
العالي والبحث العلميالتعليموزارة  

جامعة بابلرئاسة

االمانة العامة للمكتبة المركزية

واالطاريح اجلامعية دليل الرسائل 

لطلبة جامعة بابلCDليزريةاملفرغة على اقراص
)والدكتوراهالماجستیر(

٢٠١٩ 



بسم اهللا الرمحن الرحيم
الطيبني الطاهرين ومن واالهم احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على املعلم االول ابي القاسم حممد وعلى آله

.اىل يوم الديـــن 
یسر االمانة العامة للمكتبة المركزیة في جامعة بابل  شعبة النظم اآللي / وحدة المصادر االلكترونیة ( االقراص 

الماجستیر والدكتوراه ) ( علیا ات الــة الدراســة لطلبــمن دلیل الرسائل واالطاریح الجامعیالثالثدم االصدار ــاللیزریة ) ان تق
اذ البد من ویتضمن هذا االصدار الرسائل واالطاریح الجامعیة المفرغة على اقراص لیزریة،٢٠١٩-٢٠١٨لجامعتنا لعامي 

لمختلف االختصاصات العلمیة ایجاد منشور یهدف الى التعریف بعناوین الرسائل واالطاریح الجامعیة لجامعتنا الموقرة 
نسأل اهللا أن یتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم وان یمدنا العون والقوة لتقدیم أفضل الخدمات العلمیة والمعرفیة واالنسانیة 

تمنیاتنا لإلفادة منها في اكمال بحوثهم العلمیة نأمل ان ینال رضاكم مع ة لطلبتنا والباحثین والدارسین واعضاء الهیئة التدریسی
.والنجاحلكم بالموفقیة



صدق هللا العلي العظیم

)١١سورة المجادلة ( اآلیة 
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م. مدیر فني
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م. مدیر فني
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)٧(


  

االحیاء الطب2018ماجستیرالتغایر الجیني بین العزالت السریریة لبكتریا االشریشیا القولونیةساره عادل عبید5249
المجھریة

محمد صباح عطیوي 5258
الزبیدي

تواتر األنماط المصلیة من بكتریا القولون و طفیلي الحال النسیجي بین 
االحیاء الطب2018ماجستیرمرضى اإلسھال في محافظة بابل 

المجھریة

المكورات تغایر العالقاث االتطوریة وتوصیف  عةامل الضراوة لعزالتنبراس عودة كاظم5261
االحیاء الطب2018ماجستیرالعنقودیة من المرضى في محافظة بابل

المجھریة

یسر فاضل عبد 5277
األمیر

التعدد الشكلي الجیني لبعض االنترفیرونات المناعیة المرتبطة بالتھاب 
Cو Bالكبد الفیروسي المزمن نوع 

االحیاء الطب2018دكتوراه
المجھریة
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عبدااللھ كاظم تیسیر 5282
حمزة

Genotypic Characterization of Campylobacter jejuni and
Detection of IFN-ɣ

ARMS-PCR
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة

ھبھ جاسم حمزة5299
Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes and

Phylogenetic groups Detection in Uropathogenic
Escherichia coli Isolated from Babylon Hospitals

االحیاء الطب2018دكتوراه
المجھریة

فینوس حسن عبد 5319
االمیر الصفار

Molecular and Serological Study Of Human
metapneumovirus (HMPV) Among  Children with  Lower

Respiratory Tract Infections
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة

محمد صاحب 5343
اسماعیل

The role of  Tumor necrosis factor-alpha in Molluscum
contagiosum  virus infected patients in Babylon province

االحیاء الطب2018ماجستیر
المجھریة
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حیدر حلیم سعید 5372
الجدوع 

Phenotypic and Genotypic Characterization of some
bacterial causing pharyngeal Infections in Babylon

Province
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة

إیمان علي سعید 5403
محمد

في جرثومة األشیریشیا القولونیة ٢شبیھ الشیكا دراسة جزیئیة لذیفان
المعزولة من األطفال  المصابین O157:H7المرضیة النوع المصلي 

باألسھال
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة

للنسیج وطفیلي االمیبا الحالھShigellaالتوصیف الجزیئي النواع جنس  اسراء حمزة خیر هللا5417
المعزولة من مرض الزحار في محافظھ بابل

االحیاء الطب2018دكتوراه
المجھریة

ھالة حسین عبد علي 5418
عبد الحسین

Molecular Detection of Glucosyltransferase and study
the effect of some plants extract on Streptococcus

mutans Isolated from Dental Caries
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة
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رنا ھادي صلوحي 5424
مھدي الربیعي

Molecular Detection of Quorum Sensing and Some
Virulence Genes in Gram Negative Bacteria Isolated

from Patients with Keratitis and Conjunctivitis
االحیاء الطب2018دكتوراه

المجھریة

لینا عالء عباس5504
Vitamin D, Anti-Müllerian Hormone and Irisin

Disturbances Associated with Obesity
االحیاء الطب2019ماجستیر

المجھریة

تیسیر صفاء جواد 5534
رشید 

Molecular Study of Streptococcus agalactiae   isolated
from pregnant women in Babylon province

االحیاء الطب2019دكتوراه
المجھریة

مصطفى جواد عبد 5569
االحیاء الطب2019دكتوراهفي مرضى التدرن الرئوي في محافظة بابلIL-17تأثیر التنوع الجیني ل خضیر

المجھریة

سوالف عبد العظیم 5603
البكري

Immunological and Bacterological Study about the
Increased  Susceptibility to Respiratory Tract Infections

Among Coeliac  Diseased Children
االحیاء الطب2019ماجستیر

المجھریة
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عذراء عبد الھادي 5738
علي عبد األمیر

التغذیة دراسة وبائیة ومناعیة لطفیلي الجیاردیا المبلیا بین االطفال سیئي
االحیاء الطب2019ماجستیرفي مدینة الحلة

المجھریة

االحیاء الطب2019ماجستیرعزل فایروس النكاف وتقییم حالة اللقاحات في محافظة بابلمیس حسن عبیس5814
المجھریة

دراسة بیوكیمیائیة  لبیتا تریس بروتین كدالة حیویة مؤشرةمضر خضر محمد5392
الطب2018دكتوراهوالسكريلمرضى الكلى 

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة

اسماء حمزة ردیف5407
Biochemical and Molecular Assessment of Irisin and

الطب2018دكتوراه
الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة

محمد عبد الحسین 5672
level in Some Patients with Chronic Plaque Psoriasis inھلیل

Babylon Province
الطب2019ماجستیر

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة
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الطب... كلية .........................................................................................................................
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ھبة محمد حسن 5713
قاسم الخطاوي

واحد بیتا مع اإلصابة ببكتریا الحلزونیة التغایر الجیني لألنترلوكین
البوابیة ومساھمتھم في تطویر التھاب المعدة والجھد التاكسدي للمرضئ 

العراقین في مدینة 
الطب2019ماجستیر

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة

رواء جبار عبدهللا 5361
راضي

Effect of CYP17 Gene Polymorphism on Androgen levels
in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia in Babylon

Province
الطب2018ماجستیر

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة

احمد فیصل فالح5493
Comparism Study Between Urinary Arginase and Total
Glutathione, Zinc in Serum of Patients With Cancer of

Bladder in Babylon Governorate
الطب2019ماجستیر

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة

ھبھ جبار ھویدي 5605
یاسر

Evaluation of Protein Profile in Bronchoalveolar Lavage
Fluid for Extra and Intra-Bronchogenic carcinoma of the

Lungs in Hillah Province
الطب2019ماجستیر

الكیمیاء 
الحیاتیة 
السریریة
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استبرق حیدر عبد 5652
االئمة

Relation between Bone Mineral Density and Obesity in
Adult Persons

الفسلجةالطب2019ماجستیر

نور علي خلیل 5741
Ovarian functions in relation to serum vitamin D level in

women performing bone mineral density test
الفسلجةالطب2019ماجستیر

میس محمد علي 5774
الفسلجةالطب2019ماجستیرفي متالزمة النفق الرسغي في محافظة بابلDدور فیتامین عباس كاظم العبیدي

ساره علي ناصر 5789
حسان

Evaluation of Peripheral Neuropathy in a Sample of
Diabetic Patients in Babylon Province

الفسلجةالطب2019ماجستیر
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بالل محمد عبید5570
Immunological and Bacteriological Study of

Ceramic and Composite Subgingivally Extended
Restoration.

طب 2019ماجستیر
احیاء مجھریةاالسنان

مصطفى محمد حسن5604
Association of Transforming Growth Factor-β1

Gene Polymorphisms with Chronic Periodontitis
Patients

طب 2019ماجستیر
احیاء مجھریةاالسنان

الحیویة المختارة في لعاب دراسة تأثیر التدخین على مستوى المعلمات دعاء عادل عبود5690
طب 2019ماجستیرمدخني السجائر الذین یعانون من التھاب اللثة المزمن

احیاء مجھریةاالسنان

تقییم بعض المحتوى البكتیري والحالة المناعیة خالل المرحلة األولیةاحمد صادق جاسم5709
طب 2019ماجستیرمن المعالجة التقویمیة لالسنان

احیاء مجھریةاالسنان
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یاسر عامر ابراھیم5710
Biochemical and Microbiological Evaluation of
Saliva in Insulin Dependent Diabetes Mellitus

Children in Hilla City-Iraq
طب 2019ماجستیر

احیاء مجھریةاالسنان

حیدر عدنان ناجي 5783
كاظم

Salivary Constituent Changes with the Age and
Their Effect on the Plaque Related Diseaseطب 2019ماجستیر

احیاء مجھریةاالسنان

انفال احسان جاسم5794
Isolation and Molecular Characterization of

Lactobacillus Species from Patients Wearing
Fixed Orthodontic Appliance

طب 2019ماجستیر
احیاء مجھریةاالسنان

Identification of Red Complex Bacteria and Theirزھراء ظاافر5815
Correlation to Herpes Viruses in Periodontitisطب 2019ماجستیر

احیاء مجھریةاالسنان
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تحدید مستوى القلق للمرضى الخاضعین لناظور الجھاز الھضمي في مستشفى مرجان علي احمد زغیر5242
التمریض2018ماجستیرالتعلیمي في مدینة الحلة

Assessment of Patients With Coronary Artery Diseasesكریم وحید محمد5243
Need to Discharge Plan at Babylon Teaching Hospitalsالتمریض2018ماجستیر

أمیر حسن كاظم 5247
فرحان

Self-Care Abilities of Heart Failure Patientsin Babylon
Teaching Hospitalsالتمریض2018ماجستیر

احمد محمد جاسم5248
A Study of Associated Factors toward Ischemic Heart

Disease among Patients under Fifty Years Old at
Al-Hilla Teaching Hospitals

التمریض2018ماجستیر
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علي فالح حسن5259
A Study of Psychosocial Aspects of Epileptic Patients
attending the Middle Euphrates Neurological Sciences

Center in AL-Najaf AL-Ashraf Province
التمریض2018ماجستیر

امیر صالح الدین 5260
جھاد التعاطف عند مقدمي الرعایة الصحیة العاملین في وحدات العنایة المركزة في عبد الرزاق

مدینة الحلة
التمریض2018ماجستیر

مروة  محمد عبد 5292
الجلیل

a study  of  pregnant womens knowledge and practices
toward the prevention of  urinary tract infection in

babylon province
التمریض2018ماجستیر

زھراء كاظم عباس5297
A Study of Mother’s Knowledge, Attitudes and Practices

toward Immunization for Children under Six Years in
Babylon Province

التمریض2018ماجستیر
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Assessment of Nurses' Knowledge about Nosocomialصادق سالم حسوني5300
Infection in Burns Units at the Middle Euphrates

Teaching Hospitals

التمریض2018ماجستیر

Nurse’s Performance toward Infection Control Practicesحسین كاظم حسین5326
in Critical Care Units at AL-Hilla City Hospitals

التمریض2018ماجستیر

مریم عبد الكریم5328
Assessment of Knowledge and Attitudes of Pregnant
Women regarding Physiological Labor and Delivery

Process in Babylon Governorate
التمریض2018ماجستیر
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عباس فاضل جاسم5332
Mother's Knowledge and Practices Concerning
Domestic Early Childhood Injuries Prevention at

Babylon Pediatric Hospitals

التمریض2018ماجستیر

سجاد عبود سلمان5339
Internet Addiction and Interpersonal Relationship

Problems among Senior Undergraduate Students at
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سارة علي عبد 5587
الحسین

Studying the Effective Parameters in Copper
Electro Winning

الكھروكیمیاویةالھندسة2019ماجستیر

Corrosion Inhibition of Mild Steel in Concreteھدى عادل محمد5588
Using Drug Inhibitors

الكھروكیمیاویةالھندسة2019ماجستیر

علیاء حمزه حمادي 5626
جودي

Synthesis and Characteristics of Nano-additives to
Vanadium Containing Diesel-Oil

الكھروكیمیاویةالھندسة2019ماجستیر

شھد حمید عبد 5809
الشھید

Electrocoagulation – Flotation for Nitrate Removal
From Industrial Wastewater by Mono-Polar

Electrodes
الكھروكیمیاویةالھندسة2019ماجستیر
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سیف موفق باقر 5230
السلطان 

االلیاف على تصرف عتبات خرسانة تأثیر طرق االنضاج وانواع 
المدنيالھندسة2018ماجستیرالمساحیق الفعالة

سناء شمخي جبر 5241
وجح الخفاجي

التحري المختبري والعددي لتأثیر حواجز البنتونایت المضغوط في 
المدنيالھندسة2018ماجستیرالتطبیقات الجیوبیئیة

زینب نبیل حمید عبد 5280
دبلوم فشل االنزالق للسدود الخرسانیة الثقالیة  إحتمالیةالمجید

المدنيالھندسة2018عالي

ریاض عبد العباس 5296
علي

دراسة مختبریة ونمذجة عددیة لألمالح المتغلغلة في شقوق المنشآت 
المدنيالھندسة2018ماجستیرالھیدرولیكیة

شھزنان محمود علي 5365
مغیر

السلوك القصي ألعتاب الخرسانیة المسلحة العمیقة والمتضررة 
والمعالجة بأستخدام مواد مختلفة

دبلوم 
المدنيالھندسة2018عالي
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عباس ردام حمد 5373
دبلوم تحلیل جدران الركائز اللوحیة  تحت السداد الثقالیة الواطئةصجم

المدنيالھندسة2018عالي

احمد حبیب عبد 5438
الحسین

التحلیل النظري والعددي العتاب خرسانة المسحوق الفعال  بعد 
التعرض الى لھب النار

دبلوم 
المدنيالھندسة2018عالي

رویدة كریم خومان5439
Effect of High Volume Metakaolin with Nano

Alumina
on Some Mechanical Characteristics of Mortar

دبلوم 
المدنيالھندسة2018عالي

Effect of Strengthening By welding Steel plate onزید محمد عباس5469
Structural Behavior of Steel I-Beam

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي
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EVALUATION THE INTERCHANGE TRAFFICدینا خالد خلفھ5471
OPERATION AT RAMP

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

حیدر مكي عمران 5495
دبلوم التصمیم االقتصادي للخلطات الخرسانيراجي 

المدنيالھندسة2019عالي

كرار سعدي حسین 5496
علي  

دراسة تحلیلیة ألنظمة التقویة المستخدمة في المنشآت المملوئة 
بالطابوق 

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

Reduction of Swellاعتماد عبد المھدي5500 Potential of an Expansive Soil
Treated by a Synthetic Plaster

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

غدیر حیدر عباس 5502
جاسم 

Investigation the Efficiency of Permeable
Interlocking Pavement for Different Geometric of

Roadway

المدنيالھندسة2019ماجستیر



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
ندسة................................. كلية اهل.....................................................................................
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ھدى حسین علي 5503
حسین

Determination of factors affect on Residential
Water Demand based on Statistical analysis : Case

Study
(Nadir 1, Nadir 2 and Nadir 3 in Babylon

governorate)

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

نور صالح جاسم 5509
عراك  

المروري عند البوابات الرئیسیة لجامعة تحسین خصائص التشغیل 
بابل

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

نور صباح عباس5517
Spatial Analysis and Mapping of Ground Water

Quality of Hilla District Using Geographic
Information systems

المدنيالھندسة2019ماجستیر

اسماء رزاق عبد 5526
االمیر

ادارة النفایات الطبیة الصلبة في مستشفیات مختارة في محافظات 
الدیوانیة وبابل  

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي
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Influence of Crude Oil Products on the Behavior ofوسام كامل طعمھ5544
Reactive Powder Concrete Slabs

المدنيالھندسة2019ماجستیر

محمدمروان جاسم5554
Carbon Fiber Reinforced Polymers Strengthening

of Reinforced Concrete Continuous Beams
Exposed to Fire

المدنيالھندسة2019ماجستیر

زینب.5555 علي حسین 
جاسم

Stabilization of Clayey Soil by Lime and Nano
CaCO3

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

حسن علي عبد علي 5574
دبلوم الخصائص الطریة والمتصلبة للخرسانة ذاتیة الرص خفیفة الوزنالحسین

المدنيالھندسة2019عالي

السلوك االلتوائي لألعتاب الخرسانیة المسلحة المجوفة والمقواة حوراء فالح حسن5585
بشبكة سلكیة من االلیاف

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي
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5627
كریم موسى مصطفى 

عبد الحسن
أستعمال الواح البولیمرات المسلحة بألیاف الكاربون لتقویة االعمدة 

المدنيالھندسة2019ماجستیرالخرسانیة المسلحة المعرضة للحریق

سجى عامر سعید 5632
جابر

التحلیل بالعناصر المحددة لالعتاب العمیقة المستمرة من الخرسانة 
المدنيالھندسة2019ماجستیرالمسلحة الھجینة

احمد عبد السجاد5640
The Effect of Fibers on the Properties of Self-
Compacting Concrete Subjected to Petroleum

Products
المدنيالھندسة2019ماجستیر

محمد كریم عباس 5644
دبلوم دراسة السینوریوھات المحتملة لحل مشكلة نھر الیھودیة  سلمان 

المدنيالھندسة2019عالي

دبلوم تأثیر الجسور الموجودة والمستقبلیة على ھایدرولیكة شط الحلةاسل حامد علیوي5675
المدنيالھندسة2019عالي
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سارة احمد عبد 5692
الستار

Optimal Design of Raft Foundation Using Genetic
Algorithm

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

ایثار جالل عبد 5697
الستار

Finite Element Analysis of Multiable grades of
Ribbed Concrete Domes under Monotonic and

repeated Loads

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي

Investigation The Using of Samawahامل عبد االمیر مھر5698 Dolomite
Rock to Produce High Strength Concrete

المدنيالھندسة2019ماجستیر

ھدى عبد الكریم عبد 5704
حسین

Warrants of Signalized Intersection in some Sites
in Babylon

دبلوم 
المدنيالھندسة2019عالي
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Possibility of Storage Restorationزھراء ناظم مضنون5797 of Al-Hammar
Marsh Based on Forecasted Water Resources

المدنيالھندسة2019ماجستیر

سیف مازن عزیز 5800
مكي                                                  

السلوك المیكانیكي واالنشائي لخرسانة المساحیق الفعالة المنضجة 
المدنيالھندسة2019ماجستیربطرق مختلفة. 

رانیا بدیع محمود 5821
Slope Stability Analysis of Zoned Earth Dams by

Static and Dynamic Methods under Different
Water Conditions

المدنيالھندسة2019ماجستیر

Structural Behavior of Hybrid Reinforcedمھا غازي زغیر5822
Concrete Beam-Column Joints

المدنيالھندسة2019دكتوراه
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)٤٩(


  

Effect of Shear Reinforcement on the Flexuralامیر احمد ناجي5825
Behavior of Reinforced Concrete Beams

المدنيالھندسة2019ماجستیر

5245
فالح حسن نعیم 

سلمان

Numerical Investigation For Natural Convection of
Partially Heated to Rectangular Cavity of Different

Aspect Ratios
المیكانیكالھندسة2018ماجستیر

احمد محمد حسن5416
Enhancement of Solar Photovoltaic System

Performance by using Phase Change Material
(PCM)

المیكانیكالھندسة2019ماجستیر

أنور عبد االمیر 5419
عباس المعموري

Experimental and Numerical Study of Heat
Transfer Augmentation in Vertical Shell and

Coiled Tube Heat Exchanger Using Air  Bubbles
and Nanofluid

المیكانیكالھندسة2019ماجستیر
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" B-SPLINEتولید مسار األداة في ماكنة السیطرة الرقمیة "زھراء كریم عبد هللا5427
المیكانیكالھندسة2019ماجستیرللسطح الحر

المیكانیكالھندسة2019ماجستیردراسة عددیة وعملیة للرجوعیة في تشكیل الصفائح بالحنيعلي جمعة عداي5482

Nano Surface coating Effects on Fatigue Behaviorعلي محمد علي جبر5607
of Steel Beam

المیكانیكالھندسة2019ماجستیر
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نور الھدى صباح5589
Effect of Silica and Alumina Particles on the

Properties of Rubber Bushing Used in Rear Fans for
Cement Plants

2019ماجستیر
ھندسة 
البولیمرالمواد

Dimerization of Anthocyanin Biomolecule and itsشدن عبد هللا حمزة5691
Effect on Some Biopolymers

2019ماجستیر
ھندسة 
البولیمرالمواد

Preparation and Testing of Polymeric Compositeتمارا یوسف ناصر5739
Material for Pressure Vessel Application

2019ماجستیر
ھندسة 
البولیمرالمواد

Experimental and Modelling Study of Using NPs forسجى حیدر محمد5703
Enhanced Oil Recovery during Polymer Flooding

2019ماجستیر
ھندسة 
المواد

البولیمر
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5726
ریام صباح حسن 

حسین
النانویة المضافة الى جزیئات نانویة لتقویة ٦٦خواص الیاف النایلون   

2019ماجستیراالیبوكسي بطریقة منظومة الغزل الكھربائي
ھندسة 
البولیمرالمواد

2019ماجستیرمتراكبات بولیمریة نانویة مضادة للبكتریا لتطبیقات المستشفیاترامي ستار جبار5728
ھندسة 
البولیمرالمواد

Effect of Rheological Behavior on the Preparation ofسارة كریم محمد5776
Bio-polymer Microsphere for Medical Application

2019ماجستیر
ھندسة 
البولیمرالمواد

Experimental and Numerical Analysis of Functionallyنور بیان مسلم5778
graded polymer composite

2019ماجستیر
ھندسة 
البولیمرالمواد
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5808
ساره لواء عبد 
الوھاب حسن

استقصاء الخصائص المیكانیكیة لعملیة وصل بولیمر (بولي فینیلین 
2019ماجستیرسولفاید)

ھندسة 
البولیمرالمواد

ندى طالب جابر 5498
Optimizing of machining parameters on MRR, EWR

and Ra of Hypereutectic Al – Si alloy in EDM.
دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

AL-Feتاثیر االھتزاز المیكانیكي للقالب على خواص الشد لسبیكةنھى حسن جبر5499
دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

بعض الخواص المیكانیكیة و خواص التآكل تأثیردرجة حرارة التلبیدعلىباسم جابر غایب5507
Ti6Al4Vلسبیكة

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Preparation and Investigation a Composite Coatingرشا صفاء ھادي5508
for Surgical Implants

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد
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عال محمد عمران 5510
Comparative Study to the  Effect   of  Local  and

Foreign Lubricating Oils on the Wear Behavior at Al-
Si Base Alloys

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Organic Inhibitor to Protect Structural Steel fromكرار سعد5511
Corrosion

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Investigation the effect of SiC addition on Al 20%Niنوار فاھم كاظم5512
compact properties produced via powder metallurgy

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Finite Element Analysis of Porous AA3003  Alloyنور حمود عذاب5523
دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد
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هندسة املواد............ كلية .................................................................................................
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0ptimal production for Aluminum welding-Rods fromعدي محمد شاكر5538
waste

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Surface Modification of Al-alloy By Friction Stirمحمد عبد الرضا5541
Processing

دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
المعادنالمواد

Effect of Mo and Ta on Mechanical and Corrosionعبد الكاظمنبیل محمد5566
Behaviour of Porous Ti+5Al+2.5Fe Biomaterials

2019ماجستیر
ھندسة 
المعادنالمواد

زھراء قاسم مطشر5567
Corrosion Behavior and Cathodic Protection for

External Surface X52 Pipeline in Crossing
Missan Province

2019ماجستیر
ھندسة 
المعادنالمواد
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5578
احمد صالح عبد 

الحسین
Numerical and Experimental Fatigue Analysis of

Similar and Dissimilar Spot Welding Joints
2019ماجستیر

ھندسة 
المعادنالمواد

ورود اسعد  مدب5666
Experimental and Optimization Studies of Brazing

Process Parameters for Dissimilar Alloys
(AA 6061/ AISI 304L)

2019ماجستیر
ھندسة 
المعادنالمواد

ایناس لیث علي5715
The Role of Alloying Technique in Improving

Properties of Certain (Al-Li) Based Alloy Used in
Aerospace Industries

2019ماجستیر
ھندسة 
المعادنالمواد

دراسة الخواص الفیزیائیھ والكھروكیمیائیة لسبیكةزینب محمد لفتھ5754
CoCrMo (F75المعاملة بالموجات فوق الصوتیة (

2019ماجستیر
ھندسة 
المواد

المعادن
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2019ماجستیرDesign and Characterization of Tin-Bronze Filterاسامة احسان علي5532
ھندسة 
المواد

المواد

5769
نوره غانم طعیمة 

2019ماجستیرتأثیر أضافة بعض الطالءات واالضافات على سطح وخواص حجر الصبدایس
ھندسة 
سیرامیكالمواد

بتول عبد العادل5816
Synthesis of Porous Bioglass-Ceramic (SiO2- MgO-

Na2O- P2O5- CaO) by Compaction Forming and Gel-
Casting

2019ماجستیر
ھندسة 
سیرامیكالمواد

5818
شھد جمعھ جاسم 

حصیني
Preparation of porous glass ceramic Using Different

Pore-Forming Agents
2019ماجستیر

ھندسة 
سیرامیكالمواد

5824
محمد على شاكر 

خضر
The Effect of MgO Addition on Properties of Alumina

Cutting Tools with Numerical Study
دبلوم 
2019عالي

ھندسة 
سیرامیكالمواد
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المعالجة شبھ الكالسیكیة والكمیة لتفاعالت األندماج والتفكك لبعض النوى مالك صالح محمید5252
الفیزیاءالعلوم2018دكتوراهالخفیفة والمتوسطة 

الفیزیاءالعلوم2018دكتوراهالتركیب االلكتروني لبعض المعقدات المعدنیة المختارةفائق عبد هللا5253

آسیا حسین كاظم 5310
حسن الموسوي

Preparation and Characterization of Gas Sensing
Thin Films Composites

Fe2O3-TiO2
الفیزیاءالعلوم2018دكتوراه

نورس حفظي شلیوح 5377
شاكر

قیاس تركیز غاز الرادون في المیاه السطحیة و الجوفیة في ناحیة 
الفیزیاءالعلوم2018ماجستیرالشوملي وتأثیره على إنزیم الكبد وحامض الیوریك
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Electronic Structure for Dye Sensitizedانعام عباس سلمان 5390
Organic of Solar Cellsالفیزیاءالعلوم2018ماجستیر

معمر حسن عیدان 5400
عبود

-PANIتحضیر وتشخیص المركب النانوي بولي انیلین ھیدروكلوراید   
HClالفیزیاءالعلوم2018ماجستیر)) بالتشعیع

إحسان عبد الوھاب 5401
محمدسعي

Study of some Physical Properties of
P3HT:MWCNTs  Nano composite Films and Their

Application
الفیزیاءالعلوم2018ماجستیر

Electronic Structure of Two Dimensionalنضال محمد عبید5459
Molecular Systemsالفیزیاءالعلوم2019دكتوراه
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حسین حاكم عبد 5674
بریسم

الكادمیومدراسة تحلیلیة للخصائص اإللكترونیة والطیفیة لسیلیناید
الفیزیاءالعلوم2019دكتوراهذو التركیب وورتزایت النانوي

نور الھدى جواد عبد 5753
الكاظم كریم 

دراسة بصریة  الخطیة لمواد بلوریة سائلة باستخدام تقنیة المسح على 
الفیزیاءالعلوم2019ماجستیرالمحور الثالث   

قاسم جواد فضل 5307
محمد الدعمي

االخضر للدقائق النانو فضیھ باستخدام القشرة الخارجیة للفجل التخلیق 
االحمر وتقییم فعالیتھا المضادة لألكسدة في الجرذان المستحث فیھا مرض 

السكري
الكیمیاءالعلوم2018دكتوراه

اصیل عامر ھادي5351
Synthesis, Characterization and Photocatalytic

Activity of Spinel Type Co1-xMxFe2O4
Nanocomposites

الكیمیاءالعلوم2018ماجستیر
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كرار مجید عبید 5352
محمد

تطویر طرائق طیفیة لتقدیر بعض المركبات الدوائیة، في حالتھا النقیة 
الكیمیاءالعلوم2018ماجستیروفي الجرعات باستخدام تفاعالت مولدة للون

تحضیر و تشخیص بعض المركباث الحلقیة غیر المتجانسة الجدیدة باجينبیل جبر5381
الكیمیاءالعلوم2018ماجستیرلمركب السلفادیازین ودراسة الفعالیة  البایولوجیة

رافد ریس عراك 5382
ضاحي

تحضیر وتشخیص العامل المساعد المسند نوع سبنل 
Co3O4.Fe3O4/MxOx ,MxOx+1حیث

M=Ca,Mg, Al, Ce واستخدامھ إلزالة صبغة ((Bismarck
Brown G

الكیمیاءالعلوم2018ماجستیر

لیالي عبدهللا عباس 5383
الكیمیاءالعلوم2018ماجستیرتحضیر وتشخیص بولیمرات فعالة جدیدة من المالیئمایدحمود 
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مھند حازم ناجي5387
Spectrophotometric and Chemometrics

Determination of Some Drugs in Pharmaceutical
Preparations

الكیمیاءالعلوم2018دكتوراه

لقاء حسین كاظم5456
“Molecular modeling Study of New

Platinum(VI)Complexes as Anticancer
Chemotherapy

الكیمیاءالعلوم2018دكتوراه

اسحاق لطیف جابر 5466
سلمان

The effect of Montelukast on The activity of
Phospholipase A2 with some anti-oxidants in

The blood of Asthmatic Patients
الكیمیاءالعلوم2019ماجستیر
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اسماء ھاشم حمودي5556

Synthesis, Characterization , Photocatalytic and
Pharmaceutical Applications of Carbon

Nanotubes and Carbon Nanotubes / Titanium
Dioxide Composites

الكیمیاءالعلوم2019دكتوراه

سیناء كاظم علي 5562
محمد

الیبوكسجینیز١٢واالراشیدونك ٦التنمیط الجیني للبیروكسیریدوكسین 
وعالقتھ مع مضادات االكسدة في مرضى اعتالل الكلیة السكري النوع 

الثاني
الكیمیاءالعلوم2018دكتوراه

رفاه محمد ذیاب5803
Synthesis and characterization of Nano

materials(Au, CNT, Co and ZnO) and study their
photocatalytic and biological activities

الكیمیاءالعلوم2019دكتوراه
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یحیى محي جابر5235
Assessment of some Immunological and
Thrombotic Parameters in Recurrent First

Trimester Miscarriage
علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

مصطفى جعفر حسین 5238
محمود

Association of  Human Mammary Tumor Virus
and Some Cell Cycle Regulators and  Tumor

Suppressor Genes with Surface Serous Epithleial
Ovarian Cancers

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

أزھار عبد الحمید 5250
عبد الحسن   

Collecting, Idenitifing and Useing of
Microzooplankton from Hilla River in Feedingof

Common Carp Larvae
Cyprinuscarpio(L., 1758)

علوم الحیاةالعلوم2018ماجستیر
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ھالة محي ناجي5302
Anti-Fertility, Immune Function and Cytotoxic

Effects of Hibiscus rosa-sinensis Flowers Extract
and Cyproterone Acetate in Male Rats

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

عباس عبد شرھان 5303
خرموش

Effect  of  methanolic extract  of  Ficus  carica
leaves  on  induced  hypothyroidism  in  male

Albino rats
علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

5305
مروه كاظم 
خضیرعباس 

البیرماني

Molecular Characterization of Antibacterial
Resistant  Resistant Klebsiella pneumoniae
Isolated  from Clinical Samples in Babylon

Province

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه
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نور علي حسین5309
Association of some Biochemical and Molecular
Markers with Beta-Thalassemia Major in Babylon

province
علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

اسماء حسن محمد 5335
حسین

Study of Some Neurotrophic Markers and
Superoxide Dismutase Genes in Diabetic

Neuropathic Patients

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

علي محمد عبد5353
االمیر محیسن

دراسة بعض المعاییر المناعیة والھرمونیة المرتبطة بمرضى البھاق في 
علوم الحیاةالعلوم2018ماجستیرمحافظة بابل
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رقیة منذر جلیل5375

Molecular and Immunohistochemical
Targeting of EBV and HCMV in Relation to Cell

Cycle Inhibitory Proteins in Human Ovarian
Tumors.

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

لقمان جمعة توفیق5413
قیاس صفات الحیمن البشري و عالقتھ مع محتویات السائل المنوي لكل 

من الكولیستیرول، ایون الكالسیوم و المانولدیھاید لبعض الرجال العراقیین 
المصابین بالعقم

علوم الحیاةالعلوم2018دكتوراه

وسام عبد االمیر 5433
راضي

Polymorphisms of ACE and eNOS Genes and
Their Association with Some Biochemical

Markers in Renal Failure Patients
علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر
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زینب ساطع عبد 5460
دبلوم استخدام  ھیموغلوبین البشر كدلیل جنائيالفتاح محمد    

علوم الحیاةالعلوم2019عالي

–التشخیص العدلي للتغایرات  في دنا المایتوكوندریا لمرضى السكري مھا عادل خلف5461
النوع الثاني 

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي

ایمان مبدر نایف عبد 5467
الحسن

polymorphism of IL-10 and IL-1β  genes in
Patients with Pneumoniaعلوم الحیاةالعلوم2019دكتوراه

عادل صباح عبد 5546
الجلیل

Survey and Molecular Detection of Mycotoxin
(AF M1) in Raw Milk

as Evidence for Forensic Economy

دبلوم 
الحیاةعلوم العلوم2019عالي
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علي جبار موجر5547
Comparism Between Two Methods of DNA

Extraction from Human Blood and Recovery
Methods for Embedded Tissue

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي

Effect of Soil pollution by Heavy Metals on  DNAعلي كریم علي مجید5550
as Forensic Evidence

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي

خضیر عباس ناصر 5551
حساني العلي

تمییز األصالة في اللحم المغشوش بأستعمال تقنیة   تفاعل البلمرة 
المتسلسل

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي
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حبیب ناصر اسراء5558
حسین

األصابة بفایروس الحأل البشري (نمط ) وعالقتھ ببعض البروتینات 
علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیرالمنظمة لدورة الخلیة في أنسجة سرطان الثدي

عامر راضي عبد 5580
الحسین

Association of Some Biochemical and Molecular
Markers with Children of Autism in Middle

Euphrates Region of Iraq
علوم الحیاةالعلوم2019دكتوراه

علي موفق كامل5602
Phylogenetic Groups and Antibiotic Resistant

Genes Among Uropathogenic Escherichia  coli in
AL- Hillah City-Iraq

علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر

حمدي محمد احمد 5613
صكر

Determination of Uric Acid Level in Blood Serum
after Death for Estimation of Death Time

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي
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عالء زھیر حنتوش 5614
دبلوم الكشف عن البقع المنویة على المالبس الداخلیة وداللتھا الطبیة الجنائیةمرزوك 

الحیاةعلوم العلوم2019عالي

رشا نایف علي 5615
عاصي 

ROLE OF PAHs COMPOUNDS IN DNA ANALYSIS
ON CRIME SITES

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي

منى علوان حمزة 5618
عودة

Influence of Cleaning ReagentsonDNA Analysis
of Blood Stains  Simulatedas Forensic  Evidenceعلوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر

حسین رؤوف حسین5694
DNA Extraction from Paraffin-Embedded Tissues

and slide smear that Using for Forensic
Identification

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٧٤(


  

احمد فاضل وادي 5700
دبلوم فیھمالتحري السریع عن ادویة االدمان بین المحكومین المشكوك جواد

علوم الحیاةالعلوم2019عالي

رؤى عامر طالب 5701
علي

Molecular Study of Infertile Woman infected with
CMV on the failure
In Vitro Fertilization

علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر

-Production and Extraction of Poly-βنوره عامر ناصر5714
hydroxybutyrate from Soil Bacillus cereuعلوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر

علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیردراسة میكروبیة و مناعیة لمرضى التھاب االذن الوسطىنور جاسم محمدجبار5736



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
علوم. كلية ال..........................................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-للمكتبة المركزیةاصدارات األمانة العامة (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٧٥(


  

المعالجة الحیویة لالنثراسین باستخدام طحلبسراب عظیم جودة5747
Chlorella vulgarisعلوم الحیاةالعلوم2019ماجستیرمع تحدید االستجابات الكیموحیویة

علي ناصر صاحب 5768
كریم

Forensic Serology to Detect  Abuse Substance
and  Some Immunological   Parameters for

Addicted

دبلوم 
علوم الحیاةالعلوم2019عالي

زینب محسن علي 5798
خضیر

In vitro Effect of Partial Purified Lectin Isolated
from Moniezia expansa Helminthe on Human

Sperm Activity
علوم الحیاةالعلوم2019ماجستیر



 

 

 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٧٧(




  

سوزان محمد علي5612
Hybrid Security Technique for Wireless Sensor

Network
2019ماجستیر

العلوم 
الحاسباتللبنات

5630
محمد حسن مھا 

محمد
شبكة استشھاد متعددة المستویات باالعتماد على تحلیل البیانات  بطریقة 

2019ماجستیرذكیة
العلوم 
الحاسباتللبنات

رفل ناصر  عباس5648
A Distributed Data Reduction Protocol for Energy

Conservation in Wireless Sensor Networks
2019ماجستیر

العلوم 
الحاسباتللبنات

5650
A GLOBAL APPROACH FOR FINDING OPTIMALزید سعید رحم علي

SEQUENCE USING GENETIC ALGORITHM
2019ماجستیر

العلوم 
الحاسباتللبنات

5444
یاسمین خالد زامل 

2019ماجستیرFiltering Method for Detecting Spam Images E-Mailsعبدعلي
العلوم 
الحاسباتللبنات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لعلوم للبنات................................. كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-العامة للمكتبة المركزیةاصدارات األمانة (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٧٨(




  

رضاء عبد الرزاق5315
Immunogenetic study of some Th1/Th2 Cytokines

polymorphisms as predictors risk for Hepatitis type B
and C infection in Babylon province

2018ماجستیر
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

Molecular and Bacterial Characterization Ofزینب حسین متیغي5324
Streptococcus mutans in Dental Caries

2018ماجستیر
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

5421
دولت عبد الباري 

خضیر
Immunogenetic Study on Aborted Women Associated

with CMV Infection
2018ماجستیر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

5422
شھد مھدي حسین 

مھدي السندي
التشخیص الجزیئي للفطریات المرافقھ  من مرضى  السكري النمط  الثاني 

2019ماجستیروالفعالیة المضادة للفطریات لبعض النباتات الطبیة
العلوم 
علوم الحیاةللبنات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لعلوم للبنات................................. كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-العامة للمكتبة المركزیةاصدارات األمانة (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٧٩(




  

5423
صفاء عباس عبد 

الكاظم
وتقیم فعالیة المضادات التشخیص المظھري والجزیئي ألنواع   الماالسیزیا

2018ماجستیرالفطریة لبعض المستخلصات النباتیة
العلوم 
علوم الحیاةللبنات

زینب5437 حافظ جمیل
Physiological Study of Amoebic Dysentery Patients

Related with Some Clotting Factors
2019ماجستیر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

5442
ھاشم شھد فاضل 
عبدهللا

ددراسة مایكروبیة و جزیئیة لمضادات الدھون المفسفرة في النساء اللواتي 
2019ماجستیریعانین من االجھاض المتكرر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

5488
مریم صادق عبیس 

علوان

Molecular study of inva, sipb, sopb and ssec genes of
Salmonella spp. And study of effect of P-Coumaric

acid on Salmonella typhi.
2019ماجستیر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

المعزولة من األطفال المصابین باإلسھال E coliدراسة جزیئیة لبكتیریا ھوازن عامر شنیور5489
Capparis spinosaمع استخدام مستخلص نبات 

2019ماجستیر
العلوم 
علوم الحیاةللبنات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لعلوم للبنات................................. كلية ا.....................................................................................
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)٨٠(




  

pleurotus sppالفعالیة  المضاد للسرطان  لبعض المركبات  للفطر   .شھد احمد مزھر5733
2019ماجستیرفي المختبر

العلوم 
علوم الحیاةللبنات

سرى صباح ناجي5323
Molecular Dignosis of Some Algae and

Morphological Study of Some Fungi in Al-
Yahodiyah Ditch

العلوم 2018ماجستیر
علوم حیاةللبنات

ایمان حامد حسین 5452
محمد

تأثیر حزمة اللیزر على الضغوط الجزیئیة لبعض الغازات الموجودة في 
العلوم 2018ماجستیرالدم وعلى بعض الخصائص الفیزیائیة للھیموكلوبین خارج الجسم الحي

فیزیاء اللیزرللبنات

نور ضیاء محمد تقي 5620
علي

االتصاالت للیزر  شبھ الموصل النقطي الكمي بوجود التغذیة تضمین
العلوم 2019ماجستیرالعكسیة البصریة

فیزیاء اللیزرللبنات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لعلوم للبنات................................. كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-العامة للمكتبة المركزیةاصدارات األمانة (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٨١(




  

ماجد كاظم عبد 5708
الحمزه

Preparation and study new composite for solar
cell applicationsالعلوم 2019ماجستیر

فیزیاء اللیزرللبنات

سالم عبد الھادي بان 5761
حسون

Study of the Spectral Properties for Different
Conductive Polymers Doped with Fluorcsien

Sodium Dye
العلوم 2019ماجستیر

فیزیاء اللیزرللبنات



 

 

 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
نولوجيا املعلوماتتك................. كلية .....................................................................................
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)٨٣(


  

تكنولوجیا 2018ماجستیرمقترح كشف احاسیس النصوص العربیة باالعتماد على نظام التوصیةاحمد ضیاء راضي5275
برمجیاتالمعلومات

تكنولوجیا 2018ماجستیرعالوة اإلصدار في الشركات المساھمة  (دراسة مقارنة)سھا كمال عبد االئمة5239
برمجیاتالمعلومات

Network Intrusion Detection using BFRسعاد عبد االلھ5272
Algorithmتكنولوجیا 2018دكتوراه

برمجیاتالمعلومات

Context Recommendation System based onایناس فاضل عبد هللا5288
Rough Set Theoryتكنولوجیا 2018دكتوراه

برمجیاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
نولوجيا املعلوماتتك................. كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-األمانة العامة للمكتبة المركزیةاصدارات (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٨٤(


  

حسین علي طعمة5479

Knowledge Discovery of Oil Price and Inflation
Rate Based on Multi-Pass Support Vector

Regression and
Fuzzy-Correlation

تكنولوجیا 2019ماجستیر
برمجیاتالمعلومات

Mono Speech Signal Separation Using Optimizeحسین محمد سلمان5571
Independent Component Analysis Algorithmتكنولوجیا 2019دكتوراه

برمجیاتالمعلومات

اكتشاف العیوب في الصور االشعاعیة باستخدام االستدالل المضبب نور فاضل حسین5575
تكنولوجیا 2019ماجستیروشجــــرة القــــــرار

برمجیاتالمعلومات

تداخل مجاالت التغطیة المثلى في شبكات االستشعار الالسلكیة باستخدام حیدر ایاد خضیر5592
تكنولوجیا 2019دكتوراهطریقة میتا ھیورستك

برمجیاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-األمانة العامة للمكتبة المركزیةاصدارات (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٨٥(


  

زینب عدنان جواد 5631
تكنولوجیا 2019ماجستیرالعنقدة المحدودة السعة لنمذجة مشكلة جمع النفایاتاستخدام منھجیة حسن

برمجیاتالمعلومات

تكنولوجیا 2019دكتوراهالكشف عن استدعاءات  النظام الضارة باستخدام االنماط المتكررة نوفل تركي عبیس5664
برمجیاتالمعلومات

ایمان كاظم عبود 5667
حسون

Academic Events Recommendation Using
Hyperlink-Induced Topic Search Algorithmتكنولوجیا 2019ماجستیر

برمجیاتالمعلومات

سرمد سلمان داود 5702
صالح

Full View Panoramic Image Stitching for Un-
ordered Images Based on Harris Corner

Detection
تكنولوجیا 2019ماجستیر

برمجیاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٨٦(


  

مصطفى احسان 5719
محمد مطر 

Video Inpainting Using Mean-Shift Tracker and
Harris Detector with Occlusion Consistencyتكنولوجیا 2019ماجستیر

برمجیاتالمعلومات

Agent Based Modeling Approach to Evaluate theرفل یاسین خضیر5730
Emergency Department in Hilla Hospitalsتكنولوجیا 2019ماجستیر

برمجیاتالمعلومات

Human Body Identification and Tracking Basedفنر علي جودة خلف5752
on Local Texture and Shape Featuresتكنولوجیا 2019دكتوراه

برمجیاتالمعلومات

فاضل محمد سلمان 5766
عبود

منھاج فعال في استھالك الطاقة باستخدام التجمیع والتوجیھ المضبب 
تكنولوجیا 2019دكتوراه)WBANsلشبكات منطقة الجسم الالسلكیة (

برمجیاتالمعلومات

Multi Robot Path Planning Based on D and ACOاكمام ماجد موسى5801
Algorithms in Dynamic Environmentتكنولوجیا 2019ماجستیر

برمجیاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
نولوجيا املعلوماتتك................. كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-األمانة العامة للمكتبة المركزیةاصدارات (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٨٧(


  

5834
ایناس مھدي عبد 

الشھید مھدي 
المعمار

تحدید توجھات المستخدمین في تویتر باستخدام تقنیات الویب الداللي 
تكنولوجیا 2019ماجستیروالعنقدة

برمجیاتالمعلومات

تكنولوجیا 2018ماجستیرالشبكات المعرفة برمجیا لبیئة مستشعرات الشبكةبناء حسین صالح مھدي5274
شبكاتالمعلومات

Scalable Snort Intrusion Detection Usingدالیا عبد الرحیم5334
MapReduce Frameworkتكنولوجیا 2018ماجستیر

شبكاتالمعلومات

تكنولوجیا 2018ماجستیرباالعتماد على مفتاح التوزیع الكميتحسین أمنیة تطبیقات الویب مصطفى طالل محمد5396
شبكاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٨٨(


  

Enhanced Clustering for Documents Based onغفران عبد االمیر5445
Minhash Techniqueتكنولوجیا 2019ماجستیر

شبكاتالمعلومات

Network Devices Geolocationمحمد ابراھیم كریم5670 System Based on
Thresholding Clustering Techniqueتكنولوجیا 2019ماجستیر

شبكاتالمعلومات

اسراء عبد الحسین 5705
عبد االمیر

Clustering based Ranking Tourist
Locationsتكنولوجیا 2019ماجستیر

شبكاتالمعلومات

تكنولوجیا 2019ماجستیرالویبطریقة مقترحة لنظام سمعة خدماتحارث عباس كاظم5721
شبكاتالمعلومات

تكنولوجیا 2019ماجستیرتصمیم وتنفیذ نظام تشفیر آمن  اعتمادا على السحابةرشا حسین جودة5731
شبكاتالمعلومات



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
نولوجيا املعلوماتتك................. كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-األمانة العامة للمكتبة المركزیةاصدارات (سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)٨٩(


  

تكنولوجیا 2019ماجستیرتحسین بروتوكول توزیع المفاتیح الكمیة ألمن البیانات في الخزن السحابيیاسر حسن جاسم5748
شبكاتالمعلومات

Detection and Clustering of Fake Accounts inرفیف كریم جبار5828
Twitterتكنولوجیا 2019ماجستیر

شبكاتالمعلومات

علي فائق علي5829
باستخدام الشبكات ARPPOISONINGأمان الشبكات ضد ھجوم 

SDNالمعرفة برمجیا 
)SOFTWARE DEFINED NETWORKING(

تكنولوجیا 2019ماجستیر
شبكاتالمعلومات

تكنولوجیا 2019ماجستیرنظام تجریف البیانات من شبكة الویب لدعم االنشطة العلمیةزینھ محمد علي كاظم565
علوم الحاسوبالمعلومات



 

 

 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
القانون......................... كلية .............................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-الظوالمسلوى عبد الهادي عمران 
)٩١(




  

الجنائيالقانون2019ماجستیراحكام جریمة االزعاج بواسطة الوسائل السلكیة والالسلكیةمصطفى كریم ھادي5484

عّدُد الَحقِْیقِيُّ للجرائِم وأثُرهُ في الِعَقاِب ِدَراسٌة ُمَقِارَنٌة  َبْیَن الَقاُنْوِن كاظمسجاد ثامر 5590 التَّ
الجنائيالقانون2019ماجستیروالفِْقِھ اإلْسَالِميّ 

الجنائيالقانون2019ماجستیرالحمایة الجزائیة الموضوعیة للوثائق المحفوظة  (( دراسة مقارنة))محمد حمزة عوید5673

الجنائيالقانون2019ماجستیرسقوط الجریمةاسیل حاتم تومان5755

الجنائيالقانون2019ماجستیرقاعدة تفسیر  الشك لمصلحة المتھمامیر جبار كاظم5756

الخاصالقانون2019دكتوراهالتعسف في استعمال  الحق في االجراءات القضائیة الدولیةصالح عجمي جمیل5586



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
القانون......................... كلية .............................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-الظوالمسلوى عبد الهادي عمران 
)٩٢(




  

الخاصالقانون2019ماجستیرأثر صفة الالجئ السیاسي على  السركز القانوني لالجنبيمحمود شاكر رحیم5688

الخاصالقانون2019دكتوراهحق نقل جنسیة األمكاظم فخري علي عبد5706

استبرق محمد حمزة 5712
الخاصالقانون2019دكتوراهدراســـة مقارنـــةالتنظیم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي  محسن

الخاصالقانون2019دكتوراهدراسة مقارنة–العقد الممتد وسیم جبار ابراھیم5743

5770
نصیف جاسم محمد 

الخاصالقانون2019دكتوراهالمركز القانوني للمھاجر  دراسة مقارنة عباس



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
القانون......................... كلية .............................................................................................
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)٩٣(




  

فاطمة عبد الرحیم 5786
الخاصالقانون2019دكتوراهالقانوني لمراكز الخصوبةالتنظیم علي

5835
مرتضى حسن ھادي 

حمزة 
شرط المنع من الحجز

الخاصالقانون2019ماجستیر(دراسة مقارنة)

ابو طالب ھاشم احمد5234
خالفة الدول في جنسیة األشخاص الطبیعیین 

(دراسة في القانون الدولي العام)
العامالقانون2018دكتوراه

العامالقانون2018دكتوراهالحمایة الجنائیة ألموال القاصرین دراسة مقارنة حوراء احمد شاكر5244

عبد الرزاق طالل 5256
العامالقانون2018دكتوراهثنائیة القاعدة الجنائیة في القانون العراقيجاسم السارة
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)٩٤(




  

العامالقانون2018دكتوراهتأویل النصوص الجزائیةمنتظر فیصل كاظم5266

مالك عبـاس 5368
العامالقانون2018دكتوراهالتنظیم القانوني للمرتزقة في القانون الدولي االنسانيجیثـــــوم

حسن مھدي حمزة 5408
محمد

المسؤولیة الجزائیة عن اإلشاعات
العامالقانون2018ماجستیر( دراسة مقارنة )

العامالقانون2019ماجستیرجریمة التصرف في مال الغیرعیدانانتظار سوادي 5465

حسین جمعة محمد 5470
العامالقانون2019ماجستیرجریمة استیالء الموظف على عقار (دراسة مقارنة)خلف
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)٩٥(




  

محمد جبار جدوع 5483
العامالقانون2019دكتوراهخالفة الدول في الدیون محمد العبدلي

أسد عبد هللا شناوة  5487
العامالقانون2019دكتوراه)السیاسة الجنائیة لإلعفاء من العقاب (دراسة مقارنة ذیاب 

كـریم كاظم 5521
العامالقانون2019دكتوراهالمسؤولیة الدولیة عن أعمال السلطة القضائیةكریم الركابي

كریم لفتھ مشاري 5581
العامالقانون2019دكتوراهحدود اختصاصات الوزارة في النظام البرلماني في الدولة االتحادیة عبد

الحمایـة القانونیـة لمبـدأ المنافسـة  فــــي  مناقصات العقود الحكومیة  احمد فاھم مسلم5773
العامالقانون2019ماجستیر)(دراسة مقارنة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
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)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-الظوالمسلوى عبد الهادي عمران 
)٩٦(




  

زینب علي كامل 5780
العامالقانون2019ماجستیرالعلم الیقیني في القرار االداريعبدالحسین

العامالقانون2019دكتوراهدراسة مقارنة–القوانین االساسیة سعد غازي طالب5793

العامالقانون2019ماجستیردور الدولة الحامیة وبدائلھا في تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنسانياغراس سلیم حیاوي5805

مصطفى محمود 5806
العامالقانون2019ماجستیرالتنظیم القانوني الدولي لإلتجار باألسلحة وأثرهُ في مكافحة اإلرھابناصر حسین

العامالقانون2019ماجستیرالتنظیم القانوني لعقد المعاھدات الدولیة في  العراق   دراســـة مقارنـــة یاسر حسن علي5813



 

 

 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
االدارة واالقتصاد. كلية ....................................................................................................
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االدارة 2018ماجستیرتاثیر مكانة المنظمة في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامةمحمد فلیح حسن5263
واالقتصاد

االدارة 
الصناعیة

رفل صالح نوري 5286
مرزوك

دور نظم المعلومات في تعزیز تنافسیة  منظمات األعمال دراسة إستطالعیة 
آلراء عینة من المدراء في مجمع الجود للمستلزمات الزراعیة التابع لشركة 

الكفیل لألستثمارات العامة في كربالء
االدارة 2018ماجستیر

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

الصیانة واثرھا في تحسین مستوى الخدمة / دراسة تطبیقیة في استراتیجیةسامر عیسى ھاشم5289
مدیریة مجاري بابل

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

امیر عبد الزھرة 5301
عبد الحمزة

دراسة تطبیقیة في (مانیة في تحقیق االھداف المصرفیةتأثیر المخاطر االئت
)عینة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة

االدارة 2018ماجستیر
واالقتصاد

االدارة 
الصناعیة
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5306
اكرم عبد الحافظ 

جابر حسین

دور تكنولوجیا المعلومات االستراتیجیة في توزیع الحصص المائیة على 
في محافظة الجداول النھریة  دراسة تطبیقیة في مدیریة الموارد المائیة 

بابل

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

تاثیر التخطیط االستراتیجي على االداء التنظیميمؤید ھادي جعفر5311
دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

حسین عالء حمید 5312
تطویر العملفي ٣٦٠دور تقییم االداء  باستخدام  طریقةالشماع

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

رؤى كریم حسین 5313
علي

دور التخطیط االستراتیجي في تحسین الخدمات البلدیة (دراسة تطبیقیة في 
دائرة بلدیة مركز الكرخ)

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة
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5314
عماد أبو صالح 

دور التخطیط االستراتیجي في تحسین األداء الوظیفي للمرشد الزراعيعركوبعلي 
دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

غیث ھاشم تبان 5395
عطیة

تاثیر التخطیط االستراتیجي في إدارة األزمات دراسة استطالعیة تحلیلیة 
عینة من مدیري اإلدارة العلیا والوسطى في المركز الوطني للتطویر الراء

اإلداري وتقنیة المعلومات

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

رائد عبد الھادي 5293
دور التخطیط االستراتیجي في إدارة أزمة المیاهعبد العزیز

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة
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صفا حمزة جواد 5553
حسین االعرجي

تطبیق مبادئ ادارة الجودة الشاملة ودورھا في تعزیز اسالیب مشاركة 
العاملین

االدارة 2019ماجستیر
واالقتصاد

االدارة 
الصناعیة

المضافة تأثیر التسویق االخالقي في التوازن االستراتیجي من  خالل القیمة مي محمد ظافر5610
للجودة المدركة

االدارة 2019ماجستیر
واالقتصاد

االدارة 
الصناعیة

التسویق  العكسي في الحد  من استھالك المنتجات الطبیة من خالل تأثیرشفاء تركي عایز5665
ثقافة المستھلك

االدارة 2019ماجستیر
واالقتصاد

االدارة 
الصناعیة
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عباس خضر عباس 5746
في تعدیل المفاھیم الجغرافیة المخطوءة و PLANأثر استراتیجیة بالن حسین

خفض القلق االمتحاني لدى طالب الصف الخامس األدبي
االدارة 2019ماجستیر

واالقتصاد
االدارة 
الصناعیة

دور التخطیط االستراتیجي في معالجة العجز السكني دراسة حالة تطبیقیة عمالر محمد جاسم5290
مدینة الصدرفي 

دبلوم 
االدارة 2018عالي

التخطیطواالقتصاد

محمد عبد القادر 5229
اثر االنفاق الحكومي في بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة في اطار برنامج إسماعیل

)٢٠١٦-٢٠٠٣االصالح االقتصادي في العراق للمدة (
االدارة 2018ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالبة 
ومصرفیة

لیث جبار علي5270
–دراسة مقترح انشاء معمل إلعادة تدویر المخلفات الصلبة ( الورق 

٢٠١٨الكارتون) في محافظة بابل 
دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
علوم مالبة 
ومصرفیة
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االدارة واالقتصاد. كلية ....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٠٣(


  

رسل شمخي 5271
موحان

دراسة جدوى االستثمار في المشاریع االستثماریة مشاریع االسمنت حالة 
دراسیة

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
علوم مالبة 
ومصرفیة

ھبة سعد عبد 5320
الجبار

أثر السیاسة النقدیة في االستثمار العراقي حالة دراسیة

)٢٠١٦-١٩٩٠للمدة(
االدارة 2018ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

سحر عبد الحسین 5388
مجید

العراق-الموازنة العامة فيأثر الجھد الضریبي في تمویل 

)٢٠١٥-١٩٩٠للمدة ( 
االدارة 2018ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

حبایب نعیم منصب5430
دراسة الجدوى اال قتصادیة في مشروع اضافة محولھ رابعھ لمحطة كھرباء 

شمال الحلة في محافظة بابل /مدیریة شبكة نقل كھرباء بابل
دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة
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نادیة محمد فاضل 5450
جواد حمد

تحلیل تأثیر النفقات العامة في التضخم: العراق حالة دراسیة
)٢٠١٦-١٩٨٠للمدة (

االدارة 2018ماجستیر
واالقتصاد

علوم مالیة 
ومصرفیة

مجمع المسار السكني في محافظة دراسة الجدوى االقتصادیة لالستثمار في اسراء عبد الحسین5530
بابل

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

عبد الرحمن سعدي 5356
دراسة جدوى استثمار مدینة العاب الزھراء في محافظة بابلعبد الستار حمزة

دبلوم 
االدارة 2018عالي

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

استخدام قاعذة انبیاناث في تقییم  أداء المصارف دراسة تطبیقیة في امیر زاھر كاظم5454
مصرف الخلیج العربي

دبلوم 
االدارة 2019عالي

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
االدارة واالقتصاد. كلية ....................................................................................................
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)١٠٥(


  

فاطمة صالح مطر5497
أثر بعض مكونات الطلب الكلي في االئتمان المصرفي في العراق للمدة  

٢٠١٦-٢٠٠٤
االدارة 2019ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

غفران عماد كاظم5525

Impact of exchange rate and interest rate in some
economic variables in Iraq For the period (1990-

2015)
االدارة 2019ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة

زھراء علي حسن5560
واالنكماشیة في االقتصاد العراقي للمدة تحلیل وقیاس الفجوتین التضخمیة 

)٢٠١٦-١٩٩٠(
االدارة 2019ماجستیر

واالقتصاد
علوم مالیة 
ومصرفیة



 

 

 



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٠٧(


  

5264

میثاق عبیس 
حسین عبیس 

المرشدي

المستشرق األلماني تیودور نولدكه ودوره في دراسة تاریخ العرب قبل 
االسالم

2018ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

5267
أمین فرج غالي 

الزیدي
2018ماجستیر) وآله االطهار(علیهم السالم)صالعفو و إالعتذار في سیرة الرسول(

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

انتظار دمان ساهي5316
وأثره في تدوین السیرة ) م١٠٧٠/ ھ٤٦٣ابن عبد البر األندلسي(ث 
دراسة في منهجه ومواردهالنبىویة 

2018ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

میثاق كاظم هادي5317
-٢٤٧السعایة والوشایة في العراق ابان العصر العباسي 

م١١٩٣-٨٦١هـ/٥٩٠
2018ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٠٨(


  

2018دكتوراهم١٩٨٩-١٩٨١المتحدة األمریكیة تجاه العراقسیاسة الوالیات خلیل ابراهیمعبیر5340
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

2018دكتوراهدراسة تاریخیة١٩٧٧-١٩٦٩العالقات االمریكیة الباكستانیةحیدر جواد  كاظم5367
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

2018دكتوراه١٩٨٩-١٩٧٧الیابانیة العالقات  االمریكیة فاطمة حسین فاضل5380
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

5462
ثامر عبد علي 

منهل
سیاسة االستقدام في مصر إبان العصر الفاطمي  

م)١١٧١-٩٧١هـ/٥٦٧- ٣٦١(
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٠٩(


  

5476

نور عبد الحسن 
خادم حسین 

الشمري

حزب الحركة الشعبیة الدستوریة الدیمقراطیة 
) دراسة ١٩٩٧-١٩٦٧ودوره في التطورات السیاسیة في المغرب (

تاریخیة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

2019دكتوراه١٩٩٠-١٩٧٤السیاسة االمریكیة اتجاه  نیكاراغوا الهام حمزة منسي5516
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

طه حسن عباس5519
تاریخ االندلس من الفتح االسالمي حتى نهایة عصر الطوائف في كتاب 

م١٣٣٢هـ/٧٣٣نهایة االرب في كتاب االدب للنویري ت
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

5616
منتظر حسن عبد 

الحسین
2019ماجستیر١٩٣٩-١٩١٤العراقموقف الحلیین من االحداث الداخلیة في 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١١٠(


  

5643
هیثم محي طالب 

مالح
2019دكتوراه١٩٧٤-١٩٤٥السیاسة األمریكیة ُتجاه أثیوبیا 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

5725
إیمان عبد الكاظم 

عبیس نصیف
دراسة في احوالها الفكریة بین القرنین الخامس والتاسع مدینة كازرون

الهجریین
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

مروة رسول رحیم5775
حتى عام زین العابدین  بن علي ودوره السیاسي  في تونس

٢٠٠٤
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

لطفي ثابتفاطمة 5785
معاویة ولد احمد الطایع ودوره في السیاسة 

٢٠٠٥-١٩٨٤الموریتانیة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١١١(


  

2019دكتوراه١٩٦٨–١٩٥٣االقصاء السیاسي في العراق صالح هادي عبادة5795
التربیة للعلوم 

االنسانیة
التاریخ

حسنین ماجد فالح5802
االجتماعیة في الجزائراألوضاع 

١٩٦٢-١٩٧٨
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

5359
زینب حسن عبد 

اسود
2018دكتوراه١٨٥٠-١٧٨٨االستیطان البریطاني في استرالیا 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ

5646
ضیاء الدین رحمة 

اهللا جبر
2019ماجستیر١٩٧٦حتى عام فیدل كاسترو ودوره السیاسي في كوبا

التربیة للعلوم 
االنسانیة

التاریخ



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١١٢(


  

احمد ماجد شافي5291
Geographical analysis of the tourism development

in the Hashemite district
2018ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

الجغرافیة

وفاء جاسم شهادي5737
دراسة في ٢٠١٦-١٩٩٥للعراق للمدة اتجاهات التجارة الخارجیة 

جغرافیة التجارة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

الجغرافیة

2019ماجستیرتحلیل جغرافي للوظیفة الجامعیة في مدینة الحلةدنیا فاضل طالب5762
التربیة للعلوم 

االنسانیة
الجغرافیة

فاطمة صالح مهدي5782
واثاره المكانیة / ٣٠٠٢في العراق بعد عام الهجرة القسریة و النزوح 

دراسة في الجغرافیة البشریة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

الجغرافیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................
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)١١٣(


  

اسیا سلیم فلیح5784
الروسي في الصراع األهمیة الجیوبولیتیكیة لجمهوریة أوكرانیا
األمریكي

2019ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
الجغرافیة

2019ماجستیرالصناعات الحرفیة في محافظة بابلاسراء عماد سعید5796
التربیة للعلوم 

االنسانیة
الجغرافیة

5231
سجى عبد االمیر 

محمد
A CONTRASTIVE STYLISTIC STUDY OF

RETRIBUTION IN BIBLICAL AND QUR'ANIC TEXTS
2018دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١١٤(


  

سماح عبد الستار5255
A Contrastive Critical Discourse Analysis of the
American Constitution and Imam Ali's (p.b.u.h.)

Epistle to Malik Al-Ashter
2018ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

ولید رضا حمودي5283
The Pragmatics of Cogent Argument in British and

American Political Debates
2018دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5294
حسین حویل 

غیاض
Tracing Feminist Tendency in A Thousand
Splendid Suns: A Feminist Stylistic Study

2018دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١١٥(


  

5298
دعاء محمد عبد 

زید
AMERICAN NEWS ABOUT RADICAL ISLAMISTS:

A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
2018ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5327
رزاق نایف مخیف 

الشافعي
2018دكتوراهدراسة لغویة لمفهوم التوازي في الخطب السیاسیة

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5331
نسائم مهدي 

العادلي
2018دكتوراهالتلفیق في التقاریر األخباریة البریطانیة واألمریكیة: مقاربة تداولیة

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5412
استبرق رشید 

ابـراهیم
بـــالغـــــــیة للتلمـــــیح في المنــــاظــــــرات الرئاسیة دراســـــــــة تـــــداولیة 

للحمالت االنتخابیة
2018دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................
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)١١٦(


  

5501
وفاء صاحب مهدي 

محمد
فـــِــي ُمــــقـــاربــٌة تـَـداولـیـــٌة نــَـقــــدیــــٌة ِللـــخــِطاِب العـُــنــصـــــري 

ســـِــیــــاقـــــاٍت َأمـــــِریــــــــكـــِــــیـــّـــــــةٍ 
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

منار كریم مهدي5529
DIVINE-PROPHETIC DISCOURSE  IN BIBLICAL

AND QURANIC TEXTS:  A LINGUISTIC ANALYSIS
2019دكتوراه

للعلوم التربیة 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

حوراء جبار راهي5584
A Sociopragmatic Study of Preaching in Selected
American Sermons about the USA Elections 2016

2019ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة

2019ماجستیرلالستطراد في السیاقات السیاسیة االمریكیةخطابیة - دراسة تداولیةمنال عدنان سعدون5653
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١١٧(


  

2019دكتوراهاالخفاء في الخطاب العسكري البریطاني و االمریكي: دراسة تداولیهرنا ناجي عزیز5662
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة

5679
جـعـفـر عـبـداهللا
كاظم  المـوسوي

َتحلیل َتداولي إسلوبي إلستراتیجیات الِخطاب في الُمقابالت اإلنـكلیـزیة 
والَعـربیة  الُمتلَفـَزة: دراسٌة َتقابلیةٌ 

2019دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة

ساره حاِكم كَویر5720
A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF ISLAMIC
MOVEMENTS NEWS IN CNN AND AL-JAZEERA

ENGLISH TV CHANNELS
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5750
زهراء كـریم غـنام 

فـرحـان
A PRAGMA-STYLISTIC STUDY OF SELECTED

CHILDREN FANTASY NOVELS
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

االنكلیزیةاللغة 



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١١٨(


  

5751
زینب ایاد علي 

شعالن
A PRAGMA-STYLISTIC STUDY OF REPENTANCE

IN SELECTED NOVELS BY GRAHAM GREENE
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

5781
سوزان عبد الهادي 

كاظم

A SOCIO _STYLISTIC STUDY OF THE
REPRESENTATION OF CONSCIOUSNESS IN FILMS

AND NOVELS
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

طیبة عبد الرزاق5799
A SOCIO-PRAGMATIC STUDY OF COURTESY IN
SELECTED AMERICAN POLITICAL INTERVIEWS

2019ماجستیر
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة االنكلیزیة
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)١١٩(


  

عبد الحسینزینة 5819
A Critical Discourse Analysis of  Sexism and
Feminism in American and British Political

Contexts
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة االنكلیزیة

2018دكتوراهنقـد النقـد القصصي عند النقاد العراقیین جیل الرواد أنموذجاً دجلة صبار5227
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5236
سالم عبد عون 

محمد
2018دكتوراهاالدب التفاعلي دراسة ثقافیة

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

2018دكتوراه)٢٠١٥- ١٩٩٠الذاكرة في الروایة النسائیة العراقیة(اقبال حسن عالوي5268
التربیة للعلوم 

االنسانیة
العربیةاللغة
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)١٢٠(


  

5322
قاسم كاظم حسن 

العباديّ 
ه)  في َشْرِحِه َعَلى ِكتَاِب ٣٦٨التَّأِویُل النََّحويُّ ِعْنَد السِّْیرَاِفيِّ (ت
ه)١٨٠ِسْیَبَویه (ت

2018دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5333
حسن سعید عبد 

هاشم
هـ ) المسمى  ٤٣٦ت : الداللة النحویة في تفسیر الشریف المرتضى (
بـ ( نفائس التأویل )

2018دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5362
محمد مناضل 

عباس
2018دكتوراهالشاهد الشعري المجهول القائل واثره في الدرس النحوي

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

5683
زهراء رعد حمزة 

الجبوري
2018ماجستیرهاشم شفیق دراسة اسلوبیةشعر 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة
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)١٢١(


  

5425
حیدر جبار عطیه 

الیساري
2019دكتوراه)٢٠٠٣-١٩٩٠سیمیاء الثقافة في قصیدة النثر العراقیة  (

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

5446
اعتدال سلمان 
عریبي التمیمي

2019دكتوراهالتجریب في المنجز السردي لمحسن الرمليمالمح 
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5475
مروة محمد كاظم 

حسن
الفروُق اللغوّیُة في كتاب ( التحقیق في كلمات القرآن الكریم) للعّالمة 

ه)١٤٢٦حسن المصطفوّي (ت 
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

العربیةاللغة 

2019دكتوراهألفاظ الحرب في نهج البالغة دراسة داللیةثریا حسین بریسم5477
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١٢٢(


  

5486
غسق طالب سهیل 

علي األمیريّ 
2019ماجستیرالتعالق االستعاري في شعر الجواهريّ 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

5545
الجاسم عدي عبد 
عطیة

2019دكتوراهتمثالت الجسد في شعر خزعل الماجدي
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

2019ماجستیرهـ٣٩٢داللة أبنیة األفعال في سر صناعة اإلعراب البن جني ت:اسیل عدنان نوري5598
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5619
ضحى رحیم عفي 

عندل
2019ماجستیرهـ)١١٣٧الجهُد النَّحويُّ عند الفاضِل الهنديِّ (ت 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١٢٣(


  

فرقان نجم جبار5628
الِحَجاُج في الشِّعِر األندلسيِّ 
هـ )٥٤٢–هـ ٤٢٢في َعـصَري دوِل الطَّوائِف و دولِة الُمرابطیَن ( 

2019دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

2019دكتوراه- دراسة داللیة -المفارقة في النص القرآنياسعد جواد كاظم5656
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

2019ماجستیراالستعطاف في الشعر االمويسجى حامد نعمة5659
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5660
مهدي غفران أحمد 
حسین

2019ماجستیرقراءة الشعر العراقي الحدیث عند الدكتور عدنان حسین العوادي
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١٢٤(


  

2019ماجستیرالصورة الفنیة عند شعراء الصعید في العصرین المملوكي والعثمانيزینب حمزة جبر5676
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

2019ماجستیرقصیدة الشخصیة في شعر عدنان الصایغرؤى طارق  فالح5677
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5685
هدیل یاس عبد 

الحمزة
2019ماجستیرحضور  المكان في شعر باسم فرات

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

نغم علي حسین5686
بالتقمص العاطفي والتفكیر التبادلي لدى طلبة تقدیم الذات وعالقته 

الجامعة
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١٢٥(


  

5687
عماد صالح جوهر 

محمود
2019ماجستیر–دراسة في الموضوع والفن - صوت المخلوق في القرآن الكریم 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

صادقزینب علي 5716
القلق في الشعر األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة 

) هـ٤٢٢-هـ ٩٢( 
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

2019ماجستیرشعر رعد زامل دراسة أسلوبیةزهراء ابراهیم سلمان5742
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

عقیل شهاباسعد5758
َیارَاِت)  ِالْبِن َقْوَلَوْیِه الُقمِّيِّ  َوَساِئُل التَّْخِصْیِص في كتاب ( َكاِمِل الزِّ

هـ)٣٦٧( ت 
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة
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)١٢٦(


  

2019ماجستیرالمكان في شعر النساء في العصرین الجاهلي واإلسالميسمیرة رحیم حسن5765
التربیة للعلوم 

االنسانیة
اللغة العربیة

5812
اسماعیل خلیل ابو 

صالح
2019دكتوراهالذات واآلخر في الشعر الصوفّي حّتى نهایة القرن الثالث الهجريّ 

التربیة للعلوم 
االنسانیة

اللغة العربیة

ارتقاء یحیى حافظ5661
المستقبلي لدى شخصنة السلطة بداللة التشوهات المعرفیة والتفكیر 

طلبة الجامعة
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

صفاء حاكم جبار5281
التفاؤل االستعدادي وعالقته بالحیویة االكادیمیة لدى معلمي المدارس 

االبتدائیة
2018ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٢٧(


  

5431
داود حمزة حسن 

الشجیري
الجهد العاطفي واالندماج االجتماعي وعالقتهما  بالتفكیر اإلیجابي لدى 

معلمي  الصف اَألول اإلبتدائي
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

مهیب عبد المطلب5522
القائم على الحكمة لدى طلبة الدراسات التفكیر المنتج وعالقته باالداء

العلیا
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

اسیل لطیف كتاب5524
مسارات المعتقذات المضخمة للمسؤولیة وعالقتها بالتفكیر القطبي لذي 

طلبة الجامعة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

مها محسن صالل5540
االستعداد لألمل وعالقته بمعتقدات الكفاءة الذاتیة والدافعیة العقلیة لدى

الطلبة المتمیزین واقرانهم العادیین
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
الرتبية للعلوم االنسانية........... كلية .....................................................................................
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)١٢٨(


  

2019ماجستیرالتفكیر لدى طالبة الجامعةنظام القوة السلوكي وعالقته باسالیبسحر فالح حسین5582
التربیة للعلوم 

االنسانیة
علوم تربویة 

ونفسیة

5591
رقیة هادي عبد 

الصاحب
الوظائف التنفیذیة وعالقتها باإلدراك الفراغي البصري لألعداد وصعوبة 

اإلحساس بالكمیة لدى تالمذة المرحلة اإلبتدائیة
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

امیر حمزة علي5595
اسالیب التعلم ل(هوني  وما مفرد) وعالقتها بالتنظیم االنفعالي  

المعرفي لدى طلبة الجامعة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة



٢٠١٩/ لثاجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثادليل الرسائل واالطاريح
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)١٢٩(


  

بشرى حسین عبود5611
االنفعالیة لدى طلبة المرحلة العدوان االستباقي وعالقته باالساءة

المتوسطة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

5638
ریام عبد الحسین 

عبد اهللا
البنى المعرفیة الالتكیفیة بقلق التفاعل والتفاؤل غیر الواقعي لدى طلبة 

الجامعة
2019ماجستیر

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

زینب كریم حمید5645
الشخصیة االستباقیة والتفاؤل  المتعلم  وعالقتهما  بخبرة ماوراء المزاج 

لدى طلبة الدراسات العلیا
2019دكتوراه

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة
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)١٣٠(


  

5663
براءة ابراهیم عبد 

الرسول
2019ماجستیرالمرحلة االعدادیةاإلرادة الحرة وعالقتها باستنزاف االنا لدى طلبة

التربیة للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

ختام محمد حسن5678
ب  المعرفيلو یة الشخصیة االبداعیة وعالقتها باالسو اله

التكیفي وحب االستطالع االستكشافي التجدیدي
لدى طلبة الجامعةالمحدد- المتنوع

2019دكتوراه
التربیة للعلوم 

االنسانیة
علوم تربویة 

ونفسیة

حنین حبیب غازي5707
اضطراب الهویة الجنسیة وعالقته باألفكار االنتحاریة

لدى طلبة المرحلة  االعدادیة
2019ماجستیر

التربیة  للعلوم 
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة
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علي عبد الكریم كاظم 5385
ناجي

محددات التحلیل اإلحصائي
في ٢٠١٧-٢٠١٠لوفیات االطفال دون سن السادسة للفترة  من 

دراسة حالة )بابل ( 

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الریاضیاتالصرفة

The Lenstra's Elliptic Curve Factorizationبان جبار جواد كاظم5394
method

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الریاضیاتالصرفة

Neural Networks  Jacobi  Weightedنجالء عدنان ھادي5398
Approximation

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الریاضیاتالصرفة

Solving A Variety Practical Problems by Usingرسل فاضل علي عبد5399
Integral Equation

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الریاضیاتالصرفة

فاطمھ سلیم صاحب 5515
للعلوم التربیة 2019ماجستیرحول نقاط التحول المرنةعزیز

الریاضیاتالصرفة
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ساره خضر كاظم 5520
التربیة للعلوم 2019ماجستیرحول خصائص معكوس الظلعبود

الریاضیاتالصرفة

حـنـیـن حـامـد عـودة 5527
التربیة للعلوم 2019ماجستیرفي البیانات-Hnھیمنةكریـمش

الریاضیاتالصرفة

ضفاف نبراس طالب 5543
دبلوم الموثوقیةنماذج كمر

التربیة للعلوم 2019عالي
الریاضیاتالصرفة

عـلـي حسین ھادي 5622
التربیة للعلوم 2019ماجستیرOn Some Fuzzy Discrete Distributionsعبــاس

الریاضیاتالصرفة

سارة حسین عبد 5634
التربیة للعلوم 2019ماجستیرInjective Semimodules Relative to a Preradicalمحمد

الریاضیاتالصرفة
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التربیة للعلوم 2019ماجستیرModuli of  Smoothness  and  Applicationsبشرى خضیر5641
الریاضیاتالصرفة

زھراء صاحب 5642
كطران عطیة

On Trust Region Algorithm for Solving
Unconstrained Optimizationالتربیة للعلوم 2019ماجستیر

الریاضیاتالصرفة

احمد حسین عبد 5684
دبلوم مثالیة الحلقة المرنة القریبةالزھرة حسین

التربیة للعلوم 2019عالي
الریاضیاتالصرفة

رحاب شذر عبد 5342
الحمزه

تحضیر وممیزات (جسیمات اوكسید معدني نانوي / خلیط بولیمر) 
التربیة للعلوم 2018ماجستیرلمتراكبات نانویة حیویة وتطبیقاتھا

الفیزیاءالصرفة

جاسم محمد حسین 5344
جاسم

مادة فرایتیة) لتوھین -تحضیر متراكب مطاطي (مطاط السیلیكون
التربیة للعلوم 2018ماجستیرالموجات المیكرویة في أجھزة الموبایل

الفیزیاءالصرفة
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ادریس عریبي ھالل 5345
علي

الخصائص التركیبیة و بعض الخصائص الفیزیائیة للخالئط البولیمریة 
التربیة للعلوم 2018ماجستیرمع الجسیمات النانویة

الفیزیاءالصرفة

ضفاف قیس جاسم 5347
محمد

تأثیر الغرافین على الخصائص المیكانیكیة للمتراكب النانوي لبولي 
باستخدام تقنیة الموجات فوق الصوتیةأثیلین كالیكول

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

محمد یاسین طاھر 5348
عبد علي

تأثیر نسبة تحمیل الكبریت على الخواص التخمیدیة لخالئط 
NR/SBR

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

ورود سامي رسول 5349
عبد

االشعاعي الطبیعي في عینات التربة في منطقة مختارة قیاس النشاط
من محافظة كربالء

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة
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مھند  علي عــبــــد 5350
اللــھ  مھدي

الخصائص التركیبیة والبصریة ألغشیة
CdS :CuOالنانویة

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

ھنادي یعقوب یوسف 5358
العبایجي

دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة لمادة بولیمیریة مقواة بمسحوق 
طین الكاؤولین  النانوي

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

ناصر حسین جاسم 5376
مخصبك

Radioactivity Measurement of 40K, 232Th,
238U and 222Rn of Soil and Water Samples of
some Selected Regions of Babel Governorate -

Iraq

التربیة للعلوم 2018ماجستیر
الفیزیاءالصرفة

5378
وجدان عامر عبد زید  

خفیف
أحادي InSeالخصائص االلكترونیة والمغناطیسیة والبصریة ل 

Niو Coالطبقة المطعم ب 
دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة
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لینا عبد عون5386
Effect of Ferroelectric Nanoparticles on

Electro-optical Response of Liquid Crystal
Polymer

التربیة للعلوم 2018ماجستیر
الفیزیاءالصرفة

ھند عبد الحسین 5391
فرحان طعان

بأضافة األلومینا- PMMASPOألخصائص البصریة للخلیط 
النانویة

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

تقـدیر نسبـة االشعـاع لبعض أنواع التبـوغ المحلیـة واألجنبیـة براء عبد الرضا جواد5468
المستخدمـة في صناعـة السـكائـــر

دبلوم 
التربیة للعلوم 2019عالي

الفیزیاءالصرفة

Aسعد مرزه حمزة5472 Hartree-Fock Calculations of H-H Ground
State Bond Length and Energy using Matlab

دبلوم 
التربیة للعلوم 2019عالي

الفیزیاءالصرفة
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) NbCوTINتصنیع وأداء المتراكب النانوي (خلیط بولیمريزینھ ستار حمد5473
التربیة للعلوم 2019ماجستیروتطبیقاتھا

الفیزیاءالصرفة

سعدون یازع صلیل 5478
طالل الركابي

تأثیر اضافة بولي (مثیل میثا اكرلیت) على الخصائص البصریة 
والطیفیة لصبغة عضویة لیزریة

دبلوم 
التربیة للعلوم 2019عالي

الفیزیاءالصرفة

) PVP-PVA-ZrCتصنیع وخصائص المتراكبات النانویة (فالح حسن حمزة5494
وتطبیقاتھا

دبلوم 
التربیة للعلوم 2018عالي

الفیزیاءالصرفة

Effect of Sn2P2S6 Nano particles on Responseمریم رافد عباس عبد5513
optical Times of Siloxane polymer

دبلوم 
التربیة للعلوم 2019عالي

الفیزیاءالصرفة

شیماء مظھر مھدي5621
ودراسة الخصائص ZnO/Fe2O3تحضیر متراكبات نانویة من 

التركیبیة و البصریة : كنموذج للفاعلیة الضوئیة المحفزة لمعالجات 
التلوث المائي

التربیة للعلوم 2019ماجستیر
الفیزیاءالصرفة
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فاتن احمد مھدي 5633
حسین

دراسة تأثیر قناة التفكك على تفاعالت االندماج لبعض النوى الھالویة 
للعلوم التربیة2019ماجستیرالخفیفة

الفیزیاءالصرفة

مریم فرحان عبیس 5635
عبید

PMMAتأثیر المجال المغناطیسي على الخصائص البصریة  لبولیمر 
التربیة للعلوم 2019ماجستیرالمطعم بجسیمات نحاس نانویة معدنیة

الفیزیاءالصرفة

على الخصائص الطیفیة لبعض الصبغات العضویة تأثیر أشعة كامامرتضى رسول محمد5636
التربیة للعلوم 2019ماجستیراللیزریة

الفیزیاءالصرفة

عاید فاضل مشیر 5639
مشعل

) PVA-PAAmتحسین الخصائص البصریة لخالئط (
النانویةAl2O3بإضافة((

دبلوم 
التربیة للعلوم 2019عالي

الفیزیاءالصرفة
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محمد سعدي صالح5295
) لخفض تشتت االنتباه S.B.Tفاعلیة برنامج تدریبي على وفق تقنیة ( 

2018ماجستیرلدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة

نورس فتالوي كمیل5724
فاعلیة برنامج تدریبي  لتحسین مھارة  االستماع لدى التالمذه المعاقین 

2019ماجستیربصریا
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة

5777
صفا محمد عبد 

الرزاق رضا
بناء مقیاس لتشخیص التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة وفق معیار 

DSM2019ماجستیر
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة

5787
ودیان جواد عبد 

الكاظم

The Effectiveness of The Token Reinforcement
Controlling The Behavioral Problems Of students

With Learning Difficulties2019ماجستیر
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة

رند حیدر ھاشم5823
فعالیة برنامج تدریبي مقترح عللى وفق جھاز االیفو لتحسین المھارات 

2019ماجستیراالكادیمیة للتالمذه بطیئي التعلم
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة
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رشى سلمان حسین5696
وعالقتھ بمھارات ما وراء المعزفة لدى الطلبة الذكاء االستزاتیجي

2019ماجستیرالمتمیزین
التربیة 
التربیة الخاصةاالساسیة

مریم ظافر رحیم5237

The Impact of Reciprocal Listening Activities on
Enhancing Iraqi EFL Fifth Preparatory Students’

Listening Comprehension2018ماجستیر
التربیة 
اللغة االنكلیزیةاالساسیة

مروة توفیق مكي5669
أثر إستراتیجیة التكتل في تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

2019ماجستیرقواعد اللغة العربیة
التربیة 
اللغة العربیةاالساسیة

5338
نبأ محمد سلمان 

كریدي

اثر استراتیجیات التفكیر المتشعب في تحصیل طالبات الصف االول 
المتوسط والتعلم المنظم ذاتیا 

2018ماجستیرلدیھن في  مادة العلوم
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة

5233
إیمان غازي جابر 

شاني
)  في تحصیل Wilen &Phillipsفاعلیة إستراتیجیة ولن وفیلیبس( 

2018ماجستیرالثاني المتوسط وتفكیرھن الجانبي في مادةطالبات الصف 
التربیة  
طرائق تدریساالساسیة
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محمود ثائر مھدي5257
على تنمیة مھارة الكتابة لدارسي اللغة االنكلیزیة لغة Jigsawاثر تقنیة

2018ماجستیراجنبیة لطالب المرحلة المتوسطة
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة

5278

ممتاز عبد مجد
عمران عبود 

الجبوري
أثر إستراتیجیة الحصاد في تحصیل طالب الصف الرابع العلمي والتفكیر 

2018ماجستیراإلیجابي لدیھم في مادة الفیزیاء
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة

شوق صاحب عزیز5308
تحلیل محتوى األنشطة العملیة لمادة الفیزیاء في المرحلة االعدادیة على 

2018ماجستیرGLPوفق معاییر المختبر التعلیمي الجید  
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة

5321
علي سلیم كنكون 

وتوت
تحلیل محتوى كتب الفیزیاء للمرحلة االعدادیة  على وفـق معاییر 

2018ماجستیر)CFBTالمؤسـسة البریطانیة (
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة

5325
سالم محمد عبد 

الكریم
اثر استراتیجیة االثراء الوسیلي في تحصیل مادة الجغرافیة  وتنمیة 

2018ماجستیرالتفكیر الشمولي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
التربیة 
طرائق تدریساالساسیة
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أستراتیجیة ورقة الدقیقة الواحدة في تحصیل مادة التاریخ وتنمیة أثر حامد جودة عداي5329
التربیة 2018ماجستیرمھارات التفكیر المنطقي لدى طالب  الثاني المتوسط

طرائق تدریساالساسیة

حسام حلیم عبیس 5341
مھدي

) المعدلة في تحصیل طالب الصف M.U.R.D.E.Rأثر إستراتیجیة (
الرابع العلمي والحس العلمي 

لدیھم في مادة الفیزیاء
التربیة 2018ماجستیر

طرائق تدریساالساسیة

احمد كامل ھادي 5346
الرفیعي

أثر استراتیجیة االمواج المتداخلة في تحصیل طالب الصف الخامس 
التربیة 2018ماجستیرلدیھم في مادة الكیمیاءاإلحیائي والتفكیر المنظومي

طرائق تدریساالساسیة

احمد عماد ھادي 5443
عبیس الجناحي

) في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في P.E.C.Sاثر إستراتیجیة (
التربیة 2018ماجستیرمادة العلوم ومھارات التفكیر الجانبي لدیھم

طرائق تدریساالساسیة

فاعلیة انموذج ھیرمان في تحصیل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة فاطمة ھاشم راضي5463
التربیة 2019ماجستیراالحیاء

طرائق تدریساالساسیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لرتبية االساسية....... كلية ا....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-المركزیةاصدارات األمانة العامة للمكتبة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٤٤(


  

اثر استراتیجیة التعلیم المتمازج في تحصیل طالبات الصف الخامس ھدیل وھاب رزاق5492
التربیة 2019ماجستیرلدیھن في مادة الكیمیاءالحیائي ومھارات التفكیر الجانبيا

طرائق تدریساالساسیة

اثر استراتیجیة عباءة الخبیر في تحصیل مادة الجغرافیة الطبیعة وتنمیة علي زكي صادق5518
التربیة 2019ماجستیرمھارات التفكیر التشعبي لدى طالبات الصف الخامس االدبي

طرائق تدریساالساسیة

اثر استراتیجیتي الرؤوس المرقمة والید النشطة  في تحصیل تلمیذات سمیر عبیدندى5531
التربیة 2019ماجستیرالصف الخامس  األبتدائي في مادة العلوم

طرائق تدریساالساسیة

أحمد مجید عریبي 5548
عبود التمیمي

أثر استراتیجیة األنشطة الثابتة في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط 
التربیة 2019ماجستیرمادة الجغرافیة  والتفكیر اإلبداعي لدیھمفي 

طرائق تدریساالساسیة

صادق حسن سفاح 5557
غازي الطفیلي

أثر التدریس بالوسائط المتعددة في اكتساب المفاھیم الجغرافیة وتنمیة 
التربیة 2019ماجستیرالتفكیر االیجابي لدى  طالب الصف الثاني  المتوسط

طرائق تدریساالساسیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لرتبية االساسية....... كلية ا....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-المركزیةاصدارات األمانة العامة للمكتبة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٤٥(


  

رھام عباس خضیر 5563
علي

أثر انموذج التفكیر النشط في تحصیل طالبات الصف األول المتوسط 
التربیة 2019ماجستیروالذكاء االجتماعي لدیھن في مادة العلوم

طرائق تدریساالساسیة

نور محمد عبدااللھ 5579
خلف الغزالي

في تحصیل طالب الصف الرابع العلمي  أثر استراتیجیة التعلیم المتمایز 
التربیة 2019ماجستیرفي مادة الفیزیاء ومھارات التفكیر البصري لدیھم

طرائق تدریساالساسیة

محمد ثامر خلیل 5623
عالوي

بناء برنامج تعلیمي مقترح على وفق مھارات التفكیر التقاربي والتباعدي 
التربیة 2019ماجستیرفي الكتابة اإلبداعیة لطلبة الخامس األدبي

طرائق تدریساالساسیة

حنان ھادي دیوان 5649
ھادي المحنة

اثر استراتیجیة بوست وبرینان في تحصیل مادة علم االحیاء و فاعلیة 
التربیة 2019ماجستیرالذات لدى  طالبات  الصف الرابع العلمي

طرائق تدریساالساسیة

اسیل تحسین علیوي 5680
محیسن الحمیري

في األداء Slap,CSRأثر تدریس المطالعة والنصوص باستراتیجیتي ((
التربیة 2019ماجستیرالتعبیري لطالبات                    المرحلة المتوسطة

طرائق تدریساالساسیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لرتبية االساسية....... كلية ا....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-المركزیةاصدارات األمانة العامة للمكتبة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٤٦(


  

غسق باسم عبد 5695
الواحد

اثر استراتیجیة لغة الجسد على الطلبة العراقیین دراسي اللغة االنكلیزیة 
التربیة 2019ماجستیراجنبیة  في المدرسة االبتدائیة في انجاز المفردةلغة 

طرائق تدریساالساسیة

ظفر باسم علي5699
The Effect of Using Index Cards Games

Technique on Iraqi EFL Intermediate Students'
Performance in Writing Skill

التربیة 2019ماجستیر
تدریسطرائقاالساسیة

اثر استراتیجیة مثلث االستماع في الفھم القراني  عند تلمیذات الصف اثمار حمزة تركي5711
التربیة 2019ماجستیرالخامس االبتدائي

طرائق تدریساالساسیة

امجد عبد الحسین 5718
حمد

The Impact of Using Tablets on Developing
Language Listening Skill of EFL Fourth Primary

School Pupils
التربیة 2019ماجستیر

طرائق تدریساالساسیة

رحمة فالح حسن 5722
علي المراد

فاعلیة استراتیجیة مقترحة على وفق نظریة االفعال الكالمیة في تحصیل 
التربیة 2019ماجستیرطالبات المرحلة االعدادیة في مادة قواعد اللغة العربیة

تدریسطرائق االساسیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لرتبية االساسية....... كلية ا....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-المركزیةاصدارات األمانة العامة للمكتبة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٤٧(


  

تحلیل محتوى كتب النشاط للمراحل االبتدائیة الثالثة االولى على وفق میساء یوسف ناصر5727
التربیة 2019ماجستیرمھارات التفكیر االساسیة

طرائق تدریساالساسیة

حسین علي محمد 5735
رخیص

اثر استراتیجیة داخل وخارج الدائرة في تحصیل  مادة االجتماعیات وتنمیة 
التربیة 2019ماجستیراالتجاه لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

طرائق تدریساالساسیة

رائد قاسم جبار5740
اثر استراتیجیة المراسل المتنقل في تحصیل مادة االجتماعیات و الدافع 

المعرفي لدى تالمیذ 
الصف الخامس االبتدائي

التربیة 2019ماجستیر
طرائق تدریساالساسیة

علي سلمان ضاحي 5745
شھاب

في تعدیل المفاھیم الجغرافیة المخطوءة و PLANأثر استراتیجیة بالن 
التربیة 2019ماجستیرخفض القلق االمتحاني لدى طالب الصف الخامس األدبي

طرائق تدریساالساسیة

التعبیري لطالبات أثر استراتیجیة كرة الثلج في االستیعاب القرائي واألداء ایناس ولید جاسم5763
التربیة 2019ماجستیرالمرحلة المتوسطة في  المطالعة والنصوص

طرائق تدریساالساسیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
لرتبية االساسية....... كلية ا....................................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-المركزیةاصدارات األمانة العامة للمكتبة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٤٨(


  

صفا محمد عبد 5764
الرضا كاظم

The Impact of Video Supported Learning on
Speaking Development in English Language of

Primary School
التربیة 2019ماجستیر

طرائق تدریساالساسیة

-Investigation Preعلیاء علي عباس5771 and In-service Training Needs
for Primary Schools English Language Teachersالتربیة 2019ماجستیر

طرائق تدریساالساسیة

مشروع تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة على وفق معاییر نور كاظم عباس5788
التربیة 2019ماجستیرTIMSSالتوجھات الدولیة

طرائق تدریساالساسیة

فاطمة نوري بھاء 5791
المحنة الموسوي

) في اكتساب المفاھیم البالغیة عند Yowadiأثر إستراتیجیة یوادي (
التربیة 2019ماجستیرطالبات الصف الخامس األدبي

طرائق تدریساالساسیة

اثر التدریس بمھارات التفكیر البصري في تحصیل مادة االجتماعیات عمرانالفت كاظم 5817
التربیة 2019ماجستیرةتنمیة المیل لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي

طرائق تدریساالساسیة



 

 

 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
العلوم االسالمية...................... كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥٠(


  

ْفِسْیِريُّ في كتاب الِطراز  المـَُتَضِمن ألْسرار الَبالغِة وُعلو َحقائُِق یاسمین جاسم محمد5232 الَجْھُد التَّ
ه )٧٤٩للعلوي ( ت األعجاز 

العلوم 2018ماجستیر
علوم القرآناالسالمیة

وسام محمد طالب 5240
جبرالعویدي

ه)على تفسیر البیضاوي ١٠٣٠حاشیة الشیخ بھاء الدین العاملي المتوفى (
العلوم 2018ماجستیرھـ)  (دراسة وتحقیق)٦٩١المتوفى (

علوم القرآناالسالمیة

نور الھدى محسن 5355
ٌة ـبدر د َباقِر اإلِْیَرَوانِّي ـ ِدراَسٌة َمْوَضُوِعیَّ ْیخ ُمَحمَّ ْفِسیُر الفِْقِھيُّ عْنَد الشَّ العلوم 2018ماجستیرالتَّ

علوم القرآناالسالمیة

محّمد ھاني ھاشم 5441
حسین العواديّ 

الَتْفِسْیُر الروائيُّ آلیاِت األحكاِم عند ُمْحَدثِي   
ري اإلَماِمّیةِ  العلوم 2018ماجستیرُمَفسِّ

علوم القرآناالسالمیة

مشاري عالوي 5379
العلوم 2018ماجستیرالقّصُة القرآنّیُة بین الثابِت والمتغّیِر (دراسٌة تحلیلّیٌة)مشكور

علوم القرآناالسالمیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
العلوم االسالمية...................... كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥١(


  

العلوم 2019ماجستیرعند مفسري االمامیةالتفسیر المقاصديدرر عبد هللا حمزة5624
علوم القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیر-دراسة موضوعیة وفنیة-تصویر االعمال في القرآن الكریم رجاء عباس محمد5625
علوم القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیرمعالم السلم االجتماعي ومقوماتھ في االسالمزید علي جاسم5629
علوم القرآناالسالمیة

ٌة مرتضى لفتھ عوض5637 الــراُمــَزاَیـــ لَــــــُة  فـِـي الـــقُــــْرآِن الـــَُكـــر یــــــــِم ـ ِدراَسٌة َتْفِسیِریَّ
ٌة ـ العلوم 2019ماجستیرَمْوَضُوعیَّ

علوم القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیرالكلبي واراءه التفسیریة  في مجمع البیان للطبرسيابن السایبجعفر مسلم باقر5689
علوم القرآناالسالمیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
العلوم االسالمية...................... كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥٢(


  

رائد عبد السادة 5693
حمزة

البحث القرائي في كتب  األمالي عند علماء االمامیة  في القرنین الرابع 
العلوم 2019ماجستیروالخامس الھجریین

علوم القرآناالسالمیة

ْكویِن في َنْھِج الَبالغِة  دراسة في َفَضاءات الَمعنىسالم سلیمسالمة5354 العلوم 2018ماجستیرالَخْلِق والتَّ
لغة القرآناالسالمیة

ھدى حامد كزار 5287
العلوم 2018ماجستیرھـ )٧٤٩داللة الشاھد القرآني في كتاب الجنى الداني للمرادي ( ت : جاسم

لغة القرآناالسالمیة

علوم القرآن وتأریخھ في تفسیر الصراط المستقیم للسید ُحَسین قصي حسن حمید5428
العلوم 2018ماجستیرھـ)١٢٧٦البروجردّي (المتوفى 

لغة القرآناالسالمیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
العلوم االسالمية...................... كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥٣(


  

ابنیة االسماء  بین العربیة والفارسیة دراسة تطبیقیة في سورة مریم رباب حكیم ساجت5671
العلوم 2019ماجستیروترجمتھا

لغة القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیراالبنیة الصرفیة في الصحیفة  الكاظمیةتغرید خالد حمزة5647
لغة القرآناالسالمیة

انفال محمد عبد 5681
العلوم 2019ماجستیرتوظیف التراث في ملحمة الغدیر للشاعر بولس سالمةاالمیر

لغة القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیرھـ")٧٥٦تسویغ الوجھ النحوي فیالدر المصون  لـ (للسمین الحلبي  "تعلیويمیثم طالب 5772
لغة القرآناالسالمیة



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
العلوم االسالمية...................... كلية ا.....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥٤(


  

أسیل عبد الحكیم 5807
العلوم 2019ماجستیرھـ٥٣٨التاویل التداولیفي تفسیر الكشاف   لـ الزمخشریت خفیف

لغة القرآناالسالمیة

العلوم 2019ماجستیرھـ) دراسة أسلوبیة٢٢٠اإلمام الجواد(ع) (تأدب مینا رضا كاظم5820
لغة القرآناالسالمیة



 



 



٢٠١٩/ لثدليل الرسائل واالطاريح اجلامعية املنجزة يف جامعة بابل / اجلزء الثا
الرتبية الرياضية........................ كلية .....................................................................................

)٢٠١٩- االقراص اللیزریة-اصدارات األمانة العامة للمكتبة المركزیة(سرور عبد الكاظم حبیب-زینب علي حسین المرعب-سلوى عبد الهادي عمران الظوالم
)١٥٦(


 

تأثیر أسلوب فحص النفس باستخدام الوسائط المتعددة في تعلم اداء مصطفى حمزة ناھي5228
التربیة البدنیة وعلوم 2018ماجستیروانجاز فعالیة  رمي الرمح للطالب

الریاضة

جمیل حمید كاظم 5265
الطیار

األداء الوظیفي بداللة العوامل النفسیة التخاذ القرار وإدارة المعرفة 
وتكنولوجیا المعلومات لدى مدرسي التربیة الریاضیة في محافظة النجف 

االشرف
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراه

الریاضة

الواحد فاھم عبد 5273
عیسى

تأثیر تدریبات ال ھوائیة مع نبات الجینسیج في تطویر قدرات التحمل 
٢٠م تحت ٨٠٠الخاص وبعض المؤشرات الفسیولوجیة وإنجاز ركض 

سنة
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراه

الریاضة

علیاء حسین عبید 5276
حسین

في التحصیل المعرفي وتطویر K.W.L. Plusتأثیر استراتیجیة 
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراهبعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة للطالبات

الریاضة
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اإلداء الوظیفي بداللة الوعي المھني واإلبداع التنظیمي للمشرف زیاد عنید سلمان5279
التربیة البدنیة وعلوم 2018ماجستیرالریاضي في مدیریات الشباب والریاضة بالفرات االوسط

الریاضة

رائــد مـحـســن 5337
عـبـیــد الجبوري

الممارسات اإلشرافیة للمشرفین االختصاص بداللة كفایاتھم االدائیة من 
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراهوجھة نظر مدرسي التربیة الریاضیة

الریاضة

حیدر عبد علي حمزة 5360
الخفاجي

أثر تمرینات خاصة والتحفیز الكھربائي بالتوازن العضلي وبعض 
المتغیرات البدنیة والفسیولوجیة بقوة اللكمة المستقیمة  للمالكمین 

كغم)٦٩-٥٦الشباب بوزن (
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراه

الریاضة

عصام طالب عباس 5393
البكیرات

باستعمال جھاز تدریبي مساعد تأثیر تمرینات لبعض المھارات الھجومیة 
في تطویر االداء الفني ومؤشر دقة الطعن بسالح الشیش لالعبین 

) سنة١٧دون-١٣بأعمار(
التربیة البدنیة وعلوم 2018دكتوراه

الریاضة
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عبد االمیر عبد عظیم5397

اإلداریة في األندیة الریاضیة  وفق تقییم األداء اإلداري ألعضاء الییآت
التصنیف الوزاري  بداللة اإلستثمار الریاضي من وجیة نظر المدربین 

2018ماجستیرواإلداریین
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

فارس عبد عمران5402
أثر تمریناث وفق مقاییس الخطأ وبعض المتطلباث

2019ماجستیرالخاصة في تطور أداء بعض أشكال المناولة بكرة الیذ للطالب
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

اكرم مجید محمد5404

التفكیر االستراتیجي بداللة السلوك التوكیدي  وكفاءة التمثیل المعرفي 
للمعلومات لمشرفي

2019دكتوراهاألنشطة الریاضیة في مدیریات شباب  وریاضة الفرات االوسط
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

5410
بالل عباس عنون 

عبید
االستثمار الریاضي كمصدر للتمویل الذاتي في كلیات وأقسام التربیة 

2019دكتوراهالبدنیة وعلوم الریاضة في العراق
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة
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ساره معین صبري5415
باالسلوب التبادلي في التحصیل المعرفي و SQ3Rتأثیر استراتیجیة 

2019دكتوراهتعلم بعض المھارات بأداة الكرة للطالبات في الجمناستك االیقاعي
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

5449
أمیر شافي علیوي 

عبید
اإلعالم الریاضي وعالقتھ بدافعیة اإلنجاز لدى القیادات اإلداریة 

2018ماجستیرلإلتحادات الریاضیة االولمبیة المركزیة
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

ایمن باسل منعم5451
في تطویر  أھم القدرات تأثیر الحقیبة التعلیمیة وفق ا لألھداف الفتریة

2019ماجستیرالحركیة وتعلم بعض المھارات بالتنس للطالب
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

فاضل محمد عبس5528

القصیرة و الطویلة وفقاً لمعدل بدنیة ) بالفتریة–أثر تمرینات ( خططیة 
القلب في تطویر بعض قدرات التحمل الخاص و اداء أسالیب الھجوم ضد 

2018دكتوراه) للشباب بكرة السلة٣-٢دفاع المنطقة ( 
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة
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5536
مازن محمد علي 

أحمد
إرشادي نفسي لتحسین االستجابة الحركیة-فاعلیة منھج تعلیمي

2019دكتوراهواالنفعالیة وتعلم بعض المھارات األساسیة في المالكمة للطالب
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

5539
احمد حسین جیاد 

الخالدي
أثر استراتیجیة التعلم المتمازج بنماذج متنوعة في التحصیل المعرفي 

2019دكتوراهوتعلم بعض أشكال التصویب بكرة الید للطالب
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة

عالء شبیب كاظم5559
تأثیر تمرینات نوعیة باستعمال وسیلة تعلیمیة في تخفیف
2019ماجستیرقلق االداء الحركي وتعلم مھارة السباحة الحرة للطالب

التربیة البدنیة وعلوم 
الریاضة

5568
كریم عبد الزھرة 

جرد
في تطویر القدرات اإلدراكیة واإلبداعیة تأثیر استراتیجیة التعلم المتمازج

2019دكتوراهالحركیة ومھارات التنس للطالب
التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة
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امجد عبد علي عبد 5682

عون
أثر برنامج تدریبي واالنقطاع غیر المنتظم في القدرات البایوحركیة 

التربیة البدنیة وعلوم 2019ماجستیروالمتغیرات الفسیولوجیة لالعبي كرة القدم
الریاضة

تأثیر تمرینات مركبة لتطویر بعض المھارات الدفاعیة لالعبین الشباب أثیر عبد عبد االمیر5744
التربیة البدنیة وعلوم 2019ماجستیربكرة القدم

الریاضة

ایفان نعمة كاظم5790
أثر اختالف زمن تمرینات المقاومة باالنقباض المركزي والالمركزي
في بعض المتغیرات الفسیولوجیة والقدرات البدنیة ودقة التصویب

بكرة السلة لالعبات كلیة التربیة للبنات
التربیة البدنیة وعلوم 2019دكتوراه

الریاضة

رؤى علي حسین5792
تاثیر تمرینات  وظیفیة في تطویر القابلیات  البیو حركیة  والمتغیرات 

ساط الحركات االرضیة بالجمناستك الفني البایومیكانیكیة لبعض مھارات ب
للنساء

التربیة البدنیة وعلوم 2019دكتوراه
الریاضة
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التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2018دكتوراهاألطر الفكریة للتمرد وتمثالتها في فنون ما بعد الحداثةأمیر أحمد غازي5284

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2018دكتوراهالتسطیح الفكري وتمثالته في فنون ما بعد الحداثةنشوان علي مهدي5285

5371
مـصطفى ریاض 
جــواد الیاسین

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2018ماجستیرتمثالت التشاؤم في الرسم العراقي المعاصر

زینب رضا حمودي5432
الفنیة للفناء بین مقوالت االمام علي بن ابي طالب علیه مقاربة الصورة

السالم والتصویر االسالمي
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2018دكتوراه
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التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2018ماجستیرتمثالت الثیوصوفیة في التشكیل البصري لفنون بعد_ ما بعد الحداثةاالء مكي خضیر5447

التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2019دكتوراهالنظم المغیرة للخطاب الفني في المنمنمات االسالمیةخضر عباسمنى5434

5729
هدیل هادي عبد 

االمیر
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2019دكتوراهاالنثولوجیا ةتمثالتها في التشكیل البصري العالمي المعاصر

5830
حسین علي شناوه 

وادي
تمثالت الثقافة الشعبیة والمالمح النفسیة المصاحبة لها 

في فنون ما بعد الحداثة
التربیة الفنیةالفنون الجمیلة2019ماجستیر
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بشار جواد نومي5220
دافعیة اإلنجاز وعالقتها بالقدرات اإلبداعیة لدى طلبة كلیة الفنون 

الجمیلة
التشكیليالفنون الجمیلة2018ماجستیر

التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهالبنیة الداللیة للمشاهد التصویریة  في الفن اإلسالميثامرعبید كاظم عزیز5222

5223
لهیب جمیل إبراهیم 

ردیف
التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهجمالیات التّصور اإلسطوري في النحت    الهندي القدیم

5224
عبد األمیر خزعل 

أنفاوهحسن 
التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهسردیات الكتابة في فن ما بعد الحداثة
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5225
شیماء حمزة ردیف 

جابر
التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهجمالیات السینوغرافیا في الخطاب  الخزفّي المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2018ماجستیرفي فن الحضارة الكنعانیةالخصائص الفكریة وتمثالتهابان سمیر شهاب5246

التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهتمثالت الروحي والمادي في الفن الهندي المعاصرحمزة عالوي مسربت5262

احسان طالب جعفر5336
الخطاب الفلسفي لدى فردریك نیتشه وتمثالته في التشكیل المعاصر

التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراه

5357
علي أمین سامي 

حسین
التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهتمثالت النوستالجیا في الرسم العراقي المعاصر
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5364
علي عزیز محسن 

عبد الحسن
التشویه البصري وانعكاساته على جمالیة فضاءات النصب النحتیة  في 

العراق
التشكیليالفنون الجمیلة2018ماجستیر

5366
إیمان عبد الحسن 
منعم نجم السویدي

التشكیليالفنون الجمیلة2018ماجستیرالمرجعیات التاریخیة وانعكاساتها على الرسم المصري الحدیث

5409
یوسف عبد زید كاظم 

عبد الحسن
التشكیليالفنون الجمیلة2018دكتوراهوظیفة الفن في التربیة الحدیثة وتطبیقاتها في المدارس العراقیة

التشكیليالفنون الجمیلة2018ماجستیرتحّوالت الشكل  في رسوم محمود فرشجیانرسول حمزة ناصر5411

5779
نادیة أیوب عیسى 

خلیل
النقد الثقافي األنَساق الُمضّمرة في الرَّْسِم الِعراقي الُمعاِصر من منظور 

)٢٠١٧- ٢٠٠٠(للفترة الزمنیة من
التشكیليالفنون الجمیلة2019ماجستیر
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قبس ابراهیم محمد5221
البرمجة اللغویة العصبیة وأثرها في تطویر المهارات االدائیة للطلبة في 

مادة التمثیل المسرحي
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراه

5226
أوراس عبد الزهره 
حمزه حسین العلواني

العالمیة ودورها في اإلعداد التربوي والتكویني لعروض فلسفة الموسیقى 
االوبریت المدرسي

المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراه

5251
ریام صالح عباس 

جاسم
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراهكرونولوجیا الهیئة البشریة في التشكیل النحتي

5426
احمد جباره عبد 

الحسن
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراهأنظمة العالمات في النص القرآني وتمثالتها في التشكیل المعاصر
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5429
شدن جبار هادي 

جبر
المسرحالفنون الجمیلة2018ماجستیرالقیم الجمالیة في رسوم  ایلیا یفیمیفتش ریبن

5254
فاتن حسین ناجي 

الطائي
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراهفي خطاب المسرح العراقي المعاصرالكایوسیة وأشتغاالتها

علي عدي صاحب5269
النَّسُق اإلیدیولوجيُّ لشخصیِة النَّجيِّ في النصِّ المسرحيِّ العراقيِّ 

المعاصرْ 
المسرحالفنون الجمیلة2018ماجستیر

5369
قاسم كاظم صكبان 

طالل
االتجاهات النفسیة للشخصیة بین النص والعرض 

المسرحي العراقي
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراه
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المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراهجمالیات سرد الجسد األنثوي    في العرض المسرحي المعاصرنـــــداء حاتـــم خضیــر5370

المسرحالفنون الجمیلة2018ماجستیرالدرامیة في نصوص میخائیل رومان المسرحیةتحوالت الشخصیة علي جواد عبد حسن5405

5457
زینب نوري داود 

خنجر
تفاعلیة االقصاء للشخصیة المستبدة في الخطاب

المسرحي العراقي المعاصر
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراه

5304
نادیة علي عبد 
السادة عبد اهللا

المسرحالفنون الجمیلة2018ماجستیروتمثُّالتها في النص المسرحي العراقجدلیة الِحَجاج 
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5330
اسیل عبد الخالق 

محمد حساني
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراهالتشیؤ ومنظومته القیمیة في النص  المسرحي المعاصر

5384
حلیم هاتف جاسم 

الحداثةهجنة األداء التمثیلي في عروض مسرح ما بعد كاطع
المسرحالفنون الجمیلة2018دكتوراه

المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهفاعلیة اإلیقاع الحیوي وأثره في تطویر إعداد الممثل المسرحياحمد كاظم منصور5749

5836
جواد كاظم عبد االمیر 

عبد
المنهج السوسیولوجي وتطبیقاته 

في الخطاب المسرحي العراقي المعاصر
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراه
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المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرمفاهیم الجشطالت وتطبیقاتها على المنجز النحتي الرافدینيعامر جاسب عبد5453

المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرإمكانیة تطبیق الزجاج البركاني على السطوح الخزفیةماهر كاظم عباس5455

5485
أفراح كاظم حسن 

محمد الیاسري
المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرخصائص األطیان المحلیة وصالحیة استعمالها في النتاجات الخزفیة

المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرالنسق الهندسي وتمثالته في الرسم العراقي المعاصریاسر عبد الحسن5505
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المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرالتكوینیة وتحوالتها في الفن المعاصرالبنى احمد عبد الرضا5506

5514
فؤاد یعقوب یوسف 

عّلوه
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهالتضایف بین الفنون المعاصرة وما بعد التكنولوجیا

المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهتمثالت االیدیولوجیا في الرسم االوربيومیض سمیر هادي5583

المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرإنتاج وصفات زجاج الخزف الملون من تدویر زجاج السیاراتمحمد حمدان شمخي5609
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المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرجمالیة  الرسم على الصخور في الفن المعاصرزینب راغب یحیى5617

5651
محمد حیدر جاسم 

محمد
األبعاد الجمالیة لتقنیات األطیان الملونة وتطبیقاتها على األطیان 

العراقیة
المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیر

المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهتقنیات اإلظهار الجرافیكي و تطبیقاتها في فن الخزفنصیر حمید عبود5655

5760
نبیل مع اهللا راضي 

عبد
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهالسطحي في انتاج سطوح خزفیة متنوعةفاعلیة التوتر 
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المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرجمالیات الخطاب البصري في اعمال مظهر احمد الكرافیكیةزبیدة باسم مكصد5804

5826
ماجد رحمان ردام 

ابراهیم
المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرالمعاصرتحوالت بنیة األشكال النحتیة في الخزف األوربّي 

5827
عقیل عبد االمیر 

كاظم
المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرمالمح االرهاب في الرسم العراقي المعاصر

5420
علي كریم حسون 

الركابي
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهاألداء التداولي  للحوار في النص المسرحي المعاصر

عدي محمد عبد علي5480
المواطنة واالدماج االجتماعي في النشاط المسرحي الشبابي في العراق 

٢٠٠٣بعد عام 
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراه
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5481
وصال خلفه كاظم 

الشك وتأویالته المعرفیة واالدائیة في الخطاب المسرحي العراقيالبكري
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراه

5767
أحمد ضیاء هادي 

قدوري
المسرحالفنون الجمیلة2019دكتوراهما بعد الّجندر وأداءاته في الخطاب المسرحي

5757
مخلد جاید صاحب 

علي
المسرحالفنون الجمیلة2019ماجستیرمالمح السوبریالیة واشتغاالتها في العرض المسرحي العراقي المعاصر
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