ماجستیرتاریخ األندلس

1188
قیصر عبد الكریم جاسم 

حمود 
المعارضة العلویة في العصرین الراشدي واألموي في روایات علماء 

التاریخالتربیة2009ماجستیرالحلة التاریخیة من خالل مؤلفاتهم في القرنین السابع والثامن الهجریین 

التاریخالتربیة2009ماجستیرالبیوتات العلمیة في الحلة عطارد تقي عبود 1198
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1201
لینا مقیم جبار عبد 

الرسول 

الحلة في العصر العباسي األخیر
م ١٢٥٨- ١١٥٠هـ /٦٥٦- ٥٤٥

التاریخالتربیة 2009ماجستیردراسة تاریخیة في أحوالها العامة 

بیداء علیوي هادي1224
الحلة في العهد الجالئري

التاریخالتربیة 2009ماجستیرم)١٤٣١هـ/٨٣٥- م١٣٣٧هـ/٧٣٨(

عذراء شاكر هادي 1226
م ) دراسة في األحوال السیاسیة ١٨٦٩- ١٨٠٠الحلة من ( 

التاریخالتربیة2009ماجستیرواالقتصادیة واالجتماعیة

علي كامل حمزة 1231

الحلةاألقلیة الیهودیة في لواء 
)١٩٥٢-١٩٢١(

دراسة تأریخیة ألحوالهم
التاریخالتربیة 2009ماجستیراإلجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

1266
رضا عباس حسن نصر 

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

التاریخالتربیة 2010ماجستیروفق نظریة تایلر

اسیل اصالن سعود 1317
اثر طریقة االستصقاء الموجه في تحصیل طالبات الصف الثاني 

التاریخالتربیة 2010ماجستیرالمتوسط في مادة التاریخ العربي االسالمي 

1368
حسن جاسم محمد حسین 

التاریخالتربیة2010ماجستیرالصحابي سلمان الفارسي (رض) دراسة تاریخیةالخشخشي
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1373
رزاق حسین عبد معین 

البو عیسى 
الفكر االقتصادي االسالمي للشیخ المفید من خالل كتابة المقنعة 

التاریخالتربیة 2010ماجستیر(دراسة تاریخیة )

1418
أحمد كاظم جواد 

المعموري 
الحیاة االجتماعیة عند العرب قبل اإلسالم في

التاریخالتربیة2010ماجستیرشبه الجزیرة العربیة من خالل النص القرآني

1425
حیدر عامر هاشم 

السلطاني
الصالت السیاسیة بین القبائل العربیة                                        

التاریخالتربیة 2010ماجستیرفي الحجاز قبیل اإلسالم 

الخفاجيحاكم فنیخ علي 1441
- ١٨٠١الحزب الدیمقراطي ودوره في الحیاة السیاسیة األمریكیة  

التاریخالتربیة 2010ماجستیر١٨٢٨

1493
عبیر خلیل إبراهیم 

المسعودي
سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة واإلتحاد السوفیتي من الصراع   

التاریخالتربیة2010ماجستیر١٩٨١–١٩٧٠اإلسرائیلي –المصري 

1546
عمران موسى حسین 

الشاله

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

التاریخالتربیة2011ماجستیر( دراسة تاریخیة )

1588
عباس حسن عبیس 

الوسمي
) ١٧٦٣-١٧٥٦حرب السنوات  السبع (

التاریخالتربیة2011ماجستیردراسة تاریخیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1592
ناظم خلیل حسن عبد 

المعموري 
الحرب األهلیة في لبنان

التاریخالتربیة2011ماجستیر١٩٨٢- ١٩٧٥

1639
فالح  ظاهر عبد غنام 

الربیعي

قبیلة َبِجیلة وأثرها في الحیاة العامة 
حتى نهایة العصر األموي

التاریخالتربیة2011ماجستیرم٧٤٩هـ /١٣٢

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرعبد الحسین شرف الدین دراسة تاریخیةعلي عدنان عبد سعد1950
التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیردور الدعاة في قیام الولة الفاطمیةاشراق علي حسین1966
التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرم)١٥٥٧-م١٥٠٦دراسة تاریخیةالشیخ زین الدین بن علي العاملي ( زینب حسن عبد 2058

2059
هیثم  محي طالب 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر١٩٥٨-١٩٢١مسیحیوا العراق ودورهم في تاریخ العراق المعاصر الجبوري

2163
سهیر عباس كاظم عباس 

الزبیدي
في منطقة الفرات األوسط   من خالل كتب الرحالة األحوال االجتماعیة

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراه)١٩١٤-١٨٣١األجانب   (

2343
نورس علي لطیف عبد 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرمرویات الولید بن مسلم الدمشقي في السیرة النبویة الرحمن
التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیر١٩٤٧-١٩١٨غاندي ودوره السیاسي في الهند طارق نجم عبد الواحد 2366

2414
غزوان عبد الكاظم مهدي 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالغیبیات فـــي نهج البالغة  دراسة تاریخیةالمرزوك
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2442
تحریر محمد جعدان 

العزاوي
البصرة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المیالدي

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیردراسة في أحوالها العامة

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرم١٢٩١-١٠٩٦هـ/٦٩٠-٤٩٠الحیاة الفكریة في مدینة دمشق رنا رسمي هاشم2443

رزاق عبیدسماح 2444
ابن سعید األندلسي دراسة تحلیلیة نقدیة في روایات كتابه نشوة الطرب 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرفي تاریخ جاهلیة العرب 

دنیا جبوري فلیح الزرفي2454
الحیاة االقتصادیة في جزیرة العرب من خالل كتاب صفة جزیرة العرب 

)للهمداني(ت :350 التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرم٩٦١هـ/

سجاد حنتوش شوكان 2468
الروایة التاریخیة 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرهـ) في كتابه عیون أخبار الرضا(ع)٣٨١عند الشیخ الصدوق(ت

محمد وادي شناوة2481
والفكریة منذ قیام الدولة العباسیة إلى دمشق دراسة في أحوالها السیاسیة 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالسیطرة الطولونیة

حسام صبار سلمان2482
بنو كالب ودورهــــــم في التأریخ العربي اإلسالمي حتى نهایة العصر 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیراألموي

عدنان عبوداحمد 2523
مدینة نسف دراسة في احوالها الفكریة منذ الفتح حتى نهایة سنة 

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهم١٢٥٨هـ/٦٥٦
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2555
قاسم خضیر كاظم محمد 

الطالبي
یهود المدینة دراسة في أحوالهم االقتصادیة واالجتماعیة خالل عصر 

التاریخللعلوم االنسانیةالتربیة 2013ماجستیرالرسالة

حسین محمد علي هداد2571
الروایة التاریخیة في كتاب سلیم بن قیس الهاللي

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیر( دراسة تاریخیة )

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیراالجازة العلمیة عند علماء الحلة حتى نهایة القرن الثامن الهجري محمد جساب عزوز2166
ماو تسي تونغ ودوره السیاسي في الصینسها عادل عثمان 2828

)١٩٧٦-١٩٢١(
التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

تطور التعلیم في لواء الحلة امنة عودة مزعل2874
م)١٩٦٨-١٩٣٩(

التاریخللعلوم االنسانیةالتربیة 2014ماجستیر

غالب 2887
محمود حمزة 

مدینة َسال في عصري الموحدین
وبني مرین : دراسة في أحوالها

السیاسیة والفكریة

التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

الصف األول فاعلیة الوسائل التعلیمیة المختارة في تحصیل طالب منتظر مجباس حوان 3067
المتوسط في مادة التأریخ

التاریخالتربیة االساسیة2014ماجستیر

1959
الهام حمزة منسي جاسم 

التاریخالتربیة2001ماجستیر١٩٧٩-١٩٠٤الشیخ محمد جواد مغنیة وآثاره الفكریة الطفیلي
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

حیدر حسین حمزة سلمان 557
- ٦٧٩هـ٦٥-٦٠االوضاع السیاسیة في العراق والحجاز من سنة 

التاریخ التربیة2006ماجستیرم/٦٨٤

التاریخ التربیة 2007ماجستیرم دراسة تاریخیة٦٨٤-٦٨٠هـ /٦٥-٦١حركة التوابین خالد راسم أمیر 805

809
میثم عبد الخضر جبار 

التاریخ التربیة 2007ماجستیرسدة الهندیة وآثارها االقتصادیة على الحلةعلي السویدي

عالء عزیز كریم815
موقف الحوزة العلمیة في النجف األشرف من التطورات السیاسیة في 

التاریخ التربیة2007ماجستیر١٩٢٤ـــ ١٩٢١العراق 
التاریخ التربیة 2007ماجستیرشیوخ البخاري المكثرون من الجرح والتعدیل في كتابه (التاریخ الكبیر)عروبة حاتم عبید819

التاریخ التربیة2007ماجستیرالفكر االقتصادي عند الشیخ الطوسيكوثر حسن هندي 828

حیدر سعد جواد 849
) دراسة في التاریخ ١٩٣٩-١٩٣٢مجتمع مدینة النجف بین سنتي (

التاریخ التربیة 2007ماجستیراالجتماعي

التاریخ التربیة 2007ماجستیر١٨٠٩-١٧٩٨سیاسة بریطانیا تجاه الدولة العثمانیة فهد عوید عبد 855

التاریخ التربیة2007ماجستیر)١٩٨٤- ١٩١٢طه باقر وجهوده في اآلثار والتاریخ  (وائل جبار جوده 860

أحمد محسن عبد البدیري1668
دراسة ١٨٧٨- ١٨٤١السیاسة البریطانیة تجاه المضائق العثمانیة 

التاریخ التربیة2011ماجستیرتاریخیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1706
إحسان عبد األمیر خلیف 

التاریخ التربیة2011ماجستیرم)٧٤٩هـ/١٣٢قبیلُة ُهذیل ُمنذ دخولها اإلسالم حتى نهایةالعصراألموّي(الطائي

1718
عباس نصیف جاسم 

التاریخ التربیة 2011ماجستیره ) دراسة تاریخیة في مرویاته١٤١أبان بن تغلب ( ت : العبودي 

1735
ودیان یاسین غریب 

الجبوري
المحقق الكركي حیاتُه ودورُه الفكري و السیاسي

التاریخ التربیة 2011ماجستیرم)١٥٣٣- ١٤٦٥هـ / ٩٤٠- ٨٧٠(

التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر١٩٨١-١٩٧٣سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة اتجاه اسرائیل رشید مجید مندیل1906

محمد فیحان موسى1908
سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة اتجاهتركیا خالل السنوات الحرب 

التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر١٩٤٥- ١٩٣٩العالمیة الثانیة 

التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیردراسة تاریخیة١٩١٤-١٨٥٣مشروع الجامعة السالفیة نادیة جاسم كاظم1974

1991
علي مكصد فضالة 

التاریخ التربیة2012ماجستیر١٩٨٧-١٩٥٧مشروع المسیب الكبیر واثاره االقتصادیة واالجتماعیة الزیدي

2374
طارق مهدي عباس 

الجبوري
موقف الهند من األحـالف والتكتالت الدولیة

التاریخ للعلوم االنسانیةالتربیة2013ماجستیر) ١٩٦٤-١٩٤٧(
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

محمد سامي كریم الشمري2001

الحیاة االجتماعیة في لواء الحلة
م)١٩٥٨-١٩٣٢(

التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیردراسة تاریخیة

التاریخ االسالميالتربیة 2011ماجستیرم) دراسة تاریخیة٩٦٥ه /٣٥٤ابن حبان البستي ت (عصام فخري برتو1829

حـــارث علي عبد اهللا1857
النشاط االقتصادي بالمغرب األوسط من القرن الثالث الهجري إلى 

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرمنتصف القرن الخامس الهجري
محمد.2881 عبد الهادي حسن 

العبودي
مدینة حران في كتب البلدان في القرنین 

السادس والسابع الهجریین 
التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

یــــك صباح  هاشم كریم حمید3021 الــوزیر طالئــع بن ُرزِّ
دراسة في حیاته السیاسیة والفكریة

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

العراق في عهد السلطان خدابنده ( أولجایتو) اسراء شهید طعمة 3091
م)١٣١٦-١٣٠٤هـ / ٧١٦- ٧٠٣(

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

التعایش والتسامح الدیني في العراق في العصر العباسيسوسن احمد نجیب3139
م)٩٤٥- ٧٥٠هـ/٣٣٤-١٣٢(

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرم٩٤٥هـ/٣٣٤بنو الجلندي دراسة في احوالهم العامة حتى سنة نورة حسن علوان3146
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٤٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الدولة العربیة اإلسالمیة خالل العصر األموي أسالیب الترهیب في ماهر جواد كاظم الشمري3165
م٧٤٩-٦٦١هـ/١٣٢-٤١

التاریخ االسالميالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

1738
ستار حامد عبد اهللا 

التاریخ الحدیثالتربیة2011ماجستیر) دراسة تاریخیة١٩٢٥- ١٨٦٦الزعیم الصیني سن یات سن (العّماري

قسور فالح شنیور 2154
( الصالت الفكریة بین البصرة والكوفة حتى نهایة العصر اإلموي 

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرم٧٤٩هـ/١٣٢

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیررحلة ابن بطوطة/ دراسة في األحوال االقتصادیة نصر عبد الباقر محمود 2222

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرم٢٠١٠-١٩٣٦محمد حسین فضل اهللا مروة سلیم حبیب2258
التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر١٩٤٣-١٩١١سیاسة ایطالیا االستیطانیة تجاه لیبیا كوثر عبید هاشم2751
الحزب الجمهوري وقیادتهاحمد محمدایمان صباح2843

للوالیات المتحدة األمریكیة
١٨٧٦-١٩١٢

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

حسن جبار سعید 2898
الخفاجي

رشید كرامي ودوره السیاسي في لبنان
١٩٨٧-١٩٥١

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

قبضةمحمد عبد الرضا موسى2902 الهدى ودورهم الفكري والسیاسي في حزب الدعوة اإلسالمیة حتى 
١٩٧٤عام 

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٤٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التاریخ الحدیثاالنسانیةالتربیة للعلوم 2014ماجستیر٢٠٠٠صائب سالم ودوره السیاسي في لبنان حتى عــام فاضل حایف كاظم غربي 2905

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر١٩٩٢نبیه بري ودوره السیاسي في لبنان حتى عام حیدر جواد كاظم2906
عالقات األردن الخارجیة اتجاه دول الجوار العربي (العراق والسعودیة ) هالة مهدي خیري2926

م ١٩٩٠-١٩٦٧أنموذجًا   
التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

التاریخ الحدیثالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر)١٩٨٤-١٩٠٥بیار الجمیل ودوره السیاسي في لبنان (عارف عبد الحسین عباس3057

التاریخ المعاصرالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرم١٩٤٣دور الحلفاء في عقد مؤتمر طهران عام عالء خمیس علوان3059

التاریخ المعاصرالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر١٩٤٥-١٩٢٣المضائق التركیة في ستراتیجیة دول الحلفاءهبة فالح یحیى3072

بشار فؤاد عباس1045
أثر النشاط البشري في التباین   الزماني والمكاني لتلوث میاه شط 

الجغرافیةالتربیة2008ماجستیردراسة تحلیلیة في جغرافیة البیئة )الحلة ( 

1115
حنان عبد الكریم عمران 

حمد
التباین المكاني الستعماالت االرض الزراعیة في ناحیتي النیل 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیردراسة مقارنة في –والشوملي في محافظة بابل 

سحر عبد الهادي حسین 1121
التركیب التعلیمي لسكان محافظة بابل 

الجغرافیةالتربیة2009ماجستیردراسة في جغرافیة السكان–

1510
محمد قاسم عبد الحسین 

الجغرافیةالتربیة 2010ماجستیرظاهرة الدفیئة وأثرها على بعض أوجه النشاط البشري في محافظة بابلاالسدي
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٤٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

ایناس عبد االمیر برهان1642
النمو الحضري واثره على التوسع العمرانیفي مدینة القاسم دراسة في 

الجغرافیةالتربیة2011ماجستیرجغرافیة المدن

1775
ندى محسن امین 

الخفاجي
) ٢٠٠٩-١٩٩٩التحلیل الجغرافي القلیم دواجن محافظة بابل للمدة (

الجغرافیةالتربیة2011ماجستیر دراسة في جغرافیة الزراعة

1848
إیالف عامر مجید الیا 

سري
التمثیل الخرائطي ألستعماالت األرض الحضریة في مركز قضاء 

الجغرافیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2011ماجستیرGISبأستخدام نظم المعلومات الجغرافیةالهندیة

قاسم عالم كاظم العویدي1853
أثر طرق النقل البري على نمو المستقرات البشریة 

الجغرافیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرفي محافظة المثنى

اسراء محمود محمد1911
التمثیل الحرائطي للعالقات المكانیة للالنتاج الزراعي النباتي في 

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرمحافظة بابل

2188
رقیة فاضل عبدا هللا  

الحسن
الصغیرة ودورها في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة بابل الصناعات 

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر)٢٠١٠ـ٢٠٠٧للمدة(

2227
عامر جاعد حسین جاعد 

الغانمي
تحلیل المواقع الصناعیة في مدینة كربالء المقدسة وٕاتجاهاتها 

الجغرافیةاإلنسانیةالتربیة للعلوم 2012ماجستیرالمستقبلیة

خالد ولید خضیر 2229
الموارد المائیة في القرآن الكریم
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر(دراسة في الفكر الجغرافي)
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٤٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2239
حسناء یوسف حبیب 

الجغرافیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیرتحلیل التباین المكاني إلنتاج المحاصیل الصیفیة في قضاء الهاشمیةالخفاجي

مناهل2244 مهدي كامل
التباین المكاني لزراعة وانتاج الخضرالمحمیة في محافظة بابل 

الجغرافیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012ماجستیر٢٠١١-٢٠٠٦للمدة بینGISباستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

2246
بلقیس نوري ناصر كعید 

الكطراني
التنمیة الریفـیة وأثـرها في التباین المكاني للمستقرات الریفیة في ناحیتي 

الجغرافیةالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012دكتوراهالطلیعة والشوملي ((دراسة مقارنة))

2280
حسن محمد علي حسین 

الصفار 
التغیر السكاني وأثره في التوسع العمراني

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر)٢٠١١- ١٩٩٧(لمدینة كربالء للفترة مابین

كفایة حسن میثم الیاسري2341
تلوث  وتردي التربة في قضاء الحلة
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیر( دراسة تحلیلیة في جغرافیة البیئة )

2402
سمیر فاهم سلمان 

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالفكر الجغرافي ومفاهیم البحث عند الدكتور إبراهیم إبراهیم شریفالجنابي 
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالموقع الجیوستراتیجي لبابل وأثره في البناء السیاسي والحضاري للعراقزهراء عباس هادي 2470

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرمظاهر الطقس القاسي في محافظة بابل وآثارها البیئیةضیاء بهیج رؤوف2542
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهاثر البیئةعلى التوزیع المكاني لألمراض المتوطنة في محافظة بابل. عفراء راضي عبد حمزة2624
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٤٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

عادل علوان حسن2643
تقویم كفاءة خدمة التعلیم االبتدائي في مدینة العمارة باستخدام نظم 

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالمعلومات
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرالمالئمة المناخیة  لالبنیة السكنیة في مدینة الحلةحیدر راضي كاظم2807

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرتكرار المنظومات الضغطیة واثرها على الغطاء الغیمي في العراقعلي حمید غاوي2815

الجغرافیةاالنسانیةالتربیة للعلوم 2014ماجستیرجغرافیة الزراعة في القران الكریم دراسة في الفكر الجغرافيمحمد عبد الرزاق ناجي2823

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرجیومورفولوجیة وهیدرولوجیة نهر الدجیلة في محافظة واسط شذى سالم إبراهیم 2959

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرتلوث الهواء واثره في صحة االنسان في مدینة الحلةهاشم محسن جبر3062

الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرقضاء الهاشمیة دراسة في الجغرافیة االقلیمیةعواد عبود مطر2747
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیرتحلیل جیوبولیتیكي للمصالح الصینیة في إقلیم دول جنوب شرق آسیاجواد كاظم عباس2973
الجغرافیةالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیراثر العملیات الجیومورفیة في تشكیل المظهر االرضي لناحیة الشنافیةعلي حمزةعبد الحسین2975
االستراتیجیة االمریكیة تجاه دول اقلیم غرب افریقیا بعد الحرب الباردة رائد عطا اهللا كاظم  2974

دراسة في الجغرافیة السیاسیة -
التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

الجغرافیة

افراح ابراهیم شمخي 1129
التوزیع المكاني الستعماالت االرض الحضریة في مدینة المدحتیة في 

الجغرافیة التربیة2009ماجستیرمحافظة بابل 



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٥٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الجغرافیة التربیة2009ماجستیرشبكة النقل وأثرها في التنمیة الزراعیة في محافظة بابلزینب عباس موسى 1148

زید علي حسین 1175
منطقة الفراغ السكاني في البادیة الغربیة من العراق وأثرها في قوة 

الجغرافیة التربیة 2009ماجستیرالدولة ( دراسة في الجغرافیة السیاسیة )

الجغرافیة التربیة 2009ماجستیرتحلیل جغرافي للمستقرات الریفیة في ناحیة المدحتیة في محافظة بابل  سماح ابراهیم شمخي 1228

افراح ابراهیم شمخي 1229
في التوزیع المكاني الستعماالت االرض الحضریة في مدینة المدحتیة

الجغرافیة التربیة 2009ماجستیرمحافظة بابل 

دعاء عبود محي 1270

تحلیل جغرافي لخصائص السكان النشطین اقتصادیًا في         
)             ٢٠٠٩–١٩٩٧محافظة بابل للمدة من (

الجغرافیة التربیة 2009ماجستیر(( دراسة في جغرافیة السكان))

أمین عواد كاظم 1264
تمثیل العالقات المكانیة للصناعات الكبیرة في محافظة بابل
الجغرافیة التربیة 2010ماجستیر)GISدراسة كارتوكرافیة باستعمال نظم المعلومات الجغرافیة         ( 

مجید كاظم عبید عریبي 1269
المالءمة البیئیة وأثرها في التباین المكاني لزراعة محاصیل الحبوب في 

الجغرافیة التربیة 2010ماجستیر)GISمحافظة واسط (باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

الجغرافیة االنسانیةالتربیة للعلوم 2012ماجستیرانتاج الطاقة الكهربائیة وتوزیعها في محافظة بابلمیاسة عباس جاسم2025
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٥١
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2149
لمیاء فلیح إبراهیم 

الصلیخي
التحلیل المكاني لوفیات األطفال الرضع 

الجغرافیة التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر٢٠١٠- ١٩٩٧في محافظة بابل للمدة 

الجغرافیة البشریةالتربیة2011ماجستیرالجغرافیة اإلقلیمیة لمحافظة بابلإسراء حسین عبید علي1654

1669
محمد عباس جابر 

خضیر الحمیري
التمثیل الكارتوكرافي الستعماالت األرض الزراعیة في قضاء المسیب 

الجغرافیة البشریةالتربیة2011ماجستیر) GISباستعمال نظم المعلومات الجغرافیة (

رباب ابراهیم محمد1948

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

الجغرافیة البشریةالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر)٢٠٠٩- ٢٠٠٠للمدة من (

1651
رســل عبــود محــي 

الغــــزالي
األحمر (دراسة في الصراع الیمني االرتیري على جزر جنوب البحر 

الجغرافیة البشریة التربیة2011ماجستیرالجغرافیة السیاسیة)

الجغرافیة الصناعیة التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالتحلیل المكاني للصناعات الغذائیة في محافظة بابامال حمزة مزعل2009
الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرقناة التفكك على تفاعالت االندماج للنوى المتوسطة والثقیلةتاثیرفالح كاظم احمد2548

نجالء محمد هادي2549
دراسة الخشونة واالستقراریة في تحدید المقاطع العمودیة للریاح في جو 

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرالحلة الشبه حضري
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محمد رشید خلیل 2588
طین -PVCتحسین الخصائص المیكانیكیة والحراریةلمتراكب

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرالبنتونایت العراقي المعالج

ماهر حسن رشید2589
دراسة الخصائص البصریةوالكهربائیةللمتراكبات     

)PVA-TiO2و ((PVA-Agالفیزیاءالتربیة للعلوم االصرفة2013ماجستیر)النانویة

2602
تأثیر مجموعة كلوریدات الكوبلت والكروم والمنغنیز على الخصائص ریا علي عبد جاسم

))PVA-PVPالكهربائیة والبصریة ألغشیة 
الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2013دكتوراه

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2013ماجستیرالسایلوكسین-بصریة لبلورة سائلة لبولي-الخصائص الكهروزهراء عادل جواد2604

هبة كامل جعفر2737
اعادة بناء اقطاب العدسات المغناطیسیة المزدوجة عدیمة الدوران 

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیروالتشویه بطریقة التصمیم العكسي باستخدام نماذج المجال المغناطیسي
-PMMAوPMMA-Tiدراسة الخواص الكهربائیة للمركبات النانویة فاروق ممتاز عبد عمران2777

AY
الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

cdsتاثیر شائبة الزنك على الخصائص التركیبیة البصریة الغشیة احسان رزوقي غانم2803
الرقیقة

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة لمتراكباتحیدر محمد محسن3078
-PVAالنانویة( PAAm- CoO (

الفیزیاءالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

دراسة الخواص الكهربائیة و البصریة للمتراكبات ولید خالد كاظم3080
 )PVA-PVAC-Ti النانویة (

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر
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لمیاء میري صالح 3105
الجنابي

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیرامثلیة العدسات المغناطیسیة ثنائیة القطب المتناظر

على الخواص الكهربائیة والبصریة MgOدراسة تأثیر اضافة نغم عادل هادي 3106
)PVA-PEGلمتراكبات (

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

الـرقیقة ZrO2:CuOالخواص التركیبیة ، الكهربائیة والبصریة ألغـشـیة مرتضى مثنى عبد الكاظم 3107
الـمحضرة  بتقنیة الترسیب باللیزر النبضي

الفیزیاءللعلوم الصرفةالتربیة 2014ماجستیر

تأثیر أضافة بولي أكریل أماید على الخصائص الفیزیائیة لكاربوكسي حیدر حسن جاسم 3108
مثیل سلیلوز

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

تأثیر إضافة غشاء األلمنیوم الرقیق على بعض الخصائص الفیزیائیة دالل حسن عبدالكاظم 3109
)) النانوي PVA-Agلمتراكب 

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

-fpدراسة عوامل التشكل لالستطارة االلكترونیة لبعض نوى القشرة زهراء ماجد عبد الحمزة3112
باستخدام أنموذج القشرة النوویة

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

The Effect of Coupled-Channels in Collisionsنور هادي عباس3115
Between Heavy Ions Near the Coulomb Barrier

الفیزیاءالتربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

الزوجیة الغنیة - الزوجیة Cr-Feدراسة انموذج القشرة لنظائر نوى عبیر جاسم عباس3122
بالنیوترونات

الفیزیاءالتریة للعلوم الصرفة2014ماجستیر
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رقم 
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الفیزیاء التربیة2010ماجستیرالمفارقة في القران الكریماسعد مكي داود الخفاجي1353
(روبنسون) في تحصیل واستبقاء المعلومات في مادة أثر إستراتیجیةسالم عالوي اكریم3079

التأریخ لدى طالب الصف الخامس األدبي
طرائق تدر یس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

سهاد خزعل عبد األمیر 586
استقصاء الصعوبات التي یواجها طلبة الجامعة العراقیین من متعلمي 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیراللغة اإلنجلیزیة لغة أجنبیة في استخدام أدوات الربط االنتقالیة 

1715
فرمان قحط رحیمة 

الجنـابي
األخطاء اإلمالئیة الشائعة لدى طلبة كلیات التربیة في الجامعات 

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالعراقیة ( تشخیص وعالج )

محمد حمید مهدي110
تقویم اداء مدرسي الجغرافیة في المرحلة المتوسطة في ضوء المهارات 

طرائق تدریسالتربیة 2002ماجستیرالجغرافیة

فیحاء حسین ناصر140
الخامس اثر تعلیم مهارة رسم الخرائط في تحصیل تالمذة الصف 

طرائق تدریسالتربیة 2003ماجستیراالبتدائي في مادة التاریخ

طرائق تدریسالتربیة2004ماجستیرالیوجد عنوانرغد عبد الرحمن جهاد278

شیماء حمزة كاظم308
تقویم برنامج اعداد معلمي المواد االجتماعیة في كلیة التربیة االساسیة 

طرائق تدریسالتربیة 2004ماجستیروالتدریسیینمن وجهة نظر الطلبة 
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زینة جبار غني342
اثر اسالیب المناقشة في تحصیل طالبات الصف الرابع العام وفي مادة 

طرائق تدریسالتربیة2005ماجستیراالدب والنصوص

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیر- دراسة تحلیلیة-القیم السائدة في كتابي التاریخ في المرحلة االبتدائیة امجد عبد الرزاق حبیب422

حیدر حاتم فالح479
اثر استعمال الحاسوب في تحصیل طالبات معهد اعداد المعلمات في 

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرمادة التاریخ

سعد جوید كاظم481
فاعلیة االفالم التاریخیة التعلیمیة والمصورات في تحصیل تلمیذات

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرالصف الخامس االبتدائي في مادة التاریخ العربي االسالمي

فالح حسن كاظم484

اثر استخدام استراتیجیتي قبلیتین مع طریقة المناقشة الجماعیة في 
تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاریخ العربي 

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیراالسالمي واستبقائها

مهدي جادر حبیب489
اثر الشواهد القرانیة في تحصیل تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في 

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرمادة التاریخ العربي االسالمي

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرمدى اكتساب طلبة الصف الخامس االدبي للمفاهیم التاریخیةریاض كاظم عزوز501
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جنان مرزة حمزة504
المهارات التعلیمیة الالزمة لمعلمي ومعلمات المواد االجتماعیة في 

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرالمرحلة االبتدائیة من وجهة نظرهم

سامي بشیر مطرود506

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

طرائق تدریسالتربیة 2005ماجستیرالعربیة

صادق عبیس منكور495
اثر التدریس باستعمال الحقیبة التعلیمیة في تحصیل تالمیذ الصف 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالخامس االبتدائي في مادة التاریخ

ضیاء عزیز محمد 603
أثر التحضیرین القبلي والبعدي في تحصیل طالب الصف الثاني 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالمتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة واالحتفاظ به

نجاح ثامر جعاز604
التي تواجه طلبة الجامعة العراقیین الدارسین جامعة بابل ألصعوبات

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرللغة األنجلیزیة لغة أجنبیة في تعلم األسئلة غیر المباشرة

منیر علي خضیر624
إستقصاء أداء الطلبة الجامعیین العراقیین  دارسي  اللغة االنجلیزیة ُلغًة 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیرأجنبیة  في استعمال الجمل الشاذة 
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630
أحمد محمد علي عبد 

األمیر
تحري أداء طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة اإلنجلیزیة لغة أجنبیة 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرفي استعمال الصیغ الضعیفة

نبیل كاظم نهیر 631
صعوبات تدریس التعبیر الشفهي في المرحلة االعدادیة من وجهة نظر 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالمدرسین والطلبة 

صبیحة حمزة دحام 649
استقصاء المشاكل التي یواجهها متعلموا الجامعة العراقیون دارسوا اللغة 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیراإلنجلیزیة لغًةً◌ أجنبیة في استعمال إلضافات النعتیة  

هاشم راضي جثیر 652
اثر توظیف الرسوم المتحركة في تحصیل تالمیذ الصف الخامس 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیراالبتدائي في قواعد اللغة العربیة

محمد عبید عبیس 653
واقتراح برنامج  تقویم المهارات الجغرافیة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرتدریبي لتنمیتها

مجهول حسین عبود 654
أثر التدریس باستعمال الحاسوب في التحصیل وتنمیة المیل لدى 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرطالب الصف األول المتوسط في مادة الجغرافیة
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القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

جلیل كریم فهد 655
أثر ثالثة أسالیب تدریسیة في األداء التعبیري لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالخامس األدبي  

خدیجة عبید حسین 669
أثر أنموذج جانیه التعلیمي في تحصیل تلمیذات الصف الخامس 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیراالبتدائي في مادة العلوم العامة واستبقائهن المعلومات

آصال هاني حمزة 670
أداء الطلبة العراقیین الدارسین للغة االنجلیزیة لغة أجنبیة في استعمال  

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیراألدوار الداللیة للفاعل:تحلیل األخطاء 

فراس حسن عبد األمیر672
تقویم كتاب شرح ابن عقیل في ضوء

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالتعلیمیةاألهداف 

شیماء حسن عبد الهادي 675
أثر تجزئة القاعدة في تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیرالبالغة واالحتفاظ بها
طرائق تدریسالتربیة 2006ماجستیربناء برنامج تعلیمي لتنمیة التفكیر الناقد في مادة تاریخ المسرح رند علي حسین 676

ضفاف تركي حسین681
أثر التغذیة الراجعة التصحیحیة والتفسیریة في تحصیل طالبات الصف 

تدریسطرائق التربیة 2006ماجستیرالثاني المتوسط في مادة اإلمالء واالحتفاظ بها
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٥٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

كریم عبیس أبو حلیل686

أثر استعمال الحوار الّصفي والمجامیع الصغیرة في تحصیل طالب 
الّصف الثالث معهد إعداد المعلمـیـن في مادة التاریخ وزیادة ثقتهم 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیربأنفسهم 

نعیم خلیل عبود 696
في تحصیل طالب الصف أثر تقدیم المعنى الكلي على المعنى الجزئي 

طرائق تدریسالتربیة2006ماجستیرالخامس األدبي في مادة األدب والنصوص

محمد كاظم محسن 691
اثر استخدام مهارتي التهیئة والغلق في تحصیل طالب الصف الثاني 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالمتوسط في مادة التاریخ واتجاهاتهم نحوها  

شیماء عباس عبید 717
اثر طریقة االستكشاف الموجه في تنمیة التفكیر الناقد 
طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرلطالبات الصف الثاني المتوسط في مــادة علم األحیاء

إیهاب إبراهیم زیدان 754
أثر األنموذج المرئي المسموع في اإللقاء والمیل لقراءة النصوص 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیراألدبیة

منتصر نوفل عبد اهللا 756
تقویم تدریس اللغة العربیة في المدارس المهنیة

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرفي ضوء الكفایات التدریسیة الالزمة

خالد خزعل رشید 784

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

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالفیزیاء
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

بان عبد الوهاب منجي813
أداء طلبة الجامعة العراقیین الدارسین  للغة االنكلیزیة لغة أجنبیة في 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیراستخدام عبارات التمني

بان محمود محمد حسین  814
استخدام خرائط المفاهیم في تدریس مادة الفیزیاء  وأثرها في التحصیل 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیروتنمیة االستطالع العلمي  لطالبات الصف الثاني المتوسط 

علي عبد الحسین صكبان  817
تحلیل اداء طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة االنجلیزیة لغة اجنبیة 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرفي استعمال ادوات الربط الدالة على النتیجة 

صلبي مكلف حسن 820
تقویم تدریس مادة (الجیومورفولوجي) ألقسام الجغرافیة في كلیات التربیة 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرمن وجهة نظر التدریسیین والطلبة-األوسطجامعات الفرات    –

حیدر دیكان درویش 825
فاعلیة المطالعة النحویة في تحصیل طالبات معاهد إعداد المعلمات 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرفي مادة قواعد اللغة العربیة 

متمم جمال غني831

مشكالت تدریس تاریخ العرب قبل اإلسالم في أقسام التاریخ بكلیات 
التربیة في جامعات الفرات 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیراألوسط من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

فــرح حفظي حسن 835
مشكالت تدریس اإلمـالء في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیروحلولهم المقترحة لهاالمدرسین والمشرفین 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

ضفاف باسم ناجي841
أثر التعّلم التعاوني في تحصیل طالبات معاهد إعداد المعلمات في 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرمادة قواعد اللغة العربیة

صالح صاحب كاظم 847

واالنترنت في اكتساب المفاهیم فاعلیة التدریس بالتقاریر القصیرة 
التاریخیة في مادة التاریخ االوربي الحدیث لدى طالبات الصف الرابع 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرفي معهد اعداد المعلمات

محمــد كاظــم منـتوب 854
فاعلیـة تدریس الشواهـد القـرآنیـة فـي تحصیـل طـالب الصـف الخامـس 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرمادة الجـغرافیــــة الطبیعیـةاالدبــي فـي 

زینب كاظم جاسم857
تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف السادس االبتدائي في 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرضوء تصنیف بلوم لمستویات االدراك العقلي

لمیس إسماعیل حمید861
استخدام أنموذج سكمان في التدریس وأثره  على التحصیل واالستبقاء 

طرائق تدریسالتربیة 2007ماجستیرلطالبات الصف  الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء

865
عقیل شهاب حسون 

المحنه
تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام التاریخ في كلیات التربیة جامعات 

طرائق تدریسالتربیة2007ماجستیرالفرات األوسط في مادة التاریخ األوروبي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

جیهان غني كاظم هبة 945
بناء وتطبیق برنامج لتنمیة المهارات التدریسیة الالزمة لطلبة قسم 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرالتربیة/جامعة بابلالتاریخ / المرحلة الرابعة في كلیة 

زینب طارق حسین 1007
أثر برنامج (الكورت) في التحصیل وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرطالبات الصف الرابع العام في مادة األدب والنصوص

جنـان محـمد عبـد1019
طالبات معاهد إعداد المعلمات في مادة أصول تقویم مستوى تحصیل 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرتدریس المواد االجتماعیة

نسرین عباس خضیر 1023
تقصي  أداء الطلبة العراقیین دارسي اللغة االنجلیزیة لغة أجنبیة في 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیراستعمال  األدوار الداللیة للمفعول 

سهاد مجید عبد األمیر 1024
أثر استخدام أنموذج جیرالك وأیلي في اكتساب المفاهیم االحیائیة 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرواستبقائها لدى طالبات الصف الخامس العلمي

عقیل رشید عبد الشهید 1025
/ األداء التعبیري لدى طلبة كلیات التربیة واآلداب في الفرات األوسط 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیردراسة موازنة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

مؤید منغر  الشمري1031
تحلیل أداء طلبة الجامعة العراقیین دارسي اللغة االنجلیزیة  لغة أجنبیة 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرفي استعمال أدوات الربط المتالزمة

أیاد صاحب حمادي علي 1033
تقویم أداء خریجي قسم العلوم األجتماعیة / كلیة التربیة األساسیة / 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرجامعة بابل في ضوء كفایاتهم التعلیمیة

أوس رزاق هادي 1034
أثر تدریس قواعد اللغة العربیة وظیفیًا في تحصیل طالب الصف الرابع 

تدریسطرائق التربیة2008ماجستیرالعام

رسل عاصم عبود 1035
تقویم  أداء طلبة الجامعة العراقیـیـن  دارسي اللغة اإلنجلیزیة لغة أجنبیة   

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرفي استعمال أدوات الربط التلخیصیة

حیدر محمد هناء حمید1041
قراءة مستوى طلبة قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة / جامعة بابل في 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرالنصوص القرآنیة

ضیاء كریم حسین 1042
استقصاء الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة  العراقیین الدارسین 

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیر اللغة االنكلیزیة  لغة اجنبیة في تفسیر التلویح الحواري 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

فرح محمد رضا حمزة 1048
اثر استخدام أنموذج دورة التعلم في تنمیة عملیات العلم األساسیة 
طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیروالتحصیل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء 

ابتسام حسین محمد سعید 1049

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

طرائق تدریسالتربیة 2008ماجستیرالحدیث وتنمیة التفكیر أالبتكاري لدیهن 

وصال مؤید خضیر 1061
أثر العصف الذهني في تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرمادة البالغة 

حیدر محمد جواد صالح 1103
استیعاب الطلبة العراقـــیین  متعـلـمي اللغــــة اإلنجلیزیــــة لغـــًة 

طرائق تدریسالتربیة2008ماجستیرأجنبیة للعبارات التـلطیفیــــة 

1036
هبة موسى حنتوش 

األعرجي 

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

طرائق تدریسالتربیة 2009ماجستیرالعلوم العامة

سعد طعمه بلیل 1085
أثر استعمال أنموذج التحري الجماعي في اكتساب مفاهیم الجغرافیة 

طرائق تدریسالتربیة 2009ماجستیرالعامة لدى طالب الصف الرابع العام 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1513
إیهاب إبراهیم زیدان 

السعدي
أثر انموذج ثیلین في األداء التعبیري والتفكیر الناقد لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة2010ماجستیرالرابع األدبي

نعیم خلیل عبود1515

أثر تدریس مهارات التفكیر المعرفیة ومهارات التفكیر الناقد في فهم 
المقروء واألداء التعبیري لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهالمطالعة 

1519
رغد سلمان علوان 

الجبوري

) في االستیعاب القرائي SQ3Rاثر استراتیجیتي نمذجة التفكیر و(
والتفكیر الناقد لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة المطالعة

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراه

شـكـري عـز الـدین محسـن1526
أثر تقنیة تحلیل المضمون واالستماع الناقد

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهالتفكیر اإلبداعيفي الفهم القرائي وتنمیة 

حیدر دیگان درویش 1534
أثر التنقیب في النصوص القرآنیة والمأثور من كالم العرب في تجنب 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهالخطأ النحوي وتنمیة القدرة اللغویة 

1539
بسام عبد الخالق عباس 

االسدي
ما وراء المعرفة في الفهم القرائي وتنمیة التفكیر اثر استراتیجیات 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهاإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة المطالعة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1544
حمزة هاشم محیمید 

السلطاني 

أثر أسالیب متنوعة مبنیة على أساس الذكاءات المتعددة 
في التحصیل والتذوق األدبي في مادة األدب والنصوص 

طرائق تدریسالتربیة2011دكتوراهلدى طالب المرحلة اإلعدادیة

1562
جسومة هویدي علي سعید 

الّداوري 
تقویم مستوى طلبة كلیات التربیة ، قسم اللغة العربیة في استعمال 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرعالمات الترقیم 

1650
نسرین حمزة عباس 

السلطاني
أثر استخدام الخریطة الداللیة في التحصیل واالستبقاء لدى تلمیذات 

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة

خالد عبید علوان 1700
ِه  والُمَنظََّماِت الُمَتَقدَِّمِة ِفْي َتْحِصیِل طالِب َأثُر التعّلم باالكتشاِف الُمَوجَّ

طرائق تدریسالتربیة2011ماجستیرالصَّفِّ الَخاِمِس الِعْلِميِّ ِفي َمادَِّة قَواِعِد اللُّغِة الَعَربیَّةِ 

سلوى كاظم عبد 1772
اللغویة لدى طالبات الصف الرابع اثر المعنى المعجمي في تنمیة القدره

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیر االعدادي في مادة االدب والنصوص

نوفل هادي حسن1812
اثر استعمال التعلم التنافسي في تحصیل طالب الصف الرابع االدبي 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرفي مادة االدب والنصوص
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

حیدر عبد االمیر رشید1826
فاعلیة التدریس باستعمال استراتیجیة القبعات الست في تحصیل طالب 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیرالصف الخامس االدبي في مادة التاریخ االوربي

عمار عبد اهللا محسن1827
اثر استعمال القصص المصورة في تحصیل تالمیذ الصف الخامس 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2011ماجستیراالبتدائي في مادة قواعد اللغة العربیة

هدى محمد شهید حمد1861
فاعلیة التدریس باستعمال التفكیر اإلبداعي في تحصیل طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة 2011ماجستیرالرابع األدبي في مادة الجغرافیة

1938
دیكان عــباس عـــقـیـل

الــكالبــي

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

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرفـي مـادة الـــتــاریـخ

2200
نور الهدى عالء جاسم 

العطار
تقویم مستوى تحصیل طلبة أقسام التأریخ/ كلیات التربیة األساسیة / 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012دكتوراهالجامعات العراقیة في مادة عصر 

ریاض إبراهیم رشید 2201
في تحصیل طالب الصف الخامس اثر استعمال أنموذج (بوسنر )

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیراألدبي في مادة قواعد اللغة العربیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2207
نسرین فاضل عبودي 

الجاروش 
أثر التدریب على مهارات التفكیر اإلبداعي في تحصیل طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرالخامس األدبي في مادة التعبیر

شیماء حسین محمد 2212
تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في الفوریة والمؤجلة في تحصیل 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرمادة الجغرافیة

2216
رحیم كامل خضیر 

الصجري
اثر أسلوب عالجي في تعدیل مفاهیم التاریخ العربي اإلسالمي 

طرائق تدریسالتربیة األساسیة2012ماجستیرالمخطوءة واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني المتوسط

احسان علي محسن2218
اثر إستراتیجیة التعّلم باللعب في تحصیل تالمیذ الصف 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالثالث االبتدائي في مادة القراءة 

2232
حال حسین عبد الكاظم 

الركابي

وأثرها في توظیف األلعاب الصوریة في تدریس مادة مبادئ العلوم 
التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف الخامس   

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیراالبتدائي

بشائر حسین یوسف2233
أثر استعمال استراتیجیة كلوزمایر في إكتساب المفاهیم التاریخیة 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012دكتوراهلدى طالبات الصف االول المتوسط 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٦٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2243
میساء عبد اهللا شویش 

السلطانیة
أثر االستماع الناقد في االستیعاب وتنمیة المیل القرائي لدى طالبات 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم اإلنسانیة 2012دكتوراهالصف الخامس األدبي         

2270
رؤیا عباس حبیب 

الموسوي
أثر استعمال أنموذج كمب في إكتساب المفاهیم التاریخیة والمیل 
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2012ماجستیرنحو مادة التاریخ العربي االسالمي لدى طالبات الثاني  المتوسط 

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  
طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیر

هالل مبدر كاظم السعدي2283
التساؤل الذاتي في األداء التعبیري         أثر إستراتیجیة

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیروالتفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف الرابع األدبي

2295
حسین كتاب رباط 

السلطاني
أثر انموذج الندا في اكتساب المفاهیم البالغیة لدى طالب الخامس 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2012دكتوراهاألدبي

رشا حسین عبد الكاظم2322
فاعلیة التدریس باستخدام إستراتیجیة دي بونو في تحصیل طالبات 
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالصف الثاني المتوسط في مادة علم األحیاء وتنمیة تفكیرهن العلمي

علي محسن جاسم2450
تقویم كتاب التأریخ للصف األول المتوسط 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرفي ضوء معاییر الجودة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

علي حیاوي عبد الحسین 2469

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

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالرابع األدبي

2483
إیهاب 

رزاق نایف 
أثر استعمال إنموذج التعلم التولیدي في التحصیل والمیل لدى طالب 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالصف األول المتوسط في مادة الجغرافیة

2487
وفیة جبار محمد هاشم 

الیاسري 
اثر التدریس التبادلي في تنمیة القدرة اللغویة لدى طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالخامس األدبي في مادة األدب والنصوص

هیثم جاسم محمد السعدي2495
المفاهیم أثر استعمال المنظمات البصریة المحوسبة في اكتساب 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالجغرافیة لدى طالب الصف الثاني متوسط واالحتفاظ بها

2498
عباس فاهم صاحب 

العبادي 
مستوى طلبة كلیات التربیة والتربیة األساسیة في استعمال عالمات 

طرائق تدریساالنسانیةالتربیة للعلوم 2013ماجستیرالترقیم ( دراسة موازنة )

حسین حمید عباس2499
أثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبیر الكتابّي وفهم المقروء لدى 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرطالب الصف الخامس العلمي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

محمد سعید حسن2512

أثر استعمال االستقصاء العادل 
في التحصیل وتنمیة مفهوم الذات 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرلدى طالب الصف الرابع األدبي  في مادة التاریخ

محمد هادي عبد الكاظم 2516
أثر أنشطة كتابیة و كالمیة مصاحبة في تنمیة التفكیر الناقد لدى 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیروالنصوصطالب الصف الخامس العلمي في مادة األدب 

فرح هادي عودة 2517
أثر التدریب على مهارات االستماع في األداء التعبیري لدى طالبات 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة والنصوص 

احمد یاسین جاسم 2520
أثر تدریس البالغة باستراتیجیة االستقصاء الحر في التفكیر الناقد 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرواستیعاب المفاهیم البالغیة لدى طالب الصف الخامس األدبي

سمى عبد الرسول مغیر2525
القرائي لدى طالبات الصف في اإلستیعابPSQ5Rأثر استراتیجیة 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالرابع األدبي 

علي كاظم یاسین2539
اثر المناقشة الحرة في التفكیر الناقد والقدرة اللغویة لدى طالب الخامس 

2013ماجستیراالدبي في مادة االدب والنصوص
التربیة للعلوم 

تدریسطرائق ااالنسانیة

صالح هادي شروم2540

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

2013ماجستیرالخامس االدبي
التربیة للعلوم 

طرائق تدریسااالنسانیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2543
رضا طعمه عبید نزام 

العجیلي
أسلوبین عالجیین في تحصیل مادة التاریخ العربي اإلسالمي فاعلیة 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرواستبقائها لدى طالب الصف الثاني المتوسط

عباس یحیى حسن 2564
التفكیر المزدوج في التحصیل واالستبقاء لدى اثر استعمال إستراتیجیة

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرطالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة 

سهاد كامل جبار عباس2570
اثر االستماع الناقد في االلقاء والتذوق االدبي لدى طالبات الصف 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیروالنصوصالخامس االدبي في مادة االدب 

2616
جاسم محسن مكیطیف 

السلطاني
أثر اسلوب المنتدى المصغر في األداء التعبیري لدى طالب الصف 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرالخامس األدبي

محمد فاضل خیال2633
الدائري في تحصیل مادة التاریخ واستبقائها أثر استعمال شكل البیت 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراهلدى طالب الصف االول المتوسط

ضمیاء فخري حباز2646
اثر تدریس النصوص االدبیة في ضوء المهارات الواردة في حدیث 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالرسول في التذوق االدبي لدى طالبات الصف الخامس االدبي
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

علي جاسم راضي2647
اثر إستراتیجیة المنظمات الشكلیة في االستیعاب القرائي واألداء 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالتعبیري لدى طالب الصف الثاني المتوسط في المطالعة والنصوص 

میثم علي جاسم2652
القراءة وحسن الخط لدى تالمیذ الصف أثر تكرار الَنسخ في سرعة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالرابع االبتدائي

2654
فاضـل حمـزة رشیــد 

العكیلـي

استخـدام  طریقـة  حـل  المشكالت  المستندة  إلى  نظریـة  تریز   
TRIZ في تدریس األنشطة  العملیة وأثرها في التفكیر والمیل

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیراالبتكاریینلدى تالمیذ الصف  الخامس االبتدائي في مادة مبادئ العلوم

2655
ضحى جواد كاظم حساني 

البكري
) في كلیات G.I.Sتقویم تدریس مادة نظم المعلومات الجغرافیة( 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالتربیة األساسیة من وجهة نظر التدریسیین والطلبة

ضیاء حامد كاظم2660
) في تنمیة التفكیر K-W-L-Hأثر إستراتیجیة الجدول الذاتي (

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیراإلبداعي لدى طالب الصف الثاني 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 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراهالحضارات القدیمة   
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

عباس فاضل عباس2662
اثر استعمال الخریطة الداللیة في تحصیل طالب الصف الثاني 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالمتوسط وتنمیة المیل نحو مادة الجغرافیة

2678
جعفر عبید خضیر سهیل 

المّساري
فاعلیة استخدام المجمعات التعلیمیة في تدریس مادة الكیمیاء في 

طرائق تدریساالنسانیةالتربیة للعلوم 2013ماجستیرالتحصیل واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني المتوسط

رشا عبد الهادي صالح2686
فاعلیة الوسائط المتعددة في اكتساب المفاهیم االحیائیة والوعي البیئي 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013دكتوراهلدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم االحیاء

سارة جاسم محمد2688

أثر استراتیجیات تدریسیة  قائمة  على  الذكاءات المتعددة في  
التحصیل  والتفكیر العلمي  لدى طالبات  الصف الثاني  المتوسط  في 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرمادة  الكیمیاء

احمد اسكندر سلمان2691
الصف اثر توظیف الكاریكاتوریة في االداء التعبیري لدى تالمیذ

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالخامس االبتدائي

شمس جمال حسوني2696
اثر تدریس االدب والنصوص في ضوء المهارات الواردة في حدیث 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیراالمام علي (ع) في التحصیل والتفكیر الناقد

احسان ستار  حمزة2700
في التحصیل  واستبقاء المعلومات لدى swomاستعمال استراتیجیةأثر 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرطالبات الصف الخامس األدبي في مادة الجغرافیة الطبیعیة 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

واثق جدوع غالي2701

في مادة فاعلیة التعلم النشط في تعدیل المفاهیم التاریخیة المخطوءة
تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة واالحتفاظ بها لطالب الصف الرابع 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیراالدبي

نسرین قاسم عبد الرضا2711
بناء دلیل لتدریس الَعروض في ضوء الصعوبات اّلتي تواجه الطلبة 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالفرات األوسطوالتدریسیین في كلیات التربیة األساسیة في جامعات

فاطمة عبد الحسن علي2724
فاعلیة استخدام انموذج فرایر في اكتساب مفاهیم العلوم العامة والمیول 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2013ماجستیرالعلمیة لدى تلمیذات الصف الخامس البتدائي

سراب عبد الكریم2741
اثر برنامج الكورت في التحصیل ومهارات التفكیر العلمي لدى طالبات 

طرائق تدریسالنربیة االساسیة2014ماجستیرالصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء 
في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالب RISKاثر برنامج رسك جمال نصر عبد الكاظم2775

الص الرابع العلمي في مادة الكیمیاء
طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

)في تحصیل طالبات الصف الخامس SQ3Rاثر استعمال استراتیجیة (مریم مهدي  هادي2798
االدبي في مادة الجغرافیة الطبیعیة

طرائق تدریساالساسیةالتربیة 2014ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

بناء برنامج تدریبي لمدرسي اللغة العربیة في طرائق التدریس على وفق احمد كریم مصطفى2820
معاییر الجودة الشاملة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

رائد عبد الكاظم حسین 2830
الجنابي

في تحصیل طالب الصف الرابع العلمي اثر استخدام أنموذج مارازانو
وتنمیة اتجاههم نحو مادة الكیمیاء 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر تضمین كلمات قصار لإلمام علي (علیه السالم) في التذوق األدبي فائز محسن مهدي2867
لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة المطالعة

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

مسلم مجید مظلوم 2891
الحمیداوي 

اثر مهارات االستماع النشط في الفهم القرائي والطالقة اللفظیة عند 
طالبات الصف الرابع االدبي في تدریس مادة المطالعة 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

اسـتعمال أسـلوب اإلثارة غـیر المـنتظمة فـي التحصیل لدى طالب أثـر نصیر محمد ظاهر2901
الصف الثاني المتوسط

في مادة التاریخ

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

أثر استعمال استراتیجیة التخیل الموجه في اكتساب المفاهیم الجغرافیة حیدر حسین كریم2972
الصف األول المتوسطواستبقائها لدى طالب 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

أثر منشطات اإلدراك في االستیعاب القرائي لدى طالب الصَّف الثاني ابراهیم عوید هراط3009
المتوّسط في مادَّة المطالعة 

طرائق تدریسالتربیة للعلوم االنساتیة2014ماجستیر

تقویم كتاب مادة الفیزیاء للصف السادس العلمي من وجهة نظر المحنةاكرام كامل 3064
المدرسین واالختصاصیین التربویین

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

)في التحصیل والمیل نحو مادة الكیمیاء E,ٍS-5اثر انموذج بایبي (حنان اركان ناجي3065
مادة الكیمیاءلدى طالبات الصف الثاني المتوسط في 

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر منشطات الذاكرة في التحصیل و االستبقاء في مادة الكیمیاء لدى حیدر عماد عبد الكریم3095
طالب الصف االول المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

التصور الذهني في فهم المقروء والتفكیر اإلبداعي عند أثر استراتیجیة زید بدر محمد العطار3156
طالبات الصف الرابع األدبي في مادة المطالعة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

) في تحصیل طالبات PQ4Rأثر استراتیجیة تومس وروبنسون (امنة حاتم عبد الواحد3157
الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر أنموذج كارین في تحصیل مادة التاریخ العربي األسالمي واألحتفاظ مریم سعدي هندي3158
بها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

في تحصیل مادة تاریخ الحضارات القدیمة واستبقائها اثر انموذج وودزوئام محمد سكر السعدي3161
لدى طالبات الصف االول المتوسط

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

اثر استراتیجیة التفكیر التناظري في األداء التعبیري لدى طالبات هدیل طالب فخري 3162
الصف الخامس األدبي 

طرائق تدریساالنسانیةالتربیة للعلوم 2014ماجستیر

اثر انموذج دانیال في التحصیل والتفكیر العلمي في مادة الكهربائیة/ كرار حیدر نعمه العتبي3169
الجزء العملي لدى طلبة كلیات التربیة االساسیة

طرائق تدریسالتربیة االساسیة2014ماجستیر

هیثم مهدي جمعه 1176
اثر استخدام أنموذج التعلم التولیدي في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة 

طرائق تدریس التربیة 2009ماجستیروتنمیة االستطالع العلمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

1177
مهدي محمد جواد محمد 

مهدي 

اثر استخدام االلغاز الصوریة والمنظمات المتقدمة في التحصیل 
المعلومات لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة واستبقاء 

طرائق تدریس التربیة 2009ماجستیرالفیزیاء

فریدة خالد رحیم العامري1242
أثر تدریس ستراتیجیات التلخیص باللغة االنكلیزیة على تطویر قابلیة 

طرائق تدریس التربیة2009ماجستیرالكتابة لطلبة كلیة التمریض العراقیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٧٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

سهام حمید موسى1316
بناء برنامج لتدریب مدرسي المواد االجتماعیة في المرحلة الثانویة أثناء 

طرائق تدریس التربیة 2010ماجستیرالخدمة وفقا لنظریة هیلدا تابا  

أمل طه حسن 1327
تصمیم مقرر دراسي لمادة التأریخ للصف األول المتوسط على وفق 

طرائق تدریس التربیة 2010ماجستیرأنموذج كمب

شروق فاخر عبد الزهرة 1338
تحلیل أخطاء طلبة الجامعات العراقیة للغة االنكلیزیة لغة أجنبیة في 

طرائق تدریس التربیة 2010ماجستیراستعمال أدوات الربط الظرفیة في الترجمة

1627
فراس حسن عبد األمیر 

الحسیني

أثر تدریس النصوص األدبیة
في ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجاني 

طرائق تدریس التربیة2011دكتوراهفي التذوق األدبي واألداء التعبیري 

غصون علي حسن1655
) في االستیعاب القرائي K-W-L-H(أثر استراتیجیة الجدول الذاتي

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرلدى طالبات الصف الخامس العلمي

1676
زینب عدنان ناظم 

التویجري
أثر التعّلم بأسلوب الخرائط المفاهیمیة في تحصیل طالبات      الصف   

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرالثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1678
حیدر كاظم عباس 

الجبوري
والمیلأثر الّشعر العمودي والّشعر الحّر في األداء التعبیري 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرنحو الكتابة اإلبداعیة لدى طالب الصف الخامس العلمي

1689
ابتسام جعفر جواد 

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

طرائق تدریس االساسیةالتربیة2011ماجستیراألحیائیة واستبقائها لدى طالبات الصف األول المتوسط

إسراء فاضل أمین البیاتیة1690
أثر أسلوبین من األسئلة الّسابرة في تحصیل طالبات الصف الثاني 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2011ماجستیرالمتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة 

1691
جاسـم عبد علـي جعفـر 

العامــري
أثر بعض األنشطة األدبیة غیر الصفّیة في تحصیل طالبات

طرائق تدریس التربیة 2011ماجستیرالصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص

1692
محمد عبادي حسن 

الحسیني  
أثر استعمال أسلوب التنافس بین المجموعات في التحصیل 
طرائق تدریس التربیة 2011ماجستیرلدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة 

1693
بهاء عبد األمیر مسعر 

الفتالوي

أثر النصوص المشكلة في تجنب الخطأ الصرفي والنحوي
لدى طالب الصف الخامس األدبي

طرائق تدریس االساسیةالتربیة 2011ماجستیرفي مادة قواعد اللغة العربیة

حنان یاسین غریب1709
في فهم المقروء لدى طالبات الصف الخامس PQ4Rاثر استراتیجیة 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیراألدبي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1710
عّباس محّمد موسى 

المّیالي
أثر استعمال األمثال العربیة في االستیعاب القرائي والتفكیر الناقد لدى 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرطالب الصف الخامس األدبي في مادة المطالعة 

1724
نورس كامل عطیة ماضي 

الكریطیة 
القرآنیة في األداء التعبیري لطالبات                       أثر القصة 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرالصف الرابع األدبي

حسام مسلم كاظم العّزام    1731
أثر أستعمال أنموذج فرایر في إكتساب المفاهیم الجغرافیة وآستبقائها 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرلدى طالب الصف األول المتوسط 

1748
مالك غازي هادي 

الخیكاني
اثر استعمال طریقة حل المشكالت في تحصیل  طالب الصف الثاني 

طرائق تدریس التربیة2011ماجستیرالمتوسط في مادة الجغرافیة

زینب مردان حمود الجمعة1836

أثر أسلوب اإلثارة العشوائیة  في 
تنمیة التفكیر اإلبداعي واألداء

التعبیري لدى طالبات الصف 
طرائق تدریس الـتربیة األساسیة 2011ماجستیرالخامس األدبي   

2076
عباس حمزة محمد 

الركــــابي
أثر التنقیب الحواري في تحصیل المعلومات لدى طالب الصف 

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالخامس األدبي في مادة األدب والنصوص



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

لمیاء جبار حبوب2079
فاعلیة التدریس استعمال انموذج سكمان في اكتساب المفاهیم الجغرافیة 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2012ماجستیرلطالبات الصف الرابع األدبي

آمال صبـاح ردام  الطائي 2089
تنشیط المعرفة السابقة في تحصیل طالبات الصف أثر استراتیجیة 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2012ماجستیرالخامس األدبي في مادة قواعد اللغة العربیة

2093
ستة سعد عبد الرضا 

االعرجیة
التخیل التعلیمي في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات اثر إستراتیجیة

طرائق تدریس التربیة االساسیة2012ماجستیرالصف الرابع األدبي في مادة المطالعة

2100
زینة عبد األمیر محمد 

الطفیلّیة
أثر استعمال استراتیجیة االستجواب الذاتي في تحصیل طالبات الصف 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2012ماجستیرقواعد اللغة العربیةالخامس األدبي في مادة 

2108
سجى عبد مسرهد 

الخفاجي
فاعلیة التدریس باستعمال أنموذج دروزة في تحصیل وتنمیة االتجاه 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2012ماجستیرالعلمي لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة الجغرافیة

2195
سهاد كاظم فاضل 

الخفاجي
اثر استعمال أنموذج جون كیلر في  التحصیل لدى طالبات الصف 

طرائق تدریس التربیة األساسیة2012ماجستیرالثاني المتوسط في مادة التاریخ العربي اإلسالمي واستبقائها



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الشبكة اثر استعمال الخرائط االلكترونیة والصور الفضائیة عبر محمد فرحان عبید2976
العالمیة في تحصیل واحتفاظ طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 

الجغرافیة

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

أثر استعمال األسئلة المتشعبة في التحصیل واالحتفاظ لدى طالب احمد لطیف عبد اهللا3061
الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

أثر مهارات التفكیر التأملي في األداء التعبیري لدى طالب الصف ثابت كامل هادي3068
الرابع العلمي

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

الناقد لدى طالب فاعلیة استعمال أنموذج هیرمان في تنمیة التفكیرخالد مرزة كاظم3070
الصف الرابع األدبي في مادة تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

في تنمیة التفكیر السابر لدى اثر استعمال انموذج ابعاد التعلم لمارزانوحسام الدین سعد3071
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

اثر استراتیجیة الجدول الذاتي في التحصیل واالستبقاء لدى طالب عالء حسین علي البوحیة3075
الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافیة

طرائق تدریس التربیة االساسیة2014ماجستیر



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

المهارات العقلیة المتضمنة في أسئلة وأنشطة كتب الفیزیاء للمرحلة رشا محمد عبید3099
)Marzanoالمتوسطة في ضوء أنموذج مارزانو(

طرائق تدریس التربیة االساسیة2014ماجستیر

شارك) في تحصیل طالب الصف - زاوج- أثر استراتیجیة (فّكرمرتضى عباس حسن3101
الخامس األدبي في مادة البالغة 

طرائق تدریس التربیة االساسیة2014ماجستیر

أثر استراتیجیة تحلیل السمات الداللیَّة في القدرة اللغویة  لدى طالب فراس غزال شعالن3118
الصف الرابع االدبي  في مادَّة المطالعة

طرائق تدریس التربیة للعلوم الصرفة2014ماجستیر

أثر استراتیجیة تآلف األشتات في اكتساب طالب الصف الخامس حیدر عبد زید جبر3120
األدبي المفاهیم البالغیة 

طرائق تدریس التریة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

فاعلیـة مهـارات التنظـیم فـي تحصیل طالبات الصـف الخامـس األدبي نغم احسان عبید3131
في مادة األدب والنصو

طرائق تدریس التربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

2148
تحسین علي حسین 

الشاهر 
أثر االكتشاف الموجه والتعلم باألقران في تحصیل طالب الرابع العلمي 

طرائق تدریس  التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرفي قواعد اللغة العربیة



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

)في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى Riskفاعلیة برنامج رسك  (مؤید حسین محیسن 3100
طالب الصف الخامس العلمي في مادة األحیاء

طرائق تدریس  التربیة االساسیة2014ماجستیر

صادق عباس هادي561
بناء برنامج تدریبي لتنمیة التذوق األدبي لدى طلبة أقسام اللغة 

علم النفسالتربیة 2006ماجستیرالعربیة في كلیات التربیة

هدى جالل محمد 992
بناء وتطبیق برنامج ارشادي في االتجاه النفسي نحو التربیة الریاضیة 

علم النفسالتربیة 2008دكتوراهلطالبات الرابع االعدادي في مركز محافظة بابل

آفاق باسم علي 1163
دراسة مقارنة في التدویر العقلي على وفق أنماط التعلم والتفكیر لدى 

علم النفسالتربیة 2009ماجستیرطلبة الخامس اإلعدادي

علي عبد الوهاب هادي 1171
أثر التدریس الفعال في تحصیل طالبات معهد إعداد المعلمات مقارنًة 

علم النفسالتربیة 2009ماجستیربالطریقة التقلیدیة في مادة التاریخ العربي اإلسالمي

رؤى اسعد عبد األمیر 1192

اثر برنامج تدریبي (الكورت) في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى 
طالبات معهد إعداد المعلمات ذوات األسلوب المعرفي (االستقالل ـ 

علم النفسالتربیة 2009ماجستیراالعتماد على المجال



الرتبية كلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

حوراء عباس 1239
اتساق الذات وعالَقُتُه بالخجل لدى طلبة كلیات التربیة في جامعات 

علم النفسالتربیة 2009ماجستیرالفرات األوسط

احمد محمد حسین 1265
المعرفة على وفق األسلوب دراسة مقارنة في استراتیجیات إدراك ماوراء

علم النفسالتربیة 2010ماجستیرالعیانّي ) لدى طلبة الخامس اإلعدادي–المعرفي ( التجریدّي 

نجاة محمد مطر1472
العـبء المعـرفي لـدى طلبــة الصف الخــامـس اإلعدادي على وفق 

علم النفسالتربیة2010ماجستیرالتفضیالت الحسیة: دراسة مقارنة–االنموذج اإلدراكي 

نورس كریم عبید1479

أسلوب حل المشكالت والـسرعة اإلدراكیة  لدى طلبة الصف الخامس 
اإلعدادي على وفق األسلوب المعرفي(التحلیلي/الشمولي)

علم النفسالتربیة2010ماجستیر(دراسة مقارنة)

زینب علي هادي1565
مكارثي للتالمذة ذوي صعوبات القدرات المعرفیة على وفق مقاییس 

علم النفسالتربیة2011ماجستیرالتعلم وأقرانهم العادیین

حیدر طارق كاظم1571

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

)HBDIعلم النفسالتربیة2011ماجستیر) لدى الطلبة المتمیزین وأقرانهم العادیین
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

نور رضا عبیس1808
كفاءة التمثیل المعرفي للمعلومات وعالقتها بالدافعیة االكادیمیة الذاتیة 

علم النفسالتربیة2012ماجستیرلدى طلبة الصف الرابع االعدادي

ایام وهاب رزاق1990
تطور نظریة العقل واالستیعاب القرائي لدى التالمذة المتفوقین دراسًیا 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیروأقرانهم العادیین 

1993
مصطفى عامر جبار 

المشهداني
الذاكرة الداللیة و عالقتها باالستدالل الحدسي لدى طلبة الصف 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرالخامس اإلعدادي 

2053
حامد جاسم محمد 

الجبوري
أثر تدریس نصوص مختارة من كتاب نهج البالغة في تنمیة  الكتابة 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیراإلبداعیة لدى طالبات الصف الخامس األدبي                        

ریا عبد2234 الهادي حسن

اإلخفاقات المعرفیة على وفق األسلوبین اإلدراكیین
(تفضیل النمذجة الحسیة وتفضیل السیطرة المخیة) لدى طلبة الصف 

علم النفسالتربیة2012ماجستیرالثاني متوسط

اسراء علي عیسى2739
انماط التفضیل المعرفي وعالقتها بدافع حب االستطالع والخجل  لدى 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیرطلبة  الصف الخامس االعدادي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

إبراهیم مرزة حمزة التمیمي2377
M .Sاإلبداع الجاد وعالقته بحكومة الذات العقلیة  ( – G  لدى (

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیرطلبة الصف الخامس اإلعدادي

حسین موسى عبد2378
الكفاءة الذاتیة المدركة وعالقتها بالتنظیم الذاتي المعرفي لى طلبة 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهالمرحلة االعدادیة في محافظة بابل

سالم محمد علي2565
المعرفیة وعالقتها بقدرات االدراك فوق الحسي مهارات التفكیر فوق 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2013دكتوراهلدى طلبة الجامعة

رقیة هادي عبد الصاحب2593
- التخیل العقلي وعالقتهباإلسلوب المعرفي ثالثي األبعاد (لفظي

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2013ماجستیربصري (اشیاء) لدى طلبة الجامعة–بصري(مكاني) 
اسلوب التعلم ثالثي البعد وعالقته بالتفكیرین العقالني والالعقالني لدى احمد محمد حسین2833

طلبة الصف الخامس اإلعدادي 
علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014دكتوراه

المبدعة للمتقدمین في اختبار قلق التدریس وعالقته بسمات الشخصیة زینب كریم حمید2899
صالحیة التدریس في الجامعة

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٨٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

المساندة االجتماعیة المدركة وعالقتها بالسرعة اإلدراكیة لدى تالمذة وهاب رزاق عبد الحسین 2917
المدارس االبتدائیة المدعومة من جهات غیر رسمیة

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

التسویف األكادیمي وعالقته بأنماط الشخصیة (االنیكرام) لدى طلبة دینا ماجد عبد االمیر2962
المرحلة الثالثة بجامعة بابل

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

باألسلوبین المعرفیینالمعتقدات المعرفیة وعالقتها رغد حسین حمزة3017
التدقیق لدى طلبة–تكوین المدركات والفحص 

الصف السادس اإلعدادي

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

قوة السیطرة المعرفیة وعالقتها بالتحكم الذاتي  لدى طلبة الصف لیث عدنان خضیر3167
الخامس اإلعدادي

علم النفساالنسانیةالتربیة للعلوم 2014ماجستیر

داود حمزة حسن3171
التمكین النفسي وعالقتُه بالصحة النفسیة لدى مدرسي محافظة بابل

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

فاعلیة انموذج تسریع التفكیر في التحصیل والذكاء الوجداني لدى فاطمة صبیح مھدي 3172
المتوسط  في مادة التاریخطالبات الصف االول 

علم النفسالتربیة للعلوم االنسانیة2014ماجستیر

علم النفس التربیة للعلوم االنسانیة2012ماجستیراالستقواء وعالقته بقوة االنا لدى طلبة المرحلة المتوسطةرحیم كشاش عبد الكاظم2013



التربية الرياضية



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیرالطائرةالكرةلالعبيالمهاریةبالذاتوعالقتهااالنفعالیةاالستجابةعبدالزهرةعبدحسین88

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیراالثقالبرفعالخطفرفعةاداءتعلمفيالحاسوبتقنیاتاثرعليعبدهادينعمان108

االسفليبالطرفالتهدیفدقةتطویرفيالمفضلغیرالسفليالطرفتدریباثرحمزةعبداالمیراحمد109
القدمكرةلالعبيالسفليبالطوفالتهدیفدقةتطویرفيالمفضلغیر

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

اداءومستوىالبایوكیمیائیةالمتغیراتبعضفيالقوةتحملصفحةتطویرتأثیرهاديحمزةعمار127
كلیةمنتخبعلىتجریبيبحث-الطائرةبالكرةالقطريالساحقالضربمهارة

-الطائرةبالكرةبابلجامعةفيالریاضیةالتربیة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

لالعبيالحركیةاالستجابةوسرعةدقةفيالمهاريوالبدنيالعقليالتدریباثركزارهاديمازن137
الطائرةالریشة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

الطویلالقصويالركضفيالخطوةممیزاتعلىالخاصةالمطاولةتدریبتأثیرحسینعليسلمان145
بالعراقالمتقدمینمتر400ركضعدائيعلىتجریبيبحث_نسبیاً االمد

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

اندیةوالعباتالعبيعنوصفيبحثالمهارياالداءبمستوىردالفعلزمنعالقةعليعبدفیاضحمید154
العراقفيوالشبابللمتقدمینالطائرةبالكرةالقطر

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

برمياالنجازوالكیتماتیكیةالمتغیراتببعضوعالقتهاالجسمیةالقیاساتاهمجوادشاكرنادیة159
للموسمالعراقفيالقرصبرميالنخبةالعبيعلىتحلیليوصفيبحث-القرص

2001/2002

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیرالطائرةكرةلالعبيالنفسيباإلختراقوعالقتهاللمدربینالقیادیةاالنماططرادعبدالرضاحیدر186

العبيلدىالمهاریةالواجباتببعضوعالقتهاالبدنیةالصفاتوبعضالحالةقلقعباسمهديمحمد188
الطائرةالكرة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

الیدینلقفزةالبایوكیمیائیةالمتغیراتاهمتحسینفيالتعلیمیةالتمریناتبعضاثرحسینعبدالحسنعلي191
االرضیةالحركاتبساطعلىاالمامیة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

المهاراتاداءبدقةعالقتهاوالهوائیةوالالهوائیةالقدرةمؤشراتبعضزغیرمهوسرائد227
المضربالعابفيالمشتركةاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

للموسمالدوريبنتائجوعالقتهالقدمبكرةالنخبةاندیةفرقلدىالعدوانيالسلوكابراهیماهللاحسبمسلم231
-وصفيبحث-2002-2001

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیرحرةم100ركضبانجازوعالقتهاوالسرعةالقوةمهديمسلمامجد233



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

فيالساحقالضربودقةاالنفجاریةالقوةتنقیةفيالبالبومتريالتدریباتاثرخمیسعليشیماء240
المنطقة

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

تعلمفيالتصمیمیةالمراجعةبالتغذیةالمصحوبالنسبيوالكليالتكرارتأثیرحمزةحسنطالب242
الحرةالسباحةفياالساسیةالحركات

/الریاضیةالتربیة2002ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2003ماجستیرمواجزم2400وانجازالركضبحطواتللتحكمالخاصالنحلتنمیةاثرعبدعباديمحمد55

واستقبالهاالرساللمهارتيبهواالحتفاظالتعلیماكتسابفيتدریبیةاسالیبتاثیرمهديیاسرمحمد56
الطائرةبالكرة

/الریاضیةالتربیة2003ماجستیر

The Effect of Mental Imagination Training in Learning forعراكمطرمحمد59
Initiatives to learn some basic skill in handball

/الریاضیةالتربیة2003ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2003ماجستیرالسلةلكرةالهجومیةالمهاراتبعضتطویرفيوتأثیرهالخاصاالحماءحسناحمدسامر79

الكلیةلطالبوالمهاریةالبدنیةاللیاقةمستوىفيمقترحتدریبيمنهجتأثیرمصلححبیبحسین111
االولىالعسكریة

/الریاضیةالتربیة2003ماجستیر

كرةلالعبيالخاصةالمطاولةتطویرفيمختلفتینبطریقتینالتدریبمنهجیةتأثیرناجيعبداالمیررافد3
القدم

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیرالمتقدمینالقدمكرةالعبيلدىالمزاجیةلالنماطمقیاسوتقنینبناءشخیرحمیدقاسم4

/الریاضةالتربیة2004ماجستیرالسلةبكرةبالقفزالتهدیفمهارةتطویرفيالمتغیرالتمرینتأثیرداوودعليرافد7

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیرالخلفیةالیدینقفزةتعلیمفيمقترحمنهاجتاثیرحسنعبدحسینهیثم52

المهاراتبعضاداءفيالمتقدمینللالعبینالخططيالتصرفمقیاسبناءطردانعبدالحمزةماهر203
الفردياللعبفيالطائرةبالریشةاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیرالطائرةبالكرةالساحقاالرسالمهارةتعلمفيوالتعاونياالتقائياالسلوبینتأثیرابراهیملطیفمیثم279

والتهدیفالطبطبةمهارتيتعلمفيالمساعدةالوسائلباستخداممقترحمنهجتأثیرعبداالمیرحسیننصر281
المصغرةالسلةبكرة

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیر

استقبالواالعدادمهارتيتعلمفيالحاسوبباستخدامالراجعةالتغذیةتأثیرنعمةصالحنغم296
بالكرةاالرسال

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیر

القدمبكرةاالولىالدرجةحكامترشیحالمؤشراتمعیاریةومستویاتدرجاتایجادوناسكریمعزیز297
الدولیةالشارةالى

/الریاضیةالتربیة2004ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

بكرةوالجنوبیةالوسطىالمنطقةاندیةفرقالعبيبینالسوسیومتریةالعالقاتمحمدجابرجاسم303
الدوريفيالفرقبترتیبوعالقتهاالقدم

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیرالمتقدمینوالمیدانالساحةالعبيلدىاالنجازبدافعیةوعالقتهالضبطموقعسعیدحسننعمةمحمد304

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیرالفرقیةااللعابفيالمتقدمینالالعبینلدىالنفسيالتوترمقیاسوتقنینبناءالبیاتيمحمدجاللهدى306

ووالمناولةالدحرجةمهارتيتعلمفيالمتغیروالثابتالمتسلسلاالسلوبینتأثیرعليمحمدحمیدخلیل307
-بعمرالمتوسطاالولالصفطالبمنعینةعلىتجریبيبحث-القدمكرة

بابلمحافظةفيسنة-13

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

المنتخبلالعبيالعاليالقوسياالرساللمهارةالكیتماتیكیةالمتغیراتبعضتحلیلهاديمهديعدي311
االرضيبالتنسالعاملینالمصنفینوأخذالعراقيالوطني

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

ارسالمهارةفيالكرةبانطالقالبایومیكانیكیةالمتغیراتبعضمساهمةنسبةطاهرعليحبیب312
القدملكرةالساحة

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

التنسارساللمهارتيالطالبواحتفاظتعلمفيمتزامنةتدریسیةاسالیبتأثیرابراهیمسهیلفراس313
الطائرةلكرةالساحقوالضرب

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

محسنعبدالحسینصاحب329
الیاس

بعضتعلمفياالعتیاديوالمصغرالتنسباستخدامتعلیميمنهجتأثیر
التنسفياالساسیةالمهارات

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

اندیةفرقالعبيلدىاالساسیةالمهاراتاداءلتحملالمعیاریةمستویاتتحدیدشالكهكرديفاضل333
الیدبكرةللشباباالوسطالفرات

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیرالسلةكرةلحكامالقراربدقةوعالقتهااالنتباهمظاهرمهديصالححسن336

اإلرسالمهارتيتطویرفيمساعدةوسائلباستخداممقترحتدریبيمنهجتأثیرغازيحسنباسم341
للشبابالطائرةبالكرةالساحقوالضربالساحق

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

الرمحوانجازاداءفيالكیماتیكیةالمتغیراتاهموفقعلىالراجعةالتغذیةتاثیرعليمكيعمار345
للمبتدئین

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

طرادالرضاعبدحیدر397
الخفاجي

اإلنجازدافعمقیاسوتقنینبناء
العراقفيالمتقدمینالطائرةالكرةالعبيلدى

/الریاضیةالتربیة2005دكتوراه
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

تنمیــةفــيالتدریبيالتداخــلأثرالطائيعليعبدمؤید398
المتغیراتوبعضالخاصةالمطاولة

القدمكرةلالعبيالوظیفیة

/الریاضیةالتربیة2005دكتوراه

المهاراتلبعضوالمعرفيالمهارياالداءتعلمفيالحاسوبباستخداممنهجتأثیرحمادتوفیقوسام405
القدمبكرةاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

لدىواالنجازالعضلیةالقوةالمكررلتنمیةالجهودمنمحتلفةباسالیبالتدریباثرعباسحسونحسین450
النتررفعةفيالرباعین

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

العراقفيالطائرةالكرةحكاماداءبمستوىوعالقتهاالشخصیةالسماتعباسحسنمحمد500
-وصفيبحث–

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

بعمروالمیدانالساحةالعابلمبتدئيالبدنیةالصفاتبأهماالدراكیةالقدراتعالقةسعیدحسنفلیححیدر502
وصفيبحث-سنة-12-

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر

المتقدمینالسلةكرةوالعبيمدربيلدىالنفسيوالتوتراالنفعالیةاالستثارةكریمصالحمیثم518
الفرقبترتیبوعالقتهما

/الریاضیةالتربیة2005ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٢٩٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ركضانجازوالفسیولوجیةالمتغیراتبعضفيالفارقةالعتبةتدریباتتأثیرحبیبرویحرحیم170
متر1500

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

البدنیةالصفاتبعضلتطویرالفسیولوجیةالمؤشراتاهموفقعلىالتدریبيالحملكریمعليحسین246
القدمبكرةوالمهاریة

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراهللریاضيالجسمثقلمركزارتفاعباختالفللموازنةمؤشراً بوصفهاالحركیةالسیطرةحسینالحسنعبدعلي519

والحركیةوالبدنیةالجسمیةالقیاساتبداللةالمهاريلألداءالتنبؤیةالقیمةصاحبجبارسالم533
القدمكرةناشئيالنتقاءوالفسیولوجیة

األوسطالفراتأندیةالعبيعلىوصفيبحث
2005-2004الریاضيللموسمسنة(14)بأعمار

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

المواجهالساحقالضربمهارتيتعلمفيوالتمرینالتدریساسالیببعضتاثیرفریدمحمدصدام545
الطائرةبالكرةالصدوحائط

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

االثقالرفعلالعبيالظهرالسفلالمزمنةاالالمعالجفيتاهیليمنهجاثرعبیدحسینعباس546
البدنیةوالقوةاالجساموبناء

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الىاثرهاونقلالمناولةمهارةتعلمفيوالمتغیرالثابتالتمریناسلوباستخداماثركاظمحسنقاسم547
الیدبكرةاالشبالالالعبینلدىالتصویبمهارة

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

وعالقتهالالعبینالحیوياالیقاعوفقعلىاالساسیةوالمهاراتالبدنیةالقدراتمحمدداودثائر548
الطائرةبالكرةالفریقبتریب

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

بكرةعالیاً القفزمنالتصویبمهارةتعلمفيالراجعةللتغذیةمختلفةأزمنةتأثیرزیدعبدخالدة549
الید

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

علىوصفيبحثالمتقدمینللرباعینباإلنجازوعالقتهاالوظیفیةالمؤشراتبعضجداحدخیلفائز558
االثقالبرفعالوطنيالمنتخبالعبي

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

بالرشاقةالمقترنةالِرجلینِ حركاتِ ُسرَعةِ تطویرِ في(بالتثقیل)تدریبيمنهجتأثیرُ جوادجاسمسهیل560
سنة( 18-17)ِللَشبابالطاِئِ◌ِ◌رةِ بالُكرةِ والِدفاِعیةِ الهجومیةِ المهاراتِ أداءِ ِدقةِ و

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

بعمرالجمناستكبراعمانتقاءفيالمركبةوالقدراتالجسمیةالقیاساتمساهمةنسبةعباساالمیرعبدرائــــد562
الذكور)الریاضاطفالعلىوصفيبحثسنوات(5-4
2004-2005الدراسيللعامبابلمحافظةمركزفي

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

القدراتبعضفيمتباینةبأزمنةالكلوكوزمنمتباینةجرعاتتناولتأثیرعودةعلوانمیسون563
والبدنیةواالوكسجینیةالالاوكسجینیة
الیدكرةمتقدميلالعبي

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراهالقدمكرةلالعبيالقیادیةالشخصیةمحمدسرحانعكابسلمان564
تعلیموتنمیةفيالبدنیةالحیوياإلیقاعدورةمرحلتيخاللالتمرینفاعلیةأثرمحمدجابرضیاء574

القدمكرةناشئىلدىاألساسیةالمهاراتوالبدنیةالصفاتبعض
/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

مفصلفيالرخوةاألنسجةإصاباتبعضعالجفيمقترحتأهیليمنهجتأثیرحمزةكاملسكینة602
الكتف

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراهالعراقفياإلعدادیةللمرحلةالریاضیةالتربیةأهدافوتحدیثتقویمسالمالباقيعبدمضر608

والقدیمالقفزحصانجهازيبینالمهاريلألداءالبایوكینماتیكیةالمتغیراتبعضعبدجوادعلي615
الجدیدةالقفزطاولة

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

الطویلالوثبفعالیةالطالبتعلمفيالرؤیازاویةباختالفالمتنوعالتمرینتأثیرمحمدجاسممحمد616
بهواالحتفاظ

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

الحركاتلبعضأثرهونقلالتعلمفيواألنموذجاألتقانيالتعلماسلوبيتأثیرعبیدمقدادروال618
الشیشبسالحوالهجومیةالدفاعیة

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

والتحقیقللغةفيوجهودهالعطّیةإبراهیمخلیلهاشمخضیرماهر619
(ه1418ـه(1355 )م1998ـ1936)

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

لالعبيالخاصةوالقوةالجسمیةالقیاساتأهمبداللةالرقميلإلنجازالتنبؤیةالقیمةمحمودفاضلآمنه635
القوىبألعابوالقذفالرميفعالیات

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

األساسیةالمهاراتلبعضالحركیةالسیطرةتطویرفيمقترحتدریبيمیدانتأثیرحمزةاألمیرعبداحمد643
سنة(14)بعمرلالعبینالقدمبكرة

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

الوظیفيالعملفيالبالیومتریكتمریناتتأثیرعبداهللاعبدالخالقسرهنك644
الرباعینلدىواإلنجازوالبدني

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

الكمإلصاباتالبدنیةوالبیومیكانیكیةالمؤشراتبعضوفقتأهیليبرنامجتصمیمعذابالكاظمعبدنبیل647
الكتفمفصلفيللحركةوالمحددةالمدور

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

لعضالتالبدنیةالصفاتتداخلاختباراتتحدیدالحركيوالوضعاألداءزمنجاسممحمدمخلد648
حسبالذراعین

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

مهارةتعلیمفيحركي–الحساإلدراكتمارینبعضلتأثیرالبایوكینماتیكيالتحلیلالمنعمعبدأسامه657
للناشئینالمتوازيجهازعلىالكیرفو

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

للعضالتاالنفجاریةالقوةتطویرفياألثقال–البالیومتري)بأسلوبالتدریبأثر(حسنعبیداحمد671
تجریبيبحثللناشئینالرمحرميوٕانجازاالداءوالعاملة

الرمحبرميالناشئینفئةعلى

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیر

الزمن–القوةمنحنىبخصائصوعالقتهاالنجازجوادشاكرنادیة690
الكینماتیكیةالمتغیراتواهم

المتقدمینالثقلدفــــعلالعبي

/الریاضیةالتربیة2006دكتوراه

/الریاضیةالتربیة2006ماجستیرالقدمكرةلمدربيالنفسيباالحتراقوعالقتهاالعلمیةالمعرفةكاظممحمدهیثم719

البدنیةالقدراتبعضتطویرفـيكمثیراتالبدیلةالمساعدةاألدواتاستخدامكاطععودةعادل711
والمهاراتوالحركیة

سنوات(9-7)بعمرللتالمیذاألساسیة

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه

السلةبكرةالثباتمنالتهدیفمهارةتعلمفيمساعدجهازاستخدامتأثیرهاتفاللطیفعبدبشار765
سنة14-12بأعمارللمبتدئین

/الریاضیةالتربیة2007ماجستیر

المعاقیناختیاركمؤشرالشخصیةالسماتاهمكاظمخیريسعاد781
الریاضیةااللعابلممارسة

/الریاضیةالتربیة2007ماجستیر

القدمكرةلالعبيالشخصیةالسماتبعضبداللةالحركیةللقدرةالتنبؤیةالقیمةحسینعليحسن792
سنة(12-10)بأعمار

)النجف–القادسیة–بابل(فيالكرویةالفراتیناكادیمیةبراعمعلىوصفيبحث

/الریاضیةالتربیة2007ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

علىالعراقفيالریاضیةالتربیةفلسفةأسسابراهیمخلیلاسماعیل793
االجتماعيالفهمضوء

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه

/الریاضیةالتربیة2007ماجستیرالریاضیةالتربیةلمدرسيالعلمیةالمعرفةمقیاسوتقنینبناءعونعبدكریمعاید816

لالعبياألساسیةالمهاراتأداءودقةاالنتباهمظاهربأهموعالقتهالتنافسيالتوجهدویغرعليمهدي862
المتقدمینالموایتاي

/الریاضیةالتربیة2007ماجستیر

القدمبكرةالعالمكأسنهائیاتفياآلسیویةالفرقلمباریاتالفنیةالنواحياألمیرعبدرافد880
2006

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه

الحركیةـواإلدراكیةالعقلیة)القدراتتقویمإنموذج( عباسعبداألمیرعبدسناء900
سنة11ـ9بأعماراالبتدائیةلتالمذة

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه

المؤشراتوبعضالخاصالتحملقدراتتطویرفيالخاصةالسرعةتدریباتتأثیرعبدعباديمحمد946
راكضيعلى"تجریبيبحث"للناشئینم800ركضوأنجازالفسیولوجیة

الریاضيللموسمالناشئینم800لركضةوالنجفكربالءمحافظتيأندیة
2006

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه

النهوضمرحلتيتطویرفيمساعدةتعلیمیةوسائلباستخدامتعلیميمنهجتأثیرعبیسخضیرعلي955
للشبابالطویلالوثبفعالیةفيالحركيالنقلومؤشربالخطواتوالطیران

/الریاضیةالتربیة2007دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الخلفیةالمنطقةمنالساحقالضربأداءبمستوىوعالقتهاالنفسیةالمتغیراتأهمغازيشمخيحمید826
للمتقدمینالطائرةبالكرة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

المهاراتبعضأداءفيوتأثیرهاخاصةتمریناتباستخدامالحركیةالقدراتتطورالجبوريهریبدكاظمنبیل827
الیدبكرةلألشبالاألساسیة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

مهارتيبأداءالقرارواتخاذحركي–الحساإلدراكلتطویرمقترحةتمریناتأثرالبدرعزتمطشرناجي891
للشبابالیدكرةلالعبيوالتصویبالمناولة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

وٕانجازتعلموالكینماتیكیةالمتغیراتبعضتطویرفيالمختلطةالطریقةأثرسلماناهللاعبدماهر892
الطویلالوثببفعالیةالطالب

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

مظاهرواهمالحركيالبرنامجأداءتطویرفيوالتعاونيالذاتياألسلوبینتأثیرعباسحسینریاضوسام893
الطائرةبالكرةالساحقالضربلمهارةاالنتباه

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

الطائرةوالكرةاألرضيالتنسلعبتيبیناإلرساللمهارةالمتبادلالتعلمأثرنقلمرزهحمیدماجد895
14)بأعمارالمبتدئینتجریبیعلىبحث - الوحدةشبابمركزفيسنة(16

كربالءمحافظة]الریاضي

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

بدنیةتصنیفاتوفقعلىوالفسیولوجیةوالمهاریةالبدنیةالمؤشراتبعضتقویمالعجیليعراكمطرمحمد896
سنة(17-14)بأعمارالقدمكرةلالعبي

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

األساسیةالمهاراتبعضتعلمفيوأثرهالحركیةالبرامجلتعمیمالممارسةتنوعالحسینعبدصالحوسام903
الطائرةبالریشةاألشباللالعبین

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

للطالباتالرقمیةالمستویاتفيواالنجازالسریعةالقوةتنمیةفيوأثرهتدریبيمنهجالرحمنعبدسلیمسندس917
الطویلبالوثب

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

الهجومیةالمهاراتودقةالبصریةالقدراتبعضتطویرفيخاصةتمریناتتأثیرعليمحمدعامراحمد933
17)بأعمارلالعبینالسلةبكرة – سنة(15

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

فيالریاضیةالتربیةكلیاتفيالعلیاالدراساتطلبةعلىالعلمياإلشرافتقویمحسینزهیرمیسلون936
العراق

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

أداءتطویرفيالبیومیكانیكیةالمتـغیراتبعضوفقخاصـةتمریناتقبلثأثیـرمناألمیرعبدأحمد938
للشـبابالطائرةبالكرةالخلفو االماميالمواجهالساحقالضربمهارة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

العلميوالمؤهلوالخبرةالجنسمتغیراتوفقللتدریسالتركیبیةالمعرفةتقویمفیضيعبدفاضل939
األوسطالفراتمحافظاتفيالریاضیةالتربیةومعلماتلمعلمي

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

المهاریةألذاتوتقدیرالحركیةالقدراتبداللةالمهاريلألداءالتنبؤیةالقیمةالزهرةعبدحسین940
14-16)بأعمارالطائرةالكرةلناشئ سنة(

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

والمتغیراتالحیویةالمنظماتبعضكفاءةفيالالهوائيالتدریبتأثیراهللاعبدحسنفالح960
السلةكرةلالعبيالالكتیكيالتحمللتطویرالبیوكیمیائیة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

وفقبالدقةوعالقتهاالعاليالساحقالضربلمهارةالكینماتیكیةالمتغیراتأهمراشدكسوبفراس963
للمتقدمینالطائرةبالكرةاللعبمراكز

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

ذويلرباعيالعضلیةالقوةتطویرفيالمستمرالتنازليالهرميأألسلوبتأثیرعودةحمیدعقیل976
المتقدمینالخاصةاالحتیاجات

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

لالعبياالخیليللوترالعاليالتحمیلالصابةوتأهیليعالجیيمنهجتأثیرالرضاعبدحسنعمار979
العراقفيالقوىالعابفعالیاتلبعضالوطنیةالمنتخبات

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

لدىواالنجازالریاضیةوالهویةاالهدافبتحقیقوعالقتهالریاضيوالتشاؤمالتفاؤلحسننعمةمحمد981
القوىالعابالعبي

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

المتغیراتبعضتطویرفيالحركیةللطاقةوفقاً الحرجةالسرعةتدریباتتأثیرحسینداخلإیهاب983
للمتقدمینم5000فعالیةوانجازوالبیومیكانیكیةوالوظیفیةالبدنیة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

والمؤجلالمباشر)والتنفیذ(والبطیئاالعتیادي)العرضاسلوبيتأثیر(كزارهاديمازن986
التنسمهاراتبعضالىاثرهوانتقالالطائرةالریشةمهاراتبعضتعلمفي

االرضي

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

المیكانیكیةاالنطالقمتغیراتوفقعلىمساعدجهازباستخدامتدریبيمنهجعليمكيعمار987
الشبابالرفعكرماةواالنجازاالنفجاریةالقدرةتطویرفيواثره

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

لدىالفرقبنتائجوعالقتهاالمنافسةوسلوكالحركي-االجتماعيالتماسكفنجاناالمیرعبدرعد988
المتقدمینالسلةكرةالعبي

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

باعمارالفرقیةااللعابلالعبيالریاضيالطموحمستوىمقیاسوتعیینبناءحمودمالكاحمد989
(18- االوسطالفراتمحافظاتلبعضسنة(22

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

والقدراتاالساسیةالمهاراتاهمتطویرفيالحركیةالتربیةتمریناتتاثیرالرزاقعبدحسیناسعد990
سنوات(5-4)بعمرالمدرسةقبلمالالطفالالحركیة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

جامعاتفيواقسامهاالریاضیةالتربیةكلیاتفيالطلبةلقبولاالساسیةالمحدداتعزیزعليمي991
العراقجمهوریةفياالوسطالفرات

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٠٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الكرةمهاراتبعضتعلمفيالزمالءبحضوروالتخمینالتبادلياالسلوبینتاثیرالحسینعبدعامر996
الطائرة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

الریاضاطفاللدىحركي-الحسناالدراكتطویرفيالصغیرةااللعاباثرحسنمیثم998
سنوات(5)بعمر

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

للطالباتالثباتمنوالتهدیفالصدریةالمناولةتعلمفيالحاسوببرامجیاتتاثیرمهديیاسرمحمد1000
السلةبكرة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

المهاراتبعضاداءودقةالحركيالتوافقتطویرفيخاصةتمریناتاثرعصريجمعةحسنین1002
سنة(15-13)باعمارالسلةكرةلالعبيالهجومیةاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

االساسیةوالمهاراتالحركیةالقدراتبعضتطویرفيتدریبيمنهجتاثیرسعیدحسام1004
الشبابالقدمكرةخماسيلالعبيالهجومیةوالتطبیقات

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

تطویرفيواثرهاوالزمنالنبضمعدلوفقالتكراراتبیناالستشفاءفترةتدریباتفلیحعبدتایهسعد1005
للناشئینم200عدائيوانجازالخاصةالسرعة

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر

والتصرفاألساسیةالمهاراتبعضاداءتطویرفيالخططیةالمقترباتتأثیرحسینشاكرخالد1017
الناشئینالیدكرةالعبيلدىالحركي

/الریاضیةالتربیة2008ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

كرةفيالمهاراتوبعضالخطفرفعةتعلیمفيالتعاونيالتعلمإستراتیجیاتتأثیرخلدونعالء1046
السلة

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

البدنیةالصفاتبعضتطویرفيالعامةالمفاصللمدیاتوفقاً القوةتدریباتتاثیرمهديعباس1053
بالكاراتیهالشبابلالعبینوالمهاریةالحركیةوالقدرات

/الریاضیةالتربیة2008دكتوراه

والكیمیائیةالوظیفیةالمؤشراتبعضتطورفيالهوائیةللتدریباتأسلوبینتأثیرجبربالشحیدر1083
للناشئینالمتوسطةالمسافاتراكضيلدىواإلنجازالعضليالكهربائيوالنشاط

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

التربیةلكلیةالمتقدمینالطالباختیارفيكمؤشراالبداعیةالحركیةالقدراتحمودجاسمسعد1126
بابلجامعةفيالریاضیة

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر

والمهاریةالبدنیةوالقدراتالتدریسیةبالكفایاتوعالقتهالدراسيبالتحصیلالتنبؤعليعبدهــادينـعمـان1154
المطبقینللطالب

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

والعقلیةالحركیةوالقدراتالبدنیةالصفاتبعضبداللةالمهارياألداءداخللفتهربیع1157
الفسیولوجیةوالمؤشرات

الجودوناشئيالنتقاءمؤشروالجسمیة،

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

عباسمحمدالزم1160
بعضوالقصوىالقوةتطویرفيمختلفةبإحجامالمقاومةتدریباتتأثیر

لدىلألطرافالهیكلیةوالعضالتالقلبیةالعضلةقیاساتوالهرمونیةاالستجابات
الشبابالسلةكرةالعبي

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

وعالقتهاالساحقالضربألداءالبیومیكانیكیةالمتغیراتبعضقیمفيمقارنةجبارشمخيحیدر1164
مركزيبینبالدقة

الطائرةبالكرةللمتقدمین(6)و(1)

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

الحركيالتعلمصعوباتبعضتخفیففيالحرةبالسباحةتعلیميمنهجتاثیرراشدحمزةحسینطالب1170
والتاخرةالمبكرةالطفولةلمرحلتي

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

فيوالزمنبالمسافةحركيالحسادراكوفقبالسباقالخاصةالسرعةتدریباتاثرحسنفلیححیدر1183
الشبابم800االنجازلراكضيفيواثرهاالبدنیةالقدراتبعضتطویر

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

كرةلالعبيالهدفوتوجهالنفسیةالضغوطبداللةالحركي-االجتماعيالتماسكصالحهاديحسن1185
العراقفيالمتقدمینالقدم

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

بالزانةالقفزلفعالیةالفنياالداءتطویرفيمساعدةوسائلباستخدامتمریناتتاثیرحمدفیاضحیدر1194
للشباب

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر

لالعبینالدافعیةوالسماتالنفسیةالمهاراتخمیسعليشیماء1195
الطائرةالكرةفيفرقهمبترتیبوعالقتهاالشباب

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

لالعبینالفنياالداءتحسینفيالفردياللعبتحلیلوفقعلىتدریبيبرنامجاثرحردانالحمزةعبدماهر1196
الطائرةبالربشةالشباب

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

الحركیةاالستجابةسرعةتطویرفيمختلفةأرضیاتعلىتدریبيمنهجتأثیرخمیسخلیلماجد1197
األرضيبالتنسللناشئینوالخلفیةاألمامیةالضربتینومهارتي

/الریاضیةالتربیة2009دكتوراه

االستقاللالمعرفياالسلوببداللةالحركيبالرضاوعالقتهابالقفزالتهدیفدقةسلطانالرضاعبدمحمد1217
السلةبكرةالشبابالالعبینلدىاالعتمادمقابل

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر

وبعضالجسمیةالقیاساتاهمبداللةالمهاريلالداءالكميالتقدیرصالحیةهاديسعدرافد1244
الطائرةبكرةالحرلالعبالبدنیةالقدرات

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر

بداللةالبدنیةاالختباراتبانجازوعالقتهاالقدمكرةحكاملدىالنفسیةالضغوطالحسینعبدناجيباسم1249
الهرموناتبعضمناسیب

/الریاضیةالتربیة2009ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

المهاراتبعضاداءوسرعةاالنفجاریةالقدرةتطویرفيالبالستیةالتمریناتتاثیرغازيحسنباسم1253
الطائرةبكرةالشبابلالعبین

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

بساطعلىالمهاراتبعضتعلمفيوالحاسوبالموجهاالكتشافأسلوبتأثیراهللاعبدمحمودحیدر1262
للرجالالفنيبالجمناستكاالرضیةالحركات

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

مهديصالححسن1280
لفرقالحركيوالتماسكاالجتماعيالنفسيالتوافقوفقعلىالفرقيباالنجازالتنبؤ

العراقفيالسلةبكرةالممتازالدوري

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

لدىادائهاوفاعلیةللمناولةالحركيالبرنامجلتعمیمالمتناظرةالتدریباتاثرالرضاعبدعطشاناحمد1281
الیدبكرةالناشئینالالعبین

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

قوةتطویرفيالبیومیكانیكیةالمتغیراتبعضوفقعلىخاصةتمریناتتأثیرحمزةعبدعليحیدر1288
(64,75)بوزنيللمالكمیناالمامیةللرجلالمعاكسةللذراعالجانبیةاللكمةوأداء

كغم

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

بعضاداءبدقةوعالقتهاالنثروبومتریةالمؤشراتاهموفقعلىالبدنيالتقویمرمیضمهديمحمود1299
الطائرةبالكرةالمتقدمینلالعبیناالساسیةالمهارات

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

والعقلیةوالمهاریةوالحركیةالجسمیةالمحدداتتحلیلوفقعلىاختباربطاریةبناءرضامحمدخالد1307
القدمكرةفرقالعابلصانع

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

لالعبینالمنظمالهجومفاعلیةفيالهجمةزمنألدراكتدریبيمنهجتأثیرناصرحسینسجاد1313
السلةبكرةالمتقدمین

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

التصویبوتعلمالجسدیةوالتعبئةالدرسكثافةفيوالتبادليالتضمیناسلوبياثرجابریوسففخرياحمد1319
للطالبالسلةبكرةالثباتمن

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

واالنجازالخاصةالقوةتطویرفيمثقلةحدیدیةكراتباستخدامتدریبيبرنامجاثرجاسممحمدمخلد1320
الثقلبقذفالریاضیةالتربیةكلیةلطالب

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

المتسلسلالتمرینباستخدامالتعاونيالتعلماستراتیجیاتبعضتأثیرصالحمحمدقاسم1325
م100×4 )برید(فعالیةتعلمفي

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

لالعبیناألساسیةالمهاراتبعضوأداءالشخصیةبالسماتوعالقتهالنفسياألمنحسنمحمدمحسن1326
القدمبكرةالشباب

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

التعلمفيالذكاءمستوىوفقالذاتیةوالمرجعیةالتعلیمیةالمجمعاتاسلوبياثرابراهیملطیفمیثم1328
الطائرةبالكرةللطالبوالمعرفيالمهاري

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

األساسیةوالمهاراتوالحركیةالبدنیةالقدراتأهمتطویرفيالتنافسأسالیبتأثیرعليمحمدحمیدخلیل1329
للناشئینالقدمبكرة

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

االمامي)اللعبخطيحسبالفنياالداءبفاعلیةوعالقتهاالنفعاليالذكاءحمزةمحمدسالم1332
المتقدمینالیدكرةالعبيلدى(والخلفي

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

التربیةفياالختصاصللمشرفالموضوعيلالنتقاءمؤشرالمهنیةالكفایاتعمرانعليحسینعامر1335
االختصاصيلالشرافالمرشحینالمدرسیننظروجهةمنالریاضیة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

اللكمةتعلمفيالمختلطةبالطریقةوالموزعةالمكثفةالتمریناتتداخلتاثیراحمدالهاديعبدسامر1337
بالمالكمةللمبتدئینالمستقیمة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

حسینناصرأیاد1342
الواطئ–العالي)النفسيالتحملوفقعلىالنفسیةالضغوط(

الطائرةبالكرةالمتقدمینعبینلالالمهاريباألداءوعالاقتها

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

ومدرساتمدرسيلدىالمهنيوااللتزامالتربويبالسلوكوعالقتهاالجتماعياالسنادعليحسینعلي1344
بابلمحافظةفيالریاضیةالتربیة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

الخاصةوالبدنیةالحركیةالقدراتاهمتطویرفينوعیةزوجیةتمریناتتاثیراالمیرعبدعبیدحمیدة1350
الطائرةبالكرةاالرسالواستقبالاالعدادبمهارتي

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

االداءوتعلماالنتباهمظاهراهمتطویرفيالحركیةاالستجابةسرعةتمریناتتاثیرحسوناألمیرعبدرامي1351
بالمالكمةالمبتدئینللطالبالمستقیمةللكمةالفني

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

الىالعدوانيمنالناشئینالیدكرةالعبيسلوكتعدیلفيارشاديبرنامجاثرهانيایمن1352
الجازم

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

حسنعبدحسینهیثم1354
الجبوري

بموقعوعالقتةاالجتماعيالسلوكتعدیلفينفسيارشاديبرنامجاستخداماثر
بابلجامعة-الریاضیةالتربیةكلیةطالبلدىالضبط

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

ساجتمناتيحسین1356
الحجامي

المصارعةمدریبيلالتدریبيباالداءوعالقتهاالعلمیةالمعرفةاختباروتقنینبناء
الحرة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

حمزةاألمیرعبدحسین1361
شربه

وغیرالمناعیة-الدممكوناتبعضفيالدائريبالتنظیمتدریبیینأسلوبینأثر
الیدكرةلالعبيالخاصالتحمیلوتطویر-المناعیة

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

الحركیةاالستجابةسرعةتطویرفيمساعدةاجهزةباستخدامتمریناتتاثیرالجمیليكاظمعليجبار1365
الطائرةالریشةلناشئيالساحقةللضربةالحركي-الجسميوالذكاء

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

الذكاءتطویرفيوتاثیرهوالعشوائيالمتسلسلباالسلوبینلاللعابمیدانتصمیمحمزةعليمروة1379
سنوات(5-4)بعمرلالطفالالحركیةالقدراتوبعضالنفسعلىواالعتماد

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ادائهاوتحملالیدبكرةالمهاراتاهمواداءالنفسياالستقرارفيارشاديبرنامجاثرشالشهكرديفاضل1385
الشباباالعبینلدى

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

رحیمةالكاظمعبدمقدام1387
الكعبي

فيوالحركیةالبدنیةالقدراتبعضمساهمةنسبوفقعلىخاصةتمریناتاثر
الناشئینالرمحلرماةواالنجازالمهارياالداءتطویر

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

االساسیةالمهاراتواهمالحركيالرضاتطویرفيموجهةاستكشافیةالعابتاثیرالحموديحسینعليمحمد1389
سنة(11-10)بعمرللتالمیذ

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

بسالحالطعنودقةالحركیةالقدراتبعضتطویرفيمقترحةتمریناتتأثیرالبكريعباسطالبعصام1394
للناشئینالشیش

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

یوسفأمینمحمدهند1396
البیاتي

السلةكرةمهاراتبعضوأداءالمعرفيالتحصیلفيتعلیمیةحقیبةاستخدامأثر
الریاضیةالتربیةكلیةلطالبات

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

البدنیةالقدراتبعضتطویرفيتدریبیةأدواتباستخدامخاصةتمریناتاثرلطیفكریماحمد1407
السلةبكرةالشبابلالعبینالدفاعیةوالمهاراتوالحركیة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الدفاعیةوالمتابعةالخطواتتطویرفيمختلفتینارضیتینعلىدفاعیةتمریناتاثرالحلوراضيمعزعلي1408
السلةبكرةوالشبابالناشئینلالعبین

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

االساسیةالمهاراتبعضتعلمفيالمقترح(الدوارالدوالب)جهازاستخدامتاثیرالمعموريحسینعليعبیر1422
للنساءالفنيبالجمناستكاالرضیةالحركاتبساطعلى

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

األساسیةالمهاراتلبعضالطالبأداءتطویرفيالذهنيالعصفأسلوبتأثیرالطائيعبیدحسینعلیاء1424
الطائرةبالكرة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

عذابالكاظمعبدنبیل1428
المشایخي

ومیكانیكیةفسیولوجیةلتحسینالبایومیكانیكیةالمؤثراتوفقتأهیليبرنامجتاثیر
المصابینلالعبینالعجزیةالقطنیةالمنطقةفيالعاملةالعضالت

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

)بالتدریباتاثربالقفزوالتصویبالحرةالرمیةاداءبدقة(المجموعةوالتكرارعطیةحسنمهند1437
المتقدمینالسلةكرةلالعبيمختلفةومناطقمسافاتمن

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

االلعابلالعبيالسوائلوفقدانالتنفسيالجهازمؤثراتباهمالمنافسةجهدعالقةعبودكاظمنعمةایفان1439
الكوفةجامعة/الریاضیةالتربیةكلیةفيالفرقیة

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیرالعراقیةالریاضیةاألندیةفيالجودةإدارةلنظاممقیاسبناءوتصمیمالفتالويإبراهیمیحیىطاهر1445



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣١٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

اداءودقةالسریعةالقوةتحصیلفيلالحماءعضلیةانقباضاتتقنیناسالیباثرالمیرعبدحسیننصر1447
السلةبكرةالشبابلالعبینالمهاراتبعض

/الریاضیةالتربیة2010دكتوراه

الماءداخلتدریبیتینوسیلتینباستخداممنهجتأثیرالهاديعبدمحمدحیدر1477
فراشة(م50بسباحة)لمرحلتینالبایوكینماتیكیةالمتغیراتبعضتطویرفي

13)العمارالناشئینلفئةواالنجاز – سنة(14

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

التنافسيوالتعاونيالتعلمإستراتیجیتيتأثیرمحمدعبودمحمودحیدر1480
الدفاعياألداءوالمهاریةالذاتمفهومتطویرفي

الطائرةبالكرة

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

مؤشراتضوءفيوالعقلیةالمهاریةووالحركیةالبدنیةالقدراتأهمتقویمأنموذجالخیكانيجاسممحمدحیدر1500
الجسميالتركیب

)المالكمةفتیانالنتقاء(والوزنالطول

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

والمهاراتالحركیـةالقدراتأهــــمتطورفيالتدریبحجمجدولةتنــوعأثـــرالخزعليحمزةهاشمعلي1507
15 )بـــأعمارالقدمكرةألشبالاألساسیة – 13 سنة(

/الریاضیةالتربیة2010ماجستیر

لبعـضالمهـاريواألداءالسریعــةالقـوةتطویـرفيمساعـدةتدریبیةوسائلأثرعلوانحسینمحمدناظم1567
سنة(20-17)بعمرالمصارعةلالعبيالرميمسكــات

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

فيوالتعاونيالذاتيباألسلوبینالفائقةالرسومتأثیرالرماحيمدلولرزاقحال1595
الحركيالرضاوتطویرالشاخصبأداةمهاراتتعلم

اإلیقاعيالجمناستكفي

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

أداءفياالنفجاریةالقدرةلتطویرخاصةتمریناتباستخدامالتبادلياألسلوبتأثیرعباسنورحسین1620
الطویلالوثبلفعالیةالطالب

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

لطلبةالصوریةاذاكرةوالفكریةالبصمةبداللةالقانونیةالمعرفةبمستوىالتنبؤعونعبدكریمعاید1628
الریاضیةالتربیةواقسامكلیات

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

وتعلمالرجلینحركاتسرعةتطویرفيبالسرعةالممیزةالقوةتمریناتتأثیرالزبیديشیالراشدعامر1632
الطائرةبالكرةلالعدادالحركیةاألشكال

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

عـبـاساألمـیـرعـبـدرائــد1634
ألـمـشـهـدي

لدىالطموحمستوىواالنفعاليباالتزانعالقتهاواألناقوة
بابلمحافظةفيالفرقیةوالفردیةاأللعابناشئي

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

اإلبداعيوالتفكیراالجتماعیةالقیمبداللةاألساسیةالمهاراتأهمأداءالشبابالسلةالتمیميعلوانیاسینعلي1637
كرةلالعبي

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

أداءتطویرفيالمتعددةالوسائطبأستخداموالجماعيالمقارنالتنافسأسلوبيتأثیرالحسینعبدغالبحسام1638
الیدبكرةلألشبالاألساسیةالمهاراتبعض

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

االرسالتعلمعلىوالموزعالمكثفباالسلوبینالتعلیمیةالحقیبیةتداخلتاثیرحافظفلیححاتم1640
الطائرةبالكرةالمتبادلاثرهماوانتقالالمواجهالساحقوالضربالساحق

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

المهارياالداءفيالعقليواالسترخاءحركي-الحسلالدراكتمریناتتاثیركاظممحمدهیثم1646
القدمبكرةالشبابلالعبینالفرديوالخططي

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

القدراتبعضوتطویرالفنیةاالخطاءتصحیحفيتدریبيتعلیميمنهجتاثیرالحسینعبدصالحوسام1647
الطائرةبالریشةالشبابلالعبیناالساسیةالمهاراتودقةالعقلیة

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

والعاليالقفزوفعالیةالخلفیةالیدینقفزةتعلیمفيمساعدةتعلیمیةوسائلتأثیرالواحدعبداشمھبشائر1661
المتبادلأثرتعلمهماانتقال

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

منصوردحامفاضل1664
المیاحي

ودقةالخططيواألداءالبدنیةالقدراتأهمتطویرفيالعضلیةالقدرةتدریباتأثر
للشبابالقدمكرةلالعبيالكینماتیكیةالمتغیراتلبعضوفقاً التهدیف

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

السخصياإلبداعتطویرفيصغیرالعابمجموعةباستخداممختلفةأزمةتأثیر.نایفعباسصفاء1667
سنة(13-14)بأعمارللطالبالیدكرةفيوالتصویبالمناولةمهارتيوتعلم

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

القیادةوأنماطالضبطموقعبداللةالتحكیمیةللخبرةوفقاالقراراتخاذجودةوناسكریمعزیز1670
القدمكرةحكاملدىالریاضیة

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

النفسيباالستقراروعالقتهالعقليالتوایسالجعیفريحسنبخیتعلي1671
الشبابالقوىألعابالعبيلدىواالنجاز

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

لتصنیفوالمهاریةوالحركیةوالفسیولوجیةالعقلیةوالقدراتالمورفولوجیةالنمذجةالجبوريهریبدكاظمنبیل1672
اللعبمراكزبحسبالیدكرةالعبيوتوجیه

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

االندفاعيمقابلالتأملي)المعرفياالسلوبوفقعلىالذاتیةالمراجعةتأثیر(قاسممحمدابتغاء1675
االیقاعيبالجمناستكالطرقمهاراتلبعضوالمعرفيالفنياالداءتعلمفي

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

الىاالرضيالتنسمهاراتبعضبینالتعلماثرالنتقالمختلفةانواعتأثیرالطائيدخیلعطیةعلي1677
للطالباالخطاروتشخیصاالسكواشمهارات

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

لدىاالجتماعیةبالمشاركةوالشعورالخلقیةبالقیموعالقتهاالقیاديالسلوكأسالیبحسونناصرحسونزید1679
الریاضیةالتربیةمدرسي

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

والمتغیراتالبدنیةالقدراتأهمتطویرفيوالبالستیكالبالیومتركتدریباتتأثیرطاهرعليحبیب1683
الطائرةبالكرةللشبابالعاليالساحقالضربلمهارةالبایوكینماتیكیة

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

األداءصعوباتتخفیففيمساعدةادواتتأثیرحسینریاضوسام1684
بمهارتيالخاصةالجوانبأهموتطویرالحركي

بالكرةللطالبالصدوحائطالساحقالضرب
الطائرة

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

والفسیولوجیةالبدنیةرتاالقدوبعضالقلبعضلةحجمفيالهوائیةتمریناتأثرمحمدیوسفصادق1702
الشبابالجودولالعبيوالبیوكیمیائیة

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

المحتسبالقفزمنالتصویبدقةفيمتنوعةتدریبیةأدواتباستعمالتمریناتأثراألمیرعبدحسینبهاء1703
السلةبكرةللشبابالبدنیةوالقدراتنقاطبثالث

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

بكرةللناشئینأدائهوفاعلیةالحركيبرنامجهتعمیمفيللتصویبتعلیميمنهجاثرجبارعدناناشرف1704
السلة

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

عليكاظمأحمدشهاب1708
الجراح

علىالوقوفمهارةأداءفيالعاملةالعضالتقدرةلتطویرخاصةتمریناتأثر
الجمناستكلناشئيالحلقجهازعلى–بالضغط–الیدین

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

وفقعلىالموجهواالكتشافالنفسفحصأسلوبيتأثیرإبراهیمسهیلفراس1711
والضرباإلرسالمهارتيتطویرفيالحسیةالنمذجه

للطالبالطائرةبالكرةالساحق

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

علىالریٌاضیةٍ التربیةٍ مدرسيتقییمالصائغوادمحمدعلي1721
نًظروجهةمنالوظیفيعملهمتوصیفوفق

الریاضيوالنٌشاطارسدالممدراء،،المشرفینرسیندالم

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

الكینماتیكیةالمتغیراتوفقخاصةتمریناتتأثیرالحربيخلیلیمھإبراحذیفة1723
بعضتطویرفيالذاتيالتصحیحنموذجو

المهاراتأداءودقةالبدنیةالصفات
الطائرةبالریشةالهجومیة

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

بعیويزیدعبدخالدة1728
الدلیمي

المعرفیةالقدراتتطویرفيباللعبوالتعلمالشاملالتعلیميالتصمیمتاثیر
الیدبكرةللطالبالهجومیةوالمهارات

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

عبدالرزاقعبدعصام1732
الترجماناألمیر

مختلفةلصیغوفقاً العكسيباألسلوبالمختلطةالطریقةأثر
للطالباألثقالبرفعالنظامیةالرفعاتتعلمفي

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

وفقعلىاالرتقاءمرحلةتطویرفيالالمركزیةباالطالةالقوةتمریناتتأثیرعليحسینانیس1749
الضربفيللرجلینالعضليوالنشاطوالزمنالقوةمنحنيخصائص

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

مهارةوتعلمالمعرفيالتحصیلفيوالتعاونيالمبرمجالتعلماستراتیجیتيتأثیرفرجفرحانحسین1752
الطائرةبالكرةللطالبواستقبالهاالعلىمنالمواجهاالرسال

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

االستعدادوضعواداءالعلمیةالمعرفةفي–اجرائهوقتبحسب-التقویماثرالبیاتيشهابغالببشار1778
المبارزهریاضةفياالساسیةالمهاراتوبعض

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

بعضوفقعلىالمصنفینللطالباألساسیةالمهاراتبعضتقویمأنموذجالعّماركاملاحمدنصیر1799
بالتنسوالحركیةالبدنیةرتاالقدوالجسمیةالقیاسات

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

القدراتأهمتطویرفيالحذرمقابلالمجازفةلذويالمباشراللعبإستراتیجیةتأثیرحسینزهیرمیسلون1843
التربیةكلیةلطالبالطائرةبالكرةالمواجهالساحقالضربتعلموالخاصة

الریاضیة

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر

الشخصیةلنمطوفًقااالنجازدافعیةتقویمحسینعليحسین1852
الشبابالقدمكرةلالعبيوالمهاریةالحركیةبالقدراتمساهمتهاونسبة

(A,B)

/الریاضیةالتربیة2011دكتوراه

حركي-الحس)االدراكوتطویرالتفكیرتنمیةفيالتعلیميالكورتبرنامجتاثیر(عبیدالحسینعبداساور1876
للطالباتبالتنسوالخلفیةاالمامیةالضربتیناداءوتعلم

/الریاضیةالتربیة2011ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

تحقیقفيالذكاءمستویاتوفقوالتبادليوالتضمینيالمتداخلاالسلوبتاثیرمجهولصالحزهیر1981
للطالبحواجزم110لفعالیةالدرساهداف

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

لدىاالجتماعيوالسلوكالریاضیةالروحتطویرفينفسيارشاديبرنامجاثرالجنابيعبدعباسسعد2003
المتقدمینالطائرةالكرةالعبي

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

فيالفرعیةالریاضیةاالتحاداترؤساءلدىاالیجابيالتفكیرمقیاسوتقنینبناءفنجاناالمیرعبدرعد2005
اعظائهانظروجهةمناالداریةبكفایاتهموعالقتهالعراق

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

نظروجهةمنالریاضیةالتربیةلكلیاتالشاملةالجودةادارةلتطبیقمتطلباتبناءالیخاسودخالد2010
العراقفيالتدریسیین

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

مدرساتلدىالمهنيبالنجاحوعالقتهمااالجتماعیةوالمساندةالنفسیةالحاجاتكاطعجبارسناء2035
الریاضیةالتربیة

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیرالعراقیةالجامعاتلجوالةالحیاةوجودةالخلفیةباالجاهاتوعالقتهالكشفيالتكیفعبیدهدودواثق2040

المركبالمسكاتوتعلمالعقلیةالعملیاتبعضتطویرفيالذهنيالتدریبتاثیرفائقفؤادعلي2045
سنة17-16باعمارالحرةلمصارعي

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

االتصالمهاراتوفقعلواالجتماعيالوظیفيالرضىمقارنةمحمدموسىمحمد2085
الریاضيالمجالفياإلعالمیینلدي

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

نفسيوٕاعالميانتقائيإرشادیینبرنامجینفاعلیةالكعبيدویغرعليمهدي2087
كلیةطالبلدىالعدوانيالسلوكتعدیلفي

بابلجامعةفيالریاضیةالتربیة

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

لالعبيالحركیةالقدراتمھوأالقدمینحركةتطویرفيالبالیومتركتمریناتأثرحاتمفخريمیثم2109
سنة(17-16)بعمرالطاولةتنس

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

فيالتدریسةاالسالیبلتصنیفطبقاالمفضللالسلوبالطالبمیلاستخداماثرحسینالحسنعبدبهاء2128
القدمبكرةاالساسیةالمهاراتبعضتعلم

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

ودقةالتوازنقدرةتطویرفيمقترحجهازتأثیرالسویديكزارنزارمهند2134
للناشئینالطائرةالریشةمهاراتبعضأداء

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

بعضوأداءالتعلمدافعیةتنمیةفيالفتریةلألهدافوفقاتطویريبرنامجتأثیرناصراألمیرعبدغصون2136
للطالباتالفنيالجمناستكفيالمهارات

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

لعشوائياالحركيالسلوكتخفیففيحركیهتأثیرتمریناتحسینصبريامیرة2139
سنة١٢-٦بعمرالشدةمتوسطالتوحدطیفألطفال

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

البدنیةالقدراتاهمتطویرفياالضافیةوالواجباتالجماعیةالمنافسةاسلوبيتاثیرموسىجابرحیدر2145
القدمبكرةللطالباالساسیةالمهاراتبعضوتعلموالحركیة

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

فيالمطبقینللطالبالتدریسمهاراتتطویرفيالمبكرالمصغرالتدریستأثیرحسینعليعباسسنان2153
الریاضیةالتربیةكلیة

دیالىجامعة

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

بعضتعلمفيوالزوجيالفردي)التنافسباستخدامكمبأنموذجوفقمنهجأثر(حسنخلفناموسظافر2160
الشیشبسالحوالمهاریةالمعرفیةالجوانب

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

لحركاتالطالبتعلمفيالبایومیكانیكیةالمتغیراتاهموفقعلىتمریناتتاثیرعباسخضیراحمد2164
الشیشبسالحالمركبالهجوم

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

الفائقةالوسائطباستخذامتعلیميبرنامجتصمیمحسینشاكرخالد2167
العراقفيالیدكرةلحكامنونیةالقاوالمعرفةاإلدراكلتطویر

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٢٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

اإلعالمیینلدىاالتصالمهاراتوفقعلىواالجتماعيالوظیفيالرضىمقارنةمحمدموسىمحمد2172
الریاضيالمجالفي

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

رافد2247 علي السلةكرةفيالتصویبانواعبعضتعلمكولبالنظریةوفقتعلیميمنهجتاثیرداود
للطالب

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

المساحاتوفقوالمتنوعالثابتالتمرینأسلوبيتأثیرجردالزهرةعبدكریم2255
والخلفیةاألمامیةالضربتینتعلمفيالمختلفة

للطالببالتنس

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

كاظماألئمةعبدعلي2272
الساعدي

تفكیرأسالیبوفقالنشطالتعلمإستراتیجیةتأثیر
المركبةالهجومیةالمهاراتبعضأداءتطویرفيالطلبة

السلةبكرة

/الریاضیةالتربیة2012دكتوراه

االنطالقمنصتيعلىالخاطفللبدءوالبیومیكانیكیةالبدنیةالمتغیراتبعضحمیدمالكعلي2275
حرةسباحةم50بانجازوعالقتهاوالحدیثةاللقدیمة

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

حسنالسادةعبدمحمد2291
الجبوري

الكهربائيالنشاطبمؤشراتوعالقتهحركي–الحساإلدارك
الضاربةرعاللذالبایوكینماتیكیةرتاالمتغیوبعضالعضلي

الطائرةبالكرةالساحقالضربودقة

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

هاتفاللطیفصبدبشار2293
العبودي

العقمیةرتاالقدأهمتطویرفيتعمیميمنهجتأثیر
بعضوتعمماالستعدادبسنالمرتبطةوالحركیةوالبدنیة

المصغرةالسمةبكرةاألساسیةراتالمها

/الریاضیةالتربیة2012ماجستیر

ودقةقوةفيالكنتماتیكیةالمتغیراتبعضوفقعلىمختلفةمقاوماتتمریناتاثرمهديهاديمیثم2327
المتقدمینالتنسلالعبيوالخلفیةاألمامیةالضربتینوسرعة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

كرةخماسيلالعبيالمیدانيالذكاءاختباروتقنینبناءالربیعيدانهجاسممحمد2334
األوسطالفراتمنطقةفيالمتقدمینالقدم

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

الحسیةالنمذجةلذويخاصةتمریناتتأثیرالمعموريعبودعبیدابراهیم2345
وتعلمالتوافقیةالقدراتبعضتطویرفي

الرمحرميفعالیة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

تدریسیيلدىاإلبداعیةبالصفاتوعالقتهاالتدریسیةالمهاراتالعواديحمیدراجحأحمد2347
الریاضیةالتربیةكلیات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

فيالشببةلمنتدیاتالقدمكرةلفرقاللعبخطوطبحسبالناشئینالالعبینإنتقاءعبودمجیداحمد2356
االوسطالفرات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

بالكرهاإلعدادودقةالعقلیةالقدراتبعضتطویرفيالتعلمفوقتمریناتتأثیرالوطیفيراشدكسوبفراس2373
للشبابالطائرة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

بأدواتتطبیقیةتمریناتباستعمالوالتعاونيالذاتيالتعلـمإستراتیجیتيتـأثیرزغیرمهوسرائــــد2375
مساعدة

الضربتینتعلمجوانببعضتطویرفـي
بالتنسوالخلفیةاألمامیةاألرضیتین

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

اداءودقةحركیة-الحسالقدراتبعضلتطویراالدراكدونمامعلوماتتحلیلنوريمحمدعبیر2376
للمتقدماتالطائرةبالكرةاالساسیةالمهارات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

فيوبدونهاالمتداخلةالتمارینبمصاحبةالعضليبالتوازنتدریبيمنهجتاثیرعباسحسونحسین2382
للرباعینالخطفرفعةوانجازوالبایوكیمیائیةالبدنیةالمتغیراتبعضتطویر

الشباب

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

وبعضاالنفجاریةوالقدرةالسرعةتطویرفيتكراریتینبمجموعیتینتمریناتاثرجوادفلیحعالء2383
شبابم100لعدائيواالنجازالبایوكیمیائیةالمتغیرات

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

جاسمعليحسینعلي2457
الجاسم

ومدرساتمدرسيلدىالمهنيوالتذبذبالنفسیةالضغوطبداللةالمدرسيالعنف
بابلمحافظةفيالریاضیةوالتربیةالتربیة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

مّدرسيلدىالوظیفيباألداءوعالقتهمااالجتماعيوااللتزامالحداثةنحواالتجاهلفتةعباسالهاديعبدأمیر2459
الریاضیةالتربیةومّدرسات

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

وبعضاالنفعاليالُنُضجَتطویرفي(CogniPlus)اإلدراكیةالمعرفیةالتقنیةَتأثیرزویــنناجـِـيجــِنان2463
بالكرةالَشبابِلالِعبینالِدفاِعياَألداءَودقةالُمصاِحَبةالِفسیولوِجیةالُمتغیرات

الطائرة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

متطلباتضوءفيالریاضیةالتربیةفياالختصاصللمشرفینتدریبيبرنامجبناءعمرانعليحسینعامر2464
الشاملةالجودةادارة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراهالمالوتراتذاتاللوحیةللروافدالقصمقاومةسعةابراهیمخلیلعالء2475

والجوجیتسوالجودومدربيالنتقاءمؤشرالمعرفیةوالمجاالتالمهارياالداءتقویمحیدرحسنمخلص2476
العراقفي

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٣

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

السیطرةوفقعلىاإلبداعيبالتفكیروعالقتهماالمحیطيواإلدراكالذهنياإلجهادالشریفيصالحهاديحسن2477
لدىالمخیة

الصاالتداخلالقدمكرةالعبي

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

المتغیراتوبعضالبیولوجيالعمرمعدلتخفیضفي(غذائي–بدني)برنامجأثرمكطوفعلوانعدنان2478
قارذيجامعةلتدریسیيمختلفةبأعمارالجسمألجهزةالوظیفیةوالكفایةالفیزیقیة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

األساسیةالمهاراتأهمأداءتطویرفيخاصةوتمریناتالتداخلفائقةالوسائطأثرهلیلجویدصالح2479
األشباللّالعبینالقدمبكرةالحركیةوالقدرات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

مهارتيوتعلمالذاتفاعلیةفيباللعبوالتعلمالذهنيالعصفإستراتیجیتيتأثیرإسماعیلمحمدحیدر2480
للصاالتالقدمبكرةواالستالمالمناولة

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

سلماناهللاعبدماهر2485
الناصحنظاموفقعلىالبایومیكانیكیةالمتغیراتألهمتقویمیةتمریناتتأثیر

الطالبالرمحرماةوانجازألداء

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

المتغیراتواهمالیمینالمستقیمةاللكمةأداءلدقةكدالةوالزمنالقوةمنحنىمقارنةشمخياالمیرعبدبشار2494
للمتقدمینالقتالیةالفنونبعضلالعبيالبایوكینماتیكیة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٤

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

وتعلمالذاتتقدیرفيالمختلطالتعلمنظاموفقالتعاونيالتعلماستراتیجیةتأثیرالشریفيعباسمدلولاوجد2501
للطالباتالطائرةبالكرةاالساسیةالمهاراتبعض

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

المحیطمدركاتبعضتطویرفيخاصةتمریناتتأثیراهللالطفأكرمسراب2505
الساحقوالضربالساحقاإلرساللمهارتيوالدقةالنفسيوالتحمل

الطائرةبالكرةالشبابلالعبین

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

جمعةعاشورجابرستار2556
الجشعمي

األساسیــةالمهاراتبعضتعلمفياإلشارةلغةباستخدامالبصریةالتمریناتتأثیر
10 )بعمرالبكمللصمالقدمكرةفي – سنة(12

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

وأشكالالحركیةالقدراتبعضتطویرفيوالعشوائيالمنظماألسلوبینتأثیراألمیرعبدستارعلي2559
الیدبكرةلألشبالالحركياألداءقلقوخفضالتصویب

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

جوادجاسمضرغام2560
المسلماوي

علىوالمقصاتالتلویحمهارتيأداءتطویرفيالمقترحالرافعةجهازإستعمالأثر
الجمناستكلناشئيالمقابضحصان

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

رحیمهالكاظمعبدحسام2561
الكعبي

تحسینفيالبدنیةالقدراتأهممساهمةنسبةوفقعلىتدریبيبرنامجتأثیر
الناشئینم100لعدائياالنجاز

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٥

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

الجمناستكمهاراتبعضأداءفيوأثرهالنفسيالترددلخفضإرشاديبرنامجألكریميإبراهیماحمدیاسر2562
الریاضیةالتربیةكلیةلطالب

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

الفنياألداءتطویرفياألساسیةالمهاراتبعضوتعلماالجتماعیةالمساندةتأثیرفارسمحمدمجیداكرم2611
للصاالتالقدمكرةلالعبي

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

راضيحاتماحمد2613
الجنابي

وتطویرالزائدالحركيالنشاطتخفیففيالسلةكرةبمهاراتالربطأسلوبتأثیر
10)بعمرلألطفالوالتناولالمعالجةحركاتبعض - سنة(12

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

أهمتطویرفيمساعدتینوسیلتینباستخدامتمریناتتأثیرصابطمحمدمسلم2619
األمامیةالعلويالدورانوضربتيللرجلینالحركیةالقدرات

الطاولةبتنسللناشئینالخلفیةوالدافعة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

قفزةأداءتـطویـرفيالبایومیكانیكیةالمتغیراتأهموفقتصحیحیةتمریناتأثرالحسینعبدعباسوائل2620
الجمناستكلناشئيالقفزطـاولةعلىاألمامـیةالیـدیـن

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٦

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

المتغیراتبعضفيالقدمماسحجهازلمؤشراتوفقاالخاصةالقوةتمریناتاثرالذربناجيصبارسیف2621
للشبابحواجزم400ركضوانجازالثانيللمنحنيالبایومیكانیكیة

/الریاضیةالتربیة2013دكتوراه

صالحالجبارعبدثائرة2625
الشمري

والمتغیراتالزمن–القوةمؤشراتوفقعلىتمریناتتأثیر
لبعضالمغلقةالحركیةالسیطرةبنظامالمیكانیكیة
للمبتدئینالثالثیةالوثبةوانجازاألداءمراحل

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

صالحالجبارعبدحاسم2627
العاني

ومهاراتالسرعةأنواعبعضتطویرفيمتنوعةبأسالیبالخاصةالقوةتمریناتأثر
الیدبكرةالشبابالالعبین

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

رفعةوٕانجازالوظیفیةالمتغیراتوبعضالقوةهضبةفيالبالستیةالتمریناتأثرالحسنعبدادیبغسان2628
الشبابللرباعینالنتر

سنة(20-18)بأعمار

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

تطویرفيالحركیةوالقابلیةالمختلطباسلوبيتدریباتاثرحجمهاديسعدرافد2689
االرسالبمهارتيالخاصةوالحركیةالبدنیةالقدرات

الطائرةبالكرةللشبابالساحقوالهجومالساحق

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٧

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

واالدراكالقدرةتحملتطویرفيخاصةتمریناتتاثیرمحمدعامراحمد2690
لالعبيالهجومیةالمهاراتبعضاداءودقةحركي-الحس

المتحركةالكراسيعلىالسلةبكرةالعاليالفئات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

الركلةألداءالبدنیةالقدراتبعضتطورفياإلطالةوالبالیومتركتمریناتأثركاظمقاسماحمد2697
بالتایكواندوالمتقدمینلالعبیناالمامیةالدائریة

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

بعضتعلمفيكریكوركلنظریةالتفكیرالسلوبوفقاالموجهاالكتشافتاثیرسعدخطاراحمد2757
للطلبةالشیشبسالحاالساسیةالمهارات

/الریاضیةالتربیة2013ماجستیر

العالجیةوالتماریینالطبیةاالجهزةباستخدامبرنامجیناثرالغنيعبدالكریمعبدمحمد2793
c6-c7العنقودیةللفقراتالغضروفياالنزالقتاهیلفي

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

تطویرفيمساعدهبأدواتحركيــبدنيمنهجتأثیرأحمدالهاديعبدسامر2947
اللكمةوتعلمالحركيوالتوافقالتوازنقدرتي

بالمالكمةللطالبالجانبیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٨

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

القدراتأهمتطویرفيمساعدةبوسائل(مائیة–أرضیة)نوعیةتمریناتتأثیرالرزاقعبدحسیناسعد2948
للناشئینالفراشةفعالیةلسباحيالفنياألداءوالخاصةالحركیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

القدراتتطویرفيالتاللعلىالتدریباتبعضاستخدامأثرفلیحعبدتایهسعد2949
)الشبابحرة(م400)عدو(وٕانجازالخاصة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

فيالمتقدمینالسلةوكرةالیدكرةالعبيبینالریاضيالمجالفيالمحدداتمقارنةالجبورهانيایمن2950
العراق

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

المتغیراتبعضوالفنياألداءتطویرفيمساعدجهازاستخدامتأثیرحمدفیاضحیدر2951
المطرقةبرميواالنجازالبایوكینماتیكیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

الطویلالوثبأداءتعلمفيالمحطاتأسلوبباستخدامخاصةتمریناتتأثیرالموسويعباسنورحسین2952
للطالبوالحركیةالبدنیةالقدراتبعضوتطویر

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

التمریناسالیببعضبتداخلإرشادیةتعلیمیةمواقفتأثیرحسینعليمحمد2953
المهاراتبعضدقةتطویروالسببيالعزووالدافعیةفي

للصاالتالقدمبكرةللطالباتاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

لمهارتيالحسیةالتفضیالتوفقتعلیميمنهجأثرعزتمطشرناجي2956
العموديتعلمهماأثرونقلوالتصویبالمناولة

للطالبالیدبكرةالمعكوسوالعمودي

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٣٩

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

ومستوىالمهاراتبعضتطویرفيالقدمینحركةوفقعلىنوعیةتمریناتتاثیركاظمعليجبار2965
للالعبینبالتنساللعب

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

االنسيالهالليللغضروفالطوليالجزئيالتمزقعالجفيتأهیليبرنامجتأثیرالرحمنعبدسلیمسندس3025
القدمكرةلالعبيالركبةلمفصل

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

والتنافسيالتعاونيالتعلمإستراتیجیتيتأثیرإبراهیمیحیىطاهر3026
المهاراتبعضتعلموحركي-الحسالذكاءتطویرفيالمحطاتباستعمال

للطالبالقدمبكرةاألساسیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

ودافعالنفسیةبالصالبةوعالقتهاالمدربقیادةلنمطالمدركةالذهنیةالصورةحسنمحمدمحسن3031
القدمبكرةالعراقيالنخبةدوريالعبيلدىاالنجاز

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

تطویرفيصغیرةبمساحاتاللعبتمارینأثرمنهلعلوانیحیى3033
القدمكرةلالعبيالخططيوالتصرفالمعرفة

الهجومیةالمواقففيالشباب

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

فحصبأسلوبإرشادي-تعلیميبرنامجاثرمتانيجابرصادق3034
رفعةألداءالنفسيالترددكبتفيالنفس

الریاضیةالتربیةكلیةطالبلدىالخطف

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤٠

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

االتحاداتألعضاءالوقتادارةمقیاسوتقنینبناءعیسحیدرضرغام3035
العراقفيالطائرةبالكرةالفرعیةالریاضیة

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

أهمتحسینفيالصغیرةاأللعابأسلوبتأثیرطرادنعمانعلي3037
ركضفعالیةالتالمیذوتعلموالحركیةالبدنیةالقدرات

بریدم(100 × 4)

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

الرجلینحركةتطویرفيمهاریةتمریناتأثرجهادعباسسیف3038
الضربةمهارتيودقةوقوةالحركیةالقابلیاتوبعض

الشبابالتنسلالعبيوالخلفیةاألمامیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

لبعضاألداءدقةتعلمفيالممارسةتكراراتبینللراحةمختلفةزمنیةفتراتتأثیرجیادحسیناحمد3090
والمفتوحةالمغلقةالتنسمهارات

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

،المقاومة)المطاطیةبالحبالتدریبيمنهجتأثیراالسديمحمدجاسمعلي3096
م100سباحةوانجازوترددهاالضربةطولفي(المساعدة

سنة(18-16)بأعمارللسباحینفراشة

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤١

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

كلیةلطالبالحرةالسباحةوتعلمالنفسيالتوترخفضفيالعقليالتصورتأثیرنجمحمزةحسین3097
الریاضیةالتربیةكلیة–االولىالمرحلة

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

الطالباتوأداءوالحركياإلنفعاليالتوازنلتطویرتعلیمي-إرشاديبرنامجتأثیرصبريمعینسارة3103
اإلیقاعيالجمناستكمهاراتلبعض

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

البدنیةالقدراتبعضتطویرفيالقوةمتحسسلجهازوفقابدنیةتدریباتتأثیرعیسىالواحدعبدفاهم3104
.شبابمتر400وٕانجازالخطوةوترددوطولالجزئیةالمسافاتأزمانونسب

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر

في(اللیزرأشعه)البیولوجيالتحفیزبمصاحبةالتنافسيالتعلماستراتیجیاتتأثیرالحسینعبدناجيباسم3123
للطالبالقدمبكرةالتهدیفودقةالوظیفیةالمؤشراتبعض

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

حسبالردمهارةوأداءالتحكممركزتطویرفيإدراكیة–مهاریةتمریناتتأثیرحماديطالبفراس3125
الشیشبسالحالمبارزةلالعبياللعبمناطق

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

إصابـةتأهیلفيالمائيوالوسطالمطاطیةاألشرطةباستعمالمقترحمنهاجثأثیرمحـسـنعمــادغزوان3128
للریاضییناألماميالصلیبيللرباطالجزئيالتمزق

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه



كلية الرتبية  الرياضية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دليل الرسائل واالطاريح اجلامعية / جامعة بابل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤٢

رقم
القرص

القسمالكلیةالسنةالشهادةاو االطروحةالرسالةعنوانالطالباسم

المهاراتبعضاداءفيواثرهالنفسياالغترابلخفضارشاديبرنامجفاعلیةحمزةعبیدنضال3145
السلةبكرةللطالباتاالساسیة

/الریاضیةالتربیة2014دكتوراه

للوثبالفنياالداءتعلمفيالتداخلفائقةالوسائطباستخدامتعلیميبرنامجأثرفلحيعليحسن3147
االولىللمرحلةالریاضیةالتربیةكلیةلطالبالمعرفيوالتحصیلالطویل

/الریاضیةالتربیة2014ماجستیر



الفنون الجميلة
)الفنون المسرحية–الفنون التشكيلية  - (التربية الفنية



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرالخصائص الفنیة لرسوم طلبة المرحلة الثانویة ذوي القدرات االبتكاریةحیدر عبد االمیر رشید129
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2003ماجستیرللخط في رسوم الواسطيالخصائص الفنیة والداللیة محسن رضا محسن54

12
مواهب عبد الحمید عبد 

الفنون الجمیلة2003ماجستیرسمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصراهللا
التربیة الفنیة

ایناس مهدي ابراهیم290
طالبات كلیة ممارسة االشغال الیدویة في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2004ماجستیرالتربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2004دكتوراةاللعب في الرسم الحدیثعاد محمود حمادي محمد277

التربیة الفنیةالجمیلةالفنون 2004ماجستیرجمالیة المكان في رسوم االطفال بین الریف والمدینةاسراء حامد علي314

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2004ماجستیرالیة التخیل في الرسم االستشراقياحمد عباس سعید317

322
ایمان خزعل عباس 

الفنون الجمیلة2004ماجستیراشكالیة التأویل لدالالت االشكال الحیوانیة في الرسم العراقي المعاصرمعروف
التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005ماجستیراالبعاد الفكریة والفنیة للمصوغات السومریةرحاب خضیر عبادي146

373
كاظم جبارة سلطان 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005ماجستیراالبعاد التربویة لشخصیة االم في  نصوص مسرح االطفال الحمیري

385
باسم احمد جاسم 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005دكتوراهدراسة تطبیقیة میدانیة -الفن البیئي وآفاقه المستقبلیة في العراق العسماوي 



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

387
سالم حمید رشید عبد 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005ماجستیراألبعاد الوظیفیة والجمالیة في تصمیم   اإلعالن التجاريالحسین الحلي

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرجمالیة البعد الثالث في تصمیم الملصق الجداريبشرى سلمان كاظم402
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2005دكتوراةدالالت الجسد في الرسم الحدیثكامل عبد الحسین خضیر406
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006دكتوراهدالالت الفضاء في دراما الطفلآمنة حبیب حمود ذرب 623

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرإعداد نماذج موسیقیة وتوظیفها في تدریس مادة التمثیل الصامتأكرم علي نصیف جاسم700

الفنیةالتربیة الفنون الجمیلة2006دكتوراهجمالیات الصورة في الفن الحاسوببهاء علي حسین761

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرجمالیات الرسوم الشعبیة لواقعة ألطف أیاد طارق علي 634

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرأثر السلوك االنعزالي في رسوم المراهقات سحر رؤوف سعید 641

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006ماجستیررسوم األطفالتطور استخدام اللون في هند محمد رضا نجم651

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006دكتوراهجدلیة التلقي في الرسم األوربي الحدیثفاطمة لطیف عبد اهللا 656

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرالدالالت القیمیة في رسوم عصر النهضة األوربيتسواهن تكلیف مجید687

877
حیدر عبد االمیر رشید 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007دكتوراهحوار الفنون بین المسیحیة   و االسالمالخزعلي 



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٤٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

آالء علي عبود سعید911
األبعاد المفاهیمیة والجمالیة للدادائیة وانعكاساتها في فن  ما بعد 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیرالحداثة
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیراألبعاد النفسیة في الرسم التعبیري الحدیثفراس محمود محسن921

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیراألبعاد الفكریة والجمالیة   لآلنیة ألخزفیة اإلغریقیةزینب سامي عبد المطلب 928
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007دكتوراهالغائیة والالغائیة  وتطبیقها في الرسم الحدیث نعمةعلي شاكر760

علـي هادي كاظم مبــارك 790
التحریف في رسوم االطفال وعالقته

الفنون الجمیلة2007ماجستیربمفهوم الذات
التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007ماجستیر)٢٠٠٥–١٩٨٠( الرسم العراقي المعاصرالتشظي وتطبیقاته في إیاد محمود حیدر 797

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007دكتوراهاألنساق الفنیة وتحوالتها في الرسم  الحدیث رنا حسین هاتف 901

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2007دكتوراهالعدمیة وانعكاساتها في رسم ما بعد الحداثةمنذر فاضل حسن 975

899
رؤى صادق محمود

العكا م
عالقة الذكاء بالتحصیل 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرفي مادة اإلنشاء التصویري

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008دكتوراهاألبعاد المفاهیمیة  والجمالیة للمهمش في فن ما بعد الحداثةرحـاب  خضـیر عبــادي  941

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالتفكیكیة وتطبیقاتها في فـن مابعد الحداثةحمدیة كاظم روضان956

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالخصائص الفنیة للزخارف اإلسالمیة في الخزف الفاطميرشا اكرم موسى 1073
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیربنیة تصمیم الزخارف اإلسالمیة في الروضة الحیدریة                                                     حاتم رشید بهیـــّة 1105

1113
عامر عبد الرضا عبد 

الحسین 
األبعاد المفاهیمیة والجمالیة للتعبیر

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرفي فن ما بعد الحداثةالبیئي 

969
سهام عبد المنعم عبد 

الفنون الجمیلة2008دكتوراهالعملیات  االدراكیة  وتطبیقها في الرسم الحدیثالحسن 
التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالسمات الفنیة بین رسوم األطفال والفطریینتغلب عبد المولى جلیل 974

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008دكتوراهإشكالیــــة الحریـــــة في الرسم الحدیثسلوى محسن حمید 980

التربیة الفنیةالجمیلةالفنون 2008ماجستیرالمعالجات األسلوبیة والتقنیة في الرسم التكعیبي وأثرها في فنون الحداثةأحمد عباس علي997
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2008دكتوراهأثر التنویم المغناطیسي في أداء التالمیذ في الرسوم التوضیحیةحامد خضیر حسین1011
التربیة الفنیةالجمیلةالفنون 2008ماجستیراألبعاد المعرفیة والجمالیة للمالمح الصوفیة في رسوم مالیفتشحسن هادي عبد الكاظم1069

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالبراجماتیة وانعكاساتها في فن مابعد الحداثة                                       نوار مهدي عبد اهللا 1106

رنا قاسم مهدي 1138
في أنظمة العالمات في المشاهد التصویریة للحباب العراقیة المزخرفة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعصر العباسي

إنعام عیسى كاظم 1199
القیم الجمالیة للتكوینات الزخرفیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرyفي مرقد اإلمام الحمزة 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالفنیةتقویم األهداف التعلیمیة  المقررة في قسم التربیة عمار كاظم مرشد 1221
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرتمثالت الحداثة في فنون ما بعد الحداثة هـدیل هـادي عبد األمیر 1225

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیر)optical artجمالیات التصمیم في الفن البصري  (سهیل نجم عبد 1227
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعراقیةجمالیات التكوینات الزخرفیة في البیوت التراثیةضیاء حمود محمد 1235

1236
بشائر محمد ابراهیم 

حمادي 
جمالیة توظیف عناصر العمارة االسالمیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي األندلس (مسجد قرطبة أنموذجا)

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیراثر الفن االسالمي على رسوم ماتیس ایناس حسین علي عمران 1114

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرسمــات التحدیث في رسوم فـاخـــــر مــحــمـــدمحمد عبید ناصــر حسین 1119

1127
مهدي عبد األمیر 

إسماعیل 
األبعاد االسلوبیة والتقنیة في رسوم 

الفنون الجمیلة2009ماجستیرالتعبیریة التجریدیة 
التربیة الفنیة

انوار صباح عبد الغفار 1161
األبعاد الفكریة والجمالیة 

الفنون الجمیلة2009ماجستیرفي الرسم السوبریالي
التربیة الفنیة

1234
دالیا عبد الستار عبد 

الفنون الجمیلة2009ماجستیرتحوالت األسلوب في رسوم جواد سلیمالمحسن 
التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالخصب وتمثالته في فخار  العراق القدیمعبد الوهاب رزاق عبید 1310

1411
محسن رضا محسن 

الفنون الجمیلة 2010دكتوراهتمثیالت االدارة والیات اشتغالها في فنون ما بعد الحداثةالقزویني 
التربیة الفنیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

كامل عزال حبیب عناد1240
صور معاناة اإلنسان وتمثالتها 

الفنون الجمیلة2010ماجستیرفي الرسم العراقي المعاصر

التربیة الفنیة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیربنیة التصمیم في رسوم ضیاء العزاويازهار كاظم كریم 1250

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرتحوالت الرسوم الشخصیة في الرسم األوربي الحدیثصالح هادي بشن 1274

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیررسوم عصر النهضة اإلیطالیةأثر المعرفة العلمیة فيحیدر جواد كاظم محیاوي 1279
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2010ماجستیراالبعاد الفكریة والفنیة لالداء  التلقائي في الرسم االوربي الحدیثسكینة حسن خایف 1282

1289
عبد الحمزة عبد األمیر 

عبد الحسین
الطبیعة في الفن األوربيتحوالت رسوم 

الفنون الجمیلة2010ماجستیرم) ١٨٩٨–م ١٧٨٩من (
التربیة الفنیة

1376
فاطمة عمران راجي 

الخفاجي
خصائص الرسوم الفنیة وعالقتها بسمات شخصیة الرسام العراقي 

الفنون الجمیلة2010دكتوراهالمعاصر
التربیة الفنیة

1648
حســـن محسن راضي 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرتمثــالت نظریـة التحلیــل النفســي فــي الرسـم السریـالـــي الطائي 
الفنیةالتربیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر االبعاد الوظیفیة والجمالیة للتكوینات الخطیة في العمارة االسالمیةنورس عدي علي 1769

1781
زهراء مظهر مضحي 

عزاوي السالمي
أثر برنامج تعلیمي لمادة التصمیم الداخلي في تنمیة التفكیر أالبتكاري 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرجامعة بابل –لدى طالبات كلیة الفنون الجمیلة 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2185
محمد كاظم محمد 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیروتمثُّالُتها في الرَّسِم الِعراقي الُمعاصِر الُمفارقُة رمضان الخفاجي 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرخصائص رسوم المراهقین المرتبطة بنصفي الدماغنجوان ملكي ناجي2301

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهاإلسالمیةالروحي والوظیفي في الزخرفة اثمار حمید كریم الكلكاوي2312

2396
إیهاب عبد الرزاق یوسف 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیردالالت األشكال النباتیة في الرسم العراقي المعاصرالخفاجي
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرمظاهر السرعة المعرفیة في رسوم اطفال الروضةبراق هالل جاسم2404

2436
قاسم جرو طعیس 

المعموري
اثر ممارسة النشاط الفني في السلوك العدواني لدى 
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالسجناء  في مراكز التاهیل االصالحي في العراق

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیراالطیان العراقیةانتاج خزف بركاني وتطبیقه على منذر محمد سلیمان2484

2504
مهدي عبد االمیر 

اسماعیل
مالمح الخطاب الفكري لدى میشیل فوكو وتمثالته في فنون ما بعد 

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالحداثة
التشكلیلیة في كلیة الفنون الجمیلة بناء االهداف التعلیمیةلقسم الفنون هادي عباس محیف2789

جامعة بابل
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرمظاهر العنف في الفن التشكیلي المعاصرنشوان علي مهدي2873
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

األصول الرمزیة في رسومحیدر صاحب جبار2913
پول گوگان

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهفنون ما بعد الحداثة وتمثالتها في التشكیل العراقي المعاصرتحریر علي حسین2925

بنیة التشكیل الفني ودالالته الشكال الكفوف في متحف العتبة العباسیة امیر احمد غازي3063
المقدسة

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهاشكالیة المنهج في النقد التشكیاي العراقي المعاصربهاء لعیبي سوادي2791

التربیة الفنیة الجمیلةالفنون 2008ماجستیرالتحوالت االسلوبیة في رسوم  بیكاسو  بین  الذاتي والموضوعيحمزة عالوي مسربت977

اسراء حامد علي1957
تصمیم برنامج العداد مدرسي التربیة الفنیة في المدارس الثانویة وفقا 

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012دكتوراهلنظریة هیلداتابا

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012ماجستیراالبعاد الفكریة والجمالیة في المدرسة الواقعیة االوربیةنور حسین حبیب1958

عالء حسین عبیس1986
االبعاد الجمالیة للمظاهر المعماریة االسالمیة في المشاهد لذات القباب 

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالمحروطة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالحلم  في الـرسم األوروبي الحدیثود عــامـر نعـــــمـة شـــــبر2051

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالحق والخیر في الرسم المسیحيمیساء حافظ علیوي2060

إیناس نجاح محمد2095
جمالیة التكرار في التكوینات

التربیة الفنیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالزخرفیة اإلسالمیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002دكتوراةاشكالیة المطلق في الرسم الحدیثمحمد حسنفاخر 22

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیراشكالیة الجمیل في الرسم االوربي الحدیثغسق حسن مسلم96

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرتوظیف الحرف العربي في الخزف العراقي المعاصرابتسام ناجي كاظم علي99

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرالفطریة في الرسم العراقي المعاصرایمان عامر نعمة شبر100

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرالعوامل العقلیة لالبداع واثرها في التصویر العراقي المعاصرحامد خضیر حسین124

161
سهاد عبد المنعم عبد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرخصائص رسوم االطفال وعالقتها بالذكاءالمحسن شعابث
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القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

رنا حسین هاتف229
جمالیات توظیف الحرف العربي في الرسم العراقي المعاصر جمیل 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2002ماجستیرحمودي /انموذجیا

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2003ماجستیرموضوعیة االسر في النص الرضي العراقيعبد الحمید شاكر57

75
مجید حمید حسون 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2003دكتوراةالزمن في رسوم یحیى بن محمود الواسطيخضیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2003دكتوراةفي الرسم الحدیثالحدس وتطبیقاتهعلي مهدي ماجد84

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2003دكتوراةالمفاهیم الفكریة والجمالیة لتوظیف الخامات في فن مابعد الحداثةثائر سامي هاشم104

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2003ماجستیرجمالیات الشكل والمضمون في رسوم عالء بشیرفاطمه عبد اهللا عمران153

252
عادل عبد المنعم عبد 

المحسن
جمالیات التباین ودورها في اظهار االبهام الحركي في الملصق 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2004ماجستیرالمعاصر

علي عبد الكریم رضا260
من طلبة جامعة خصائص رسوم ذوي االفكار العقالنیة والالعقالنیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2004ماجستیردیالى
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2004ماجستیرالعالماتیة في رسوم محمد مهر الدینماهر كامل نافع فرحان287

301
ریاض هالل مطلك 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2004دكتوراهبنائیة الشكل الخالص في الرسم التجریدي الحدیثالدلیمي

زیدان نعمة325
االبعاد الفكریة والجمالیة في الفن العراقي القدیم وانعكاساتها على 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2004ماجستیرالنحت العراقي الحدیث

علي كریم268
العراقیة اثر السمات الفنیة لفخاریات العراق القدیم في االعمال الخزفیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالمعاصرة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیراألبعاد الفكریة و الجمالیة في تصامیم أعالم الدول اإلسالمیةزینب عامر نعمة شبر361

368
لمیاء عبد الكاظم خادم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرفي الملصق المعاصرالقیم الجمالیة للجذب البصري الفتالوي

371
هاجر عباس محمد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالقیم التربویة في مسرحیات قاسم محمدالخفاجي

384
جواد عبد الكاظم فرحان 

الفنون التشكیلیةالجمیلةالفنون 2005دكتوراهالظاهراتیة في الرسم الحدیث الزیدي

علي حسین خلف386
تقویم االبعاد الجمالیة والداللیة في تصمیم العالقات التجاریة للقنوات 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالتلفازیة الفضائیة العربیة
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

392
خضیر جاسم راشد 

المعموري
األزیاء التراثیة للمرأة القیم الجمالیة لتصامیم الوحدات الزخرفیة في 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالعراقیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالمرئي والالمرئي وتحقیق الجمال في الملصق العراقي المعاصرشروق عامر هاشم414
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرالخلود في الفن المصري القدیمالمرجعیات الفكریة والعقائدیة لفكرة علي عطیه موسى444
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرمفهوم االیقاع اللوني وتطبیقاته في رسومات كاندنسكيمحمود شاكر نعمه شبر486

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیرفاعلیة المادة في النحت العربي الحدیثرباح علي حسین487

منال خضر عبیس492
الرؤیة الجمالیة للرموز المصورة في الحضارتین السومریة والیمنیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2005ماجستیر-دراسة مقارنة- القدیمة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006دكتوراةجمالیات التصمیم في رسوم مابعد الحداثةمحمد علي علوان عباس491

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006دكتوراهجدلیة المرئي والالمرئي في الفن اإلسالميشوقي مصطفى علي 530

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرجمالیات التجنیس في الخزف العراقي المعاصرتراث امین عباس531
سامر532 الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرالحرارة وتطبیقاته على األطیان الحمراءئ أنتاج زجاج  الرماد واطاحمد حمزة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006دكتوراةسیمیائیة التصمصم الزخرفي االسالمي على البالط المزججصفا لطفي عبد االمیر544

553
عبد الكریم جاسم محمد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیراألبعاد الفكریة والجمالیة للدالالت السریالیة في الرسم العراقي المعاصرعبید 
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرالعراقي المعاصر سمات الحداثة في الخزفرباب سلمان كاظم 621

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرتحول العالمات في الخزف العراقي المعاصر وآلیة اشتغالهاإینـاس مالك عبد اهللا 625

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006ماجستیرهـ) في كتابه )المقتضب٢٨٥التعلیل النحوي عند المبرد (ت نهى عباس جواد 636

حنتوشمحمد عباس 673
السمات الجمالیة للتشكیالت الجسدیة في 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2006دكتوراهالعرض المسرحي العراقي المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2007ماجستیرجمالیات االشكال التراثیة في الرسم العراقي المعاصرشیماء حلیم ناجي924

حازم عبودي كریم 961
جمالیات االعمال  الفخاریة النحتیة في حضارتي العراق ومصر  

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2007ماجستیرالقدیمتین

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالتغریب في الخزف العراقي المعاصرأطیاف علي نجم 958

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالحرف في فن ما بعد الحداثةاألبعاد الجمالیة لتوظیف عوني هادي عبود 965

صبا علي حسن 978
جمالیة التشكیل الفني ألسطورة جلجامش في طبعات األختام العراقیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالقدیمة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالفن الرقميجدل التقنیة في جمالیة نمیــر عمــاد صــاحـب1014

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرتصامیم المشاهد التصویریة في الخزف اإلسالميحسنین عبد األمیر رشید 1063
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالدالالت الرمزیة لألعمال الفخاریة في العراق القدیممنذرمحمد سلیمان الجلبي 1081

علي حسین حلف1110
أنظمة العالمات في رسوم بول كلي

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیردور البیئة في تنوع أنماط فخار العراق القدیمحسام صباح جرد 1084

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2008ماجستیرالخصائص الفنیة للزخارف اإلسالمیة في الخزف الفاطميرشا اكرم موسى 1173

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالنمذجة وأثرها في تطویر المهارات التمثیلیةوسام أحمد شهاب 1064

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیراللونیة في الخزف العراقي المعاصرالمعالجات نبیل مع اهللا راضي 1145

حاتم عباس بصیلة1159
دالالت الحب في الفن التشكیلي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعراقي المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالمعالجات البنائیة لفن البوب آرتزهراء هادي كاظم 1167

رنــــا قـــاسم مهــــدي  1238
للحباب العراقیة المزخرفة في العالمات في المشاهد التصویریة أنظمة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرالعصر العباسي

سامر قحطان سلمان 1257
تقویم واقع النقد التشكیلي المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2009ماجستیرفي العراق
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القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1463
هدى عبد الحسین جبار 

العباس
سلوب في إلالتكرار وعالقته با

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالخزف العراقي المعاصر

1495
ایاد عبد الكاظم طارش 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیردالالت الجسد في رسوم ما بعد الحداثة الشیباني 

1403
شیماء حمزة ردیف 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالكتل السالبة وفاعلّیتها في الخزف العراقي المعاصرالخفاجي

فؤاد جواد حبیب الساعدي1409
الفني في تصـامیم األشـكال البصریة في األضرحة جمالیات التكوین 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالشریفة في مدینة الكوفة

1413
انوار علي علوان عباس 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیراألنظمة التصمیمیة للفنون الزخرفیة في المساجد اإلسالمیة  القره غولي 

1415
تراث أمین عباس 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهنظام االختالف في الخزف المعاصرالخفاجي

1417
علي عطیة موسى 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهالثابت والمتحول في الفن المصري القدیمالسعدي 

زینب رضا كاظم الجبوري1419
جمالیات تنوع التكوینات الزخرفیة الداخلیة في العتبات المقدسة (العراق 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2010ماجستیروسوریا انموذجا)



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٥٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1429
نیران نجاح عبد الرزاق 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرسمات الطفولة في الرسم األوربي الحدیث  الشمري 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010دكتوراهاالنزیاح وتمثالته في الرسم األوربي الحدیثدالل حمزة محمد الطائي1448

1449
خولة عبد الرزاق عبد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرجمالیات التصمیم الزخرفي في الشناشیل العراقیة والمشربیات المصریةالوهاب 
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرجمالیات العتمة في الخزف العراقي المعاصرخالد جبار اسود العبیدي1545

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2010ماجستیرالقیم الجمالیة والنفعیة في لمدرسة الباوهاوس زینا ضیاء شوكت 1304

1533
مصطفى جواد كاظم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرصورة اإلله في األلواح الفخاریة العراقیة القدیمة الحسناوي 

1487
عبد الكریم عبد الحسین 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهجدلیة التشخیص والتجرید في التصویر االسالميالدباج

1566
حازم جساب محمد علي 

الفتالوي
( قصور الحمراء في جمالیة التصمیم الزخرفي األندلسي
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرغرناطة إنموذجًا ) 

1583
مازن هادي لطیف 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمالمح الوجودیة في الرسم العراقي الحدیثالمعموري
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهالزمن في الفن التشكیلي العراقي القدیممیري مزعل العابديرنا 1585
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1586
عباس تركي محسین 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالتناص بین رسوم الواسطي والفن العراقي القدیم المنصوري 

1587
فاطمة عبداهللا عمران 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهاألبعاد الفكریة والبنائیة للمنظور في الرسم األوربيالمعموري

1593
كریم محسن علي سمیر 

الكعبي
تحوالت صورة المرأة في الرسم األوربي الحدیث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرأنموذجاً - بابلو بیكاسو–

1598
عادل عبد المنعم عبد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهالمنظومة التخیلیة في بنیة الخطاب  التشكیلي ما بعد الحداثيالمحسن شعابث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرتوظیف الدالالت الدینیة في الرسم العراقي المعاصرهدى طالب طراد النداوي1635

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرجمالیات القبحفي نتاجات فن ما بعد الحداثةسندس محمدعبد االمیر1641

1680
علي غضبان سكر علي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرالمفردات الدینیة وتمّثالتها في الخزف العراقي المعاصرألحسناوي

1681
خلیل أحمد آل مشتاق

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرتطویر االشكال الحیوانیة في رسوم االطفالهزیم

1697
حسین هاشم عبد الواحد 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرالتحوالت الفكریة لموضوعات الفخار النحتي في العراق القدیمالیاسري 



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1717
اسعد جواد عبد مسلم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرالتعبیریة التجریدیة و انعكاساتها على الخزف العراقي المعاصر الشباني 

منى خضر عباس الطائي1743
االستجابة الجمالیة وعالقتها بسمات 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرشخصیة المتلقي

1745
محمد علي اجحالي محمد 

الكرعاوي
سمات الرسم العراقي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهفي المهجر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمرموزات الشعبیة في رسوم حسن عبد علوان أسعد یحیى مسلم الدجیلي 1779
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرتحوالت المضمون في الرسم األوربي الحدیثیسرى صفاء فاهم مرجان1780

1789
لهیب جمیل إبراهیم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرسمات اإلبداع في منحوتات مارینو مارینيالكبیسي  
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالعراقي المعاصرالسمات التكعیبیة في الرسم عبد األمیر خزعل حسن1803

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011دكتوراهبنیة السرد في الرسم األوروبي الحدیثایمان عامر نعمه شبر 1844

1665
وئام سامي عبد الكریم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرجمالیات التحلیل والتركیب في رسوم سیزانالحیدري
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهاألنظمة العالمیة وآلیات اشتغالها في الرسم الحدیث ماهر كامل نافع الناصري1604
التشكیلیةالفنون الفنون الجمیلة2011دكتوراهتمثالت الموت في الرسم الحدیثغسق حسن مسلم الكعبي1610
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1616
بركات عباس سعید 

الكّواز
األبعاد المفاهیمّیة والجمالّیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرلإلستهالك في فن ما بعد الحداثة
الفنون التشكیلیةالجمیلةالفنون 2011ماجستیراالرادي والالارادي في االداء الفني للرسم السریالي االوربي الحدیثوصال حمزة علي1630

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمقاربات المضامینیة في موضوعات الفخار الرافدیني والفارسيعمار عبد الكاظم مهدي1922

قاسم جلیل مهدي 1824
االبعاد المفاهیمیة والجمالیة للتصوف وتجلیاته في الرسم العراقي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیرالمعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2011ماجستیرالخیال في الرسم العراقي المعاصرخولة علي عبد اهللا1825

حازم عبودي كریم 1878
َدالالت أشكاِل الَمنحوتات الَفخارَیة  في الَعصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011دكتوراهق.م)١٥٩٥ـ- ٢٠٠٤(البابلي القدیم

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر المقدس في منحوتات العراق القدیممحمد علوان كاظم 1755

1763
فاضل عباس نعیم 

التشكیلیةالفنون الفنون الجمیلة2011ماجستیر االضرار التي تصیب اللوحة الزیتیة العراقیة وطرائق صیانتهاالدعمي 

1765
باسم كاظم حسون 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2011ماجستیر االبعاد الرمزیة في الرسم االوربي الحدیثالخیكاني

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهالسمات الجمالیة لفن اإلیقونةسالم حمید رشید الحلي2016



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرتحوالت االسلوب في رسوم علي النجارعالء الدین محمد كاظم1924

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرتحویر األشكال المنفذة على خزف العصر اإلسالميایهاب منعم جلیل1925

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجسدیااألبعاد النفسیة في رسوم األطفال المعاقین احمد نور كاظم1934

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراثر دراسة الفن في تنمیة االستجابة الجمالیة لدى طلبة جامعة بابلعقیل مسلم مجبل1942

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرسمات الشكل والمضمون في رسوم ابرایم العبدليالزهراء صالح عباس1982

2064
أفراح مالك محسن 

الفالحي
خصائص الزخارف اإلسالمیة في المساجد التركیة      

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر(آیا صوفیا إنموذًجا)

2067
حسین خیري تومان 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعراقیة القدیمةأنظمة الشكل في المنحوتات الفخاریة األسدي

2097
علي مجید حمید حسون 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالتزامن في الرسم التكعیبيالخفاجي

اطیاف علي نجم الخفاجي2132
إشكالیة الهویة في الخزف

الفنون التشكیلیةالجمیلةالفنون 2012دكتوراهالعراقي المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهالخطاب وتمثالته في الفن البیئي الغربي كوثر عبد الصاحب كاظم 2140
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

رشید حمید رشید الخزاعي2171

جمالیات التشكیل الفني في الخزف 
العراقي واإلیراني المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر( دراسة مقارنة)

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهمالمح التراجیدیا في الرسم التعبیري الحدیثرؤى حسین عباس علي2173

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات التصمیم في رسوم رافع الناصريرند فاخر محمد الربیعي2174

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهمشاهد الحرب في الرسم االوربي الحدیثومیض سمیر هادي2182

سؤدد عبد الغني شیاع2183
جامعة - تطورمهارات التخطیط واأللوان لدى طلبة كلیة الفنون الجمیلة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهبابل 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2012ماجستیرجمالیة الرمز الطوطمي في الفن األمریكي المعاصرعلي مجید الرفیعيهندباد2184

2193
فزارة  كاظم  كریم  

ْسم   العراقــّي  الُمعــــــاِصرطرخان الفنون التشكیلیةالفنون الجـمیلة2012ماجستیراألبعـــاُد   الجمــــالیة   للوصِف   في   الرَّ

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2012ماجستیرجدلیة اإلتباع واإلبداع في حركة الرسم العربي المعاصرسعد جلیل جاسم النفاخ2196

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیربنیة المتخیل في الخزف المعاصرحیدر رؤوف سعید 2204

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراالبعاد الجمالیة والنفسیة للتغریب في الرسم العربي الحدیث ناجيشیماء حلیم 2214
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالعولمة وتمثالتها في فن مابعد الحداثةإیاد محمود حیدر الشبلي2221

غفران2242 الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمشاهد الطقوسیة على فخار العراق القدیمتمثالترزاق كاظم

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة 2012ماجستیرالدالالت التعبیریة في النحت الخزفي العراقي المعاصر نور هاني جزر الشمري 2253

2277
أنــسـام عــباس عــبیـد 

الــبكـري
جمالیة التنوع التقني في الزخارف اإلسالمیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهمرقد السیدة خولة بنت الحسین (ع) في لبنان أنموذجاً 

2278
زین العابدین عبد الرزاق 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیـــــــــات األســــــلوب في رســــــــوم خـــــوان میــــــروصالح الشمري

2294
علي صالح فالح 

السلطاني
اھاستخدام تقنیات حرق متنوعة ومتغیرات

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرعلى السطح الخزفي

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات الحركة في الرسم الرومانتیكيسماهر محسن طراد2297

2300
سارة فالح حسن علوان 

القره غولي
األبعاد الفكریة والوظیفیة للتصامیم الزخرفیة في مخطوطات دار 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالروضة العلویة المقدسة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2304
عبداالمیر رزاق مغیر 

العویدي
وأثره في التحصیل الدراسي واقع التربیة الفنیة في المدارس الثانویة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرلطلبتها

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرانسجام المتضادات في الرسم العربي المعاصرمحمد عباس فاضل كاظم2311

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیربنیة التجرید لإلنشاء التصویري على اآلنیة العراقیة القدیمة بان سعدي الیاسین2323

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراالبعاد الجمالیة لمعالجة الكتل في الخزف المعاصربهادر كاظم هاشم2733

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیراالجتماعیة في الرسم االوربي الحدیثالمالمح ورقاء كاظم حمید2734

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرمالمح الفكر الفلسفي االغریقي في الرسم االوربي الحدیثاحمد علي كاظم2736

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات التكوینات الزخرفیة للمخطوطات القرانیة في العراقسامرة فاضل محمد1953

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرإمكانیة إنتاج مخاریط حراریة باستخدام خامات عراقیةسالم احمد حمزة1972
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالمركبة في الرسم العراقي المعاصراالشكال محمد عبد الوصي حسین1975

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالتنوع االسلوبي في فن الكرافیك لعراقي المعاصرابتسام محمد عبد الجبار1976
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرالبنى الهندسیة في الخزف العراقي المعاصر                                           تمثالترائد جمیل جیاد العابدي1992

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرسمات الحداثة في الرسم العربي المعاصرجاسم حمزة صایل2033
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

محمد احمد حسن2037
جمالیات الواقعیة السحریة في رسوم ما بعد الحداثة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

اخالص عبدالرضا موسى        2038
تكراریة الشكل في رسوم ما بعد الحداثة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

تسواهن تكلیف مجید   2046
والغیاب  في الرسم األوربي الحدیثجدلیة الحضور 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراه 

قاسم وحید حسن 2073
جمالیات التخطیط لرسامي الحداثة األوربیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات الفوتوغراف في الرسم االنطباعيعلي اسماعیل سبتي2082

غفران عبداالمیر مسعر 2084
أثر دراسة الفن في التوافق االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

سامر احمد حمزة الكرادي2107
تقنیة التلوین بإضافة تراكیب من اكاسید شائعة في زجاج الخزف

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر

حسام صباح جرد2123
بنیة الفكر االجتماعي وتمثالته

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012دكتوراهفي الفن العراقي القدیم

حسن هادي حسن1920
جمالیات التكوینات الزخرفیة للمحاریب االسالمیة في العراق

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2012ماجستیر
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهالتمثالت المعرفیة لما بعد الكولونیالیه في النص المسرحيعامر حامد محمد حسن 2308
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهاشكالیة الهویة في الفن االسالمياحمد عباس سعید 2309

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیردالالت الرأس البشري في حركة النحت العربي الحدیثعلي عبداهللا عبود الكناني2313

2352
حسین علي محمد 

الخفاجي
جمالیات البیئة الطبیعیة المنفذة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهعلى الخزفیات االسالمیة

زید عامر مكلف2395
نظام التباین في تشكیل الخزف المصري المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

ضیاء عبداألمیر صالح 2424
الرمز وتمثالته في رسوم مـارك شـاجال

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه

میساء سلیم عبد الواحد 2427
وفاعلیة النسق البنائي للتكوین في الخزف االسالميالحركة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه

2428
منال خضر عبیس 

العبیدي
حقیقة الروح والنفس في القرآن الكریم وتمثالتهما في الفن اإلسالمي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه

2429
إبراهیم إیناس مهدي 
الصفار

صورة اإلله في الفنون الرافدینیة والهندیة  
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیردراسة مقارنة 

حمدیة كاظم روضان 2430
جدلیة العالقة بین الفن والدین في أوربا

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرجمالیة الوحدات الزخرفیة في المسجد األقصىالربیعياسراء إبراهیم فلیح 2434
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٦٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

رباح علي حسین2445
التجنیس بین العمارة العضویة والنحت الحدیث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

سوسن هاشم غضبان2447
البصري المعاصرثنائیة الجمال والوظیفة في الخطاب

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

حیدر عبد اآلله عباس2448
العناصر البنائیة في الرسم العراقي الحدیث

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

وسام عبد الكریم جاسم2453
إمكانیة استخدام مادة النفتالین في اختزال زجاج الخزف

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیردالالت الحركة للمشاهد التصویریة في فخار العراق القدیم زید عباس دیكان2466

التشكیلیةالفنون الفنون الجمیلة2013ماجستیراالبعاد الجمالیة في رسوم رامبرانتعلي امین سامي2503

یوسف عبد زید كاظم 2509

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

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

اكرم یوسف ناصر2513
في فون ما بعد الحداثةمالمح السیریالیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراهسمات الحداثة في فن الكرافیك االوربيبشیر احمد جعفر2591
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

رویدة عبد الرزاق2597
السمات الجمالیة في رسوم بشیر مهدي

الفنون التشكیلیةالجمیلةالفنون 2013ماجستیر

عقیل حسین جاسم 2599
السمات النحتیة في العمارة التفكیكیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

حسین قیس نجم2600
فاعـلیة الفـضـاء في منحـوتـات هنـري مـــور

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

2617
اشراق وهاب إبراهیم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیربنیة التشریح الفني للهیئة البشریة  في النحت العربي  الهاشمي 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالسلطة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصرفراس محمد لهمود2642

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیراالبعاد الفكریة للكلي والجزیئي في نحت ما بعد الحداثةرزاقلمیاء وهاب 2644

2653
حسنین عبد األمیر رشید 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرانتاج زجاج السیالدون باستخدام االطیان المحلیةالخزعلي

نصیر جواد موسى2667
االنساق البنائیة لالشكال المنفذة على الخزف االسالميتنوع 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

عدنان حامد علوان2668
مرجعیات االشكال المنفذة في الخزف العثماني

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیروتمثالتها في الفن االسالميالمنظومة القیمیة ایمان حزعل عباس2669

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرحفریات المعرفة في حفریات العراق القدیمزینب سامي عبد المطلب2670

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرفي فنون ما بعد الحداثةاالنساق البنائیة في المدرسة التكعبیة وتمثالتهااحمد عباس علي2671

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرمظاهر االغتراب في رسوم فان كوحاسراء قحطان جاسم2673

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرجمالیات الكتابة السومریة الصوریة في الرسم العراقي المعاصرفیلق فتحي محمد علي2674

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتنوع اإلنشائي لموضوعات األلواح الفخاریة في العراق القدیماحمد خضیرعباس2675
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

علي جرد كاظم2682
قواعد موضوعات فن السلطة المنفذة على فحاریات العراق القدیم

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

محمد شاكر علي2687
امكانیة استحدام مادة االسمنت في انتاج زجاج الخزف

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالتنوع االسلوبي في ة االربعةشبیب عیدان شبیب2694

مها فؤاد محمد2703
جمالیات الوحدات  الهندسیة المنفذة على   مفردات العمارة العربیة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیراإلسالمیة

التشكیلیةالفنونالفنون الجمیلة2013ماجستیرجماِلیات  التجرید  في  اَألشكال  البصریة  ألبواب محمد غني حكمتعبد الكریم شاكر نعمه2704

ثامر عبید كاظم2705

بناء دلیل لتدریس الَعروض في ضوء الصعوبات اّلتي تواجه الطلبة 
والتدریسیین في كلیات التربیة األساسیة في جامعات الفرات األوسط

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

علي احمد عمران2708
النهضة االوربیةجمالیات صورة ادم وحواء في رسوم عصر 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیرالمنظومة التخیلیة في رسومات یحیى بن محمود الواسطيمروة نزار یوسف2729

ابتسام ناجي كاظم2730
التداولیة في الخزف العراقي المعاصر

الفنون التشكیلیةالجمیلةالفنون2013ماجستیر

ریام صالح عباس2740
المعتقد الدیني وتمثالته في منحوتات عصر النهضة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

حنان رضا حمودي2748
التباین االسلوبي في الكرافیك العربي المعاصر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

محسن عالوي سالم2750
داللة الشكل الحیواني في االختام االسطوانیة االكدیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر

روى صادق محمود 2760
بناء وتقنین مقیاس التفضیل الجمالي لطلبة كلیات الفنون الجمیلة 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013دكتوراه

محمد كاظمتماضر 2763
التمثالت االسطوریة في النحت االغریقي القدیم

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2013ماجستیر
عالقة ذكاء طلبة كلیة الفنون الجمیلة بتفضیلهم الجمالي لنماذج من خالد حسن عباس2861

الرسم االوربي الحدیث
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرالخصائص النفسیة في رسوم اطفال التوحدحیدر عبد الكریم 2880
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٤

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون الجمیلة2014ماجستیرخصائص صورة الجنس اآلخر في رسوم المراهقینسهام عبادة حسین2865
الفنون التشكیلیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهوالفنیة لفخاریات الحضارة الفینیقیةالمرجعیات الفكریة اوراس جبار البدران2970
جمالیات التشكیل النحتي  في الحضارة النبطیةسامر حسام علي2971

( البتراء أنموذجا )
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
بالقدرات االبداعیة لدى طلبة كلیة الفنون التفضیل الجمالي وعالقته لمى صالخ احمد3089

جامعة بابل-الجمیلة
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون الجمیلة2014ماجستیربنیة التكرار في المنمنمات المسیحیة واإلسالمیة  (دراسة مقارنة)رفیف موسى عباس2938

الفنون التشكیلیة
الفنون الجمیلة2014ماجستیرالتاویل في التشكیل النحتي لجان هانس اربطیف محمد نجم2979

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیردالالت المكان في الرسومات المنفذة على الخزف اإلسالميثائر حاتم هاتف3094
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٥

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

القیم الخالفیة في الخزف زید محمد رحیم3004
العراقي المعاصر 

الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرجمالیات التجمیع في الخزف المعاصررواء ثابت منادي3092
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهالحقیقة والوهم في الرسم االوربي المعاصرمحمود شاكر نعمة3003
منى یونس عبد الجبار 3005

الثور في النحت العراقي المعاصرالبنیة التشكیلیة لشكل
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة

فؤاد یعقوب یوسف2770
البنى المجاورة في تشكیل ما بعد الحداثة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر
الفنون الجمیلة2014دكتوراهالمادیة التاریخیة وانعاكاساتها على الرسم االشتراكيزهراء هادي كاظم2776

الفنون التشكیلیة
االبعاد الجمالیة والنفسیة في رسوم غویا واثرها في الرسم االوربي محمد شنو عطیة2787

الحدیث
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرفاعلیة اللون في الخزف العربي المعاصرفراس حسن حلیم2788
الفنون الجمیلة2014ماجستیردالالت االشكال االسطوریة المنفذة على الخزف االفریقيوعد محمد حسوني2790

الفنون التشكیلیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون الجمیلة2014ماجستیرتصامیم الخزف العراقي المعاصرتراكیب المستویات فيعادل عامر سلمان2794
الفنون التشكیلیة

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرالنزعة العقلیة في الرسم االوربي االحدیثزینا سالم یوسف2796
السلیمانیة الزخرفة العضویة المنفذة على البالط المزجج بین جامع ایمان شاكر كاظم2799

والعتبة الحسینیة
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون الجمیلة2014ماجستیرحركة الكتلة ودالالتها في النصب التذكاریة الحدیثةریام رباح علي2817

الفنون التشكیلیة
تمثالت الفن البدائي في علي حسین كاظم2845

النحت الحدیث 
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
عبد الرحیم مجید 2846

اسماعیل
الفنون الجمیلة2014ماجستیراالساطیر االغریقیة وتمثالتها في الرسم االوربي

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرالمعالجات النحتیة في أعمال  الخزافات اإلیرانیاتزهراء قاسم جابر2858
النزعــــة الشعبیـــــة وتمثالتـــــهایاسین علي ظاهر2886

في رسوم نجیب یونس
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

باسم مولى 2937
جعفر فندي

الفنون الجمیلة2014ماجستیرمظاهر الیتم في رسوم األطفال

الفنون التشكیلیة
توظیف االشكال الفنیة الشعبیة للتمائم واالحجبة في الفن التشكیلي نادیة عباس عبد اهللا3046

العراقي المعاصر
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیة
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیرجدلیة الحرب والسالم في الفن العراقي القدیمریاض كریم هاشم 3047
الفنون الجمیلة2014ماجستیرالتبادلیة بین االسطوري والدیني في رسوم عصر النهضةیوسف حسون صالح3144

الفنون التشكیلیة
الوان خلیف محمود 2866

الجبوري
جــدل الوعي والالوعي في 

الرسم األوربي الحدیث
الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة2014دكتوراهجمالیات التناصر بین مدارس التصویر االسالميالكاظمحسن هادي عبد2903

2175
حسین عباس جاسم 

الفنون التشكیلیةالفنون الجمیلة دكتوراهالتغریب في الرسم العربي المعاصرالبوشي الشمري
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون التشكیلیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرالمراهقینعالقة القلق بخصائص رسوم حسن جاسم حسن1810

عبد الرحیم عبادي1811
توظیف المنظور في تطویر المهارة الفنیة في مادة التخطیط لدى طلبة 

الفنون التشكیلیة الفنون الجمیلة2011ماجستیركلیة الفنون الجمیلة 

الفنون التشكیلیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرفي رسوم سالم الدباغالمعالجات التجریدیة للشكل سما فالح عسكر2260

الفنون التشكیلیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات السرد في التصویر اإلسالميفرح علي عبد الرزاق2286

2284
رب ھاحمد كریم ك
الفنون التشكیلیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرتمثالت الفكر اإلنساني في رسوم عصر النهضةالگریطي

احمد محمد عبد االمیر132
- المالمح الفكریة والفنیة لمسرح مابعد الحرب في العراق 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2002ماجستیر- ٢٠٠٠_١٩٩١

حمید عبد اهللا علوان135
تصمیم وتطبیق وحدة تعلیمیة نمطیة في مادة الماكیاج المسرحي لطلبة 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2002ماجستیركلیة التربیة الفنیة جامعة بابل

محمد فضیل شناوه190
اداء الممثل في االسالیب االخراجیة الحدیثة وتطبیقاته في العروض 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2002ماجستیرالمسرحیة العراقیة
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٧٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

فارس شرهان شعالن83
توظیف المضامین التعلیمیة والتربویة لمسرح بیرغین في المسرح 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2003ماجستیرالعراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2003ماجستیرواقع المسرح المدرسي في العراق وسبل النهوض بهایفان علي هادي بیرم114

122
محمد حسین محمد حبیب 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2003دكتوراة- نماذج مختارة-ظاهرة االنتظار في العرض المسرحي العراقي مجید

نورس محمد غازي179
تحلیل عناصر البناء الدرامي للمسرحیات المقتبسة عن اسطورة الملك 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2003ماجستیراودیب

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2004ماجستیرتوظیف المجامیع في العرض المسرحي العراقيحسینوسن عبد االمیر 283

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2004دكتوراةمفهوم الخیال في المسرح المعاصرعلي محمد هادي285

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2004دكتوراةتأویل الزي في العرض المسرحي العراقيحیدر جواد كاظم289

قاسم كاظم صكبان323
التوظیف اللفظي والداللي للصوت وااللقاء في خطاب العرض 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2004ماجستیرالمسرحي العراقي
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

346
شوكت عبد الكریم مهدي 

البیاتي
التوظیف المیثولوجي في العرض المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2005دكتوراه

ادیب علوان كاظم412
البناء الفكري والدرامي في مسرحیات فؤاد التكركي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2005ماجستیر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2005دكتوراةالشعریة في تكامل العرض المسرحي العراقياسماء شاكر نعمة496

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2006ماجستیرالرحلة في النص المسرحي العراقيزینة كفاح علي محمد 613

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2006دكتوراهالقـلــق في أداء الممثل المسرحي العراقيمحمد فضیل شناوة640

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2007ماجستیرالعراقيالرمز والترمیز في النص المسرحينداء حاتم خضر762

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2007ماجستیرموضوع الحب في النص المسرحي العراقيأمیر هشام عبد العباس802

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2007دكتوراهبنیة الحلم في النص المسرحي العراقيإیاد كاظم طه 833

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2007ماجستیرالسمات الشخصیة للممثل المسرحي العراقي وعالقتها بالدورعباس حاكم حسین 836

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2007ماجستیرالعنوان ودالالته في النص المسرحي العراقيعلي رضا حسین  890
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

878
حامد  محمد عامر 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2008ماجستیرالذات اإلنسانیة وتحوالتها في العرض المسرحي العراقيالربیعي

925
سمیر ورد حنتوش 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2008ماجستیرتأثیر المرجعیات الفكریة واالجتماعیة على نصوص إبسن المسرحیة الجبوري 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2008دكتوراهالظواهر االجتماعیة في النص المسرحي الحليعالء جبار مشكور1009

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2008ماجستیرالمضامین الفكریة في نصوص داریو فو المسرحیة وضاح عبد علي عباس 1021

1052
فاطمة عبد العزیز عبد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2008ماجستیرابعاد شخصیة المراة في مسرحیات اوغست سترندبرغ الرسول

نجالء عطیه جرد حسین1132
مـالمـح الـتـصـوف فـي الـنـص 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرالمسـرحي الـعـراقـي

احمد محسن كا مل 1136
جمالیات التنكر 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرمسرحیات شكسبیرفي 
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

اسیل عبد الخالق محمد 1149
المضامین الفكریة والتربویة في مسرحیات

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرشكسبیر الكومیدیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرالموت في مسرحیات البیر كاموعامر محمد حسین سلمان1151

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرمورفولوجیا الحكایة الخرافیة في النص المسرحي العراقيمحمد محیي عناد1178

احمد محمد عبد األمیر1179
الدالالت المعرفیة والجمالیة لإلیماءة في التمثیل الصامت

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009دكتوراهأنموذجًا "" المسرح العراقي 

شاكر عبد العظیم جعفر 1216
تمثالت مابعد الحداثة في نصوص خزعل الماجدي المسرحیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیر

سامي محبس حسن 1222

سیمیاء أداء الممثل
في العرض المسرحي المونودرامي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009دكتوراه

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2009ماجستیرالسریالیة في الخطاب المسرحي العراقيثابت رسول جواد 1223
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1406
ایهاب نعمان صالح 

الجبوري
ثنائیة الجمالـي والتربـوي فـي نصـوص درامـا  الطفـل 

الفنون المسرحیة الجمیلةالفنون 2010ماجستیر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرالوسائل الدفاعیة في مواقف شخصیات شكسبیرالمسرحیةوعد شرهان شعالن 1423

1438
تماره هالل عبد العال 

الزبیدي
توافق بین األداء التمثیلي والعناصر البصریة المصاحبة التوافق والال

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرفي عروض مسرح الطفل  

1452
عدي محمد عبد عبد علي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرالمضامین الفكریة واالجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیةاالسدي 

1453
عدي علي كاظم عبد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرالبناء الدرامي والفكري في نصوص بیراندللو المسرحیة علي الجبوري

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرمنظومة األخالق وتمثالتها في النص المسرحي العراقي سحر فاضل عبد األمیر1454

سمیر عبد المنعم محمد 1246
جمالیات السینوغرافیا في العرض المسرحي اإلیمائي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیر
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

علي عبد الحسین عبد 1283
المرجعیات المعرفیة في نصوص الفرید فرج المسرحیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیر

یاسر عبد الصاحب 1287
األشكال ما قبل المسرحیة ومرجعیاتها األنثروبولوجیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیر( التعزیة أنموذجًا )

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010دكتوراهالتفكیكیة في النص المسرحي العراقي (دراسة تحلیلیة )                    أدیب علوان كاظم 1292

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرجمالیات المكان في عروض سامي عبد الحمید المسرحیةمحمد كاظم هاشم 1300

علي عبد األمیر عباس 1312
بنیة السرد في النص المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیر

صادق كاظم عباس 1349
الشخصیة بین القیم التاریخیة والرؤیة الدرامیة في نصوص محمد مبارك 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2010ماجستیرالمسرحیة
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2010ماجستیرالمضامین الجمالیة للسخریة في النص المسرحي العربي فاتن حسین ناجي الطائي1371

1535
عامر صباح نوري 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرالمرجعیات المعرفیة في مسرحیات ناظم حكمت المرزوك

1559
مصعب إبراهیم محمد 

الفنون المسرحیة الجمیلةالفنون 2011ماجستیرتنظیرات آرتو االخراجیة وتطبیقاتها في عروض المسرح العراقيالطائي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرواقعة المقابر الجماعیة في العرض المسرحي العراقيسرمد سلیم عباس حسن1568
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رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

1582
علي عبدالحسین رحمة 

الحمداني
التواصلیة في أداء الممثل المسرحي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011دكتوراهالعراقي

رقیة وهاب مجید بیرم 1601
المغلق والمفتوح في النص المسرحي العراقي المعاصر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011دكتوراه

1659
زید ثامر عبد الكاظم 

مخیف الجبوري
التحوالت المعرفیة للجنسانیة في النص المسرحي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011دكتوراه

1688
عبد اللطیف هاشم علي 

الكعبي 
اإلعداد الفني للممثل العراقي في الورش المسرحیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2011دكتوراه

1712
علي محسن عزیز 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرابعاد الشخصیة المتمردة في نصوص (عادل كاظم) المسرحیة. الحسیني 

1725
أدیان یونس یاسین 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرأنظمة العالمات في رسوم علي طالبالربیعي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر ثنائیة الحضور والغیاب للشخصیة الیهودیة في النص المسرحي العربيرغد حمید مجید الرفیعي1766

1804
محمد جاسم مطرود 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیراألبعاد الفكریة والنفسیة في نصوص عدنان مردم بك المسرحیةالشبیلي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرأنظمة التعبیر في تشكیل ما بـعد الحــداثةآالء علي عبود سعید 1807
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٦

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الحاتمي

انس فاضل محمد كاظم1777
المراة وتحوالتها النفسیة في نصوص لوركا المسرحیة 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر 

1594
ورود عبد الرضا كشیش 

حسین الحجیمي
الشخصیة في مسرح الطفل بین رؤى 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیرالمؤلف والمخرج

نجالء تتریم صیوان 1636
الجریمة وانعكاساتها التربویة والنفسیة على النص المسرحي العراقي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر

حسنین حمزه عبد علي1809
دالالت شخصیة المهرج في النص المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر

مسار عزي جاسم1823
المفارقة وابعادها النفسیة في نصوص تشیخوف المسرحیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2011ماجستیر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2012ماجستیراألداء النصي للجسد في منظومة العرض المسرحي العراقينشأت مبارك صلیوا2187

2178
زید طارق فاضل 

السنجري
المذاهب األدبیة ومقارباتها في النص المسرحي الموصلي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2012ماجستیر

فارس شرهان شعالن1904
المرئي والالمرئي في العرض المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012دكتوراه
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرجمالیات التفكیك في عروض جواد االسدي المسرحیةحسن كاظم حضیر 1949
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٧

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

نور سعید جبار 1968
انساق التعبیر الجسدي للعنف في العرض المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیر

2041
اوراس عبد ألزهره حمزة 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالفكري والموسیقي في نصوص أحمد أبو خلیل القباني المسرحیةالبناء العلواني 

2063
قائد طالب سلمان 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالبطل الوجودي في نصوص جلیل القیسي المسرحیة السلطاني 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرسیمیاء المؤثرات السمعیة في العرض المسرحي العراقي  علي فؤاد حمزة الجبوري 2101

2129
غصون محمد عبد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالسلطة وتمثالتها في النص المسرحي العراقيالمطلب ألعبیدي

2156
وصال خلفة كاظم 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2012دكتوراهالفني والفكري لنصوص الكاتبات المسرحیات العراقیاتالبناء البكري

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرسمات التجریب في نصوص سالفومیر مروجیك المسرحیةانس راهي علي الصالحي2159

2168
امیر ابراهیم مالك 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالتوظیف الدعائي في النص المسرحي العربيآلیات العیساوي

حلیم هاتف جاسم الشمري2176
جمالیات المهمش في العرض المسرحي العراقي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2012ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٨

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2220
ایهاب جواد عودة 

البحراني
المضامین الفكریة التربویة في نصوص عبد الرحمن الشرقاوي 

الفنون المسرحیة الفنون ألجمیلة2012ماجستیرالمسرحیة 

2302
أشكان حسین غالي 

الشجیري 
بناء الموقف الكومیدي في نصوص شكسبیر وراسین التراجیدیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیر( دراسة مقارنة )

شیماء حسین طاهر1996
خصائص التقنیات البصریة في العرض المسرحي الشكسبیري في 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالعراق  

2021
كاظم جبارة سلطان 

الحمیري
الفلسفات التربویة وتمثالتها في الخطاب 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012دكتوراهالمسرحي العراقي

2023
فقدان طاهر عباس 

عوض
اآلخر وتمثُّالته في النص المسرحي العربي دراسة في ضوء النقد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالثقافي

2029
رافد محمود ماشي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالغوایة وأبعادها الفكریة في  النص المسرحي العراقي المعاصرألنعیمي

علي حسون المهنا الوائلي 2048
العرض المسرحي والشعائر الحسینیة (مقاربة أنثروبولوجیة)

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012دكتوراه

حسن جاسم علي2069
المضامین الفكریة والفنیة في عروض مسرح الرحباني الغنائیة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالمرجعیات المعرفیة للكتاب المسرحیین العراقیین في المنفىجمال غازي حسین 2072



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٨٩

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

2094
حیدر سمیر خضیر 

الفنون المسرحیة الجمیلةالفنون 2012ماجستیرالتحریض في نصوص ریاض عصمت المسرحیةعباس الیوسف

2179
بشار عبد الغني محمد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة 2012ماجستیرآلیات التشكیل الصوري في العرض المسرحي العزاوي

علي كریم حسون الركابي  1867
المعالجة اإلخراجیة للنص الشعري الممسرح في العرض المسرحي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2012ماجستیرالعراقي

2335
بیداء علي حسین محمود 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراهجمالیات نصوص الخیال العلمي المسرحیةالبزركان 

إیفان علي هادي بیرم2389
البعد التداولي في النص المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

نورس محمد غازي 2426
بولیفونیا التصمیم الضوئي في العرض المسرحي التجریبي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراه

میثم فاضل عبد األمیر2326
المقدس وتمثُّالته المعرفیة في النص المسرحي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

علي رضا حسین2332
آلیات التمرین واشتغاالته في العرض المسرحي العراقي المعاصر

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

علي عبد االمیر عباس2384
النص المسرحي العراقي بین النسق والسیاق التأویلي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر



الفنون اجلميلةكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بابلجامعة/ اجلامعيةواالطاريحالرسائلدليل

االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٩٠

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراهخطاب االستشراق في النص المسرحي الغربيهشام عبد العباسامین 2590
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیرمفهوم االنثووبولوجیا وتمظهرها في عروض المسرح العراقيسیف الدین عبد الودود2598

ماهر كاظم علیوي2608
برنامج مقترح لتطویر قابلیات مشرفي النشاط المدرسي في االعداد 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیروالتالیف المسرحي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیرفلسفة العنف في مسرحیات سینیكاحیدر عطا اهللا عبد2609

فادي نؤئیل عزو2610
في العرض المسرحي السریانيالمشولوجیا

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

سلیك سالم حسین2615
منهج اوجستو بوال وتطبیقاته في العرض المسرحي " نماذج مختارة 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

عبیر محمد حمود2634
المسرحي العراقي المعاصراالرادة وابعادها النفسیة في النص 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

بشیر ثامر حسین2692
البرجمانیة وتمثالتها في النص المسرحي االمریكي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

زینة صباح فلیح2722
في النص المسرحي العراقي المعاصرالشعور بالذنب وتمثالته

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراه

عقیل زغیر عبیس العزاوي2400
األلحان الدالة وتوظیفها في العرض المسرحي العراقي

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٩١

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

هبة عمران نجم الشمري2425
إشكالیة المطلق في النص المسرحي العراقي 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراه

2439
نضال عبد الجبار حّسون 

الحمیري
الباعث النفسي لسلوك شخصیة األعمى 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیرفي النص المسرحي العراقي 

سعد علي ناجي بنیان 2506

االضطهاد وتداعیاته في شخصیات 
نوال السعداوي المسرحیة 

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

بشار علیوي دایس 2515
المحموالت الفكریة في عروض

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013دكتوراهمسرح الشارع

عمر محمد جنداري2526
في العرض المسرحي العراقيخطاب میشیل فوكو وتمثالته

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر

برلین كاظم مفتن2606
التقنیات المسرحیة واشتغاالتها في عروض الحداثة

الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2013ماجستیر
واقع المسرح المدرسي في العراق على وفق نظریة العنف الرمزي مخلد ناهض فلیح2954

لبوردیو
الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون المسرحیة 
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2014دكتوراهوظیفة الثابت والمتحول للماكیاج في العرض المسرحي العراقيحمید عبد اهللا علوان2961
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٩٢

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص

الظلم اإلجتماعي للمرأة في نصوصهدى جواد عبد2969
فیصل المقدادي المسرحیة

الفنون الجمیلة2014ماجستیر

الفنون المسرحیة 
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2014ماجستیرثنائیة التفاؤل والتشاؤم في النص المسرحي العراقيعباس رهك حسن2795
الفنون الجمیلة2014ماجستیرالمتسلطة في نصوص مولیییر المسرحیةشخصیة المراةزینب محسن شلیوح2818

الفنون المسرحیة 
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2014ماجستیرالبعد االتصالي للنشاط المسرحي في العراقرحاب محمد سلمان2827
الفنون الجمیلة2014ماجستیرالمسرحیةتوظیف التراث والحكایة الشعبیة في نصوص طالل حسنخلود محمود عبود2844

الفنون المسرحیة 
زینب نوري داود خنجر 2879

الصلیخي 
الفنون الجمیلة2014ماجستیرحقوق اإلنسان في النص المسرحي العراقي المعاصر

الفنون المسرحیة 
السیبرنتیكا في العرض المسرحي مصعب ابراهیم محمد2904

( دراسة تحلیلیة )
الفنون الجمیلة2014دكتوراه

الفنون المسرحیة 
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2014ماجستیرشخصیة الرق في النص المسرحي العالميحیدر طلب سبع2923
الفنون الجمیلة2014ماجستیرالقدریة ومضامینها الفكریُة والتربویُة في النصَّ المسرحيَّ  العراقيَّ زینب عامر عبید العجیلي2934

الفنون المسرحیة 
الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة2014ماجستیرالیوتوبیا وتمثالتها في النص المسرحي العراقيتـمـار میثم جهاد 2939
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االمانة العامة للمكتبة املركزية / النظم اآليل٣٩٣

رقم 
القسمالكلیة السنةالشهادةعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالبالقرص
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