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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُُاحلؿدُ  ُُهللُرب  ـاُحمؿُ المُعذُكبقُ العادني،ُوالصالةُوالس 
ىلالطقُ ُدُوعىلذُللىل ُ  ُإىلُ ىلممُ ُبعفمُبإحسىلا ُ بىلنيُالطىلاير وُو ىلوُ  

ُاُبعد..أ ُ ُالد و..

ُ

ُ وُ ُُُُ
دراُةُأ ُاألطىلار  ُوالرسىلائاُاما عقىلةُ قىلاُاؿىلةُا كلىلاجُالػؽىلري،ُو صىلالعؾؿق ىلُيفُاألوساطُ ُاأل مرُالشائعةُ 

ُ القؼىلايفُ  شىل طُيفُابم ىلاُا ُ ؽىلم ُادلؼىلدمُلؾدراسىلةُ ىلوُُاالزديىلارُ ُخصبًاُلؾؿعؾم ات،ُوألمهقلفاُالؽبرةُيفُحتؼقىل  

ُوملُ ُ ُجد داًُُحصؾماُعذُ عدالتُعالقةُوأ ُ ؽم ُالبحثُ بلؽراًُ ُطرقُسابؼًا،ُوي  ُو لابعىلةُ ُريُإعداد ُحتىلتُإفا  

ُ ىلوُأعىلُأكػاءُو وُثمُ  عىلر ُعىلذُمـىلةُ ُباُاسا ذةُ  وُاُ  العؾؿقىلةُللـىلاامُ ضىلؿم ُالبحىلثُوالبىلتُيفُُذُادسىللم ات 

ىل ُرصاكل ُالعؾؿقة،ُكاُذلكُجعؾـاُكمج ُاألكظارُوكرك 
 
ُُزُامفىلمدُ ىلوُأجىلاُاسىللحداثُوعىلاء جد ىلدُ ىلوُنىللك ُُفؽىلري 

ختػقفُالعبءُعذُطؾبةُالدراساتُاما عقةُيفُخملؾفُ راحؾفاُخصمصاُالعؾقاُ ـفاُو قسرُ طؾبفم،ُفبعدُاللـسىلق ُ

ةُيفُةُااللؽ وكق ىل عىلاتُالعرااقىلةُ  ىلمُاحلصىلم ُعىلذُ ؿمعىلةُكبىلرةُ ىلوُاألطىلار  ُوالرسىلائاُاما عق ىل عُ عظىلمُاما

ُجرتُعؿؾقةُ ـظقؿةُكافة،ُةُوا كساكقُ ادجاالتُالعؾؿقُ  ُفاُو بم بفاُحسبُاالخلصاصُالعام.ثم 

ادجؾدُيمُففرسُداُحتلم ىل ُ ؽلبىلةُودارُخمطمطىلاتُوكرىُ وُالرضوريُا ُكؾػتُكظرُالباحثُالؽر مُاىلُأ ُيذاُُُُُ

(ُبحث،0777ُالعلبةُالعباسقةُادؼدسةُ وُاطار  ُورسائاُجا عقةُالؽ وكقة،ُوا ُ عدادياُيفُيذاُامزءُادُااربُ)

ُوأ ُ اُملُ ردُذكر ُ وُالعـاو وُ رجعُاىلُسببني،ُاو امُعدمُ زو دكاُب ُ وُاباُاما عاتُوالقاينُيمُوجمدُخؾىلاُاو

ُكؼصُيفُالؼرصُادد جُادرف ُ عُالـسخةُالمراقةُ اُاضطركاُاىلُإلغائ .

اىلُاما عىلاتُالعرااقىلةُاللىلاُسىلامهتُبلزو ىلدكاُباألطىلار  ُوالرسىلائاُوخاصىلًةُادؽلبىلاتُُخلا ًاُ..ُكلمج ُبالشىلؽرُ ُُُُ

ُوجىلاُأ  حيػظفىلمُ ىلوُكىلاُ ؽىلرو ُوا ُُادركز ةُفقفا،ُداُدسـا ُ وُ عاو ُيفُسبقاُإكجازُادرشوع،ُسائؾنيُادمىلُعىلز 

ُالعادني. ؽلبُ مُاللمفق ُيفُسبقاُخد ةُطؾبةُالعؾمُوادسرةُالعؾؿقُ  ُة،ُواحلؿدُهللُرب 

ُ

ُ

ُ

 وحدة املكتبة االلكرتونيةُ









السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمد حسن عثمان

السامرائً
2002بؽدادماجستٌرمقارن بحث:  االسالمً الفقه فً اللحٌة احكام

 علً ابراهٌم طه زٌاد

البصو
2002بؽدادماجستٌروتحلٌال دراسة:  الكرٌم القران فً االعتصام

2003بؽدادماجستٌروالنهار اللٌل باختالؾ االحكام اختالؾطوبان حسن سعٌد حسٌن

 احمد سبتً احمد

الحشماوي
2003بؽدادماجستٌرالمٌراث فً واثره الدٌن اختالؾ

 احمد سبتً احمد

الحشماوي
2003بؽدادماجستٌرالرضاع بسبب االسالم فً المحرم النكاح

2003بؽدادماجستٌروتحلٌال دراسة:  الكرٌم القران فً الحرج اٌاتالسلمانً حماد فاضل عمر

2004بؽداددكتوراهالتفسٌرٌة واراؤه االصفهانً مسلم ابوٌاسٌن صباح مروان

2004بؽداددكتوراهاالسفراٌٌنً حامد ابً للشٌخ االصولٌة االراءعلً محمد صابر حسن

العزاوي محمد كرٌم احمد
 هللا رضً-  التٌمً هللا عبٌد بن طلحة الجلٌل للصحابً الفقهٌة االراء

عنه
2004بؽداددكتوراه

النجدي علً احمد حسٌن
 الطهارة (االثار معانً شرح) كتابه فً الفقهٌة واراؤه الطحاوي االمام

الجنائز-  الصالة- 
2004بؽداددكتوراه

2004بؽداددكتوراهموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والتثبت التبصرالدلٌمً محمد هللا عطا عبد

2004بؽداددكتوراهموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الرزق اٌاتالجنابً طالب حسٌن سلٌم

2004بؽداددكتوراهاالسالمً الفكر فً المحمدٌة االمة خصائصعلوان محسن الجبار عبد

النعٌمً سلمان محمد

 الؽصب كتاب الى الدعاوى كتاب من الثالث القسم الفتاوى خالصة

-  هـ482 سنة ولد الحنفً البخاري احمد بن طاهر الدٌن افتخار لالمام

وتحقٌق دراسة:  هـ542 سنة توفً

2004بؽداددكتوراه

 صالح خلٌل صدٌق

ابراهٌم
2004بؽداددكتوراهتحلٌلٌة دراسة:  ٌس سورة

 حالوب ٌوسؾ اركان

العزي
2004بؽداددكتوراهالشرعٌة االحكام استنباط فً ومنهجه جرٌج ابن االمام فقه

2004بؽداددكتوراه(عنه هللا رضً) الفارسً سلمان الصحابً فقهالزٌدي خلؾ حمد خولة

 عبد احمد الرحمن عبد

خلؾ

 سنة المتوفى الحلبً محمد بن ابراهٌم الشٌخ للعالمة االبحر ملتقى

وتحقٌق دراسة:  العبادات قسم (هـ956)
2004بؽداددكتوراه

2004بؽدادماجستٌرالعبادات باب فً االسالمً الفقه فً واحكامها االجازةعباس رضا ٌوسؾ بشار

2004بؽدادماجستٌراالسالمً الفكر فً المنورة المدٌنةدواح الكرٌم عبد حمد

 جاسم محمود جنٌد

الجمٌلً
2004بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  الزخرؾ سورة

2005بؽداددكتوراهالفقهٌة كج ابن اراءالجنابً عنٌد جسام عمر

الجزائري محمد الدٌن نور
 دراسة:  النبوٌة السنة ضوء فً توظٌفها وحسن الكفاءات اعداد

موضوعٌة
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهالمثنى بن معمر عبٌدة البً الفقهٌة االراءحسٌن احمد حسن

 خلٌفة حمود ضٌاء

الكرطانً
2005بؽداددكتوراهالعبادات فً الفقهٌة واراؤه المزنً االمام

القٌسً سعٌد محمد نهاٌة

 محمد بن ابراهٌم بن الدٌن زٌن لالمام الدقائق كنز شرح الرائق البحر

 هللا عبد لمؤلفه الدقائق كنز متن على هـ970 سنة المتوفى (نجٌم ابن)

والصوم الزكاة كتابً تحقٌق : (هـ710ت) النسفً محمود بن احمد بن

2005بؽداددكتوراه

٣



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الدلٌمً جبر عوٌد محمد
 سنة المتوفى الحنفً السمرقندي ٌوسؾ بن محمد لالمام النافع الفقه

السٌر كتاب الى الطهارة كتاب من وتحقٌق دراسة : (هـ556)
2005بؽداددكتوراه

كرٌم محمد هللا عبد

 بن احمد بن محمود المحاسن ابً الدٌن لجمال العقائد شرح فً القالئد

 دراسة:  الهجرٌة 770 سنة المتوفى القونوي الرحمن عبد بن مسعود

وتعلٌق وتحقٌق

2005بؽداددكتوراه

 حسٌن علٌوي احمد

الطائً
2005بؽداددكتوراهالشرعٌة السٌاسة فً تطبٌقٌة دراسة:  المصالح بٌن الموازنة

 ٌاسٌن فرٌح فوزي

العٌساوي
2005بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  والقانون الشرٌعة فً استٌفائها وطرق العقوبات انواع

 حمد اسماعٌل صالح

شهاب
2005بؽداددكتوراهموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الجسدي الدنٌا عذاب انواع

السعٌد حمزة احمد
:  االول القسم (هـ940 ت) باشا كمال البن االصول فً التنقٌح تؽٌٌر

وتحقٌق دراسة
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهوتحلٌل دراسة:  التسعة الحدٌث كتب فً ومروٌاته الٌمان بن حذٌفةعذٌب حسن لبنى

2005بؽداددكتوراهوالسنة الكتاب فً وتطبٌقاته التحرٌم عن النهً خروجالجنابً مخلؾ حماد طه

2005بؽداددكتوراهوتعلٌقا وتحقٌقا دراسة المنار مختصر شرح فً االسرار زبدةحجاب ابراهٌم اكرم احمد

2005بؽداددكتوراهوتحلٌل دراسة:  الشعراء سورةحرجان محمد جاسم

2005بؽداددكتوراهوتحلٌل دراسة:  النحل سورةجاسم جلوب احمد

2005بؽداددكتوراهوتحلٌل دراسة:  سبا سورةالخلؾ القادر عبد محمد

 جاسم محمد انس

المشهدانً
2005بؽداددكتوراهاالسالمً الفقه فً واحكامه الشرعً العلم فضل

صالح محمد جاسم سعد
 (هـ885ت) خسرو لمنال الوصول منهاج لمتن الحنفٌة شرح مختصر

وتحقٌق دراسة:  االول القسم
2005بؽداددكتوراه

 صالح احمد ابراهٌم

النعٌمً

 فً االحكام قواعد كتابه فً السالم عبد بن عزالدٌن الشٌخ منهج

االنام اصالح
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهالقٌادٌة التربٌة فً الكرٌم القران منهجصؽٌر علً ٌوسؾ محمد

 شكور محمد ادٌب محمد

امرٌر

 الرحمن عبد بن القاهر عبد لالمام العظٌم القران تفسٌر فً الدرر درج

 سورة اخر الى السالم علٌه هود سورة من (هـ471ت) الجرجانً

وتحقٌق دراسة:  السجدة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 نجرس صبر جمعة

الدلٌمً
2005بؽدادماجستٌراالسالمً الفقه فً الخرس اثر

2005بؽدادماجستٌراالسالمً الفقه فً االمانة احكامالتمٌمً حسٌن محمد هناء

 محمد احمد هٌمن

البالٌسانً
2005بؽدادماجستٌرالسكوت احكام

 خماس عدنان عمر

العزاوي
2005بؽدادماجستٌراالسالمً الفقه فً واالرملة المطلقة احكام

2005بؽدادماجستٌراالسالمً الفقه فً البادٌة اهل احكامالمولى حسن فؤاد محمد

2005بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  التسعة الكتب فً االمة وحدة فً الواردة االحادٌثالجبوري الكرٌم عبد وائل

 صالح خلٌل عرفان

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرالمالكً منداد خوٌز البن االصولٌة االراء

2005بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  مالك االمام فقه فً االستحسانعٌدان ٌاسٌن عامر

2005بؽدادماجستٌرموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً االستقامةحسن مهدي صالح

٤



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 احمد ناصر مصطفى

العزاوي
2005بؽدادماجستٌرمنها المستنبطة واالحكام للنبً السلمٌة السٌاسٌة االعمال

2005بؽدادماجستٌرالفقهٌة واراؤه القاص ابن االمامعرٌبً الكرٌم عبد

احمد عدنان حازم
 الفاجرة االسئلة عن الفاخرة االجوبة كتابه فً ومنهجه القرافً االمام

والنصارى الٌهود على الرد فً
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالتفسٌر فً ومروٌاته المبارك بن هللا عبد االمامالقٌسً خلٌفة محمد ماجد

2005بؽدادماجستٌرالفقهٌة واراؤه راشد بن معمر االمامنصار الؽفور عبد صباح

 طوٌسان كامل خوام

الجنابً

 والمجتمع الفرد اصالح فً واثره المنكر عن والنهً بالمعروؾ االمر

فكرٌة موضوعٌة دراسة:  والحاكم
2005بؽدادماجستٌر

 هللا عبد عالوي حسن

القٌسً
2005بؽدادماجستٌرموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً به المتعلقة واالٌات الصوت

 ضاحً علً عبد محمد

الدلٌمً
2005بؽدادماجستٌرنقدٌة دراسة:  وادلتها النصرانٌة العقٌدة

2005بؽدادماجستٌرموضوعٌة دراسة:  الفرقان سورة فً العقائدٌة المسائلحسٌن عمر هللا فتح سعد

2005بؽدادماجستٌروتحلٌل دراسة:  الكرٌم القران فً الموعظةالزبٌدي حسن ٌاسٌن اٌمان

 حسٌن محمد رحٌم

التمٌمً
2005بؽدادماجستٌرموضوعٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الطعام اٌات

2005بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  واالرض السموات خلق اٌاتالجمٌلً علً هللا عبد احمد

 الحسٌن عبد لقاء

الخزرجً
2005بؽدادماجستٌرالفقهٌة واراؤه (عنه هللا رضً) االنصاري ارقم بن زٌد

 عفتان خلٌؾ ناصر

الفهداوي

 محمد سلطان بن علً لالمام حنٌفة ابً االعظم االمام مسند شرح

 الى الكتاب بداٌة من االول القسم (هـ1014) سنة المتوفى القاري

وتحقٌق دراسة:  طاووس مسند

2005بؽدادماجستٌر

خلٌل توفٌق رٌان
 ومشرعا بشرا كونه بصفة النبً عن الصادرة االحكام تمٌٌز قواعد

واماما
2005بؽدادماجستٌر

 جاسم عبد فارس انور

العزاوي

 الكتب فً (عنه هللا رضً) النخعً قٌس بن علقمة التابعً مروٌات

تحلٌلٌة دراسة:  الستة
2005بؽدادماجستٌر

 علً محروس خمٌس

محمود

 فً (عنه هللا رضً) الساعدي سعد بن سهل الجلٌل الصحابً مروٌات

االربعة السنن
2005بؽدادماجستٌر

احمدالجبوري سعٌد قصً
 سنة المتوفى الحلبً محمد بن ابراهٌم الشٌخ للعالمة االبحر ملتقى

وتحقٌق دراسة:  الرهن كتاب نهاٌة الى الماذون كتاب من (هـ548)
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالمسلمٌن علماء عند الخالفة نظرٌةمحمد عمر رزطار

الدٌرًٌ محمود عثمان

 زكرٌا ٌحٌى ابً االسالم لشٌخ االصول لب شرح الى الوصول ؼاٌة

 - 1421) (هـ926 - 824) الشافعً االنصاري احمد بن محمد بن

االول والكتاب المقدمات تحقٌق مع الدراسة : (م1523

2006بؽداددكتوراه

٥









السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محًٌ الفتاح عبد علً

الشمري
2001بابلماجستٌرنحوٌة دراسة:  البالؼة نهج فً الخبرٌة الجملة

2002البصرةماجستٌرداللٌة دراسة:  البالؼة نهج فً المشتقات ابنٌةالزهرة عبد علً مٌثاق

 مصطفى محمد هاشم

بزٌنً شٌخ

 ت للزركشً القران علوم فً البرهان كتاب فً النحوي التاوٌل

(هـ794)
 دكتوراه

فلسفة
2002القادسٌة

الكرٌم القران فً لاللفاظ النفسٌة الداللةمحٌسن جعفر محمد
 دكتوراه

فلسفة
2002القادسٌة

فزاع عبد خالد
 فً الثمٌن الجوهر) االلوسً كتاب تحقٌق مع العربٌة فً التضمٌن

(التضمٌن حقٌقة بٌان
2002القادسٌةماجستٌر

 عباس خضٌر حسٌن

الؽزي
2002بابلماجستٌر(هـ548 ت) للطبرسً (البٌان مجمع) تفسٌر فً النحوي التاوٌل

2002بابلماجستٌر(هـ616 ت) العكبري تبٌان فً القرانٌة للقراءات النحوي التوجٌهالحمٌري اسود محمد قاسم

 محمد هادي محمد

العٌساوي

 االحادٌث فً نحوٌة دراسة:  البخاري صحٌح فً الفعلٌة الجملة

المرفوعة
2002بابلماجستٌر

 جابر عبد خلؾ اسعد

العوادي
2002بابلماجستٌرسٌبوٌه كتاب فً النحوٌة العلل

2002بؽداددكتوراهداللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً المحاجةمطرود متعب اسٌل

 بندر خشٌؾ كرٌم سعاد

االزٌرجاوي
الكرٌم القرانً التعبٌر فً الجوابات

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

داللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والخفاء الظهور الفاظالزبٌدي وهٌب عبود سهام
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

القرانً القصص فً السٌاق داللةسٌؾ علً هللا عبد محمد
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 محمد جاسم نصٌؾ

الخفاجً
موازنة لؽوٌة دراسة:  والفراء االخفش بٌن القران معانً

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 ناصر ٌوسؾ وئام

نصرهللا
2002بؽدادماجستٌرالكرٌم القران فً المحكٌة الجملة

2002بؽدادماجستٌروالبالؼٌٌن اللؽوٌٌن بٌن الهامشٌة والداللة المركزٌة الداللةرؤوؾ طه رنا

2002بؽدادماجستٌرالكرٌم القران فً الطبٌعة الفاظ بٌن الداللٌة العالقاتزنكنة مجٌد سمٌن االن

نصار عبد ٌاس رشا
 نحوٌة دراسة:  القواس وابن الخباز ابن شرحً بٌن معط ابن الفٌة

موازنة
2002بؽدادماجستٌر

 صالح خلؾ هللا عبد

الجبوري
2002تكرٌتماجستٌرالشنتمري االعلم عند النحوٌة الحجة

تاوٌلٌة دراسة:  الكرٌم القران فً االشارة اسماءالنعٌمً عونً محمد عمر
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

العبادي محمد ٌحٌى معن
 ت) االسود الدٌن عالء بن باشا لحسن المصباح شرح االفتتاح

ودراسة تحقٌق : (هـ827

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 حسن جاسم ماهر

االومري
القاسمً الدٌن جمال لمحمد (التاوٌل محاسن) فً اللؽوي التفسٌر

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 عبود سٌد فاضل علً

الشمري
المبرد عند النحوي التفكٌر

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 محمد ابراهٌم رافع

العبٌدي

 بن علً الحسن ابً الدٌن لزٌن االجرومٌة شرح فً المضٌة الكواكب

 : (هـ939 ت) المنوفً جبرٌل بن خلؾ بن محمد بن محمد بن محمد

ودراسة تحقٌق

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 علوان محمد فالح

الجبوري
والمادة المنهج فً دراسة:  عباد بن للصاحب اللؽة فً المحٌط

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

٩



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الكرٌم القران فً ودالالته الفاظه:  المشددة والٌاء الحاء جذرالزبٌدي حمود خلؾ باسل
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 عبد العزٌز عبد فراس

الكداوي القادر

 فً (بالفعل المشبهة) الناسخة االحرؾ لجملة التركٌبٌة االنماط داللة

الكرٌم القران

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

داللٌة صرفٌة دراسة:  الكرٌم القران فً فعل صٌؽةحمٌد محمد ماهر احالم
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 حمٌد صالح احمد

النجماوي
2003الموصلماجستٌروالتراكٌب لاللفاظ داللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً واالرض السماء

 محمد حسن ضٌاء

الكنٌبص
2003الموصلماجستٌرالقرانً التعبٌر فً الالمساس

 عبد حسٌن علً حسٌن

الفتلً
2003بابلماجستٌر(هـ609 سنة المتوفى) النحوٌة واراؤه خروؾ ابن

محسن ؼضبان حٌدر
 القدٌمة الدراسات ضوء فً االندلسً حٌان ابً عند المفردة االصوات

والحدٌثة
2003بابلماجستٌر

 سعود كامل ؼانم

الحسناوي
2003بابلماجستٌراللؽوٌة وجهوده العزاوي رحٌم نعمة الدكتور

2003بابلماجستٌرلؽوٌة دراسة:  البالؼة نهج فً للمجهول المبنًحسن الكاظم عبد فراس

2003بابلماجستٌراسلوبٌة لؽوٌة دراسة:  االسالم قبل الصعالٌك عند الشعر لؽةخلٌل االمٌر عبد وائل

 صادق جعفر حسن

البلداوي
2003بؽداددكتوراهتحلٌلٌة دراسة:  الوسٌط المعجم

 محمد جاسم نصٌؾ

الراوي
2003بؽداددكتوراهموازنة تحلٌلٌة دراسة:  الزجاجً جمل شروح

2003بؽدادماجستٌر(هـ829 بعد توفً) الجزري محمد بن احمد عند الصوتً الدرسكاظم ٌوسؾ مٌرفت

 شمس سعدالدٌن اسٌل

الدٌن
2003بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والكذب الصدق

طه الستار عبد سنان
 دراسة:  لالخفش القران ومعانً للفراء القران معانً بٌن الصرؾ

موازنة
2003بؽدادماجستٌر

 لطٌؾ المجٌد عبد اٌناس

الدوري جاسم

 : (هـ742-  هـ692) للسفاقسً المجٌد القران اعراب فً المجٌد

صرفٌة دراسة
2003بؽدادماجستٌر

 منعم حامد نسرٌن

المعموري

 الرازي الدٌن لفخر (االٌجاز نهاٌة) القران اعجاز كتب فً النحو

 معترك) (هـ651ت) الزمكانً البن (الكاشؾ البرهان) (هـ606ت)

(هـ911ت) السٌوطً الدٌن لجالل (االقران

2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً (ى ؾ و) مادةجخدم سعد فاطمة

2003تكرٌتماجستٌروالنحو اللؽة فً وجهوده الرازي الفضل ابوعباس محمود عباس

2003تكرٌتماجستٌرلؽوٌة دراسة:  نافع عن الرواة اختالؾالسامرائً صالح سالم اٌاد

 صالح خلؾ حسٌن

الجبوري

 الصوتً الدرس ضوء فً المصوتات دراسة فً العربٌة علماء جهود

الحدٌث
2003تكرٌتماجستٌر

هللا عبد صباح اسامة
 النص داللة فً واثرها البصرة اهل قراءات فً االعرابٌة االوجه

القرانً
2004البصرةماجستٌر

2004البصرةماجستٌرهرمه بن ابراهٌم دٌوان فً الخبرٌة الجملةالسلمان هللا عبد حاتم لؤي

2004البصرةماجستٌروصرفٌة نحوٌة دراسة:  النور سورةنعمه صالح اٌمن

2004المستنصرٌةدكتوراهداللٌة نحوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الواوعباس جاسم سهاد
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2004المستنصرٌةدكتوراهالعربً الصرؾ فً المقٌدة الصرفٌة الوحداتمٌران فخري حٌدر

والتطور النشاة العرب، عند الصوتٌة المدارسالموسوي محمد جبر عالء
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

كتبه فً الكوفً االنباري بن بكر ابً نحوالخالدي علً حسٌن عالء
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عمر علً الكرٌم عبد

المؽاري

 كشؾ فً التلوٌح كتاب فً دراسة:  الحنفٌة اصول فً االلفاظ مباحث

التنقٌح حقائق
2004الموصلدكتوراه

العربٌة الجملة فً االشتقاقً النظامالحبار محمد لقمان امٌن
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

الكرٌم القران فً التعلٌل اٌاتبرجس هالل محمد
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

2004الموصلماجستٌرداللٌة نحوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً التمٌٌزاسماعٌل ذنون حازم

 خضٌر خلٌؾ هللا عبد

الحٌانً
2004الموصلماجستٌرالكرٌم القران فً التركٌبً التوازي

علً سلٌمان عمر خالدة
 النوري علً كتاب فً السبع للقراءات والنحوي اللؽوي التوجٌه

النفع ؼٌث (هـ1118 ت) الصفاقسً
2004الموصلماجستٌر

السبعاوي عبٌد علً سراج
 مدارك) المسمى النسفً تفسٌر فً والصرفٌة الصوتٌة المباحث

(التاوٌل وحقائق التنزٌل
2004الموصلماجستٌر

نوري محمد مٌثم
 والفٌروزابادي البطلٌوسً بٌن موازنة منهجٌة دراسة:  اللؽوي المثلث

والخلٌلً
2004الموصلماجستٌر

 محمد جاسم بشرى

البدرانً
2004الموصلماجستٌرومعجم دراسة:  الكرٌم القران فً النساء اوصاؾ

2004الموصلماجستٌرنحوٌة-  لؽوٌة دراسة:  العكبري الى المنسوب المتنبً دٌوان شرحعلً محمد زهٌر

سلٌمان علً خالد
 : (هـ437 ت) القٌسً طالب ابً بن لمكً القران اعراب مشكل

نحوٌة دراسة
2004الموصلماجستٌر

 المولى جاسم ناجً عالء

الموسوي
2004بابلماجستٌراللؽة مستوٌات فً دراسة:  الكرٌم القران فً التحذٌر

2004بابلماجستٌرالكافٌة شرح فً الرضً عند النحوٌة العلةالخٌكانً جاسم سعٌد علً

2004بابلماجستٌرصعصعة بن عامر قبٌلة لهجةعسر جبار ستار

 حسٌن رسول فالح

الحسٌنً
2004بابلماجستٌرالدؤلً االسود ابً دٌوان فً الجمل مواقع

الزٌدي ٌاسر كاصد ابتهال
 بن محمد جعفر البً القران تفسٌر فً التبٌان فً الداللً البحث

(هـ460 ت) الطوسً الحسن
2004بؽداددكتوراه

2004بؽداددكتوراه(هـ761) سنة المتوفى االنصاري هشام ابن عند النحوي التاوٌلالحٌانً هللا عبد قهٌر لٌث

هـ676 ت النووي االمام عند واللؽوي النحوي البحثاحمد صالح سعد
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العبٌدي صالح محمد هدى
 فً والعٌنً الباري فتح فً العسقالنً حجر ابن بٌن الصرفً الدرس

القاري عمدة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

نحوٌة داللٌة تحلٌلٌة دراسة:  الكرٌم القران فً القسم نفً صٌؽةعناٌة محمد سمٌة
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌروالنحوٌة الصرفٌة وجهوده (هـ580ت) طاهر ابنعبد ناجً هدى

 محمود محمد عماد

البخٌتاوي
2004بؽدادماجستٌرنحوٌة داللٌة دراسة:  العربٌة فً والتكثٌر التقلٌل ادوات

2004بؽدادماجستٌرونحوٌة لؽوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً القولصاعد ابراهٌم احمد
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2004بؽدادماجستٌرنحوٌة دراسة:  لالزهري القراءات معانً كتابطه ولٌد مٌاسة

2004تكرٌتدكتوراهوالمحدثٌن القدماء عند الصوتً الخالؾالجبوري علو عطٌة احمد

(هـ569 ت) اللؽوٌة وجهوده العطار العالء ابوالبكري احمد وسام طالل
 دكتوراه

فلسفة
2004تكرٌت

 احمد حمدان سهاد

السامرائً

 القنوجً بهادر خان حسن صدٌق لمحمد اللؽة اصول الى البلؽة

ودراسة تحقٌق : (هـ1307) الهندي البخاري
2004تكرٌتماجستٌر

 خالد محمد خضٌر احمد

الجبوري

 فً االٌضاح) كتابه فً (هـ500 بعد ت) لالندرابً الصوتٌة الجهود

موازنة دراسة : (القراءات
2004تكرٌتماجستٌر

 عبد احمد خلؾ رمال

العٌساوي
2004تكرٌتماجستٌرالعربٌة البنٌة فً المقطع

2004تكرٌتماجستٌرالعربٌة فً العامل على المعمول تقدٌمعباد هللا عبد الرحمن عبد

 ممدوح قحطان فٌحاء

النعٌمً
2004تكرٌتماجستٌرالجاللٌن تفسٌر على حاشٌته فً الصرفٌة الجمل سلٌمان جهود

فرحان ساٌر صالح
-  هـ1360) التكرٌتً سلمان بن داود للشٌخ االجرومٌة منظومة شرح

وتحقٌق دراسة : (م1941
2004تكرٌتماجستٌر

(الؽٌب مفاتح) كتابه فً الرازي عند الداللً البحثهجر مصطفى حٌدر
 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

اسلوبٌة دراسة:  التلقً نظرٌة وفق على الكرٌم القران فً العدولمحمد خضر بثٌنة
 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 عبد فٌصل عرفات

الوهاب
2005البصرةماجستٌروالصرؾ النحو فً وجهوده (هـ332ت) والد بن العباس ابو

2005البصرةماجستٌرداللٌة صرفٌة دراسة:  تمام ابً حماسة فً الرباعً البناءمحسن حمٌد حسن

النبً عبد هللا عبد حبٌب
 الفضل علً البً القران تفسٌر فً البٌان مجمع فً النحوي الجواز

(هـ548 سنة توفً) الطبرسً الفضل بن الحسن بن
2005البصرةماجستٌر

خلؾ صبٌح علً عبد
 الفكر فً واثرها الهجري، الرابع القرن نهاٌة الى النحوٌة المناظرات

النحوي
2005البصرةماجستٌر

 العبد هللا عبد حمٌد مراد

هللا
2005البصرةماجستٌرالكرٌم القران فً الكتاب اهل الى الموجه الخطاب دالالت

 حسن علً شهٌد علً

الموسوي

 الثانً القرنٌن فً الواحدة المسالة فً النحوي راي تباٌن ظاهرة

الهجرٌٌن والثالث
2005البصرةماجستٌر

 حنٌحن سوٌس جبار

الذهبً
2005المستنصرٌةماجستٌرالحدٌث اللؽة علم ضوء فً دراسة:  العربٌة فً االتساق

شبٌب خزعل نوري
 القٌسً طالب ابً بن لمكً القران اعراب مشكل فً النحوي التاوٌل

(هـ437ت)
2005المستنصرٌةماجستٌر

دوٌج علً قاسم
 االٌات تناسب فً الدرر نظم فً القرانٌة للقراءات النحوي التوجٌه

(هـ885 سنة المتوفى) للبقاعً والسور
2005المستنصرٌةماجستٌر

الخالق عبد نجم بالل
 االعلى عبد للسٌد الرحمن مواهب تفسٌر فً النحوي الدرس

السبزواري
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالمفصل شرح كتابه فً ٌعٌش ابن عند النحوي النقداهوٌن عبود رٌاض

ورٌوش سعد صباح
 دراسة : (هـ330 ت) البصري احمد بن نصر الخبزارزي دٌوان

نحوٌة لؽوٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

داللٌة نحوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً التفسٌرٌة الجملةالحرٌثً داود ذنون كرٌم
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل
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 خلؾ ٌونس رٌاض

الجبوري
2005الموصلماجستٌرداللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً التفضٌل اسم

 ٌونس معٌوؾ شذى

الشماع
2005الموصلماجستٌرودراسة معجم:  الكرٌم القران فً واالداة االلة

 صالح خلؾ صالح

االصٌفر
2005الموصلماجستٌرداللً تحلٌل االعرابً البن البئر كتاب فً االلفاظ

فتاح محمود بشٌر
 فً تطبٌقٌة اصطالحٌة ودراسة لؽوي تاسٌس-  والتعدٌل الجرح الفاظ

الرجال نقد فً االعتدال مٌزان: (هـ748 ت) الذهبً الدٌن شمس كتاب
2005الموصلماجستٌر

الحماوي عمر خضر ولٌد
:  الشرٌؾ النبوي الحدٌث اعراب فً السٌوطً الدٌن جالل جهد

احمد االمام مسند على الزبرجد عقود كتابه فً دراسة
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرم2003 - 1978 قرن ربع ابان العراق فً اللؽوي التصحٌح حركةمصطفى محمد ناظم

2005الموصلماجستٌرنحوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً-  الحواس علً ؼازي

2005بابلماجستٌر(المقتضب) كتابه فً (هـ285 ت) المبرد عند النحوي التعلٌلفاضل عباس علً

 كرٌم كاظم الهادي عبد

الحربً

 معانً) كتابه فً (هـ207:ت) الفراء عند النحوي الشعري الشاهد

نحوٌة دراسة : (القران
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرالعربٌة فً الؽرٌبالعطار جبار ؼنً مروج

2005بابلماجستٌراسلوبٌة نحوٌة دراسة:  السالم علٌه علً االمام دعاءهللا عبد اسماعٌل محمد

2005بابلماجستٌرالقرانً النظم سٌاق فً والتعرٌؾ التنكٌر داللةسلطان علً عبد شعالن

2005بابلماجستٌرالكرٌم القران فً المضارع الفعل داللةالعادلً فنون خضر علً

 فدعم عرٌبً اسراء

الدوري
2005بؽداددكتوراهلؽوٌا ناقدا جنً ابن

 اسماعٌل هشام هدى

الزٌدي
2005بؽداددكتوراهالكرٌم للقران العلمً التفسٌر فً اللؽوي الضابط

2005بؽداددكتوراه(هـ745 ت) االندلسً حٌان البً المحٌط البحر فً الضمٌر عودالعبٌدي رحال خالد محمد

تقوٌمٌة تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة فً المصنوع النحوي المثالحمود الحسٌن عبد كرٌم
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الفرحان صالح طلعت

 القاهر عبد الى المنسوب العظٌم القران تفسٌر فً الدرر درج

 سورة اخر الى المصحؾ اول من هـ471 سنة المتوفى الجرجانً

وتحقٌق دراسة:  ٌونس

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرالزجاجً على الجمل لشراح النحوٌة االعتراضاتالوهاب عبد عادل زٌنة

 مهاوش حسٌن نبراس

العزاوي
2005بؽدادماجستٌرداللٌة دراسة:  القرانً التعبٌر فً الكالم عن المعبرة االلفاظ

 ابراهٌم اسماعٌل هناء

العانً هوٌدي
2005بؽدادماجستٌرالعربٌة فً والتصدٌق التصور

2005بؽدادماجستٌرداللٌة نحوٌة دراسة:  واسالٌبه ادواته التنبٌهعلوان حمودي الحمٌد عبد

2005بؽدادماجستٌراٌوب الرحمن عبد عند اللؽوٌة الدراساتالعبودي جبر محمد حٌدر

2005بؽدادماجستٌر(سمع قد) جزء فً والنحوٌة اللؽوٌة الدراساتحسٌن الكرٌم عبد شٌماء

عبد فرحان حٌدر
 مفتاح كتابه فً (ه626ت) السكاكً عند والنحوي الصرفً الدرس

العلوم
2005بؽدادماجستٌر

 حسن نصرت علٌاء

الربٌعً
2005بؽدادماجستٌرالطوال السبع السور فً المزٌدة االفعال صٌػ فً الداللٌة المجاالت

 هللا عبد محمد بالل

الحٌانً
2005بؽدادماجستٌرالمحٌط البحر فً وزٌادته الحرؾ حذؾ
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 شندي محمد عدنان

البنداوي
2005بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  الخزاعً علً بن دعبل شعر

خلٌل اسماعٌل شٌماء
 دراسة : (هـ370 ت) االزهري منصور البً (القراءات معانً) كتاب

لؽوٌة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌروتقوٌم دراسة:  للشٌرازي اللؽة معٌار معجمحسٌن كامل ماجد

2005تكرٌتدكتوراهنحوٌة لؽوٌة دراسة:  الباري فتح فً الشرٌؾ النبوي الحدٌث رواٌاتوهٌب عمر حكم

اسماعٌل عبد حسٌن
 االسود الدٌن عالء بن باشا لحسن االرواح مراح شرح فً المفراح

ودراسة تحقٌق : (هـ827) سنة المتوفى

 دكتوراه

فلسفة
2005تكرٌت

 احمد محمود المحسن عبد

الحجاجً

 والسور االٌات تناسب فً الدرر نظم تفسٌر فً النحوٌة المباحث

(هـ885 ت) للبقاعً
2005تكرٌتماجستٌر

بشٌر خلؾ خلٌل
 بن الفضل علً ابً للشٌخ البٌان مجمع تفسٌر فً الداللً البحث

(هـ548 ت) (سره قدس) الطبرسً الحسن
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

المالكً رومً ؼالً جاسم
 الهجري الخامس القرن فً االندلس علماء عند الصوتٌة الدراسات

(هـ461ت القرطبً هـ،444ت الدانً هـ،437ت مكً)
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

لؽوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والمالئكة الملك اٌاتمحمد امل
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

نحوٌة دراسة:  البالؼة نهج فً المعانً حروؾوساك خلؾ الواحد عبد
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

العربٌة اللؽة فً النص تادب لظاهرة تداولٌة دراسةطالب ناصر زهراء
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

2006البصرةماجستٌرمقارنة دراسة:  الفقه باصول وتاثرهم النحو اصولٌوابراهٌم الحسٌن عبد سعد

ادرٌس جاهل ادرٌس
 ابراهٌم محمد الشٌخ بن جعفر محمد الشٌخ عند النحوي الدرس

(.... م1927) الكرباسً
2006بابلماجستٌر

 محمد نوري محمد

الموسوي

 باقر محمد بن محمد تالٌؾ الصمدٌة الفوائد شرح فً البهٌة الفرائد

وتحقٌق دراسة:  االول القسم (هـ1140) المتوفى المختاري الحسٌنً
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرالداللة فً بحث:  البالؼة نهج خطبنصٌؾ زٌدان هادي احمد

2006بابلماجستٌروالتحقٌق اللؽة فً وجهوده العطٌة ابراهٌم خلٌلهاشم خضٌر ماهر

2006بابلماجستٌرالكرٌم القران فً النداء داللةالمحنا هادي علً حسٌن

خضٌر الرزاق عبد مها
:  الجامعٌة ورسائلها القرانٌة القراءات اطارٌح فً الصوتً البحث

انموذجا-  بؽداد جامعة
2006بؽداددكتوراه

 الحسٌن عبد ابتسام

القصٌر سلطان
2006بؽداددكتوراهودالالته القرانٌة الفواصل فً الصوتً التؽٌر

صابر صالح سامان
-  م1967 العراق فً الجامعٌة واالطارٌح الرسائل فً العربٌة الجملة

م2000
2006بؽداددكتوراه

2006بؽداددكتوراهحدٌث عربً معجم بناء فً واثره السامٌة الجذور تاصٌلعبد قدوري حسام

 حمد هللا عبد رائد

السامرائً
االصول علم ضوء فً النحوي االجتهاد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 نصٌؾ ابراهٌم فالح

الفهدي
الشرٌؾ الحدٌث فً النحوي التاوٌل

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الحدٌث اللؽة علم ضوء فً دراسة:  سٌبوٌه كتاب فً الصوتً التعلٌلالحسانً بٌري نذٌر عادل
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

حسٌن كاظم علً
 الجرباذقانً الحسن بن لمحمد (والظاء الضاد حرفً فً) الروحة

االول الباب تحقٌق مع لؽوٌة دراسة : 386ت

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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عبٌد الحمزة عبد حمٌد
 الثامن القرن نهاٌة الى المطبوعة االلفٌة شروح فً النحوٌة العلل

الهجري

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

النحوي والتوجٌه االستعمال فً والنحوٌة الصرفٌة المخالفةفدعوس حسٌن فتوح
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

وصرفا نحوا العربٌة فً النظٌرعزام حسن احمد
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

احمد حسٌن كمال
 والحكم والحقائق الدقائق من المعجم حروؾ علٌه اشتمل ما كتاب

وتحقٌق دراسة : (هـ1342ت) االلوسً شكري محمود للسٌد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرالعربٌة فً االتساقشذر حسونً رشك حازم

2006بؽدادماجستٌر(هـ698ت) الحلبً النحاس ابن عند النحوي البحثرجا حمٌد ضاري

2006بؽدادماجستٌرواسالٌبه وادواته مستوٌاته النحوي الدرس فً التفسٌرهاشم حسن صالح

 فخري رٌاض مرٌم

الطبقجلً

 تالٌؾ هـ911 سنة المتوفى للسٌوطً االلفٌة الفرٌدة شرح السنٌة الدرة

 البؽدادي الطبقجلً المفتً اسماعٌل بن صالح محمد بن امٌن محمد

وتحقٌق دراسة:  هـ1236 سنة المتوفى بالمدرس الشهٌر

2006بؽدادماجستٌر

 عمران الحسٌن عبد وداد

الحسٌنً
2006بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والعدل الظلم الفاظ

2006بؽدادماجستٌرمعانٌها واصول النحوٌة االدوات اماتالعباٌجً فائق مازن سهاد

2006بؽدادماجستٌرداللٌة نحوٌة دراسة:  الكرٌم القران فً المعانً حروؾ توالًجاسم شاكر ٌسرى

2006تكرٌتدكتوراهمقارنة صرفٌة نحوٌة دراسة:  والفراء سٌبوٌه عند الشعرٌة الشواهدعبد عواد ناظم

 حمٌدي عباس فائزة

االدرٌسً
2006تكرٌتدكتوراهالهجري السادس القرن نهاٌة الى القراءات علماء عند الداللٌة الوجوه

 مهدي محمد حسٌن حمٌد

القٌسً

 التكرٌتً سلمان بن داود للشٌخ الشذور متن شرح البذور لب

وتحقٌق دراسة : (م1941= هـ1360)

 دكتوراه

فلسفة
2006تكرٌت

2006تكرٌتماجستٌرداللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً والمسافات الجهات الفاظرشٌد زٌنل جنكٌز

2006تكرٌتماجستٌرعقٌل بنً لهجة فً اللؽوٌة المستوٌاتبكر خلٌل حازم شٌماء

2006تكرٌتماجستٌرداللٌة دراسة:  االنفال سورةمحمود هللا خٌر سالم

 عالوي صالح اٌاد

الجبوري

 زادة علً سٌد بن ٌعقوب تالٌؾ المصباح دٌباجة اعراب شرح

وتحقٌق دراسة:  هـ931 ت البروسوي
2006تكرٌتماجستٌر

حسن احمد مهند
 دراسة : (هـ827) سنة المتوفى الدمامٌنً الدٌن لبدر الؽٌث نزول

وتحقٌق
2006تكرٌتماجستٌر

 محمود ٌعقوب نعمه

الحسان
2007البصرةدكتوراهتحلٌلٌة لؽوٌة دراسة:  النساء سورة

الصدر باقر محمد السٌد عند اللؽوي البحثحمادي مزهر حسٌن
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

2007البصرةماجستٌر(هـ502) النحوٌة وجهوده التبرٌزي الخطٌب ابنهللا عبد الجبار عبد محمد

2007البصرةماجستٌرالتنزٌل معالم تفسٌره فً النحوٌة وجهوده البؽوي االمامالعثمان كامل عامر

2007البصرةماجستٌرالكرٌم القران فً استعمالها وصور-  الجبار احمد رٌاض

2007بابلدكتوراهالكرٌم القران فً االمر داللةهللا عطا كتاب قاسم

(هـ761) سنة المتوفى االنصاري هشام ابن عند النحوي التحلٌلخلٌل االمٌر عبد وائل
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

المتنبً شعر فً العاملة المعانً حروؾكاظم محسن ظاهر
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

 حمٌدي الحسٌن عبد اسٌل

الخفاجً

 دراسة:  االشمونً شرح على حاشٌته فً هـ1206ت الصبان شواهد

تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل
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 هادي حمد ادرٌس

الموسوي
2007بابلماجستٌرسٌبوٌه كتاب فً الصرفً التعلٌل

 حسن عدنان اشرؾ

الموسوي

 القصٌد شرح فً الوصٌد فتح فً القرانٌة للقراءات الصرفً التوجٌه

(هـ643 ت) للسخاوي
2007بابلماجستٌر

 محٌسن عبٌد حسن

المعموري
2007بابلماجستٌراللؽة مستوٌات فً دراسة:  الكرٌم القران فً والتسبٌح الحمد

2007بابلماجستٌراللؽة مستوٌات فً دراسة:  الكرٌم القران فً والؽفران الرحمةمعٌوؾ الزهرة عبد حٌدر

 سلٌمان حمد فرٌد

النصرهللا
2007بابلماجستٌر(هـ338ت) للنحاس القران اعراب فً القرانٌة للقراءات اللؽوي النقد

2007بابلماجستٌرالكرٌم القران فً اللؽوٌة والترهٌب الترؼٌب داللةعماش كاظم احمد

 زكً احمد محمد

المرزوك

 (هـ599 ت) الٌمنً الحٌدرة سلٌمان بن لعلً النحو فً المشكل كشؾ

نحوٌة تحلٌلٌة دراسة: 
2007بابلماجستٌر

حمزة الستار عبد ذكاء
 القلوب نزهة وكتابه (هـ328 ت) السجستانً العزٌزي عزٌز بن محمد

القران ؼرٌب تفسٌر فً
2007بابلماجستٌر

صبر اللطٌؾ عبد نزار
 االندلسً حٌان البً الضرب ارتشاؾ فً الخالفٌة النحو مسائل

(هـ745ت)
2007بابلماجستٌر

2007بؽداددكتوراهصرفٌا سٌده ابنالعزاوي محمد علً فائزة

العكٌلً حسن مندٌل حسن
-  نحوٌة دراسة:  الكرٌم القران اسلوب فً التركٌبً النظام عن العدول

اسلوبٌة
2007بؽداددكتوراه

طعٌس حسن صبٌحة
 عاشور بن الطاهر لمحمد والتنوٌر التحرٌر تفسٌر فً االختٌار علل

(هـ1393 ت)
2007بؽداددكتوراه

نحوٌة صرفٌة صوتٌة دراسة:  العربٌة فً التعادلمحمد ثابت ابتسام
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

القرانً التعبٌر فً واستبدالها االسماء توزٌععباس محمود اسراء
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عبد مهدي محمد قاسم

اللطٌؾ
2007بؽدادماجستٌراللؽة فً وجهوده منهجه الجرجانً الشرٌؾ السٌد

2007بؽدادماجستٌرالقٌاسٌة واالصول النظرٌة القاعدة ضوء فً التكسٌر جمع شواذهللا عبد نوري صالح

2007بؽدادماجستٌربالؼٌة لؽوٌة دراسة:  ٌوسؾ سورة فً القرانً التعبٌر عللاسماعٌل قٌس سراء

2007بؽدادماجستٌراللؽة فً الفروق دراسة:  فً وجهوده القرافً منهجٌةٌحٌى حازم احمد كٌان

 حسن علً شهٌد علً

الموسوي

 فً وصفٌة دراسة:  القران فً المشكلة للمسائل النحوي التوجٌه

المشكل التوجٌه
2008البصرةدكتوراه

2008القادسٌةماجستٌرعم جزء فً االسنادحسن علً عبد ازهر

الركابً شمس حوٌر خالد
 الشٌرازي المتالهٌن لصدر الكرٌم القران تفسٌر فً الداللً البحث

(هـ1050) المتوفى
2008القادسٌةماجستٌر

2008القادسٌةماجستٌرالمطبوعة معط ابن الفٌة شروح فً النحوٌة العلةحمود رشٌد شٌماء

2008القادسٌةماجستٌرالكرٌم القران فً والحكم االدارة الفاظحرٌجه عودة مٌعاد

2008بابلدكتوراهالكرٌم القران فً االحالةعلً حسٌن علً عباس

2008بابلدكتوراهالبالؼة نهج فً الجملة شبه تعلقالالمً حمد عبد محمود

 ثعبان رحٌم رٌاض

الجبوري

 كتابه فً (هـ643 ت) السخاوي عند القرانٌة للقراءات النحوي التوجٌه

(القصٌد شرح فً الوصٌد فتح)
2008بابلماجستٌر

حمٌدي علً عبد حٌدر
 توجٌه فً اثرها دراسة : (هـ180ت) سٌبوٌه كتاب فً شكلٌة ظواهر

النحوي التركٌب
2008بابلماجستٌر
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2008بابلماجستٌرالقرانً التعبٌر فً الزمنٌة الفعل مقٌداتاالسدي كاطع حسن فالح

2008بؽداددكتوراهالداللٌة الحقول نظرٌة ضوء فً النبوٌة التعبد احادٌثجعاز عاشور احمد

2008بؽداددكتوراهاللؽوٌة وجهوده عمر مختار احمدؼضٌب رحٌمة مائدة

شؽٌدل كاظم مصطفى
 هللا لحبٌب البالؼة نهج شرح فً البراعة منهاج فً اللؽوٌة المباحث

(هـ1324 ت) الخوئً
2008بؽداددكتوراه

 علً محمد زهٌر

االرناؤوطً
2008بؽداددكتوراهداللٌة دراسة:  الكرٌم القران فً بالحروؾ االفعال تعدٌة

2008بؽداددكتوراهالصرفً المنهج تقوٌمالحسٌن عبد جعفر رازق

احمد هللا عبد تؽرٌد
 جعفر وابً (هـ328ت) االنباري بن بكر ابً عند النحوي البحث

المتناظرة الكتب فً موازنة دراسة : (هـ338ت) النحاس

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 دهش حمٌد ضٌاء

الشجٌري
والمنطق الدٌنٌة والعلوم النحو بٌن المعرفً التداخل

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

عٌدان جبار خلود
 معانً كتب فً تطبٌقٌة دراسة:  المعنى عن الكشؾ فً واثره السٌاق

القران

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 علً كاظم سوزان

الخفاجً

 - 1980) المحدثٌن العراقٌٌن الباحثٌن جهود فً القدٌم العربً النقد

(م2005

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 علً محمد اٌاد

االرناؤوطً
بالؼٌة نحوٌة تقوٌمٌة دراسة:  القرانً النص تاوٌل

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 احمد حمٌد عماد

الخزرجً
والتركٌب المفردة فً القرانٌة القراءات فً وتباعدها االصوات تقارب

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 عراك حمود محمود

القرشً

 الرابع القرن نهاٌة حتى العربٌة علماء عند المزٌدة المعانً حروؾ

وداللٌة نحوٌة دراسة:  الهجري

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2008بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  العربً النحو فً التقوٌمٌة االحكامشمكلً بنٌان نزار

2008بؽدادماجستٌرلؽوٌا ٌاسٌن ال حسٌن محمد الدكتور االستاذمحمد عدنان سامرة

2008بؽدادماجستٌرنحوٌة دراسة:  الجامدة االفعالمهاوي حسٌن محمد

الزٌدي فٌصل شناوه حٌدر
 رحمه) الصدر صادق محمد محمد الشهٌد السٌد عند اللؽوٌة الجهود

(هللا
2008بؽدادماجستٌر

الشمري علً كرٌم رشا
 سنة المتوفى الحلبً للسمٌن المكنون الكتاب علوم فً المصون الدر

صرفٌة دراسة:  هـ756
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالورد االمٌر عبد الدكتور عند والنحوٌة اللؽوٌة الدراساتخضٌر الجبار عبد مؤٌد

حسن حسٌن علً حسٌن
 فً (هـ458) االندلسً سٌده البن المحكم كتاب فً الصوتً الدرس

الحدٌث اللؽة علم ضوء
2008بؽدادماجستٌر

الصباح محمد جاسم اٌمان
 شقٌر البن ("النصب وجوه" المحلى) كتاب فً النحوي الدرس

(هـ317 ت) البؽدادي النحوي
2008بؽدادماجستٌر

 على هاشم معالً

ابوالمعالً

 عبد للسٌد القران تفسٌر فً الرحمن مواهب فً الداللٌة المباحث

(هـ1414 ت) السبزواري الموسوي االعلى
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  المرتضى الشرٌؾ دٌوانجادر كزار حسن

2008بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  مرٌم سورةعلً حسون محمد منى

2008بؽدادماجستٌرلؽوٌة دراسة:  برد بن بشار شعرجبر عودة الزهرة عبد

2008بؽدادماجستٌرنحوٌة دراسة:  الهوامع همع فً القبائل لهجاتاالمٌر عبد مهدي محمد

2008بؽدادماجستٌرومعجمٌة وصرفٌة صوتٌة دراسة:  الزمخشري مقاماتاحمد طٌب انس
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اسماعٌل جلٌل جمال
 - 1950 الحدٌث العراقً الشعر فً االجتماعً االتجاه متؽٌرات

1975
1997بؽداددكتوراه

البنٌوٌة بعد ما لنقد الفلسفٌة االسسهللا سعد سالم محمد
 دكتوراه

فلسفة
2002الموصل

 بلو محمود الرحمن عبد

صالح
اللزومٌات فً والالمعقول المعقول اٌبستٌمولوجٌا

 دكتوراه

فلسفة
2002الموصل

مصطفى حسن محمد
 الدٌن عالء الشٌخ تالٌؾ والخبر، االنشاء حقٌقة كشؾ فً النظر نزهة

ودراسة تحقٌق : (هـ841 ت) البخاري محمد بن محمد

 دكتوراه

فلسفة
2002الموصل

2002الموصلماجستٌربالؼٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الطباقالجماس خالد هاشم نعم

2002بابلماجستٌرموازنة دراسة:  والتاثٌر التاثر المتنبً الطٌب وابو الطائً تمام ابومسلم عزٌز فارس

 محمد صٌهود هاشم

المٌاحً
2002بابلماجستٌركاظم عادل مسرحٌات فً التراثٌة االصول

 الشهٌد عبد سلٌم سرى

المعمار
2002بابلماجستٌرالعرجً لشعر الفنً البناء

2002بابلماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  الشامً محمد احمد شعراحمد دحان محمد ناصر

 حمودي خالد عقٌد

العزاوي

 والسور االٌات تناسب فً الدرر نظم تفسٌر فً البالؼٌة االسالٌب

هـ885 ت للبقاعً
2002بؽداددكتوراه

2002بؽدادماجستٌر(هـ527) الصقلً حمدٌس ابن شعر فً الزمنالعبودي حسٌن محمد ختام

 جاسم صابر اسماء

التكرٌتً

 موضوعٌة دراسة:  المعري العالء ابً شعر فً التراثٌة المضامٌن

وفنٌة
2002تكرٌتدكتوراه

ابراهٌم خلٌل محمد
:  الكرٌم القران فً (ع) ابراهٌم قصة فً والثناء والبشرى الدعوة اٌات

داللٌة بالؼٌة دراسة
2002تكرٌتماجستٌر

 محمد حسن فالح

الجبوري

 التنزٌل لعلوم التسهٌل تفسٌره فً البالؼٌة الؽرناطً جزي ابن جهود

(هـ741-  هـ693)
2002تكرٌتماجستٌر

2003الموصلدكتوراهالشرقاوي الرحمن عبد مسرحٌات فً الصراعٌونس قتٌبة احمد

 ناشر شاٌؾ ٌحٌى

الجوبعً
السٌابً المتن فً دراسة:  الحدٌث العربً الشعر فً المعنى اشكالٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

ودالالته انماطه:  الكرٌم القران فً االطنابمحمد اسكندر فٌصل وفاء
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

داللٌة بنٌوٌة مقاربة الموصلٌة الشعبٌة الحكاٌةالعبٌدي محمد احمد علً
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

الرمة ذي شعر فً الرؤٌةالجلبً محمود تحسٌن ان
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

الطوال العشر القصائد شروح فً دراسة:  والنحو الشعر جدلقاسم ادرٌس باسم
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

ٌحٌى ذنون فاروق
:  القرانً النص اعجاز عن الكشؾ فً الرحمن عبد عائشة جهود

بالؼٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

تحلٌلٌة بالؼٌة دراسة:  الحوامٌم سورفتحً هللا عبد القادر عبد
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

تقوٌمٌة دراسة:  وحدٌثا قدٌما االموي العصر فً العذري الؽزل نقدالدبانً صالح ٌحٌى عبده
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

ٌونس ابراهٌم شٌماء
 الخطٌب ابن الدٌن لسان دٌوان فً المدٌح قصٌدة فً االستهالل

فنٌة دراسة : (هـ776)
2003الموصلماجستٌر

2003الموصلماجستٌر(هـ852-  هـ773) للعسقالنً الباري فتح كتاب فً البالؼً الدرسالخام ابو خٌري زهٌر رنا
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 سلطان عامر احمد

الدلٌمً
2003الموصلماجستٌربالؼٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الجوٌة االنواء اٌات

 محسن طالب هادي

العجٌلً

 الطوائؾ دول عصري خالل االندلسً الشعر فً الكرٌم القران اثر

(هـ542-  هـ422) المرابطٌن ودولة
2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌرالحدٌث العربً االدبً النقد فً السردي المصطلحالخفاجً كرٌم رحٌم احمد

 محسن حنون بشرى

الساعدي
2003بابلماجستٌروشعره حٌاته : (هـ692 ت) عٌسى بن علً الدٌن بهاء االربلً المنشئ

2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  المالئكة ونازك السٌاب شعر فً الموتدروٌش سلمان عٌسى

2003بابلماجستٌرللمرزبانً (الموشح) كتاب فً االدبً النقدحسٌن الحسن عبد محمد

2003بابلماجستٌرالعٌن كتاب خالل من الخلٌل نحوسلطان ٌوسؾ حمٌد رافد

 حمزة كاظم سحر

الشجٌري
2003بابلماجستٌرالحدٌث العربً االدبً النقد فً التوصٌل نظرٌة

2003بؽداددكتوراهالعراقٌة الرواٌة فً وداللته المكانالحربً جمعة علً رحٌم

 محمد جاسم عدنان

الجمٌلً
(ص) محمد بالرسول المتعلقة القرانٌة االٌات

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 مهاوش احمد حسن

العزاوي

 القرن حتى الثالث القرن من العربٌة البالؼة كتب فً الصوتٌة الجهود

الهجري السابع

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

داللٌة دراسة:  الحمدانً فراس ابً شعرالبٌاتً محمود محمد امٌرة
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 عاٌش حسٌن جاسم

التمٌمً
2003بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  االموي العصر فً الخطابة

 محٌسن صبري سعدٌة

العبودي

 دراسة:  هـ334-  هـ132 االول العباسً العصر شعر فً الرومٌات

فنٌة موضوعٌة
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌروحدٌثا قدٌما ناقدٌه بٌن الفرزدقعلً هللا عبد سهٌل

 علً كاظم سوزان

الخفاجً
2003بؽدادماجستٌروالبالؼٌة النقدٌة المصري االصبع ابً ابن جهود

2003بؽدادماجستٌرفنٌة-  موضوعٌة دراسة:  البلنسً الرفاء الرصافً شعرالفراجً محمود شكر خالد

 عباس حسٌن هاشم

التمٌمً
2003بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  العشاري علً بن حسٌن شعر

 عباس محمد حافظ

الشمري
2003بؽدادماجستٌروحدٌثا قدٌما ناقدٌه بٌن عزة كثٌر

2003تكرٌتدكتوراهاالسالم قبل العربً الشعر فً الثارمحمود هللا عبد عارؾ

2003تكرٌتماجستٌراالموي والعصر االسالم صدر عصر فً النسوي الشعر فً االؼترابمرعً هللا خٌر جنان

 اسماعٌل رشٌد رملة

الناصري
2003تكرٌتماجستٌربالؼٌة دراسة:  البخاري صحٌح فً والتاخٌر التقدٌم

 عمر انور عائشة

الناصري
2003تكرٌتماجستٌرهـ656 سنة حتى العباسً الشعر فً والصدٌق الصداقة

2003تكرٌتماجستٌراسلوبٌة دراسة:  الكرٌم القران فً العدد اٌاتالبٌاتً هزاع محسن مها

كرٌم ٌوسؾ واقدة
 هـ635 - 92 الموحدٌن عهد نهاٌة الى الفتح من االندلسٌة المراة شعر

تحقٌق-  دراسة:  جمع- 
2003تكرٌتماجستٌر

2004البصرةدكتوراهوصفٌة دراسة:  المتنبً شعر شروحعبود علً عادل

2004البصرةماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الهجري الثانً القرن فً الزهد شعرالرحٌم عبد علً بٌان

2004البصرةماجستٌر(هـ749 ت) للعلوي الطراز كتاب فً االسلوبً المنهج مالمحالبدري حمود حامد ضٌاء
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علً عبد علً كرٌم
 سنة حتى الهجري الرابع القرن من العباسً الشعر فً والموت الحٌاة

فنٌة دراسة:  هـ656
2004المستنصرٌةدكتوراه

ناصر شاكر محمد
 دراسة:  الوسٌط العصر فً العربً المشرق فً الشعر اتجاهات

فنٌة موضوعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

الرمة ذي الى القٌس امرئ من القدٌم العربً الشعر فً البعٌدة الصورةالبدٌري مكً كاظم صفاء
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

ساٌر محمد عوٌد محمد
 الحكم نهاٌة حتى المرابطٌن عصر من االندلسً الشعر فً المكان

(هـ897-  هـ484) العربً
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

داللٌة صوتٌة دراسة:  والحدٌث القدٌم الشعر فً االٌقاع تحوالتالموسوي جهاد ناهم احمد
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

االندلسٌون الواحد الؽرض شعراءشاكر شكور نزار
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 سعدون حسن حازم

السراي
2004المستنصرٌةماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  الساعاتً ابن شعر

 عبٌد عالوي حازم

الؽانمً
2004المستنصرٌةماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة : (هـ507 ت) الدانً اللبانة ابن شعر

2004المستنصرٌةماجستٌرفنٌة دراسة:  الخزاعً علً بن دعبل شعربرهان هللا عبد صفاء

2004الموصلدكتوراهنموذجا البخالء:  الجاحظ عند السردمروان فادٌة

2004الموصلدكتوراهالتارٌخً المنهج ضوء فً الروائً منٌؾ عالمحمد خلؾ هللا عبد احمد

فرج الفرٌد مسرحٌات فً والتؽرٌب االؼترابحسٌن توفٌق وجدان
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 ال صالح محمد عٌسى

سلٌمان
تاوٌلٌة دراسة:  هـ656 منذ العربً الشعر فً البصري التشكٌل

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

االسالم صدر شعر فً والموت الحٌاةالدلٌمً عمر محمد نهى
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

2004الموصلماجستٌربالؼٌة دراسة:  الكرٌم القران فً االحتباكاسعد السالم عبد عدنان

2004الموصلماجستٌراالسالم قبل العربً الشعر فً الجسدالعبٌد محمود حسٌن محمد

 لهمود عذٌب ضٌاء

الزٌدي
2004الموصلماجستٌرنموذجا ؼلواء:  الحدٌث العربً االدب فً الشعرٌة الحكاٌة

 سلطان صالح ؼانم

الحمدانً
2004الموصلماجستٌرعرسان عقلة علً مسرح فً الرمز

2004الموصلماجستٌرالجعدي التابؽة شعر فً الطبٌعةصالح هللا عبد علً

2004الموصلماجستٌرفنٌة دراسة:  خلؾ احمد عند القصٌرة القصةاحمد ٌونس سروه

 عطٌة عاٌد محمود

المتٌوتً
2004الموصلماجستٌرالنقدي الخطاب فً القٌمة

 محمد صالح احمد صالح

الجبوري
2004الموصلماجستٌراالموي العصر حتى العربً الشعر فً اللواء

2004الموصلماجستٌرهلسا ؼالب رواٌات فً المكانحسٌن رٌسان سحر

2004الموصلماجستٌرومسلم البخاري صحٌحً فً الشرٌؾ النبوي الحدٌث فً اللون داللةالٌاس فتحً محمد حمد

2004الموصلماجستٌرالمعانً علم ضمن بالؼٌة موازنة:  ومرٌم المائدة سورتاالطائً عزٌز علً حسٌن

 هللا عبد حازم اروى

خضر
2004الموصلماجستٌرالموحدٌن دولة شعر فً (ص) الرسول شخصٌة

2004الموصلماجستٌراالسالم صدر شعر فً الصحابً شخصٌةخضٌر علً مصلح
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2004الموصلماجستٌرفنٌة دراسة:  خالد ابو خالد شعرالحفوظً طٌب محمد رٌم

 خلٌفة حسٌن قاسم محمد

البوعٌد
2004الموصلماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  العباسٌٌن للشعراء شوقً احمد معارضات

 عباس محمد جاسم محمد

الحسٌنً
2004بابلماجستٌرالعراقٌٌن الرواد شعر فً االلتفات اسلوب

 قائد سلطان الفتاح عبد

الصبري
2004بابلماجستٌرالمقالح العزٌز عبد شعر فً الصوفً النزوع

2004بابلماجستٌر(م1886) الحلً حٌدر السٌد شعر لؽةالكعبً محسن صبٌح احمد

2004بابلماجستٌرسعٌد حمٌد شعر فً الصورة مصادرعلٌوي هارون رشٌد

2004بؽداددكتوراهاالسالم قبل ما شعر فً واالستجابة المثٌر بٌن والجزع الصبررمضان الزم رجاء

 محمد الجبار عبد زٌنة

المسعودي

:  الهجري الرابع القرن نهاٌة حتى العباسً العصر فً الفنٌة الرسائل

اسلوبٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

حسن هللا عبد امٌر
 حتى العربً النقد معاٌٌر فً االول العباسً العصر فً العربً الشعر

للهجرة السابع القرن نهاٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 صالح مهدي عامر

العلوانً
اسلوبٌة بالؼٌة دراسة:  البقرة سورة تفاسٌر فً القرانً التعبٌر علل

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌراالحمر بنً عصر االندلسً الشعر فً الكرٌم القران اثرالحلفً محمد عودة عروبة

 جودة السادة عبد وسن

محمد
2004بؽدادماجستٌرالحدٌثة العربٌة الرواٌة فً الماساوي البطل

2004بؽدادماجستٌرهـ132-  هـ41 االموي الشعر فً البطولةمحمد جاسم زٌنب

 علً الحمٌد عبد لٌلى

الهنداوي
2004بؽدادماجستٌرهـ567 - 648 اٌوب بنً عهد شعر فً والموت الحٌاة

 حمٌد الدٌن محً ذكرى

الجبوري
2004بؽدادماجستٌرللهجرة الثالث القرن شعراء لدى الطلل

 ابو رحمة صالح امل

طبٌخ
2004بؽدادماجستٌرموضوعٌة دراسة:  نواس ابً شعر فً ودالالته المكان

2004بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة توثٌقٌة دراسة : (ص) محمد الكرٌم الرسول خطبمحمود نوري مصعب

بٌدق احمد منذر محمد

 بن الرحمن عبد للعالمة والقوافً العروض علمً فً الكافً شرح

 دراسة:  هـ1037 سنة المتوفى الحنفً العمري مرشد بن عٌسى

وتحقٌق

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالمحدثٌن والباحثٌن النقاد جهود فً الوسٌط العصر شعرالسعٌدي لٌلو حسٌن وسن

2004بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  الجبوري حسٌن ناصر رشٌد شعرالؽراوي محمد علً نادٌة

 جاسم نصٌؾ اوراس

محمد
2004بؽدادماجستٌرالنفسً المنهج منظور من االسالم قبل الفنٌة الشعراء صور

 دعٌم شمخً جبار

الظاهري
2004بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  االسدي شاس بن عمرو

 مجٌد عبدعلً نادٌة

العكٌدي

:  االموي العصر فً الحسً الؽزل شعراء لدى الجمالٌة المراة قٌم

تحلٌلٌة دراسة
2004بؽدادماجستٌر

 خضٌر صائب محمد

العزاوي
2004بؽدادماجستٌرالتوحٌدي حٌان ابً نثر فً القصصً الفن مالمح

2004تكرٌتماجستٌرادٌبا المنصور جعفر ابو الخلٌفةمحمود هللا عبد ناٌؾ

 شاهٌن رضا فائزة

العزاوي

 الرابع القرن فً االندلسً الشعر فً والتراثٌة الدٌنٌة المضامٌن

الهجري
2004تكرٌتماجستٌر
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2004تكرٌتماجستٌرهـ207-  هـ144 القران معانً:  كتابه فً البالؼٌة الفراء جهودالبٌاتً ابراهٌم خلؾ قٌس

2004تكرٌتماجستٌرفنٌة دراسة:  مصطفى علً خالد شعرسالم احمد مضحً فلٌح

معزي امٌر شعر فً العربٌة الثقافة اثرالربٌعً علً عبد فاضل
 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

2005البصرةماجستٌرخرائط بال عالم رواٌة فً الشخصٌة بناء تقنٌاتخلؾ الحسٌن عبد رافد

فرمان طعمة ؼائب رواٌات فً القص اسلوبٌةجابر حسٌن اسراء
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

1980 - 1945 النقدٌة العربٌة المراة جهودالحمٌد عبد انور اروى
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

فنٌة تحلٌلٌة دراسة:  السبع الحوامٌم سورالشمري ناٌؾ عوٌد طالب
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

ولٌلة لٌلة الؾ فً التعبٌر مستوٌاتالشرع عزٌز هاتو فائز
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 مناحً سلمان فٌصل

الذهبً
2005المستنصرٌةماجستٌرالرومً ابن عند الفنٌة الصورة

الزبٌدي نصٌؾ ولٌد اٌمان
 موضوعٌة دراسة:  حسٌن الخضر محمد للشٌخ الحٌاة خواطر دٌوان

فنٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرفنٌة دراسة:  القٌروانً الحصري الحسن ابً شعرالفالحً حمادي علً سالم

احمد حسٌن هونً مسلم
 : 1958 حتى 1920 من الحدٌث العراقً الشعر فً الرثاء قصٌدة

فنٌة موضوعٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 صالح خلؾ حسٌن

المفرجً

 دراسة:  الطبٌب الكتانً البن االندلس اهل اشعار من التشبٌهات كتاب

تحلٌلٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

ٌاسٌن طه سرى
 نهاٌة الى المرابطٌن عصر من االندلسً االدب دراسة:  مصادر

االحمر بنً عصر
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمد ابراهٌم فاضل

الحمدانً
طوقان فدوى شعر فً السردٌة البنٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الطوال العشر القصائد فً الشعري الخٌالالشاهر محمد حازم عمار
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 محمد ؼازي فٌصل

النعٌمً
سٌمٌائٌة دراسة:  منٌؾ الرحمن لعبد السواد ارض ثالثٌة فً العالمة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

اسلوبٌة دراسة:  سلمى ابً بن زهٌر شعرمحمد علً محمد احمد
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

سلطان صالح حسن
 التحدي بٌن الزمن تجاه االسالم قبل ما عصر فً الشعراء موقؾ

واالستسالم

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

2005الموصلماجستٌرالمتنبً شعر فً االخرالراشدي ٌونس حمد سعد

2005الموصلماجستٌرالبخاري صحٌح-  الشرٌؾ النبوي الحدٌث فً االسجاعداود عباس احمد

محمد ٌاسٌن فارس
 -1139 المحلً الحكم ابان الموصلً الشعر فً والقومً الوطنً البعد

م1834 - 1726/ هـ1249 
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالحرب شعر فً التناصحسن الموجود عبد محمد

 حمدون خلٌل عمر

الهاشمً

 واسالٌبه مضامٌنه-  المدنٌة السور فً (ص) للنبً االلهً الخطاب

البالؼٌة
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالكٌالنً نجٌب عند النقدي الخطابعلً جاسم حاجً دٌوالً

2005الموصلماجستٌر(هـ638) عربً بن الدٌن محًٌ شعر فً الرمزالباججً احمد ندٌم بشار

2005الموصلماجستٌربرد بن بشار شعر فً السخرٌةمحمد قاسم الدٌن خٌر

2005الموصلماجستٌرالقصٌرة العزٌز عبد انور قصص فً السردالعزي احمد حسن نفلة
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2005الموصلماجستٌرالتوحٌدي حٌان البً والمؤانسة االمتاع كتاب فً السردهرم حسن جابر

2005الموصلماجستٌرالرٌحانً امٌن عند المنثور الشعرجمٌان سلمان الخالق عبد

 ٌونس هللا عبد جنان

الزبٌدي
2005الموصلماجستٌرتحلٌلٌة دراسة : (الخاطر صٌد) الجوزي ابن كتاب فً النثرٌة الفنون

 ٌوسؾ حسٌن جمعة

الجبوري
2005الموصلماجستٌرالمؽربً االندلسً هانئ ابن عند الشعرٌة اللؽة

 خلٌؾ محمود

خضٌرالحٌانً

 الرابع القرنٌن فً القدٌم العربً النقدي الخطاب فً البالؼٌة المعاٌٌر

الهجرٌٌن والخامس
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌربالؼٌة دراسة:  الكرٌم القران فً التخلص حسنحسن احمد االء

 خمو شاهٌن عادل

المزوري
2005الموصلماجستٌرفنٌة دراسة:  االندلسً عمار بن محمد شعر

هللا عبد عاكوب جرجٌس
 حٌاته - (م1772/ هـ1186ت) الموصلً الؽالمً مصطفى بن محمد

وشعره
2005الموصلماجستٌر

 جوٌد الكاظم عبد عادل

المٌاحً

 عام حتى العربً النقدي الخطاب فً الهمذانً الزمان بدٌع مقامات

1980
2005الموصلماجستٌر

صالح عجٌل ماجدة
 دراسة:  الجوزي البن (الهوى ذم) كتاب فً المقالة فن مالمح

فنٌة موضوعٌة
2005الموصلماجستٌر

 كاظم محمد شٌماء

الزبٌدي
2005بابلماجستٌر(1961 - 1920) الجواهري شعر فً االلتفات اسلوب

2005بابلماجستٌرالنقد مٌزان فً االربعة العذرٌونعلوش كاظم محمد سمر

 كاظم حنون مشكور

الطالقانً
2005بابلماجستٌرهـ656 حتى القدٌم العربً االدبً النقد كتب فً المدٌح ؼرض تلقً

 محمد كاظم قاسم

الصلٌخً
2005بابلماجستٌرالشبٌب حامد طه عند الروائً الفن عناصر

 منصور جاسم كاظم

العزاوي
2005بابلماجستٌرالهجري الخامس القرن نهاٌة حتى والنقاد االصولٌٌن بٌن الشعر قضٌة

 سلطان الستار عبد صبا

العزاوي
2005بابلماجستٌر(الرثاء اصحاب) باب العرب اشعار جمهرة فً الشعر لؽة

2005بابلماجستٌرنقدٌة دراسة : (1961 - 1920) الجواهري شعر لؽةالمعموري كرٌم علً صبا

 عبٌد عبٌس احمد

المعموري
2005بابلماجستٌرالرضً الشرٌؾ شعر لؽة

 الكاظم عبد فاضل سامر

االسدي
2005بابلماجستٌرالعشرٌن القرن فً العربً الشعر حداثة مفاهٌم

عباس االمٌر عبد اناهٌد
 الطوائؾ عصر نهاٌة من االندلسً النثر فً الكرٌم القران اثر

ؼرناطة سقوط حتى والمرابطٌن
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهاالسالمً والمشرق العراق الرابع القرن فً (النثرٌة) االدبٌة الرسائلالحسن رضا جواد ؼانم

2005بؽداددكتوراه2000 - 1958 الحدٌث العراقً الشعر فً المعذبمحمود شهاب لؤي

احمد الرحمن عبد فراس
 السٌد عبد بن ناصر الفتح، البً الحرٌري لمقامات شرح-  االٌضاح

(هـ610-  ت) المطرزي
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

بالؼٌة دراسة:  القرانً النص فً لاللفاظ الداللً التطوركاظم منصور جنان
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

فلسطٌن فً الرواد شعر فً والمكان الزمانهللا عبد مصطفى نسٌم
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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 سلمان السادة عبد راجحة

الزبٌدي الكرٌم عبد
مقبل بن ابً بن تمٌم شعر فً الصورة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الشعرٌة فً تاوٌلٌة نظرٌة نحو العربً الشعر تاوٌلٌةاسكندر جابر محمد ٌوسؾ
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

فنً نقدي منظور من االسالم قبل العربً الشعر فً وااللم اللذة ثنائٌةالخفاجً عطٌة نعٌم لٌلى
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

وحدٌثا قدٌما النقد معاٌٌر فً ثابت بن حسانالراوي فرحان حمٌد بان
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الحدٌث العربً النقدي الخطاب فً نواس ابً شعرالقٌسً ٌونس محمد لمى
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

امٌن حمه رضا حمه
 العباسً العصر نهاٌة الى االسالم صدر عصر من الوصاٌا شعر

وفنٌة موضوعٌة دراسة:  االول

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

ناقدٌه بٌن-  تمام ابً شعر لؽةالعانً سعٌد محمد وعد
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حمادي هللا عبد ازهار

المشهدانً
2005بؽدادماجستٌر1980 - 1950 الرواد شعر فً العراق فً الحر الشعر نقد اتجاهات

 علً الرضا عبد نادٌة

الموسوي

 االتقان كتابٌه فً السٌوطً عند الكرٌم القران فً البالؼً االعجاز

االقران ومعترك
2005بؽدادماجستٌر

 عزٌز محمد كٌالس

العسكري

:  س بٌكه وشٌركو دروٌش محمود-  الشاعرٌن شعر فً االؼتراب

فنٌة تحلٌلٌة دراسة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرواالصمعٌات والمفضلٌات المعلقات شعر فً واالحجام االقدامصجم الهادي عبد عباس

 خضٌر جاسم شٌماء

القٌسً
2005بؽدادماجستٌرالعتاهٌة ابً شعر فً الفنً البناء

2005بؽدادماجستٌرالستٌنٌات حقبة:  القصٌرة العراقٌة القصة فً التجرٌبعلً عبد عٌال حسٌن

 خدام الحسٌن عبد فاطمة

ؼولً القره
2005بؽدادماجستٌرالبٌاتً الوهاب عبد شعر فً التمرد

2005بؽدادماجستٌرالجواهري شعر فً التراثٌة الرموزوحٌد حاتم شذا

2005بؽدادماجستٌرالرضً الشرٌؾ شعر فً الزمنؼٌاض عباس فخرٌة

2005بؽدادماجستٌرللهجرة السادس القرن فً الشام خرٌدة شعراء عند والدٌنٌة الخلقٌة القٌمزاٌد الرحمن عبد اٌناس

 حسٌن موفق احمد

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرمسلم صحٌح فً دراسة:  الشرٌؾ النبوي الحدٌث فً الكناٌة

2005بؽدادماجستٌربالؼٌة دراسة:  العشر المعلقات شعراء عند والؽلو المبالؽةجاسم عباس حمدٌة

 توفٌق زكري معٌد

الهاشمً
2005بؽدادماجستٌرللزمخشري (البالؼة اساس) فً المجاز

2005بؽدادماجستٌراصحابها قصائد مع مقارنة فنٌة دراسة:  المعلقات فً المراةهللا عبد الدٌن شمس هناء

2005بؽدادماجستٌرالسٌاب شعر فً المراةالبٌرمانً صالح ؼانم فرح

2005بؽدادماجستٌرفنٌة بالؼٌة دراسة:  الكرٌم القران فً (ع) موسى النبًالعانً عبد قٌس اقباس

حسٌن عمر الرحمن عبد
 دراسة:  هـ597 ت الكاتب االصفهانً الدٌن عماد لدى الفنً النثر

وفنٌة موضوعٌة
2005بؽدادماجستٌر

 جواد مهدي حلٌمة

العزاوي
2005بؽدادماجستٌروشعره حٌاته ودراسة (هـ465ت) صردر دٌوان تحقٌق

الدلٌمً علوان حاتم خالدة
 البنٌة فً دراسة : (الفصٌح المصري شكاوى) القعٌد ٌوسؾ ثالثٌة

السردٌة
2005بؽدادماجستٌر
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2005بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  فركون ابن شعرالسامرائً مكً كاظم بان

 محمد قاسم احمد بشرى

حسنة ابو
2005بؽدادماجستٌرموازنة دراسة:  زٌدون وابن االحنؾ بن العباس بٌن الؽزل شعر

2005بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  االندلسٌات الشواعر شعر فً الرجل صورةالوادي محمد ثامر اوراس

محمد شاكر محمود
 القاهر عبد عند البالؼٌة الدراسات فً التحوٌلٌة النظرٌة مالمح

هـ471 الجرجانً
2005بؽدادماجستٌر

 صالح فٌصل العظٌم عبد

السامرائً

 دراسة:  االموي والعصر االسالم صدر عصر فً الشعرٌة الرسائل

فنٌة موضوعٌة
2005تكرٌتدكتوراه

كرٌم نعمان نوال
-  الفرزدق-  جرٌر االموي العصر نقائض شعراء شعر فً االؼتراب

االخطل
2005تكرٌتماجستٌر

البٌاتً علً جواد محمد
 دراسة : (وجهه هللا كرم) طالب ابً بن علً لالمام الوعظٌة الخطب

فنٌة موضوعٌة
2005تكرٌتماجستٌر

2005تكرٌتماجستٌرادٌبا المامون الخلٌفةالجبوري عباس فرج ناظم

الوٌس حسن مرعً مولود
 الربٌعً مجٌد الرحمن عبد:  االبداعٌة والتجربة االدبٌة الشهادة

انموذجا
2005تكرٌتماجستٌر

العبٌدي برع مجٌد مهند
 ت الشاوي بك هللا عبد بن بك لسلٌمان العرب المٌة على االدب سكب

وتحقٌق دراسة:  م1794 هـ1209
2005تكرٌتماجستٌر

 رشٌد الهادي عبد عقالن

حسن
2005تكرٌتماجستٌرشعره فً دراسة:  حبناء بن المؽٌرة شعر

2005تكرٌتماجستٌرفنٌة دراسة:  رضوان هللا عبد شعرحمد مصطفى ابراهٌم

وظائفٌة دراسة:  التدبٌر لطؾ كتاب فً الخبر فنالنبً عبد سامً اشراق
 دكتوراه

فلسفة
2006؟

منهجٌة رؤٌة-  الحدٌث العربً النقد فً االسلوبً البحثعلً عباس محمود مقداد
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

الحدٌثة القرانٌة الدراسات فً االسلوبٌة الرؤٌةسلمان داود لٌث
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

2006البصرةماجستٌرفنٌة دراسة:  الرضً الشرٌؾ شعر فً المدحهاشم العزٌز عبد االء

2006البصرةماجستٌرالجاهلً الشعر فً القٌس امرئ مدرسةهٌول صالل نابلس

 محمود خالد عدي

البدرانً
(م1979 - 1938) المحدثٌن دراسات فً القدٌم العربً النقد

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006بابلدكتوراه2005 - 1967 العربً المشرق فً المسرحً الشعر بنٌةدروٌش عباس خضٌر

 الشهٌد عبد سلٌم سرى

المعمار
والتطبٌق التنظٌر فً دراسة:  هللا فضل حسٌن محمد السٌد عند االدب

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

2006بابلماجستٌراالموي العصر صعالٌك شعر فً االؼترابالؽانمً ٌاس هاشم نبراس

2006بابلماجستٌراالموي العصر فً االربعة العذرٌٌن الشعراء عند والحزن الحبكاظم رسول علً

حسٌن طارق ادرٌس
 : (السالم علٌه) العابدٌن زٌن االمام عند االٌام وادعٌة المناجٌات

اسلوبٌة دراسة
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرتوصٌلٌة دراسة:  البالؼة نهج خطبالعبٌدي كاظم فاضل فاتن

2006بابلماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  االول العباسً العصر فً الهجاء فنالمرعب جعفر علً سعد

2006بابلماجستٌرالجاهلً العصر فً القصٌدة افتتاح رموز مدلوالتعلوان سلمان انصاؾ

الهجري السابع القرن اخر الى العربً النقدي النص فً والتاثر التاثٌرجواد سعٌد انوار
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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 حسٌن محمد فاتنة

الشوبكً
دروٌش محمود شعر فً الرومانسٌة التحوالت

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 مطٌر حسٌن اركان

العبادي
العرب عند والبالؼً النقدي البحث فً التضاد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

تطبٌقٌة دراسة:  الجاهلً الشعر فً التناصسلطان حسٌن علً
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 رشٌد رحٌم بخشان

المظفري
2006بؽدادماجستٌراالسالم قبل ما شعر فً واالثار البواعث بٌن الحزن

 ساجر امٌن طارق

الرفاعً

 حتى نهجها نهج الذي النبوي المدٌح شعر فً واثرها البوصٌري بردة

م1932 عام
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرفنٌة-  موضوعٌة دراسة:  البارقً مرداس بن سراقةمحمد جاسم اعتماد

سعٌد زكً محمد
-  هـ885 ودراسة وتحقٌق جمع:  العربً وشعره البؽدادي فضولً

هـ975
2006بؽدادماجستٌر

2006تكرٌتدكتوراهتحلٌلٌة دراسة:  الحدٌثة العراقٌة القصة فً المؤسطرة الشخصٌة انماطمحمد ٌاسٌن فرج

 جمٌل حسن هللا عبد

الجبوري
2006تكرٌتماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة : (هـ684 ت) االسعردي تمٌم ابن الدٌن مجٌر

ادبٌة دراسة:  االؼانً كتاب فً الهزلً الخبرالمهنا موسى سالم ناجح
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

2007البصرةماجستٌر(سٌمٌائٌة مقاربة) الحرافٌش ملحمة فً السردٌة البنٌةهللا عبد نجم ؼسان

2007البصرةماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  اسماعٌل حسن محمود شعرالشاوي ٌاسٌن قصً معتز

2007البصرةماجستٌرالشعر نقد فً وجهوده جاسم السٌد عزٌزاحمد ٌاسٌن محمد علً

الكنانً علً حسن فراس
 الفقه اصول علم فً المحصول كتاب فً االبالؼً الخطاب مستوٌات

(هـ606 ت) للرازي
2007البصرةماجستٌر

 عطٌة زٌد عبد هٌام

عرٌعر

:  الؽربً النقد بمناهج وعالقته المعاصر العربً النقدي الخطاب

مقارنة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2007القادسٌة

2007القادسٌةماجستٌر(هـ685ت) البٌضاوي تفسٌر فً البالؼً البحثالمهنا حٌون خشان مكارم

النعٌمً احمد فاضل زٌنب
:  العراق فً الهجرٌٌن والثامن السابع القرنٌن شعر فً والحنٌن الؽربة

وفنٌة موضوعٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 حسن هانً عباس

راخچال
2007بابلدكتوراهالعراق فً ونقدها واللؽوٌة االدبٌة النصوص تحقٌق

االندلسً الشعر فً التشٌعدروٌش سلمان عٌسى
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

االموي العصر فً العربً الشعر فً الكٌنونةالعزاوي نعمة علً رفاه
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

الهجري الخامس القرن نهاٌة حتى واتجاهاته القدٌم الشعر شرحفاهم خٌري شٌماء
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

2007بابلماجستٌراالسالم وصدر الجاهلٌة فً الزمن ووجهة واالخر الذات بٌن الرثاءالرضا عبد احمد علً

 حسٌن علٌوي ساهرة

العامري
2007بابلماجستٌرزٌدون ابن شعر فً المكان

 كرٌم الرحٌم عبد علً

المالكً
2007بابلماجستٌرالسٌاب شعر فً واالخر الذات ثنائٌة

2007بابلماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الوائلً احمد الشٌخ شعرعلٌوي عزٌز حوراء

2007بابلماجستٌراسلوبٌة دراسة:  السور قصارالبعاج عباس طاهر كرٌم
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2007بابلماجستٌرمطر احمد عند الشعر لؽةاالسدي بعٌر مالك مسلم

صالح فخري ؼنً
 الرابع القرن نهاٌة الى القدٌم، العربً النقد فً االلهام مصادٌق

خاصة الشعر فً للهجرة،
2007بابلماجستٌر

2007بؽداددكتوراه(والفنً والنفسً االنطباعً) محفوظ نجٌب رواٌة نقد اتجاهاتالعنبكً بطٌخ سلمان داود

2007بؽداددكتوراهالقرانً للقص التفسٌري الخطاب فً الداللً االنتاجحسٌن خلؾ شذى

2007بؽداددكتوراهواالموي االسالمً الشعر فً واالثار البواعث بٌن الحزناحمد حسٌن الدٌن عالء

التمٌمً مجبل جابر منى
:  م1984 - 1934 االشرؾ النجؾ فً االدبٌة الرابطة جمعٌة شعراء

فنٌة دراسة
2007بؽداددكتوراه

2007بؽداددكتوراهالعرب عند االشارات علمهادي كاظم صالح

الفلسفً الفكر ضوء فً القدٌم العربً الشعر نقد فً الشعرٌة الصورةالزهاوي امجد ٌونس مؤٌد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

1945 - 1875 الحدٌث العربً الشعر نقد فً المعنى انتاجمخلؾ مطلب فؤاد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

فنٌة دراسة:  الكرٌم القران فً البدٌع بنىالعتابً خلؾ جاسم امٌرة
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الكبٌسً عارؾ ٌحٌى
 فً دراسة:  واالوهام والتمثالت المقوالت التبئٌر الى النظر وجهة من

الحدٌث العربً النقد

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌرٌوسؾ سعدي شعر فً الفنً البناءطه جبار القادر عبد

2007بؽدادماجستٌرقبانً نزار شعر فً الدرامٌة البنٌةالطائً الصاحب عبد بٌداء

2007بؽدادماجستٌر(247 سنة حتى) العباسً العصر شعر فً الحوارناصر حبٌب محسن

 عٌدان محمد اخالص

الجنابً
2007بؽدادماجستٌرالجاهلً الشعر فً والمضمون الشكل

 عرٌبً خلؾ دالل

الخزعلً
2007بؽدادماجستٌرفنٌة-  موضوعٌة دراسة:  السعدي المخبل

 صباح كرٌم خنساء

الجعٌفري

 ت) الشنترٌنً بسام ابن ذخٌرة فً المشرقٌة الشعرٌة المرجعٌات

نقدٌة دراسة : (هـ542
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرداللٌة دراسة:  االندلسً سهل ابن شعر فً الشعرٌة الموسٌقىخضٌر صائب سهام

2007بؽدادماجستٌرالعبد بن طرفة شعر فً االسلوب خصائصٌونس جمعة رؤى

2007بؽدادماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الضبً مقروم بن ربٌعة شعرالزٌدي محمد جاسم سجا

2007بؽدادماجستٌرموازنة تحلٌلٌة دراسة:  والزهاوي الرصافً ادبً فً التمرد ظاهرةسلوم داود سفانة

الحدٌثة النقدٌة المعاٌٌر فً الجاحظ ادبسدخان جخٌور عباس
 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

جاسم الرضا عبد محمد
 والرابع الثالث القرنٌن فً العباسً العصر فً السٌاسً الرثاء

والفنٌة الموضوعٌة البنٌة فً دراسة:  الهجرٌٌن

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 مشاري خلؾ قاسم

السكٌنً

 حتى البالؼة نهج شروح من تحقٌق ومواعظه (ع) علً االمام حكم

الهجري السابع القرن نهاٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

مطر حسن محمد طارق
 فً ارسطو نظرٌة ضوء فً دراسة:  البالؼة نهج فً الخطبة بنٌة

الخطابة
2008البصرةماجستٌر

القادر عبد زكً هٌثم
 المثال اثر فً دراسة:  المتاخرة العصور فً المعارضات شعر

العباسً الشعري
2008البصرةماجستٌر

2008القادسٌةماجستٌرالرحمن مواهب تفسٌر من المطبوع فً البالؼٌة المباحثالجنابً مسلم جاسم احمد

2008القادسٌةماجستٌرالمعاصر العراقً المسرحً االدب فً والؽموض الوضوحالفتالوي جابر نصٌر
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الصائػ ٌوسؾ شعر فً الرؤٌانور سلطان سلٌمة
 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

1980 - 1920 الجواهري شعر فً االسلوب خصائصمسلم عزٌز فارس
 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

2008بابلماجستٌروالمعنوٌة الفنٌة قضاٌاه : (السالم علٌه) الحسٌن االمام ادبعبود خابط موسى

2008بابلماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  البالؼة نهج فً الخطابعلً الحسن عبد اٌمان

 مرهون االمٌر عبد تؽرٌد

الخفاجً
2008بابلماجستٌرفنٌة دراسة:  الكرٌم القران فً الخوؾ اٌات

 ٌوسؾ ثعبان عهود

االسدي
2008بابلماجستٌرتكوٌنٌة بنٌوٌة دراسة : (السالم علٌه) علً االمام رسائل

2008بؽداددكتوراه(2000 - 1970) الحدٌث العراقً الشعر فً رمزا الحٌوانحسٌن هاشم رباب

الجاؾ احمد محمد كوثر
 م2003 نهاٌة الى م1945 من العربٌة الرواٌة فً وتحوالته الخطاب

لسانٌة دراسة: 
2008بؽداددكتوراه

2008بؽداددكتوراه(هـ837-  هـ635) االحمر بنً عهد فً الشعرٌة المطوالتحسن محمد عواطؾ

2008بؽداددكتوراهوالسٌاسة الذات رؤٌا-  والجواهري المتنبً بٌن التشكٌل ظواهرؼمٌس صبٌح قٌس

2008بؽداددكتوراهم1974 عام حتى الستٌنٌٌن العراقٌٌن االدباء عند القصٌرة القصة لؽةالدٌن شمس عامر اسراء

الجاهلٌة االولى الطبقة شعراء شعر فً االٌقاعٌة البنٌةالباوي فلٌح ابراهٌم اٌاد
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

بطً عزٌز ولٌم مً
 العصر نهاٌة الى والفتاك الصعالٌك شعر فً المتضادة الثنائٌات

االموي

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

المخضرمٌن شعر فً المتضادة الثنائٌاتالزبٌدي باقر احمد نضال
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 محسن اٌوب كرنڤال

السعداوي

 الصقر عٌسى مهدي رواٌات العراقٌة الرواٌة فً والمتخٌل الحقٌقً

نموذجا

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

تحلٌلٌة دراسة:  الجاحظ عند وخصائصه العربً الخطابحمزة الكرٌم عبد زٌنب
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 الرضا عبد الحسٌن عبد

اعوج
تحلٌلٌة دراسة:  ومستوٌاته وانماطه بنٌته البالؼة نهج فً الخطاب

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 جبار ستار نسرٌن

الساعدي
الهجري السابع القرن فً الصوفً الشعر فً الفنٌة الصورة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 علوان فٌاض عدوٌة

العزاوي
تحلٌلٌة دراسة:  الجاهلً الشعر فً العاذلة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 عباس محمد حافظ

الشمري

 فنٌة دراسة:  م1958 - 1900 الحدٌث العراقً الشعر فً الفكر

موضوعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

العلً علوي عبٌد عباس
 دراسة:  ولٌلة لٌلة الؾ فً وتجلٌاته اصوله العربً الشعبً المتخٌل

الثقافً النقد ضوء فً

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

العراقٌة الرواٌة فً التراثٌة المرجعٌة توظٌؾفٌلً مطر االمٌر عبد
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

البحتري شعر فً االسلوب خصائصٌاسٌن المنعم عبد وسن
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2003 - 1979 عام من العراقٌة المنفى رواٌةعلٌوي الحمزة عبد حمزة
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2005 - 1980 من العراق فً االدبً النقد مناهجحسٌن زامل صالح
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الؽرابً فراك ٌاسر محمد
 الشعر فً النقدٌة والخلفاء (وسلم واله علٌه هللا صلى) الرسول اراء

االموي العصر نهاٌة حتى والشعراء
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالحٌدري بلند عند الشعرٌة الصورةالحسٌن عبد علً وسن
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2008بؽدادماجستٌرفنٌة موضوعٌة دراسة:  والمتنبً الفرزدق عند الفخرالعباسً محمود وفقً عال

2008بؽدادماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الذبٌانً ضرار بن المزردجوٌد مكطوؾ شٌماء

 زكم مظلوم اشراق

التمٌمً
2008بؽدادماجستٌرٌوسؾ سعدي شعر فً الفنون تداخل

مهدي مصحب سوالؾ
 االنباري شاكر رواٌات:  الحدٌث العراقً االدب فً المنفى رواٌة

انموذجا
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌر(م1957 - 1889) فنٌة دراسة : (ماضً ابو اٌلٌا) شعرمهدي محمد هاشم رؼد

2008بؽدادماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الطباطبائً ابراهٌم شعرسوادي ناجً سامً

علً قاسم بشرى
 موضوعٌة دراسة : (هـ1120-  هـ1052) المدنً معصوم ابن شعر

وفنٌة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌروفنٌة موضوعٌة دراسة:  الٌشكري جلدة ابً شعراالسدي حسن محمد امل

2008بؽدادماجستٌراسلوبٌة دراسة:  الهذلً صخر ابً شعرهللا عبد الدٌن شمس اسماء

 عثمان علً افراح

العٌثاوي

 االندلسً ربه عبد وابن (هـ208ت) الولٌد بن مسلم بٌن الؽزل شعر

موازنة دراسة : (هـ328ت)
2008بؽدادماجستٌر

 دٌوان حمدان ثامر

التمٌمً

 موضوعٌة دراسة : (هـ528 ت) االسكندرٌة ابن الحداد ظافر شعر

فنٌة
2008بؽدادماجستٌر

الهادي عبد ابراهٌم نورس
 موضوعٌة دراسة:  هـ240-  هـ185 المعذل بن الصمد عبد شعر

وفنٌة
2008بؽدادماجستٌر

محمد حرٌز تؽرٌد
 (هـ224 ت) سالم بن القاسم عبٌد البً (هـ338 ت) النحاس مخالفات

نحوٌة لؽوٌة دراسة:  القران اعراب فً
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرنقدٌة توثٌقٌة دراسة:  واالسلوبٌة النظم نظرٌةهللا عبد صالح فراس

االموي العصر فً العذري الؽزل شعر فً الشعرٌة الصورةالكنانً كرٌم هاشم دالل
 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

 هللا عبد حمٌد امجد

التمٌمً
االسالمً الفكر ضوء فً النقدٌة المناهج دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

2010المستنصرٌةماجستٌراسلوبٌة دراسة:  الثالث الطواسٌن سورصادق كاظم مثنى
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2002بؽداددكتوراهالجٌالنً القادر عبد الشٌخ عند التصوؾموسى علٌوي جعفر

2002بؽدادماجستٌرافالطون فلسفة فً االخالقفٌصل حسٌن ساهرة

الكرخً الوهاب عبد مها
 ادارة فً الماوردي الراء دراسة:  االسالمً الفلسفً الفكر فً االدارة

خلدون ابن باراء مقارنة الدولة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  معاصر عربً قومً فكر منظور من البطولةنصٌؾ حمودي صباح

2002بؽدادماجستٌرواالدب الفلسفة بٌن كامو البٌراللطٌؾ عبد حسٌن رسال

2002بؽدادماجستٌرالصفاء اخوان عند والتعلٌم والتربٌة المعرفةطاهر هادي علً

2002بؽدادماجستٌربرجسون هنري عند والدٌن االخالق فلسفةمحمد مطلك اكرم

بلهادي عمر اسمه
 العربً الفكر فً والمعاصرة االصالة اشكالٌة من حنفً حسن موقؾ

المعاصر
2002بؽدادماجستٌر

2003بؽداددكتوراهتٌمٌة ابن عند المنهجالعانً علً طارق سدٌر

 خمٌس هاشم طارق

الدلٌمً
2003بؽداددكتوراهنقدٌة دراسة:  الؽنوصٌة من االسالم فالسفة موقؾ

2003بؽدادماجستٌرعبده محمد عند والسٌاسة التربٌة بٌن العالقة جدلٌةجاسم عبد منتهى

2003بؽدادماجستٌركون توماس عند العلمٌة الثورة مفهومحسٌن حسن

2004المستنصرٌةماجستٌرالشٌرازي الدٌن صدر عند االخالق فلسفةروضان سحٌب رٌاض

2004بؽداددكتوراهموضوعا توٌنبً ارنولد المعاصر الؽربً الفكر فً التارٌخ فلسفةالمحبشً عوض عبد قاسم

 هللا عبد رجب ابراهٌم

محمد
2004بؽداددكتوراهواالسالمً الٌونانً الفلسفً للفكر االندلسً حزم ابن نقد

المعاصر العربً الفكر فً التوفٌقٌة النزعةكاظم الهادي عبد عادل
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 محمد حسن مسلم

المظفري
2004بؽدادماجستٌرهوبز عند السٌاسٌة الفلسفة

2004بؽدادماجستٌرانموذجا سٌنا ابن االسالم فالسفة عند الموت فكرةاسعد ؼازي شٌماء

 هادي عكٌش سلٌم

الشمري
2004بؽدادماجستٌراشبنجلر اوزوالد عند التارٌخ فلسفة

2005المستنصرٌةماجستٌرحٌان بن جابر عند الطبٌعٌة الفلسفةحسن عبٌد عدنان

2005المستنصرٌةماجستٌرارسطو قبل المنطقالزبٌدي سالم هاشم احمد

 عبد الهادي عبد هللا عبد

هللا
2005المستنصرٌةماجستٌرنٌتشه فلسفة فً المٌتافٌزٌقا نقد

2005بؽداددكتوراهالفلسفً وتطوره بدوي الرحمن عبدعباس فاضل محمد

 حسٌن محمد مهدي والء

الجبوري
2005بؽداددكتوراهالمعاصر الفلسفً وفكره االسالمً العربً توجهه الجابري عابد محمد

 علٌوي تومان فائزة

الشمري

 تحلٌلٌة دراسة:  العالم قدم ارسطو فلسفة من رشد وابن الؽزالً موقؾ

مقارنة نقدٌة
2005بؽداددكتوراه

الجورانً عناد جبار علً
 دراسة:  سٌنا وابن الطٌب بن الفرج ابً بٌن المنطقٌة المقوالت شرح

مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العلوي علً نهاوند
 بوبر كارل لـ دراسة:  معاصر ؼربً فكر منظور من التارٌخ فلسفة

العربً العالم فً وتاثٌرها العولمة هنتنؽتون&  فوكوٌاما
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالقدٌمة االساطٌر فً الموت بعد ما الحٌاة فلسفةخضوري حكمت نور

2006المستنصرٌةماجستٌردرٌدا جاك عند التفكٌكٌةعلً عبودي عصام
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2006المستنصرٌةماجستٌرالحلبً السهروردي عند المنطقعلً فالح علً

2006المستنصرٌةماجستٌرسبٌنوزا عند االخالق فلسفةفلحً علً امال

2006المستنصرٌةماجستٌرالفكرٌة وانجازاته الشٌبً مصطفى كاملكطان مطلك اٌاد

2006المستنصرٌةماجستٌرالطباطبائً حسٌن محمد عند الطبٌعة بعد ماتاٌه موحان ابراهٌم

الحسٌن عبد صاحب قاسم
 فً نقدٌة فلسفٌة دراسة:  الحضاري التؽٌٌر واشكالٌة نبً بن مالك

العصر متؽٌرات ضوء
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرفلسفٌة دراسة:  الدوري العزٌز عبد عند الحضارة منطقمهنا صباح اٌناس

رشد ابن فلسفة فً الحركة نظرٌةابراهٌم محمود سامً
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2007المستنصرٌةدكتوراهفلسفٌة دراسة:  الصدر باقر محمد السٌد عند االنسانكاظم جبار رائد

والحدث الوجود فً دراسة:  الرقمً العصر فً الفلسفة مشكالتالجاؾ كرٌم حسٌن كرٌم
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

منها باجة وابن سٌنا ابن وموقؾ الفارابً عند المنطقٌة البرهان نظرٌةوحٌد عذاب ذاكر نضال
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

2007المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  والٌبنتز دٌكارت بٌن هللا وجود ادلةحٌدو هادي قٌس كرستٌنا

 عباس رضا بتول

البدراوي

 حضارة فً دراسة:  الكبرى االنسانٌة التحوالت ومسالة توفلر الفٌن

الثالثة الموجة
2007المستنصرٌةماجستٌر

2007بؽداددكتوراهالبراجماتٌة الفلسفة فً واالخالق العلم معاٌٌرجاسم عبد منتهى

2007بؽدادماجستٌركون توماس فلسفة فً العلم تطور انسنةحسٌن موسى كرٌم

2007بؽدادماجستٌرالطباطبائً حسٌن محمد عند المعرفة نظرٌةكاطع جاسم االء

2008بؽداددكتوراهوالفلسفة االسطورة بٌن-  االخٌر واالنسان التارٌخ نهاٌةرافع محمد الهٌجاء ابو

(مختارة اتجاهات) المعاصرة الؽربٌة الفلسفة فً النسبٌةالعزاوي مطلك اكرم
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2008بؽدادماجستٌرالمجموعات نظرٌة ازمةرومً الكاظم عبد عمار

2008بؽدادماجستٌر(الٌهودٌة-  المسٌحٌة-  االسالم) الثالث السماوٌة الدٌانات فً التوحٌدالزم عبد نور

محمد قاسم اسماء
 الفلسفة حتى القدٌم الشرق ادٌان من نخبة) الفلسفة فً والشر الخٌر

(الحدٌثة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌربوبر كارل عند السٌاسٌة الفلسفةٌوسؾ احمد ٌسار

 جاسم كرٌم فراس

الموسوي
2008بؽدادماجستٌرتوفلر الفٌن عند والحضارة المستقبل

 االمٌر عبد علً احسان

الحٌدري

 لٌفً) الى (شافتسبري) من الؽربٌة الفلسفة فً الضمٌر ودور طبٌعة

(برٌل
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالحدٌثة الفلسفة فً التسامح مفهوممسعود كاظم عالء

2008بؽدادماجستٌروالعلم الفلسفة فً المكان مفهومعلوان جبار بتول
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 علً محمود انوار

الجبوري

 الرسوب ظاهرتً من الحد فً المتوسطة المدارس ادارات دور

الموصل مدٌنة فً اجتماعٌة مٌدانٌة دراسة:  والتسرب
2003الموصلماجستٌر

العزي احمد حسن صالح
 دراسة:  االجرامً السلوك من الحد فً االجتماعٌة التنشئة دور

كركوك مدٌنة فً مٌدانٌة
2003الموصلماجستٌر

محمد اٌوب رٌم
 الشعبٌة لالمثال تحلٌلٌة-  اجتماعٌة دراسة:  الشعبٌة االمثال مضامٌن

الموصلٌة
2004الموصلماجستٌر

 جاسم حسن خدٌجة

المشهدانً
2004بؽداددكتوراهبؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  الشوارع فً االطفال عمل

اٌوب حازم حارث
 اجتماعٌة دراسة:  والتحدٌات المسارات العراق فً االجتماعٌة التنمٌة

تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ٌحٌى هللا عبد فضل

الربٌعً

 دراسة:  الٌمنٌة االسرة ووظائؾ بناء فً االجتماعً والتؽٌر الهجرة

مٌدانٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 موسى حامد والء

الفهداوي
2004بؽدادماجستٌربؽداد جامعة فً مٌدانٌة دراسة:  العمل نحو الشباب اتجاهات

 محمد شبٌب صالح

الدلٌمً

 صالح محافظة فً لقرٌة اجتماعٌة انثروبولوجٌة دراسة:  البوجواري

الدٌن
2004بؽدادماجستٌر

 شهاب صالح عدي

القٌسً

 مٌدانٌة انثروبولوجٌة دراسة:  المراة لعمل االجتماعً التؽٌر مؤشرات

بؽداد محافظة فً
2004بؽدادماجستٌر

رجب حمادي اٌمان
 دراسة:  العراق فً السٌاسٌة المؤسسة النهٌار االجتماعٌة االثار

الموصل مدٌنة فً مٌدانٌة
2005الموصلماجستٌر

المطٌري عدنان نبراس
 عام بكٌن مؤتمر مقررات ضوء فً) المستدامة والتنمٌة المراة

العراقٌة المراة لواقع اجتماعٌة تحلٌلٌة دراسة : (1995
2005بؽداددكتوراه

المهنا احمد محمد امال
:  العراق فً االٌتام لالطفال االٌوائٌة المؤسسات فً االجتماعً العمل

بؽداد محافظة فً مٌدانٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

سلٌمان حمٌد شالل
 الفكر عناصر لبعض تحلٌلٌة دراسة:  االسالم فً االجتماعً الفكر

الشرٌؾ النبوي الحدٌث فً مجسدة هً كما االجتماعً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عباس صبري فخري

العزاوي
بهرز مدٌنة فً انثروبولوجٌة دراسة:  االجتماعً والتكٌؾ الهجرة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جواد محمد انتصار
:  العراقٌة االسرة فً االدوار تبادل على واثره االبوٌة السلطة تؽٌر

الشرقٌة الكرادة/  بؽداد مدٌنة فً سسٌولوجٌة انثرو دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

خضٌر كامل تؽرٌد
 مقارنة دراسة:  العراقٌة االسرة فً للطفل االجتماعٌة التنشئة اسالٌب

بؽداد مدٌنة فً والمٌسرة المعسرة االسر بٌن
2005بؽدادماجستٌر

البزاز جعفر محمد سناء
 فً االطفال على االمرٌكٌة العراقٌة للحرب والنفسٌة االجتماعٌة االثار

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  العراقً المجتمع
2005بؽدادماجستٌر

الحسٌنً حسن محمد لمٌاء
 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االسرٌة العالقات فً والتؽٌر االستمرارٌة

بؽداد
2005بؽدادماجستٌر

محسن صاحب حارث
 فً مٌدانٌة دراسة:  االجتماعٌة التنشئة على واثاره المرئً االعالم

االشرؾ النجؾ مدٌنة
2005بؽدادماجستٌر

القٌسً قٌس علً حسٌن
:  العراقً المجتمع فً تكراره ظاهرة (الفرهود) السلوكً االنفالت

تحلٌلٌة دراسة
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن الرحٌم عبد فضٌلة
 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  للشباب االجتماعً والسلوك الفضائً البث

بؽداد
2005بؽدادماجستٌر
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 محمد جاسم نبٌل

السوٌداوي
2005بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االسرٌة والعالقات الفضائً البث

2005بؽدادماجستٌرمٌدانٌة-  انثروبولوجٌة دراسة:  الصدر مدٌنة فً البنائً التؽٌرعودة هللا خٌر ٌحٌى

2005بؽدادماجستٌرالشورجة سوق فً مٌدانٌة دراسة:  العطارٌن لمهنة الفرعٌة الثقافةالرمالوي زٌدان عبد باسم

2005بؽدادماجستٌراالنبار محافظة فً لقرٌة اجتماعٌة انثروبولوجٌة دراسة:  الكرطانالدلٌمً محمد منفً مؤٌد

هللا نصر وٌس حمه واحدة
 فً مٌدانٌة دراسة:  ووظائفها االسرة بناء فً واثرها الخارجٌة الهجرة

السلٌمانٌة مدٌنة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرمٌدانٌة دراسة:  االجتماعٌة والخصائص االسباب االصول قتل جرٌمةالعلوانً عبد سلٌم عمار

محمد هللا عبد زٌنب
 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  العنؾ سلوك فً المدرسٌة البٌئة دور

دٌالى محافظة-  بعقوبة
2005بؽدادماجستٌر

 منصور محسن جمٌل

العبودي

 االجتماعٌٌن كتابات فً العراقٌة الرٌفٌة الشخصٌة سمات

العراقٌٌن واالنثروبولوجٌٌن
2005بؽدادماجستٌر

 داود سلمان ناجحة

السعدي
االجتماعً والتماسك الدٌن

 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  الزوجة ضد االسري العنؾمحمد جاسم افراح
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 معروؾ هللا عبد االء

الطائً
بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االجتماعً القرار واتخاذ المراة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عبد الحسٌن عبد اساور

السادة

 الفقٌرة العراقٌة االسرة حماٌة فً االجتماعً االمان شبكات دور

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة : (نموذجا االجتماعٌة الحماٌة شبكة)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌربؽداد جامعة فً مٌدانٌة دراسة:  االجتماعً والتؽٌر االنترنترسول احمد اكرم اخالص

2007بؽدادماجستٌروالحداثة التقلٌد بٌن للطفل االجتماعٌة التنشئةحسن حمٌد حمدٌة

الخفاجً جبر عبد ولٌد
 دراسة:  م2005 - 2003 عام من للمدة العراق فً البشرٌة التنمٌة

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة
2007بؽدادماجستٌر

 صالح محمد زٌنب

العزاوي

 المراة شخصٌة تكوٌن فً واثرها والثقافٌة االجتماعٌة العوامل

البصرة-  واسط-  بؽداد محافظات فً مٌدانٌة دراسة:  العراقٌة
2007بؽدادماجستٌر

سعٌد هللا عبد الرزاق عبد
 مٌدانٌة دراسة:  والمعالجات االسباب االحداث لدى المخدرات تعاطً

بؽداد مدٌنة فً االحداث اصالح دائرة فً
2007بؽدادماجستٌر

 احمد جمٌل محمد

الؽرٌري

 بؽداد مدٌنة فً انثروبولوجٌة دراسة:  المهمشة المناطق فً الفقر ثقافة

(انموذجا قصور سبع) منطقة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرانثروبولوجٌة دراسة:  العراق فً الكلدان طائفةمحمد ابراهٌم عصام

 محمد هللا عبد محمد

المفرجً

 دراسة:  التربوٌة المؤسسة فً االجتماعً االخصائً اداء معوقات

كركوك محافظة فً مٌدانٌة
2007بؽدادماجستٌر

شبٌب بجاي عدي
 : ٢٠٠٦ - ۱٩٩٢ انثروبولوجٌة-  سوسٌو دراسة:  الحمار هور

العراق جنوبً اهوار الحد مٌدانٌة دراسة
2007بؽدادماجستٌر

 خلؾ جاسم جمعه

السبعاوي

- :  انموذجا الفضائٌات-  الثقافً وتاثٌره لالتصال التقنً التطور

الموصل جامعة فً مٌدانٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 كرٌؾ عٌسى نضال

النعٌمً

 طالب ابً بن علً االمام فكر االسالمً الفكر فً االجتماعً التنظٌم

تحلٌلٌة دراسة:  انموذجا (ع)

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حسٌن عجٌل حسن
 علم فً تحلٌلٌة سوسٌولوجٌة دراسة:  المدنً والمجتمع الدٌمقراطٌة

السٌاسً االجتماع

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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 خلؾ حسن جودت

الساعدي

 انثروبولوجٌه تحلٌلٌة دراسة:  والصحٌة الطبٌة العراقً االنسان بٌئة

 بؽداد بمدٌنة الصحٌة المؤسسات فً والمجتمع الثقافة منظور من

انموذجا

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

نظرٌة دراسة:  انموذجا العراقً المجتمع االزمة سوسٌولوجٌامحمد مرسول مازن
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الشمام راشد جاسم حسن
 لمنظمات تحلٌلٌة وصفٌة دراسة:  مدنً مجتمع فً السٌاسة ممارسة

(انموذجا نٌنوى محافظة) العراقً المدنً المجتمع
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

ابراهٌم علً نور
 من االحداث وقاٌة فً ودوره المشكل للسلوك المبكر االكتشاؾ

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  الجنوح
2008بؽدادماجستٌر

رشٌد عزالدٌن امال
 االجتماعٌة الحماٌة شبكة تطبٌقات فً العراقٌة لالسرة االنسانً االمن

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌه دراسة: 
2008بؽدادماجستٌر

 حسٌن مخلؾ خالد

الكربولً

 انثربولوجٌة دراسة:  الرمادي مدٌنة مركز فً والقبٌلة التحضر

(انموذجا والقطانة العزٌزٌة منطقة)
2008بؽدادماجستٌر

 مصطفى علً ماجد

العنبكً

:  العنبكٌة عشٌرة قرى فً االقتصادي النسق فً االجتماعً التؽٌر

اجتماعٌة انثروبولوجٌة دراسة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالداخلٌة االقسام لطالبات الدراسً باالنجاز وعالقته االجتماعً التكٌؾفٌروز راضً سعاد

 علٌوي محمد فٌصل

التمٌمً

 دراسة:  المهاجرة االسر على االجتماعٌة واثاره القسري التهجٌر

الدٌن صالح محافظة فً مٌدانٌة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االناث االطفال ضد العنؾقنبر ٌوسؾ فراس

كاظم علً الحمٌد عبد
 دور الطفال مٌدانٌة دراسة:  االسري الدمج فً االجتماعٌة المضامٌن

بؽداد مدٌنة فً الدولة
2008بؽدادماجستٌر

القٌسً شعٌب سعد مؤٌد
 المدارس فً الدراسً التسرب معالجة فً االجتماعٌة الخدمة دور

بعقوبة مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االعدادٌة
2008بؽدادماجستٌر

 محمد مطلق رسول

العامري
2008بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  العراقً المواطن لدى االرهابً صورة

 محمد الرضا عبد احمد

الحسنً
2008بؽدادماجستٌرانثروبولوجٌة دراسة:  وتجارٌا دٌنٌا مركزا القدٌمة الكاظمٌة مدٌنة

العلوي محمد علً وصال
 فً مٌدانٌة دراسة:  العراقٌة المراة لدى الزواج سن تاخر مشكلة

م2007 - 2003 للفترة بؽداد محافظة
2008بؽدادماجستٌر

البدٌري كزار حسٌن نعٌم
 فً مٌدانٌة دراسة:  االعدادٌة طلبة لدى المنحرؾ السلوك مظاهر

القادسٌة محافظة مركز
2008بؽدادماجستٌر

السعدي سالم رحٌم مها
 الصحٌة الحقوق على التركٌز مع العراق فً الطفل حقوق واقع

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  والتعلٌمٌة
2008بؽدادماجستٌر
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2002القادسٌةماجستٌرالتعلٌمٌة الهٌئات اعضاء لدى السٌطرة بمركز وعالقته النفسً االمنالخزاعً جابر صكر علً

العباجً زٌدان فتاح ندى

-  االدراك) مهارات بعض تنمٌة فً التعلٌمً الكورت برنامج اثر

 فً المتمٌزٌن ثانوٌة طالب لدى (التقاربً التفكٌر-  الناقد التفكٌر

نٌنوى محافظة

 دكتوراه

فلسفة
2002الموصل

 سلٌمان نوح عباس

الموسوي

 طلبة لدى النفسً واالمن بالذات بالشعور وعالقته االجتماعً السلوك

الموصل جامعة
2002الموصلماجستٌر

 القادر عبد حسن لمٌاء

العزي

 الذات ومفهوم واالجتماعً النفسً بالتوافق وعالقته االٌثاري السلوك

الموصل جامعة طلبة لدى
2002الموصلماجستٌر

2002الموصلماجستٌرالذات ومفهوم بالقٌم وعالقته الموصل جامعة طلبة لدى الضبط موقعالعكٌدي جٌاد كمال رنا

الجبوري خلؾ سالم حمٌد
 االسالٌب ببعض وعالقتها العراقً للمراهق التسلطٌة الشخصٌة

الوالدٌه المعاملة ونمط المعرفٌة

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العبود راضً جواد عبود
 الذاتٌة االكادٌمٌة الدافعٌة فً االسرٌة للبٌئة المعرفٌة المثٌرات دور

والمراهقٌن االطفال لدى

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

التباعدي التفكٌر بقدرات المعرفٌة االسالٌب بعض عالقةخزعل حسن سامٌة
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

عبدعلً حسن حٌدر
 المرحلة طلبة لدى االخالقً الحكم تنمٌة فً ارشادي برنامج اثر

االعدادٌة
2002بؽدادماجستٌر

الدراجً سٌد علً حسن
 طلبة لدى المرؼوب االجتماعً السلوك تنمٌة فً ارشادي برنامج اثر

المتوسطة المرحلة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌراالطفال ذاكرة فً الجنسً التنمٌط مخططات اثرالمولى علوان ؼالب طلل

2002بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى النفسٌة بالصحة وعالقتها الٌقظة احالمالقرٌشً نافل تركً علً

 رشاد ظاهر مٌسون

الراوي

 طلبة لدى الالعقالنٌة باالفكار وعالقتها الوالدٌة المعاملة اسالٌب

الجامعة
2002بؽدادماجستٌر

 ضاري كرٌم مٌسون

المعٌنً

 االرشادٌة والحاجات العزلة بسلوك وعالقته الدراسً التحصٌل

 االعتٌادٌة المدارس فً واقرانهن المتمٌزات مدارس فً للطالبات

االخرى

2002بؽدادماجستٌر

 هللا عبد احمد خٌري

الجنابً
2002بؽدادماجستٌراالطفال لدى الزمنً التسلسل فهم فً التطورٌة التؽٌرات

 حسن شمسً حٌدر

التمٌمً

 طلبة لدى الوالدٌة المعاملة باسالٌب وعالقتها العصابٌة النزعات

بؽداد جامعة
2002بؽدادماجستٌر

ناصر صبر اشواق
 باضطراب وعالقتهما (والعصابٌة االنطواء-  االنبساط) الشخصٌة بعدا

التجنبٌة الشخصٌة
2002بؽدادماجستٌر

الدفاعً هادي علً كاظم
 لدى المهنً االكادٌمً الذات مفهوم لتنمٌة نفسً ارشادي برنامج بناء

التمرٌض كلٌة طالب
2002بؽدادماجستٌر

خلٌل االمٌر عبد حسن
 الثالث بمنظوماتها النفسً التحلٌل مفهوم ضوء فً الذات مقٌاس بناء

الجامعة طلبة لدى (المثالٌة الواقعٌة، الؽرٌزٌة،)
2002بؽدادماجستٌر

 عبد الودود عبد ثناء

الحافظ

 المرحلة تالمذة لدى ذكاءه ودرجة الطفل بجنس وعالقته االنتباه تشتت

االبتدائٌة
2002بؽدادماجستٌر

 محمد حنفٌش نورٌة

العبٌدي

 على الجانحٌن وؼٌر الجانحٌن المراهقٌن استجابات بٌن مقارنة دراسة

االسقاطً زوندي اختبار
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌراالعدادٌة المرحلة طلبة لدى المتؽٌرات ببعض وعالقته المستقبل قلقالعزاوي محمد رفٌق نبٌل
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2002بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى الشخصٌة بنمط وعالقته الموت قلقعطٌة الحسٌن عبد احمد

2002بؽدادماجستٌروتطبٌق بناء:  الجامعة طلبة لدى االنفعالً االتزان قٌاسجعفر عبود عبدعون

عجة كاظم عبد علً
 دراسة:  النفسٌة العقاقٌر على للمعتمدٌن الشخصٌة الخبرة قٌاس

سرٌرٌة
2002بؽدادماجستٌر

محمود ٌونس سمٌر
 المفاهٌم بعض االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ اكساب فً تعلٌمً برنامج اثر

احرازها فً المتاخرٌن

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 علً حسن خشمان

الجرجري

 المرحلة طلبة لدى الشكلً التفكٌر مهارات لتنمٌة تعلٌمً برنامج اثر

االعدادٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

الطائً ٌحٌى ؼانم انوار
 طلبة لدى الدراسٌة بالعادات وعالقتها المعلومات معالجة اسالٌب

الموصل جامعة
2003الموصلماجستٌر

2003الموصلماجستٌرالموصل جامعة طلبة لدى الدراسً بالتكٌؾ وعالقته االجتماعً القلقحسٌن قلندر حسٌن سهلة

وادي احمد علً
 الشباب لدى القلق اضطرابات فً" السلوكً-  المعرفً" العالج اثر

سرٌرٌه دراسة:  الٌمنً

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 محمود ابراهٌم محمد

العبٌدي

:  النفسٌة الصدمة بعد ما اضطراب فً الدٌنً-  النفسً العالج اثر

سرٌرٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

ناصر خضر كوكز كرٌمة
 االبداعً التفكٌر تنمٌة فً واالبداع االدراك مهارات برنامج اثر

االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ لدى والتحصٌل الذكاء مستوٌات بحسب

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

الهنداوي كاظم جواد شذى
 للتعلم الذاتً التنظٌم فً المعرفة ماوراء ستراتٌجٌات تدرٌس اثر

المعلمٌن اعداد معاهد طلبة عند والجنس الذكاء بحسب

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

الدبعً ؼانم سعٌد كفاح

 االجتماعً بالتصنٌؾ وعالقتهما النفسً واالستقرار االجتماعٌة الهوٌة

 العاصمة بامانة الحكومٌة الدولة بدوائر والموظفات الموظفٌن لدى

صنعاء

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

النفس عن بالرضا وعالقتهما وااللتزام االصٌل الوجودالشمري ساجر عبد كرٌم
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

سعٌد مجٌد نظام ٌاسر
 مقٌاس مؤشرات وفق على الجامعة لطلبة النفسٌة الصحة مقٌاس بناء

M.M.P.I االوجه المتعدد منٌسوتا

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

النعامنة قاسم محمد حسن
 فً الرٌادٌة المراكز فً المتفوقٌن للطلبة التربوي البرنامج تقوٌم

االردن فً التربوي التطوٌر اهداؾ ضوء

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

السامرائً حسن مدلول
 الذاتً التقرٌر اسلوبً بٌن السٌكومترٌة الخصائص فً مقارنة دراسة

االجتماعً السلوك قٌاس فً االخرٌن وتقدٌر

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

محمود جابر محمد وصال
 للطالب النفسٌة الصحة فً معرفً سلوكً عالجً برنامج فاعلٌة

الموهوبٌن

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

المولى علوان طالب سالً
 صفوؾ تالمٌذ لدى السلوكً بالتوافق وعالقتها الوالدٌة االتجاهات

الخاصة التربٌة
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌربؽداد جامعة طلبة لدى المشكالت بحل وعالقتها المعرفة الى الحاجةحمودي اللطٌؾ عبد علً

 هللا عبد جبار احالم

الشمري

:  بؽداد مدٌنة فً المتوسطة المرحلة طلبة لدى العدوانً السلوك

مقارنة دراسة
2003بؽدادماجستٌر

 ؼالب حسن صادق

الشمٌري

 جامعة طلبة لدى النفسٌة بالصحة وعالقتها للتحدٌث النفسٌة المظاهر

تعز
2003بؽدادماجستٌر

لطٌؾ علً مجٌد استبرق
 طلبة لدى المشكلة حل بستراتٌجٌات االدراكٌة وراء ما المعرفة

المشكلة ونوع والتخصص بالجنس وعالقتها الجامعة
2003بؽدادماجستٌر

٤٤
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2003بؽدادماجستٌرالشرطة كلٌة فً للقبول المفضلة النفسٌة الخصائص مقٌاس بناءطاهر الكرٌم عبد محمد

 صالح مهدي خمائل

سلمان
2003بؽدادماجستٌرالعراقٌة المراة شخصٌة فً المفضلة القٌم مقٌاس بناء

2003بؽدادماجستٌراالعدادي السادس الصؾ طالب لدى العسكري المٌل مقٌاس بناءجوٌر جاسم محمد قاسم

 صالح مجبل نبراس

النعٌمً
2003بؽدادماجستٌرالذاتً الضبط بستراتٌجٌات االطفال معرفة تطور

2003بؽدادماجستٌرالمتؽٌرات ببعض وعالقته المسنٌن لدى االنا تكاملناصر خلٌل عقٌل

2003بؽدادماجستٌراالعدادٌة المرحلة طلبة لدى الذات بمفهوم وعالقتها الطفولة خبراتعطٌة الرزاق عبد تماره

الربٌعً مٌره كاظم امل
 لدى العقلٌة الوظائؾ بعض بقصور وعالقتها الخاصة التعلم صعوبات

االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ
2003بؽدادماجستٌر

الطائً كشٌش علً سمر
 فٌه المرؼوب ؼٌر السلوك تعدٌل فً الرمزي االقتصاد برنامج فاعلٌة

االبتدائٌة المدرسة تالمذة لدى
2003بؽدادماجستٌر

 عبد العزٌز عبد نبٌل

الكرٌم
2003تكرٌتماجستٌرالجامعة طلبة لدى المتؽٌرات ببعض وعالقته القلق

 زؼٌر ٌاسٌن لمٌاء

الركابً
العولمة نحو الجامعات وطلبة اساتذة اتجاهات

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

االعدادٌة المرحلة طالبات لدى القٌمً المحتوى لتنمٌة برنامج بناءمحمد سعدون ابتسام
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

مصطفى محمد عدنان
 التفكٌر فً واثرهما التشخٌصً والتقوٌم االستقصاء اسلوبً تقوٌم

االردن فً االساسً التعلٌم طلبة لدى الدراسً والتحصٌل االبداعً

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

2004المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  الفضائً التلفزٌونً البث نحو العراقٌة العائلة اتجاهاتمحمود الرحمن عبد ارٌج

2004المستنصرٌةماجستٌرالمتؽٌرات ببعض وعالقته النفسً االستقرارصالح حمد حسٌن كرٌم

2004الموصلدكتوراهالموصل جامعة طلبة لدى المعرفً الدافع قٌاسمحمود نوري محمد احمد

وهٌب ٌاسٌن محمد
 ببعض وعالقته الموصل جامعة فً االداري الكادر لدى السر كتمان

المتؽٌرات
2004الموصلدكتوراه

الجحٌشً علً محمد قٌس
 لدى داخلً الى الخارجً الضبط موقع تؽٌٌر فً تربوي برنامج اثر

االعدادٌة المرحلة طلبة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 جمٌل ٌوسؾ ذكرى

الطائً

 التفكٌر تنمٌة فً واالداء والتنظٌم االدراك لتوسعة تعلٌمً برنامج اثر

االعدادٌة المرحلة طلبة لدى التاملً

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 فاضل عادل تنهٌد

البٌرقدار

 التربٌة كلٌة طالب لدى المعنوٌة الروح لرفع تعلٌمً برنامج اثر

الموصل جامعة فً الرٌاضٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

الموصل جامعة طلبة لدى النفسً التلوثمحمد حامد اسامة
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 احمد قاسم ذكرى

الحمدانً

 المرحلة تالمٌذ لدى المفرط النشاط توجٌه فً تدرٌبً برنامج اثر

االبتدائٌة
2004الموصلماجستٌر

الحٌو سعٌد محمد ابتسام
 طلبة لدى االستؽاللٌة بالشخصٌة وعالقتها الوالدٌة المعاملة اسالٌب

الموصل جامعة
2004الموصلماجستٌر

 العلً حسٌن خلٌل سهى

بك

 طلبة لدى واالجتماعً النفسً بالتوافق وعالقتها الالعقالنٌة االفكار

الموصل جامعة
2004الموصلماجستٌر

 حمٌد عزٌز جالل

البدرانً
2004الموصلماجستيرالموصل جامعة طلبة لدى الزمنً بالتوجه وعالقته النفسً االمن
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محمود القادر عبد اموش
 جامعة طلبة لدى الطموح بمستوى وعالقته االجتماعً التفاعل

الموصل
2004الموصلماجستٌر

التك بشٌر مزاحم زٌنب
 جامعة طلبة لدى االجتماعٌة بالمسؤولٌة وعالقتها الناضجة الشخصٌة

الموصل
2004الموصلماجستٌر

 محمد محمود ابتسام

السلطان
2004الموصلماجستٌرالمراهقٌن لدى الخلقٌة االحكام بنمو وعالقته الهوٌة تطور

 ده محمود عادل نورجان

مٌر

 المرحلة طلبة لدى التعلم بدافعٌة وعالقتها واالستذكار التعلم مهارات

المتؽٌرات بعض ضوء فً المتوسطة
2004الموصلماجستٌر

العبٌدي احمد بدري حازم

 تفضٌل" و" الحسٌة النمذجة تفضٌل" االدراكٌٌن االسلوبٌن اثر

 التقٌٌس مجال فً للعاملٌن الحسٌة الذاكرة فً" المخٌة السٌطرة

االنتاجٌة للمؤسسات النوعٌة والسٌطرة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الرواجفة علً هللا عبد
 االجتماعٌة بالعزلة الشعور تخفٌؾ فً جمعً ارشادي برنامج اثر

االردن فً الثانوٌة المرحلة من االول الصؾ طالب لدى

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

االعدادٌة المرحلة طلبة لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً تدرٌبً برنامج اثرعلً ابراهٌم اسماعٌل
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الكبٌسً جزاع فحل ناطق
 اضطراب اعراض خفض فً النفسٌة االولٌة لالسعافات برنامج اثر

الحاد الضؽط

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ابراهٌم هللا عبد محمد
 االسقاطً الموضوع تفهم اختبار عن لالجابة موضوعٌة صٌؽة اعداد

(TAT)
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

سلمان صائب سفٌان
 المعاملة ونمط الهوٌة وتحقٌق بجنسهم وعالقتها المراهقٌن عند االرادة

الوالدٌه

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 مبارك عناد بشرى

التمٌمً
الجنسً الدور بتوقعات وعالقتهما النمطٌة والصورة المعرفٌة البنى

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ابراهٌم طه ٌاسمٌن

العزاوي

 (6 - 5) بعمر االطفال ذكاء اختبارات لبعض السٌكومترٌة الخصائص

مقارنة دراسة:  سنوات

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

مختار الدٌن نجم نهلة
 المرحلة طلبة لدى المعرفٌة بالقدرات وعالقته المعرفً الدافع

المتوسطة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ابراهٌم علً رٌزان
 على والقدرة العصابٌة بالمٌول وعالقتها (A - B) الشخصٌة انماط

القرار اتخاذ

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 كرٌم المنعم عبد رنا

العباسً

 لدى النفسً المنشا ذي التلعثم الضطراب عالجً برنامج وتطبٌق بناء

االبتدائٌة المرحلة اطفال

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العزاوي فاضل زهٌر رنا
 اطفال لدى العربٌة اللؽة فً النحوٌة القواعد واكتساب الكلمات تداعً

العراق

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى النفسً والتحمل االداء فً الضوضاء اثرصالح فؤاد رشا

عزت ابراهٌم خالدة
 ابناء من االبتدائٌة المرحلة تالمذة لدى السلوكٌة االضطرابات

المعتمدٌن وؼٌر الكحول على المعتمدٌن
2004بؽدادماجستٌر

سلوم حسن ٌسرى
 لدى (السوسٌومترٌة) االجتماعٌة بالمكانة وعالقته االبداعً التفكٌر

االعدادٌة المرحلة طلبة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالوالدٌة المعاملة باسالٌب وعالقته المراهقٌن عند االضطهادي التفكٌرالكنانً الزم حٌدر

القٌسً توفٌق شفٌق سهى
 بالعنؾ وعالقتها المتوسطة المرحلة طلبة عند المدرسٌة الضؽوط

المدرسً
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالخاصة التربٌة لصفوؾ والخارجٌة الداخلٌة الكفاءةمحمد سلمان اخالص
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هللا عبد نعٌم مصطفى
 التسعة النماذج وفق على الجامعة طلبة لدى الشخصٌة انماط

(االنٌكرام نظام) للشخصٌة
2004بؽدادماجستٌر

 احمد سلمان سهٌر

العزاوي

 المرحلة طالبات لدى الجسم صورة تقبل فً ارشادي برنامج بناء

المتوسطة
2004بؽدادماجستٌر

محمود القادر عبد خنساء
 طالبات لدى النفسٌة بالوحدة الشعور لخفض ارشادي برنامج بناء

االعدادٌة المرحلة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌربؽداد جامعة طلبة لدى الحداثة مقٌاس بناءالدٌن شمس وبو شه

2004بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى السوٌة الشخصٌة مقٌاس بناءماضً ماٌح الباري عبد

2004بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى المنافقة الشخصٌة مقٌاس بناءالدلٌمً جاسم جمال خالد

 جاسم محسن اٌسر

المعمار
2004بؽدادماجستٌروالمبصرٌن المكفوفٌن بٌن مقارنة دراسة:  لالنانٌة مقٌاس بناء

2004بؽدادماجستٌرالمرورٌة الحوادث مرتكبً لدى الذات تدمٌرفاضل عباس فراس

2004بؽدادماجستٌرسنة (18 - 7) عمر من االفراد لدى لاللوان االنفعالٌة الداللة تطوررجب محمد عبٌر

2004بؽدادماجستٌر(ب) و (ا) الشخصٌة بنمطً وعالقتها الحماٌة دافعٌةحٌدرة محمد سناء

2004بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى العزو بتعقٌد وعالقته االمل فقدانالعنزي جبار هدى

2004تكرٌتماجستٌرالجامعة طلبة لدى الطموح بمستوى وعالقته االستداللً التفكٌرمحمد طلفاح عدنان

صالح محمد علً كاوه
 االعدادٌة المرحلة طلبة لدى النفسً باالمن وعالقته االٌثاري السلوك

كركوك محافظة فً
2004تكرٌتماجستٌر

البٌاتً خضر كنعان وفاء
 المتفوقٌن للطلبة والمؤجل المباشر االسترجاع فً مقارنة دراسة

المتوسطة المرحلة فً دراسٌا والمتاخرٌن
2004تكرٌتماجستٌر

 محٌمد مهدي وداد

الجبوري

 االقسام فً والتربوي االداري االتصال عملٌة لتطوٌر انموذج بناء

القادسٌة جامعة بكلٌات العلمٌة
2005القادسٌةدكتوراه

 مبارك سعٌد سلٌمان

الجبوري

 كلٌة طلبة لدى الحداثة نحو االتجاهات تعدٌل فً تعلٌمً برنامج اثر

الموصل جامعة فً التربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الوظٌفً بالرضا وعالقتها االعدادٌة المدارس لمدٌري القٌادٌة االنماطعلٌوي ذٌاب ؼنٌة
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 جاسم كاظم محمد

الجٌزانً

 بالنضج وعالقته المثالٌة والذات الواقعٌة الذات بٌن التقارب

الجامعة طلبة لدى االجتماعً

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

سعٌد كمال وفاء
 ومقرري رؤساء لدى النفسً بالتعب وعالقتها المهنٌة الضؽوط

الجامعة فً االقسام

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 خلٌل ابراهٌم عفراء

العبٌدي

 االعتماد مقابل االستقالل المعرفً باالسلوب وعالقته المتعلم العجز

 المرحلة طلبة لدى الدراسً التحصٌل ومستوى االدراكً المجال على

المتوسطة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 فاضل علً حسن

الموسوي
المعرفٌة االسالٌب لبعض تبعا المتعلم العجز فً مقارنة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

2005المستنصرٌةماجستٌرالخارجً الفضائً البث نحو االعدادٌة المدارس مدرسً اتجاهاتاسماعٌل شٌاع زٌنب

2005المستنصرٌةماجستٌرالرورشاخ الحبر بقع اختبار على الجامعة طلبة استجاباتٌعقوب مزهر حٌدر

 جعفر صادق نجاة

الشمري

 طلبة عند االنسحابً بالسلوك وعالقته للوالدٌن الزائدة الحماٌة اسلوب

المتوسطة المرحلة
2005المستنصرٌةماجستٌر

علً محمد حسٌن صفاء
 من باقرانهم مقارنة الدولة دور فً المراهقٌن لدى االكتئاب اعراض

بؽداد مدٌنة فً المدارس طلبة
2005المستنصرٌةماجستٌر
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الصائػ كاظم كصاد حٌدر
 االدراكً المجال على (االعتماد-  االستقالل) المعرفً االسلوب

الجامعة طلبة لدى الحسً فوق االدراك بقدرات وعالقته
2005المستنصرٌةماجستٌر

االسدي مهنا حنون عباس
 فوق االدراك قدرات لذوي (المحدودٌة-  الشمولٌة) المعرفً االسلوب

الجامعة طلبة من الحسً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 الكرٌم عبد معتصم

معروؾ

 لدى الوالدٌة المعاملة باسالٌب وعالقتها (الوسواسٌة) التسلطٌة االفكار

االعدادٌة المرحلة طلبة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرلهم باحتٌاجهن وعالقته ابنائهم زوجات من للمسنٌن االجتماعً التقبلالسعدي داخل كاظم مهدي

الحلفً رحٌمه ماجد
 االجتماعٌة المؤسسات فً العراقً المواطن لدى االجتماعً التماسك

الدولة موظفً نظر وجهة من المتعددة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالنفسً بالتوافق وعالقته االطفال لدى الذات حول التمركزالمفتً توفٌق قاسم نزار

 صفر نجم شٌماء

الزهوري

 التهجٌر قبل العراقٌٌن المهجرٌن لدى واالجتماعً النفسً التوافق

العودة وبعد وخالله
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالصادمة باالحداث وعالقتها االطفال لدى النفسٌة الصحةبٌون سامً سٌؾ

سعد عبد وهاب
 المرشدٌن باتجاهات وعالقته المتوسطة المدارس فً التنظٌمً المناخ

المهنة نحو التربوٌٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

الساعدي جاسم جمال نداء
 االلعاب مستخدمً من االطفال لدى العصابٌة االعراض بعض

االلكترونٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالمتؽٌرات ببعض وعالقته الجامعة طلبة لدى الناقد التفكٌر مستوىسلمان حسٌن خدٌجة

2005المستنصرٌةماجستٌرالحسً فوق االدراك قدرات لذوي الذات مفهوممحمد جاسم علٌاء

 حامد محفوظ ٌاسر

الدلٌمً

 بنصفً المرتبطة التفكٌر انماط تنمٌة فً المتعددة المواهب برنامج اثر

االعدادٌة المرحلة طلبة لدى (االٌسر االٌمن،) الدماغ

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 خضٌر محمد ثابت

الجبوري

 الخارجٌة التحصٌلٌة المسؤولٌة توجهات تعدٌل فً تعلٌمً برنامج اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى الداخلٌة الى

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

احمد قاسم ٌحٌى ازهار
 اطفال لدى المعرفٌة القدرات بعض تنمٌة فً تعلٌمً برنامج اثر

الموصل مدٌنة فً الرٌاض

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

محمد عرفات فضٌلة
 سمات وبعض الوالدٌة المعاملة باسالٌب وعالقته االجتماعً الخجل

الموصل جامعة طلبة لدى الشخصٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 اوشانا خوشابا جانٌت

الرٌكانً

 لدى العدوانً السلوك تعدٌل فً الدور اخذ باسلوب تعلٌمً برنامج اثر

االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ
2005الموصلماجستٌر

حمدان شٌت سعدي سناء
 اعداد معهد طالبات لدى الخرافً التفكٌر تعدٌل فً تعلٌمً برنامج اثر

المعلمات
2005الموصلماجستٌر

محمد محسن الكرٌم عبد
 لدى الذات ومفهوم االبداعً التفكٌر تنمٌة فً تدرٌبً برنامج اثر

المعلمات اعداد معاهد طالبات
2005بؽداددكتوراه

جرجٌس سامً اشواق
 تالمذة لدى االجتماعً النفسً بالتوافق وعالقتها الصدمٌة االحداث

االبتدائٌة المرحلة
2005بؽداددكتوراه

 عاٌز اسماعٌل امل

المٌاحً

 السٌكومترٌة الخصائص فً المقٌاس وطول العٌنة حجم اختالؾ اثر

الشخصٌة لمقاٌٌس

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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 ابراهٌم عٌسى هدى

الجبوري

 والتحصٌل االجتماعً النفسً التوافق فً الدور ولعب النمذجة اثر

االبتدائٌة المرحلة تالمذة لدى الدراسً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

تجرٌبٌة دراسة:  الجماعة استقطاب فً المتؽٌرات بعض اثرمحمد عٌسى سناء
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

عباس الحسن عبد مٌادة
 لدى واالجتماعٌة النفسٌة بالمكانة وعالقتهما االهداؾ وتحقٌق االمل

الجامعة طلبة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الدفاع الٌات ببعض وعالقتهما الذات واتساق التعصباسماعٌل خلٌل خمائل
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العقلً والتدوٌر الصورٌة بالذاكرة وعالقتها المعرفٌة الخرائطعباس عزٌز رٌاض
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 احمد عثمان بشرى

النقشبندي
الذات وتفسٌرات االتصال من بالتوجس وعالقته التوكٌدي السلوك

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

كشكول رحٌم لبنى
 الجملة، طول) اللؽوٌة التراكٌب ببعض وعالقته االدراكً المستوى

بؽداد مدٌنة فً الرٌاض اطفال لدى (الكلمة طول الجملة، نوع

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبٌد حسٌن عماد

المرشدي

 وجنسهم سكنهم بموقع وعالقته االطفال لدى الجنس فهم تطور

العقلً وتطورهم

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الجامعة طلبة لدى العقلٌة للقدرات نلسون-  هنمون اختبار تقنٌنالربٌعً عٌال حمٌد ٌاسٌن
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرالمنقسم االنتباه فً الذكاء اثرعلً رحٌم الحلٌم عبد

2005بؽدادماجستٌراالبتدائٌة المرحلة تالمذة لدى االنتباه تشتت لتعدٌل تدرٌبً برنامج اثرعباس ابراهٌم سمٌرة

شحل عباس شٌماء
 المرحلة طالبات لدى الناقد بالتفكٌر وعالقتها الوالدٌة المعاملة اسالٌب

االعدادٌة
2005بؽدادماجستٌر

هادي راضً ابتسام
 القران تدرٌس طرائق اقسام فً الجامعة طلبة لدى الدٌنً االلتزام

االخرى االقسام فً واقرانهم االسالمٌة والتربٌة الكرٌم
2005بؽدادماجستٌر

علً حٌدر انتصار
 والتحصٌل والتخصص والصؾ بالجنس وعالقتهما التشاؤم-  التفاؤل

بؽداد جامعة طلبة لدى االكادٌمً
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى الحٌاة بنوعٌة وعالقته الواقعً ؼٌر التفاؤلالطٌار محمود مهدي نوال

رشٌد هارون فارس
 تحمل عدم-  تحمل المعرفً باالسلوب وعالقته المتعدد الذكاء

الجامعة طلبة لدى الؽموض
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالحب الى بالحاجة وعالقتها المتصنعة الشخصٌةقدوري محمد مؤٌد هبة

 سلمان سلٌم محمد

العزاوي

 لتالمٌذ الدراسً والتحصٌل االستداللً التفكٌر بٌن السببٌة العالقة

االساسٌة المرحلة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة اطفال لدى المجموعة مفهوم تطور عن الكشؾعباس ابراهٌم رؼد

 فرٌق الدٌن نجم النا

الداوودي
2005بؽدادماجستٌرسمعٌا المعاقٌن االطفال المهات النطق فً تدرٌبً برنامج

2005بؽدادماجستٌراالطفال رٌاض مرحلة فً لالطفال لفظً ذكاء اختبار بناءالذهبً حسٌن مزعل هناء

القرٌشً سلمان عداي اثٌر
 نظرٌة ضوء فً بؽداد جامعة لطلبة االنسانٌة الحاجات مقٌاس بناء

(وتقوٌم قٌاس) فروم اٌرك
2005بؽدادماجستٌر

 مطلب علً طالب

الساعدي
2005بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى االستقاللٌة الشخصٌة مقٌاس بناء

2005بؽدادماجستٌرالمراهقٌن لدى الصدمٌة الضؽوط بعد ما الضطراب مقٌاس بناءمعارج هملً رحٌم
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 حسن جاسم مهدي

العمشانً

 طلبة لدى االمتحان بقلق وعالقتها واالستذكار التعلم ستراتٌجٌات

الثانوٌة المرحلة
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن اسماعٌل ابراهٌم
 باالنجاز وعالقتها الدراسٌة اختصاصاتهم نحو الجامعة طلبة اتجاهات

الدراسً
2005تكرٌتماجستٌر

 عمر خطاب بشرى

السناوي

 المرحلة طلبة لدى الضبط بموقع وعالقتها الحداثة نحو االتجاهات

االعدادٌة
2005تكرٌتماجستٌر

 زٌدان مانع ربٌعة

الحمدانً
2005تكرٌتماجستٌرالجامعة طلبة لدى الضبط بموقع وعالقته الدٌنً االلتزام

عزٌز كاظم اوان
 المرحلة مدرسً لدى الشخصٌة سمات ببعض وعالقته الناقد التفكٌر

الثانوٌة
2005تكرٌتماجستٌر

احمد القادر عبد جنار
 المرحلة معلمً لدى النفسً باالحتراق وعالقته التربوي السلوك

االبتدائٌة
2005تكرٌتماجستٌر

اللهٌبً احمد عبد زكرٌا
 المرحلة طلبة لدى االجتماعٌة التنشئة باسالٌب وعالقتها العدائٌة

االعدادٌة
2005تكرٌتماجستٌر

 علً لطٌؾ احالم

الموسوي

 المستقبلٌة بالتوقعات وعالقتهما النفسً والعجز الشخصٌة الصالبة

طلبة لدى
2006المستنصرٌةدكتوراه

جابر صكر علً
 الواطئ-  العالً النفسً التحمل لذوي المعلومات معالجة اسالٌب

االعدادٌة طلبة لدى العقلٌة بالقدرة وعالقتها

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 الحسٌن عبد بشرى

محٌمٌد
الدولة موظفً لدى االجتماعٌة بالمسؤولٌة وعالقته االجتماعً االمن

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الجامعة طلبة لدى واالخر للذات القٌمٌة التوجهاتجاسم هللا عبد رفعت
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الموصل جامعة طلبة لدى بالٌاس الشعورالعزاوي ٌحٌى قاسم انور
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

محمد صاحب سناء
 طلبة لدى الذات ومعرفة النفسً باالستقرار وعالقتها الدٌنٌة القٌم

الجامعة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العبٌدي ضٌاء هٌثم
 بتعلقهم وعالقتها طفولتهم فترة فً السابقة الراشدٌن تعلق انماط

حاضرا االجتماعٌة بالجماعة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العتابً حمٌد مجٌد هللا عبد
 اعداد معاهد فً للقبول المفضلة الشخصٌة لسمات مقنن مقٌاس بناء

العراق فً والمعلمات المعلمٌن

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الجامعة طلبة لدى االكادٌمٌة الذات مقٌاس وتقنٌن بناءالنوري صالح مهدي امل
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الجامعة تدرٌسًٌ لدى المشكالت حل فً وخفضه الذهنً التعب تاثٌرالحسن عبد ثانً ؼادة
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

التسلطٌة بالشخصٌة وعالقتهما فٌه االساسً العزو وخطا التملق سلوكشرٌجً لعٌبً ابتسام
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006المستنصرٌةماجستٌروالناطقٌن الصم من معلمٌهم نحو الصم التالمٌذ اتجاهاتمحمد فارس خلود

2006المستنصرٌةماجستٌراالجتماعً التماسك فً المشكالت حل اثرصبري حسٌن عالء

2006المستنصرٌةماجستٌرالدراسً باالنجاز وعالقته النفسٌة الصدمة بعد ما الشدة اضطراباحمد الوهاب عبد رحاب

الدهوي جعفر حمٌد حٌدر
 مدرسة طالب لدى االنفعالً باالتزان وعالقتها النفسٌة الحاجاي

الموهوبٌن
2006المستنصرٌةماجستٌر
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2006المستنصرٌةماجستٌرالجامعة طلبة لدى المتطرؾ السلوكشالل علً عباس

محمد صبري ابراهٌم
 لتلبٌة االعدادٌة المرحلة مدرسً لدى توافرها الواجب الكفاٌات

عقلٌا المتفوقٌن الطلبة احتٌاجات
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالموت بقلق وعالقتها المسنٌن لدى الالعقالنٌة المعتقداتجاسم هاشم احمد

 عناد نصٌؾ شٌماء

البدٌري
2006المستنصرٌةماجستٌرومستلمها المساعدة مقدم بٌن الصلة بدرجة وعالقته المساعدة تقدٌم

 عجٌل حسٌن فرات

المشلب

 المرحلة طالب لدى الدراسً االنجاز بدافع وعالقته المخاطرة سلوك

االعدادٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمود قحطان ولٌد

العزي

 من واالناث للذكور جنسٌا المنمط الدور اكتساب فً واثره االب ؼٌاب

االبتدائً السادس الصؾ تالمٌذ
2006المستنصرٌةماجستٌر

 صالح محمد فاطمة

البدرانً

 جامعة طلبة لدى الشخصٌة سمات ببعض وعالقته الموقفً الندم

الموصل
2006الموصلماجستٌر

الكرٌم عبد صادق اٌمان
 تالمٌذ لدى المنطقً والتفكٌر باالكتئاب وعالقتها الرعب مواقؾ

االبتدائٌة المرحلة
2006بؽداددكتوراه

 كاظم نعمة اٌمان

الموسوي

 التحصٌل فً التكٌفً ؼٌر السلوك خفض استراتٌجٌات استخدام اثر

االبتدائً السادس الصؾ تالمٌذ لدى الدراسً

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

السعدي علً ناجً زٌنب
 لدى العدوانً السلوك خفض فً والتعزٌز االقصاء اسلوبً اثر

الصم التالمٌذ

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الرٌاض اطفال لدى السابر التفكٌر انماء فً تدرٌبً برنامج اثرالنعٌمً حمٌد حسٌن هناء
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عبد الؽفور عبد نبٌل

المجٌد

 السٌكومترٌة الخصائص فً بالعٌنة المرتبطة المتؽٌرات بعض اثر

االجابة بدائل تدرجات وباختالؾ االتجاهات لمقاٌٌس

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 خلٌفة ناصر رشٌد

الهاشمً

 بمركز وعالقتها الضاؼطة الحٌاة الحداث التكٌؾ استراتٌجٌات

االٌتام لرعاٌة الدولة دور مراهقً لدى السٌطرة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

بؽداد جامعة طلبة لدى النفسٌة بالصحة وعالقتها الخلقٌة االتجاهاتحسٌن علً الدٌن عالء
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 علً حسن اسراء

مصطاؾ
مقارنة دراسة:  االطفال لدى اللؽوٌة واالزدواجٌة اللؽوي االدراك

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مسلم ماهود زهرة
 النفسٌة المظاهر ببعض وعالقته (الحدسً-  المنظم) المعرفً االسلوب

الجامعة طلبة لدى للتحدٌث

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المعلمٌن لدى التعلٌم مهنة نحو بالدافعٌة وعالقته الوجودي القلقكٌوش الواحد عبد سلمان
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 محمود ؼازي عنان

الصافً

 فً للقبول المتقدمٌن للطلبة العقلٌة القدرات لقٌاس ذكاء اختبار بناء

النهرٌن جامعة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الدروٌش علً عارؾ نهى
 مهارة تطوٌر فً اثره وقٌاس الناقد التفكٌر لتعلٌم محوسب برنامج بناء

الجامعة طلبة لدى الذات تقوٌم

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 رحومً فخري اٌسر

العانً

 الوجدانٌة السمات لمقاٌٌس التالزمً الصدق محكات افضلٌة تحدٌد

واالجتماعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

االطفال لدى العربٌة اللؽة فً االفعال لبعض الداللٌة التمثٌالت تطورمزٌد الكرٌم عبد اسٌل
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

سنوات (7 - 3) اعمار من االطفال لدى االفكار فهم تطورسعٌد خلٌل سلمى
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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الجامعة طلبة لدى العقلٌة للقدرة اوتس اختبار تقنٌنالبدرانً احمد سالم جمال
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 حسٌن صالح شٌماء

العبٌدي

 المتوسط الثالث الصؾ طلبة على الفارقٌة االستعدادات بطارٌة تكٌٌؾ

الوزاري االمتحان فً تحصٌلهم بدرجات التنبؤ فً واستخدامها

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الٌعقوبً حٌدر

 االتجاهات لمقاٌٌس (القٌاسٌة) السٌكومترٌة الخصائص اختالؾ مدى

 بدائل ابعاد خٌارات ودالالت الفقرات صٌاؼة اسلوب تؽاٌر ضوء فً

الجامعة طلبة لدى االستجابة تدرٌج

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

قاسم كمال انتصار
 لدى الدراسً االنجاز ودافع الهوٌة بتحقٌق وعالقته الشخصٌة نمط

الجامعة طلبة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 الفت موسى عاشور

الزهٌري

 تحصٌلهم فً االبتدائً السادس الصؾ لتالمٌذ الوجدانٌة المشاركة اثر

السلوكٌة واضطراباتهم الدراسً
2006بؽدادماجستٌر

طالل علً صبا
 لدى العلمً التفكٌر فً والفعل االدراك لمهارات تدرٌبً برنامج اثر

المعلمات اعداد معهد طالبات
2006بؽدادماجستٌر

 حبٌب ادرٌب تؽرٌد

الطائً
2006بؽدادماجستٌرالضمنٌة الذاكرة فً المتؽٌرات بعض اثر

 فرحان شالل محمد

الموسوي

 وعالقته االبتدائٌة المرحلة معلمً لدى الوظٌفً االداء فً االخالص

الوظٌفً والرضا والتاهٌل بالجنس
2006بؽدادماجستٌر

العبودي بدر محمد طارق
 لدى الحلول بتولٌد وعالقته (التحلٌلً-  الشمولً) المعرفً االسلوب

الجامعة طلبة
2006بؽدادماجستٌر

محمد اسعد ماجد
 طلبة لدى المتؽٌرات ببعض وعالقته الدٌنٌة للقٌم االجتماعً البعد

الجامعة
2006بؽدادماجستٌر

الجنابً عباس صباح ندى
 طلبة لدى المبدعة الشخصٌة بسمات وعالقتها البٌئٌة التفضٌالت

الجامعة
2006بؽدادماجستٌر

عباس شرٌؾ اٌمان
 الفنون معهد فً المتمٌزٌن وؼٌر المتمٌزٌن للطلبة االرشادٌة الحاجات

الجمٌلة
2006بؽدادماجستٌر

احمد المنعم عبد عبٌر
 الخامس الصؾ طلبة عند المتؽٌرات وبعض الموت قلق بٌن العالقة

االعدادي
2006بؽدادماجستٌر

حمدان الهادي عبد صالح
 دور فً االحداث لدى الذات مفهوم لتنمٌة نفسً ارشادي برنامج بناء

الدولة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى التعصبٌة االتجاهات مقٌاس بناءرحٌم صبٌح هند

2006بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى الدٌمقراطٌة الشخصٌة سمات مقٌاس بناءالعنبكً عباس جلٌل حٌدر

البٌاتً شوكت رفعت رنا
 المرحلة طلبة لدى الوالدٌة المعاملة باسالٌب وعالقته الذات مفهوم

المتوسطة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌراالطفال نظر وجهة من االبتدائٌة المدارس فً الطفل حقوق واقعالربٌعً مجٌد محمد ابتسام

الشخصٌة بانماط وعالقتها الصراع مع التعامل اسالٌبروٌح حسن عباس
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

الحدٌة الشخصٌة الضطراب المعرفً السلوكً العالجصالح هللا عبد سٌروان
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

2007المستنصرٌةماجستٌراالنطباع تكوٌن فً التسلطٌة الشخصٌة اثرجبر خزعل لؤي

٥٢



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 جبارة لعٌبً علً

المحمداوي

 السلوك فً النفسً باالمن والشعور المادي-  الروحً االتجاه اثر

الجامعة طلبة لدى االجتماعً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الدراجً سٌد علً حسن
 ونوع الوظٌفً بالرضا وعالقتها النفسٌة الضؽوط مع التعامل اسالٌب

االبتدائٌة المدارس معلمً لدى للشخصٌة ٌونك وانماط التاهٌل

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

ناصر مجٌد شاكر اثمار
 االجتماعً واالسناد المواجهة على الذات بقدرة وعالقته الحرب اعٌاء

الجامعة طلبة لدى

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

طاهر الكرٌم عبد محمد
 الخصائص ضوء فً الجامعة طلبة ذكاء لقٌاس المفضل االختبار

النفسٌة لالختبارات السٌكومترٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عطٌة الحسٌن عبد احمد
-  الروحً واالتجاه والتخصص بالجنس وعالقته الفكري التصلب

الجامعة طلبة لدى الوالدٌة المعاملة واسالٌب المادي

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

لطٌؾ علً مجٌد استبرق
 مدٌنة فً والراشدٌن والمراهقٌن االطفال لدى الشكلً بعد ما التفكٌر

بؽداد

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

محمد جاسم لمٌاء
 اللفظً بالمحصول وعالقتها المنطقً الالترابط ادراك على القدرة

االبتدائٌة المرحلة تالمذة لدى والجنس

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 صالح مهدي خمائل

سلمان

 ضوء فً اللفظٌة المواقؾ فقرات صٌاؼة انماط بٌن المفاضلة

النفسٌة للمقاٌٌس السٌكومترٌة الخصائص

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عصفور رحٌم خلود
 راش انموذج باستخدام التربٌة كلٌات لطلبة التعلم كفاٌات تشخٌص

التقلٌدٌة والطرٌقة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

مجٌد ادهم ابراهٌم هالة
 طلبة على (والصناعة لالعمال) الصناعٌة فالنكان اختبارات تقنٌن

الجامعٌة المرحلة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جرجٌس اسماعٌل مؤٌد
 لدى للشخصٌة الكبرى الخمسة بالعوامل وعالقته الذات كشؾ

والصحفٌٌن والمحامٌن الجامعة تدرٌسًٌ

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

النفسٌة بالضؽوط وعالقتها الصفٌة البٌئة متؽٌراتنصٌؾ على حسٌن بشرى
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 جواد عمار احمد

السلطانً

 طلبة لدى التسعة الشخصٌة انماط لمقٌاس مختصرة صورة اعداد

االنٌكرام نظام وفق على الجامعة
2007بؽدادماجستٌر

 كاظم حمود بلقٌس

الحجامً
2007بؽدادماجستٌرالعراقٌة المراة نحو الموجه النفسً العنؾ مقٌاس بناء

2008بؽداددكتوراهالالشعورٌة والذاكرة االنفعالٌة بالذاكرة وعالقته الحدسً االستداللالرواؾ لطٌؾ سعد االء

الوائلً عبد رحٌم جمٌلة
 تنمٌة فً التدرٌجً والنقصان النقٌض للسلوك التفاضلً التعزٌز

التالمٌذ لدى التحلٌلً التفكٌر
2008بؽداددكتوراه

2008بؽداددكتوراهالجامعة طلبة لدى الذات بتقبل وعالقتها الحٌاة جودةالجمٌل حسن جودت نادٌة

 محمد ابراهٌم نجٌة

الدلٌمً
النطق فً االبدال سلوك تعدٌل فً التشكٌل اسلوب اثر

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 سلمان رحٌم ندى

الزهٌري

 االطفال لدى السرقة سلوك تعدٌل فً االجرائً االشتراطً التعلم اثر

الرٌاض مرحلة فً

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

العباسً ؼازي ؼسق
 كلٌة لطلبة الذات كفاءة وتفعٌل التوتر خفض فً ارشادي برنامج اثر

بؽداد جامعة-  التربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

منصور كامل هدى
 والحرجٌة الكفاءة توقع مستوى على االنفعالٌة الخطط تعدٌل اثر

الجامعة طلبة من المدخنٌن لدى (الموقفً الحرج)

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 حمدهللا وعدهللا احمد

الطرٌا
المراهقٌن لدى بالعنؾ وعالقتهما الالعقالنٌة واالفكار الهوٌة ازمة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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 سرحان محمد كمال

الخٌالنً
المعرفٌة واالخفاقات الصدمٌة بالذاكرة وعالقته االجتماعً االلم

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

احمد علً محمد رفاه
 حل على والقدره المعرفً بالتفضٌل وعالقته الحاذق التفكٌر

الجامعه طلبة لدى المشكالت

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الجامدة بالمعتقدات وعالقتهما المسؤولٌة وتشتت الجمعً الجهلالراشد تركً حامد صفاء
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

ابراهٌم محمد رفٌق نبٌل
 فً االعتٌادٌٌن واقرانهم المتمٌزٌن مدارس طلبة لدى المتعدد الذكاء

مقارنة دراسة:  الثانوٌة المرحلة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

معهم التعامل انموذج وبناء الجامعً للشباب والتربوٌة النفسٌة الرعاٌةزهدي ٌحٌى امٌمة
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 هللا عبد احمد خٌري

الجنابً
االطفال لدى الوجدانً والذكاء باالبداع وعالقتها المعرفٌة السرعة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 محمد محمود ابتسام

السلطان

 بالتوافق وعالقتهما الضاؼطة الحٌاة واحداث االجتماعٌة المساندة

الجامعة طلبة لدى واالجتماعً النفسً

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 جعفر موسى زهرة

السعدي
االطفال لدى التماثلً االستدالل تطور

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 صالح مجبل نبراس

النعٌمً
الكلمة ببنٌة االطفال معرفة تطور

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 الخالق عبد ابراهٌم امل

التمٌمً
الجامعة طلبة لدى للذكاء اٌزنك اختبار تقنٌن

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

عٌاش محمد لٌث
 طلبة لدى الخلقٌة واالحكام بالندم بالشعور وعالقته العنؾ سلوك

الجامعة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الدٌنٌة والهوٌة المستقبل بصورة وعالقته العولمة قلقعاٌد حسٌن علً
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حسون حاتم نجاح
 معاهد طالبات لدى الدٌمقراطٌة الشخصٌة لتنمٌة ارشادي برنامج اثر

المعلمات اعداد
2008بؽدادماجستٌر

الحسٌن دالً هادي منى
 طالبات لدى الوجدانً الذكاء تنمٌة فً معرفً ارشادي برنامج اثر

االعدادٌة
2008بؽدادماجستٌر

الجنابً عواد بلسم
 بالتوافق وعالقتها الضاؼطة الحٌاة الحداث التكٌؾ استراتٌجٌات

الجامعة طلبة لدى الجامعً
2008بؽدادماجستٌر

 شاكر عبدزٌد شذى

الخاقانً

 والموهوبٌن والمتمٌزٌن العادٌٌن لدى المعرفة وراء ما استراتٌجٌات

المتوسطة المرحلة طلبة من
2008بؽدادماجستٌر

 حمادي هادي افراح

الطائً
2008بؽدادماجستٌرالضؽوط مع التعامل باسالٌب وعالقتها النوم اضطرابات

الدلٌمً ؼالً حسن سوسن
 فً دراسٌا والمتاخرٌن المتفوقٌن الطلبة لدى الحركً الحسً االدراك

االعدادٌة المدارس
2008بؽدادماجستٌر

المتولً داود صالح بٌداء
 على بالقدرة وعالقته (االستقبالً-  االستٌعابً) المعرفً االسلوب

القرار اتخاذ
2008بؽدادماجستٌر

المجٌد عبد كمال حزٌمة
 لدى الحسٌة بالذاكرة وعالقته (الحذر-  المجازفة) المعرفً االسلوب

الجامعة طلبة
2008بؽدادماجستٌر

حسٌن الجبار عبد رقٌة
 فً االٌتام لدى المستقبلٌة بالنظرة وعالقتها الشخصٌة االضطرابات

المتوسطة المرحلة
2008بؽدادماجستٌر

زوبع الدائم عبد بلقٌس
 الدراسة طلبة لدى الدراسٌة بالرؼبة وعالقته التفاعلً االكتئاب

المتوسطة
2008بؽدادماجستٌر
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 رسن صادق شٌماء

الخزعلً
2008بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى النفسٌة بالصحة وعالقته البخل

2008بؽدادماجستٌرالجامعة طلبة لدى االفكار بتولٌد وعالقته الشمولً التفكٌرحمود فلحً مثنى

2008بؽدادماجستٌرالرافدٌن بالد ادب فً لالساطٌر النفسٌة المضامٌنالواحد عبد فاضل عباس

2008بؽدادماجستٌراالجتماعً التكاسل فً المتؽٌرات بعض تاثٌرالعانً مسٌهر منٌر ذر

الدباغ عبدعلً فاضل ثائر

 بٌن والجنس النفسً والتوافق الدراسً التحصٌل فً مقارنة دراسة

 فً الثانوٌة المرحلة طلبة لدى الواطئ العالً، االبداعً التفكٌر ذوي

بؽداد محافظة

2008بؽدادماجستٌر

ذٌاب عباس منتهى
 على االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ لدى التشعبً التفكٌر فً مقارنة دراسة

والعمر الجنس متؽٌري وفق
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالجامعة تدرٌسًٌ لدى المعرفة الى بالحاجة وعالقته الخبرة فٌضمحمد عبٌد سلمى

2008بؽدادماجستٌروتطبٌق بناء:  بؽداد جامعة طلبة لدى الثقافً االؼتراب قٌاسصالح جبار نوال
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 فندي عزٌز احمد

الجبوري

 ثانوٌة طلبة لدى االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً االثرائً المنهج فاعلٌة

الموصل فً المتمٌزٌن
2002الموصلماجستٌر

 علً هللا عبد بدور

الماوري

 الجمهورٌة فً االمٌة محو مراكز لمعلمات الالزمة التدرٌسٌة الكفاٌات

الٌمنٌة
2002بؽدادماجستٌر

الجنابً علً معٌن جوري
 المتؽٌرات ببعض وعالقته الروضة لطفل االجتماعً النفسً التوافق

والوالدة الحمل اثناء فً باالم المتعلقة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالٌمنٌة الجامعات فً التدرٌس هٌئة العضاء السائدة التربوٌة الفلسفاتهللا عبد محمد صالح منٌر

التمٌمً خرٌبط كرٌم نهاد
 اهداؾ ضوء فً العراق فً الجامعٌة لالدارة المستقبلٌة المهمات

المقترحة الجامعً التعلٌم

 دكتوراه

فلسفة
2003المستنصرٌة

راجً حمزة زٌنب
 العلمٌة المفاهٌم اكتساب فً التعلم ودورة المفاهٌم خرائط استخدام اثر

االبتدائً الخامس الصؾ تلمٌذات لدى العلوم مادة فً واستبقائها
2003بؽدادماجستٌر

علً احمد سٌناء
 االول الصؾ تالمٌذ لدى والجنس بالذكاء وعالقته العدوانً السلوك

االطفال برٌاض الملتحقٌن وؼٌر الملتحقٌن االبتدائً
2003بؽدادماجستٌر

 اسماعٌل خلٌل وفاء

الكروي
2003بؽدادماجستٌرالجوزي ابن لدى التربوي الفكر

 الكرٌم عبد ٌاسٌن اسراء

البٌاتً

 فً التدرٌسٌة للمهارات المطبق الطالب باداء الشخصٌة السمات عالقة

الرٌاضٌة التربٌة درس
2004المستنصرٌةماجستٌر

هللا ررٌب مصطفى محمد
 فً التدرٌس هٌئة اعضاء لدى المعنوٌة بالروح القرار اتخاذ عالقة

الجزائرٌة الجامعات
2004بؽداددكتوراه

مهدي حبٌب علً محمد
 العراق من كل فً التربٌة كلٌات لطلبة المهنً االعداد مناهج تقوٌم

مقارنة تحلٌلٌة دراسة:  واالردن

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الشرع هللا عبد زكرٌا
 تحلٌلٌة وصفٌة دراسة:  قطب ومحمد دٌوي جون لدى التربوي الفكر

مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الؽبان جواد قاسم باسم
 الشرٌفة النبوٌة والسنة الكرٌم القران فً والمجتمع الفرد مفهوم

الؽربٌة الفلسفات من بنماذج ومقارنتها

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

االردن فً العالً للتعلٌم تربوٌة فلسفة نحوالعتوم عقله شبلً ادٌب
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 خطاب سعٌد اركان

المشاٌخً

 قٌم وابن والنووي الرازي لدى االسالمً العربً التربوي الفكر

الجوزٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

محمد شرقً جواد نسرٌن
 العراق فً المهنً للتعلٌم الدراسٌة المناهج لتطوٌر معاٌٌر بناء

وتطبٌقها

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 اسماعٌل ماهر مصعب

الجعفري

 فً والمعلمات المعلمٌن اعداد معاهد مدٌري اداء لتقوٌم انموذج بناء

والفنً االداري المجالٌن
2004بؽدادماجستٌر

 حسٌن هللا عبد سهام

الداٌنً

 نظر وجهة من الثانوٌة المدارس لمدٌري االشرافً الدور تقوٌم

التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء
2004بؽدادماجستٌر

 حسن محمد بشرى

العبٌدي

 المرحلة فً االسرٌة التربٌة لمدرسات الالزمة التدرٌسٌة الكفاٌات

الثانوٌة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالتعلم بطٌئً صفوؾ لمعلمات الالزمة التدرٌسٌة المهاراتالعامري كاظم جواد منال

 الواحد عبد علً ثقة

العبادي

 اطفال لدى الرٌاضٌة المفاهٌم بعض تنمٌة فً القصة استخدام اثر

االطفال رٌاض منهج فً الرٌاض
2004بؽدادماجستٌر
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الجنابً عطٌة خلؾ رعد
 وعالقته بؽداد مدٌنة فً االبتدائٌة المدارس ادارات لدى الوقت ادارة

المتؽٌرات ببعض
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ٌاسٌن شنوت حامد

العجٌلً

 االبتدائٌة للمرحلة االداري التربوي المشرؾ تواجه التً المشكالت

بؽداد محافظة فً
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌراالبتدائٌة المدرسة فً الفعال للمدٌر الالزمة الكفاٌاتالربٌعً محمد لفتة خولة

2005المستنصرٌةماجستٌرعقلٌا المتخلفٌن واقرانهم المتفوقٌن لالطفال الوالدٌة المعاملة اسالٌبصالح هادي سعد

انطوان حبٌب حازم لٌث
 فً الخاصة التربٌة ومعلمات معلمً لدى النفسٌة الضؽوط مصادر

العراق
2005الموصلماجستٌر

 اسماعٌل ٌونس دسكو

الجاوشلً

 فً الكلٌات اقسام رؤساء لدى االبداعٌة بالقٌادة وعالقتها الوقت ادارة

العراقٌة الجامعات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الكنانً زامل كرم صبٌح
 الهٌثم، ابن التربٌة كلٌتً فً الشاملة الجودة ادارة تطبٌق متطلبات

بؽداد جامعة-  رشد وابن
2005بؽدادماجستٌر

 عباس اسامه سحر

الموسوي
2005بؽدادماجستٌرالمنزل اثاث تزٌٌن فً الكروشٌه الستخدامات الجمالٌة الوظٌفة

 اموٌلح محسن سهام

الربٌعً رشك

 والحكم الحسً االدراك بٌن العراقً المنزل اثاث وتنظٌم اختٌار

الجمالً
2005بؽدادماجستٌر

 خلؾ موسى سعدٌة

الجمٌلً

 تصنٌع فً الصوٌا وبروتٌن المسن الدجاج بلحم البقر لحم احالل

البقري البٌركر
2005بؽدادماجستٌر

راشد المحسن عبد زٌنة
 فً الرٌاض اطفال لدى الهندسٌة المفاهٌم وارتقاء تكون عن الكشؾ

بؽداد مدٌنة
2005بؽدادماجستٌر

العبٌدي حسٌن عبد بلقٌس
 العملٌات ببعض واثرها الروضة لمعلمة الالزمة التعلٌمٌة الكفاٌات

الرٌاض اطفال لدى العقلٌة
2005بؽدادماجستٌر

 هاشم فائق سجالء

البؽدادي

 لتالمٌذ االجتماعٌة والمهارات الحركٌة الحسٌة االدراكٌة القدرات

االطفال برٌاض الملتحقٌن وؼٌر الملتحقٌن االبتدائً االول الصؾ
2005بؽدادماجستٌر

 كشكول لطٌؾ معن

الربٌعً

 االبداعً بالعمل وعالقته العلمٌة االقسام فً السائد التنظٌمً المناخ

دٌالى جامعة فً التدرٌسٌٌن لدى

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 مكلؾ االمٌر عبد هالة

البدران

 وجهة من التربٌة كلٌات فً" المدرسً والكتاب المنهج" كتاب تقوٌم

العراق فً والطلبة التدرٌسٌٌن نظر
2007بؽدادماجستٌر

 طالب ابراهٌم مٌادة

القٌسً حٌاوي
2008بؽدادماجستٌر(السالم علٌه) العابدٌن زٌن االمام فكر فً التربوٌة القٌم

ؼالب علً فؤاد امنة
 ودراسة (الموصلً الكشك) المتخمر التراثً العراقً الؽذاء تصنٌع

النوعٌة خواصه
2008بؽدادماجستٌر

 هادي ٌحٌى كواكب

السامرائً

 اقسام فً وبعده التطبٌق قبل التعلٌم مهنة نحو المعلمٌن الطلبة اتجاهات

بؽداد فً الجمٌلة الفنون معاهد
2008بؽدادماجستٌر

اندرٌوس بولص هبة
 المعاقٌن لالطفال القراءة لتعلٌم الحاسوب باستخدام تعلٌمً برنامج اثر

بسٌطة عقلٌة اعاقة
2009المستنصرٌةماجستٌر

 محسن فاخر علً

الجزائري

:  االنسان لحقوق العالمً واالعالن السجاد لالمام الحقوق رسالة

مقارنة تربوٌة دراسة
2010بؽدادماجستٌر
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 امٌن محمد لقمان ندى

الحبار

 تلمٌذات لدى الخلقٌة المفاهٌم اكستاب فً القصة اسلوب استخدام اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً االبتدائً الرابع الصؾ
2003الموصلماجستٌر

السعدون ناجً علً عادلة
 واالتجاه التحصٌل فً التمكن اجل من للتعلم العالجٌة االسالٌب اثر

المتوسطة المرحلة طلبة لدى االسالمٌة التربٌة مادة نحو

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

محمود عمر اقبال محمد
 فً التربٌة كلٌات لطلبة االسالمً الدٌن اصول لمادة برنامج بناء

المادة فً مستوٌاتهم ضوء فً العراق

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 هوبً الرزاق عبد هدى

الطائً

 مادة مفاهٌم اكتساب فً تابا هٌلدا وانموذج التعلم دائرة استخدام اثر

بها واالحتفاظ االعدادي الرابع الصؾ طالبات لدى االسالمٌة التربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 عنٌد جاسم موسى ابتسام

الساعدي

 واالجل العاجل التحصٌل فً القرانٌة واالمثال القرانً القصص اثر

(وتالوة تفسٌر) الكرٌم القران مادة فً العام الرابع الصؾ طالبات لدى
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 صالح عبد مجٌد عمر

العانً

 فً التربٌة كلٌات طلبة تحصٌل فً اللؽة ومختبر التعلٌمً الشعر اثر

واستبقائها التالوة احكام مادة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرانموذجا الطوسً:  االشرؾ النجؾ مدرسة فً التدرٌس اسالٌبباقر ضٌاء مٌاس

الصاحب عبد زكً ابتسام
 الصؾ طالبات تحصٌل فً والمناقشة الموجه االستكشاؾ طرٌقتً اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً االعدادي الخامس
2004بؽدادماجستٌر

كاظم عبد محمود نؽم
 الخامس الصؾ طالبات تحصٌل فً التعلٌمٌة التقنٌات استعمال اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً االعدادي
2004بؽدادماجستٌر

 عبد الملك عبد حسام

الواحد

 كلٌة طلبة تحصٌل فً الفقه ائمة لدى التعلٌمٌة االسالٌب اثر

االسالمٌة النظم مادة فً رشد ابن/التربٌة
2005بؽداددكتوراه

 امٌن محمد الرزاق عبد

عزٌز

 التفكٌر تنمٌة وفً التحصٌل فً واالستجواب النص تحلٌل اسلوبً اثر

الشرٌؾ الحدٌث مادة فً (رشد ابن) التربٌة كلٌة طلبة لدى الناقد

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

فهد فٌصل ندى
 المفاهٌم اكتساب فً تنسون ومٌرل كلوزماٌر استراتٌجٌتً اثر

االسالمٌة التربٌة فً المتوسط الثانً الصؾ طالبات لدى بها واالحتفاظ

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الكبٌسً ذٌاب مجٌد زٌنة
 الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً الذهنً والعصؾ الندوة اسلوبً اثر

واستبقائه االسالمٌة التربٌة مادة فً العام

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبٌد سلٌم كاظم وفاء

الزبٌدي

 االسالمٌة المفاهٌم اكتساب فً االستكشاؾ من نمطٌن استعمال اثر

العام الرابع الصؾ طالبات لدى واستبقائها

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 بشٌر مرزوك عبد شاكر

الجنابً

 جامعة طلبة تحصٌل فً النبوٌة السٌرة تدرٌس فً اسالٌب ثالثة اثر

به واالحتفاظ بؽداد

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الجبوري لفتة مزهر جنان
 االسالمً الدٌن اصول مادة تحصٌل فً الذهنً العصؾ اسلوب اثر

لها واستبقائهم العراق فً التربٌة كلٌات طلبة لدى

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 طاهر حسن عبد اٌناس

الساعدي

 الثانً الصؾ طالبات تحصٌل فً والترهٌب الترؼٌب اسلوبً اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً المتوسط
2005بؽدادماجستٌر

كاظم جواد اسماعٌل رؼد
 الصؾ طالبات تحصٌل فً والمقالٌة الموضوعٌة االختبارات اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً المتوسط الثانً
2005بؽدادماجستٌر

 محمود مهدي ثمٌنة

العبٌدي سلمان

 الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً التعلٌمٌة الحقٌبة استعمال اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً االعدادي
2005بؽدادماجستٌر
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الشجٌري عبد احمد ولٌد
 المرحلة من االخٌرة الثالثة للصفوؾ االسالمٌة التربٌة كتب تقوٌم

االبتدائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرانموذجا قطب سٌد:  الحدٌثة التفسٌرٌة المدارس لدى التعلٌمٌة االسالٌبدراج عبد رائد

 جواد مشعل عدنان

العسافً

 االبتدائً السادس الصؾ تالمٌذ تحصٌل فً وخبرته المعلم جنس اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً
2006بؽدادماجستٌر

جاسم صفاء محمد
 االعدادٌات طالب تحصٌل فً النبوٌة السنة قصص اسلوب اثر

الشرٌؾ الحدٌث مادة فً االسالمٌة
2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن علٌوي حسٌن

الطائً

 طلبة تحصٌل فً المفسرٌن مناهج لمادة تعلٌمً برنامج بناء فاعلٌة

 ضوء فً االسالمٌة والتربٌة الكرٌم القران تدرٌس طرائق اقسام

الٌها حاجاتهم

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 احمد ابراهٌم فٌصل ندى

المفرجً

 الخامس الصؾ تالمذة تحصٌل فً التعلٌمٌة الوسائل استعمال اثر

بها واالحتفاظ ومعانٌه تالوته الكرٌم القران لمادة االبتدائً
2007بؽدادماجستٌر

حسٌن علً نؽم
 التربٌة مادة فً العام الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً كٌلر خطة اثر

االسالمٌة
2007بؽدادماجستٌر

السودانً وهٌب افتخار
 التربٌة معلمً بممارسة التربوي والتاهٌل والجنس الخبرة عالقة

الالزمة التعلٌمٌة للكفاٌات ومعلماتها االسالمٌة
2007بؽدادماجستٌر

الدفاعً بدر علوان دنٌا
 العام الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً النبوي الحوار استعمال اثر

الكرٌم القران تفسٌر فً
2007بؽدادماجستٌر

الدٌن نجم الدٌن نظام نور
 الصؾ طالبات تحصٌل فً االتقانً التعاونً التعلم استراتٌجٌة اثر

االسالمٌة التربٌة مادة فً العام الرابع
2007بؽدادماجستٌر

العزاوي حسن محمد عبد
 والتربٌة الكرٌم القران تدرٌس طرائق اقسام لطلبة المعرفٌة الحصٌلة

(والحفظ التالوة) مادة فً االسالمٌة
2007بؽدادماجستٌر

 عبٌد حامد انتصار

العبودي

 التربٌة مادة نحو واالتجاه التحصٌل فً المشكالت حل طرٌقة اثر

االعدادي الخامس الصؾ طالبات لدى االسالمٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الربٌعً عبود هالل باسمة
 للسٌد الموضوعً التفسٌر اسلوب فً مقترح تعلٌمً برنامج فاعلٌة

االعدادي الخامس الصؾ طالبات لدى الصدر باقر محمد

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 عاكؾ ضٌاء جهان

الصالحً

 اعداد معهد طالبات تحصٌل فً قبلٌة استراتٌجٌات ثالث استعمال اثر

االسالمٌة التربٌة مادة نحو واتجاههن به، واالحتفاظ المعلمات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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العادلً جفات جاسم محمد
 فً التربٌة لكلٌات العربٌة اللؽة اقسام طلبة تحصٌل مستوى تقوٌم

البالؼة فً العراقٌة الجامعات
2002القادسٌةماجستٌر

 محمد فتحً هللا عبد

المولى حمزة

 الثانً الصؾ طالب تحصٌل فً للتمكن التعلم استراتٌجٌة استخدام اثر

نحوها واتجاهاتهم العربٌة اللؽة قواعد مادة فً المتوسط
2003الموصلماجستٌر

محسن الخالق عبد محاسن
 االبتدائً الثانً الصؾ تلمٌذات قدرة فً التعلٌمٌة االنشطة بعض اثر

القراءة مادة فً الكلمات تركٌب على
2003بابلماجستٌر

 الحمزة عبد انتصار

الجنابً كاطع

 البالؼٌة المفاهٌم اكتساب فً وتٌنسون ومٌرل هٌلداتابا انموذجً اثر

بها واالحتفاظ االدبً الخامس الصؾ طالبات لدى

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 فاضل مؤٌد سرى

الصراؾ

 كلٌات فً العربٌة اللؽة اقسام فً القدٌم الكتاب مادة تدرٌس صعوبات

بؽداد فً التربٌة
2003بؽدادماجستٌر

 داود علً فصٌح اٌناس

العانً

 االدبً الخامس الصؾ طالبات تحصٌل فً الراجعة التؽذٌة نوع اثر

البالؼة مادة فً
2003بؽدادماجستٌر

 حسن هادي محمد

الشمري

 طالبات لدى العربٌة اللؽة قواعد تحصٌل فً قبلٌتٌن استراتٌجٌتٌن اثر

المتوسط االول الصؾ
2004المستنصرٌةماجستٌر

الرزاق عبد عدنان احسان
 فً االدبً الخامس الصؾ طالب تحصٌل فً المتقدمة المنظمات اثر

البالؼة مادة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عبد محمد راشد عدي

الرحمن

 التربٌة كلٌات فً االطفال رٌاض اقسام طالبات تحصٌل تقوٌم

الصوت علم مادة فً العراق فً االساسٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 علً حسٌن ابراهٌم ابً

الحٌالً

 تحصٌل فً والمناقشة المتقدمة المنظمات طرٌقتً استخدام اثر

 قسم فً الرابع الصؾ طلبة لدى الحدٌث االدبً النقد مادة واستبقاء

نحوها اتجاهاتهم وتنمٌة العربٌة اللؽة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 هللا مال مظفر شذى

العجاج

 الخامس الصؾ طالبات تحصٌل فً المناقشة طرٌقة استخدام اثر

نحوها واتجاهاتهن والنصوص االدب مادة فً االدبً
2004الموصلماجستٌر

محمد احمد سعٌد خلوق
 الصؾ طالب تحصٌل فً المطورة للمحاضرة اسلوبٌن استخدام اثر

نحوها اتجاهاتهم وتنمٌة والنصوص االدب لمادة االدبً الخامس
2004الموصلماجستٌر

 سلٌمان صالح وسماء

الفٌل فتحً

 نظر وجهة من التربٌة كلٌة فً العربٌة اللؽة قسم مناهج تقوٌم

والخرٌجٌٌن التدرٌسٌٌن
2004الموصلماجستٌر

 عباس الخالق عبد بسام

االسدي

 فً االعدادٌة المرحلة طالب تحصٌل فً التعلٌمٌة الحقٌبة استخدام اثر

العربٌة اللؽة قواعد مادة
2004بابلماجستٌر

عبٌد هاتؾ رٌاض
 الثانً الصؾ طالب تحصٌل فً التعلٌمٌة الحقٌبة استخدام اثر

االمالء مادة فً المتوسط
2004بابلماجستٌر

 ناجً جبار انصاؾ

االعرجً

 فً االبتدائً الرابع الصؾ تلمٌذات تحصٌل فً الخارجٌة القراءة اثر

االمالء
2004بابلماجستٌر

 حمادي خلباص حسن

الزاملً

 وبناء العراق فً التربٌة كلٌات لطلبة النحوٌة المعرفٌة الحصٌلة

ضوئها فً عالجً برنامج

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 هادي حسن شهلة

االزٌرجاوي

 والمعلمات المعلمٌن اعداد معاهد فً االطفال ادب لمادة برنامج بناء

المادة تدرٌس صعوبات ضوء فً

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 عباس فاضل تؽرٌد

الخزرجً

 مادة فً الناقد التفكٌر وتنمٌة التحصٌل فً ومستوٌاتها االسئلة نوع اثر

االعدادٌة المرحلة طالبات لدى والنصوص االدب

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 حمدان الحسٌن عبد زٌنب

الجمٌلً

 وتنمٌة التعبٌري االداء فً المطالعة تدرٌس عند الناقد االستماع اثر

االعدادٌة المرحلة لطالبات الناقد التفكٌر

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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حسٌن ناصر صباح قٌس
 مادة فً العام الرابع الصؾ طالب تحصٌل فً الذهنً العصؾ اثر

لدٌهم االبتكاري التفكٌر وتنمٌة والنصوص االدب

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

حسٌن علً جاسم
 واالحتفاظ العربٌة اللؽة قواعد تحصٌل فً النحوٌة المفاهٌم تلوٌن اثر

االبتدائً الخامس الصؾ تالمٌذ لدى به
2004بؽدادماجستٌر

علً مجٌد كامران
 نحو وطلبتها االعدادٌة المرحلة فً العربٌة اللؽة مدرسً اتجاهات

العربٌة اللؽة قواعد مادة فً ومشكالتها البٌتٌة الواجبات
2004بؽدادماجستٌر

الذهبً ثجٌل جبار سعد
 تدرٌسًٌ نظر وجهة من والتطبٌق البالؼة لكتاب تقوٌمٌة دراسة

وطلبتها التربٌة كلٌات
2005المستنصرٌةماجستٌر

 شاكر صاحب لٌث

الگرعاوي

 فً التدرٌس طرائق مادة تدرٌس فً العربٌة اللؽة مدرسً اداء تقوٌم

التعلٌمٌة الكفاٌات ضوء فً والمعلمات المعلمٌن اعداد معاهد
2005المستنصرٌةماجستٌر

 كرٌم رحٌم محمد

الحردانً
2005المستنصرٌةماجستٌرالتعلٌمٌة الكفاٌات ضوء فً العربٌة اللؽة معلمات اداء تقوٌم

محمد الجبار عبد ضحى
-  التربٌة كلٌة طلبة تحصٌل فً السلوكٌة باالهداؾ السابقة المعرفة اثر

العروض مادة فً-  المستنصرٌة الجامعة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 زؼٌر كاظم موسى

المعموري

 الصؾ طالب تحصٌل فً والمؤجلة الفورٌة الراجعة التؽذٌة اثر

والنصوص االدب مادة فً العام الرابع
2005بابلماجستٌر

 موسى صاحب ابتسام

الزوٌنً

 الموضوعات فً االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى االعرابٌة االخطاء

وعالجها تشخٌصها،:  االبتدائٌة للمرحلة المقررة النحوٌة
2005بابلماجستٌر

محسن عزالدٌن شكري
 االدب دراسة فً االساسٌة التربٌة كلٌات طلبة تواجه التً الصعوبات

والطلبة التدرٌسٌٌن نظر وجهة من الجاهلً
2005بابلماجستٌر

التمٌمً جواد علً مٌسون
 وتنمٌة النحوٌة المفاهٌم اكتساب فً المفاهٌم وخرائط التعلم دورة اثر

بؽداد فً المعلمات اعداد معاهد طالبات لدى المادة نحو االتجاه

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 خلٌفة احمد المهٌمن عبد

الفراجً

 المفاهٌم خرائط باستخدام البالؼة مادة تدرٌس فً الوحدات منهج اثر

االدبً الخامس الصؾ طالب لدى واالستبقاء التحصٌل فً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حامد مهاوي جمٌلة

The Effect Of Using The Teaching Package On The 

Achievement Of Second Intermediate Students In 

Arabic Language

2005بؽدادماجستٌر

عباس خضٌر ابتهاج
 لمادة الدراسً التحصٌل فً والمؤجلة الفورٌة الراجعة التؽذٌة اثر

الحاسوب باستخدام االعدادٌة المرحلة لطالبات والنصوص االدب
2005بؽدادماجستٌر

محمد داود عباس اخالص
 وفق على المتوسطة للمرحلة العربٌة اللؽة قواعد كتب اسئلة تحلٌل

التعلٌمٌة االهداؾ
2005بؽدادماجستٌر

العانً ؼافل علً هدى
 اعداد معاهد طالبات تحصٌل فً والمحاضرة االستكشاؾ طرٌقتً اثر

العربٌة اللؽة قواعد بمادة واحتفاظهن المعلمات
2005بؽدادماجستٌر

محًٌ سالم زٌنة
 الثانً الصؾ طالبات تحصٌل فً التعاونً التعلم اسلوب استعمال اثر

والنصوص االدب مادة فً المعلمات اعداد معهد- 
2005بؽدادماجستٌر

سلمان داود ساجدة
 االبتدائً السادس الصؾ تالمذة لدى الجهرٌة القراءة مهارات تقوٌم

بؽداد محافظة فً
2005بؽدادماجستٌر

 زامل ساري هللا عبد

المالكً

 المرحلة لطلبة العربٌة اللؽة مادة فً تعلٌمٌة وحدات بناء

الجمٌلة الفنون معاهد/االولى
2005بؽدادماجستٌر

حمٌدي موسى اسماعٌل
 فً المستنصرٌة الجامعة التربٌة كلٌة طلبة تحصٌل فً الحاسوب اثر

العروض مادة
2006المستنصرٌةماجستٌر
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 محمد قاسم خضر

الحمادي

 فً المتوسط االول الصؾ طالب تحصٌل فً التعلٌمٌة االلعاب اثر

العربٌة اللؽة قواعد
2006المستنصرٌةماجستٌر

نافل عرٌبً اسماعٌل
 فً المجموعات باسلوب العربٌة اللؽة قواعد تمرٌنات حل فاعلٌة

المتوسط االول الصؾ طالب تحصٌل
2006المستنصرٌةماجستٌر

 الرضا عبد صباح رافد

التمٌمً

 الخامس الصؾ طالب تحصٌل فً التعاونً التعلم طرٌقة استعمال اثر

العربٌة اللؽة قواعد مادة فً االدبً
2006المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن صالح فالح

الجبوري

 طلبة لدى النحوٌة المفاهٌم اكتساب فً النحو موضوعات تلخٌص اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

الطائً عبود خلٌل نعٌم
 الصؾ طالب تحصٌل فً الجزئً المعنى على الكلً المعنى تقدٌم اثر

والنصوص االدب مادة فً االدبً الخامس
2006بابلماجستٌر

 هادي عباس صادق

الطرٌحً

 العربٌة اللؽة اقسام طلبة لدى االدبً التذوق لتنمٌة تدرٌبً برنامج بناء

التربٌة كلٌات فً
2006بابلماجستٌر

 محمد عزٌز ضٌاء

الموسوي

 الثانً الصؾ طالب تحصٌل فً والبعدي القبلً التحضٌرٌن اثر

به واالحتفاظ العربٌة اللؽة قواعد مادة فً المتوسط
2006بابلماجستٌر

الشمري نهٌر كاظم نبٌل
 وجهة من االعدادٌة المرحلة فً الشفهً التعبٌر تدرٌس صعوبات

والطلبة المدرسٌن نظر
2006بابلماجستٌر

 جثٌر راضً هاشم

العوادي

 الخامس الصؾ تالمٌذ تحصٌل فً المتحركة الرسوم توظٌؾ اثر

العربٌة اللؽة قواعد فً االبتدائً
2006بابلماجستٌر

السوٌدي فهد كرٌم جلٌل
 الصؾ طالب لدى التعبٌري االداء فً تدرٌسٌة اسالٌب ثالثة اثر

االدبً الخامس
2006بابلماجستٌر

 الهادي عبد حسن شٌماء

الزؼٌبٌة

 مادة فً االدبً الخامس الصؾ طالبات تحصٌل فً القاعدة تجزئة اثر

بها واالحتفاظ البالؼة
2006بابلماجستٌر

حسٌن تركً ضفاؾ
 طالبات تحصٌل فً والتفسٌرٌة التصحٌحٌة الراجعة التؽذٌة اثر

بها واالحتفاظ االمالء مادة فً المتوسط الثانً الصؾ
2006بابلماجستٌر

خضٌر محمود امٌرة
 معهد طالبات تحصٌل فً الحاسوب باستخدام التعلٌمٌة الحقٌبة اثر

البالؼة مادة فً المعلمات اعداد

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

برؼوث حسن فلٌح احمد
 فً العربٌة اللؽة اقسام طلبة لدى النحوي الضعؾ لمعالجة برنامج بناء

والمعلمات المعلمٌن اعداد معاهد
2007المستنصرٌةماجستٌر

 صادق الرضا عبد عقٌل

حسٌن

 برنامج وبناء االبتدائً الرابع للصؾ اللؽوٌة التدرٌبات كتاب تقوٌم

اهدافها ضوء فً اللؽوٌة للتدرٌبات
2007المستنصرٌةماجستٌر

 عالوي حمٌد ثامر

المحمدي

 فً الدورات خرٌجً من العربٌة اللؽة لمعلمً تدرٌبً برنامج بناء

التعلٌمٌة للكفاٌات ادائهم ضوء
2007المستنصرٌةماجستٌر

محمود محمد عبد رقٌة
 نحو والمٌل المقروء فهم فً التبادلً والتدرٌس الداللٌة الخرٌطة اثر

المتوسط االول الصؾ طالبات لدى القراءة
2007المستنصرٌةماجستٌر

جاسم كاظم زٌنب
 فً االبتدائً السادس للصؾ العربٌة اللؽة قواعد كتاب تمرٌنات تقوٌم

العقلً االدراك لمستوٌات بلوم تصنٌؾ ضوء
2007بابلماجستٌر

ناجً باسم ضفاؾ
 مادة فً المعلمات اعداد معاهد طالبات تحصٌل فً التعاونً التعلم اثر

العربٌة اللؽة قواعد
2007بابلماجستٌر

 هللا عبد نوفل منتصر

الكواز

 الكفاٌات ضوء فً المهنٌة المدارس فً العربٌة اللؽة تدرٌس تقوٌم

الالزمة التدرٌسٌة
2007بابلماجستٌر
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 دروٌش دٌگان حٌدر

الدلٌمً

 فً المعلمات اعداد معاهد طالبات تحصٌل فً النحوٌة المطالعة فاعلٌة

العربٌة اللؽة قواعد مادة
2007بابلماجستٌر

العابدي راضً جبار احمد

 االدبٌة النصوص حفظ فً الحواري التنقٌب بطرٌقة التدرٌس اثر

 لدى والنصوص االدب مادة فً االبداعً والتفكٌر االدبً والتذوق

االدبً الخامس الصؾ طلبة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

البٌاتً حسٌن حاتم محمد
 كلٌات فً العربٌة اللؽة اقسام لطلبة العروض لمادة برنامج بناء

المادة فً مستوٌاتهم ضوء فً التربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 رشٌد مزاحم نضال

العزاوي

 فً المتوسط االول الصؾ لطلبة االمالء مادة لتدرٌس برنامج بناء

وتطبٌقه المادة اهداؾ ضوء

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الشهٌد عبد رشٌد عقٌل

االسدي

:  االوسط الفرات فً واالداب التربٌة كلٌات طلبة لدى التعبٌري االداء

موازنة دراسة
2008بابلماجستٌر

 هادي رزاق اوس

الحسناوي

 الصؾ طالب تحصٌل فً وظٌفٌا العربٌة اللؽة قواعد تدرٌس اثر

العام الرابع
2008بابلماجستٌر

حسٌن طارق زٌنب
 لدى االبداعً التفكٌر وتنمٌة التحصٌل فً (الكورت) برنامج اثر

والنصوص االدب مادة فً العام الرابع الصؾ طالبات
2008بابلماجستٌر

 حمٌد هناء محمد حٌدر

الشاله

 قراءة فً بابل جامعة-  التربٌة كلٌة فً العربٌة اللؽة قسم طلبة مستوى

القرانٌة النصوص
2008بابلماجستٌر

زٌدان علً عبد رنا
 طالبات لدى العربٌة اللؽة قواعد مادة تحصٌل فً التنافسً التعلم اثر

العام الرابع الصؾ
2008بؽدادماجستٌر
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السندي بدرخان ناز
 بلؽة الناطقٌن ؼٌر للطلبة بؽداد جامعة فً اللؽوٌة االقسام اداء فاعلٌة

مقارنة دراسة:  الدراسة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 طاهر حسن عبد نبراس

الجبوري

The Effect Of Using Interactive Processing As Ateaching 

Technique On The Achievement Of Intermediate Stage 

Pupils In Reading Comprehension In English

2003بؽدادماجستٌر

علً الكرٌم عبد سرور
 التدرٌسٌٌن نظر وجهة من الكردٌة اللؽة تدرٌس طرائق كتاب تقوٌم

رشد ابن-  التربٌة كلٌة الكردٌة اللؽة قسم فً والطلبة
2003بؽدادماجستٌر

هللا نصر عبٌد جاسم كوثر
 فً العام الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً عالجٌة اسالٌب ثالثة اثر

به واالحتفاظ بها الناطقات لؽٌر الكردٌة اللؽة مادة
2003بؽدادماجستٌر

البصري طه ابتهال
The Use Of Visual Clues In Testing Students’ Production Of 

English Grammar And Vocabulary
2004المستنصرٌةماجستٌر

كاطع جبار والء

The Effect Of Developing Iraqi Learners Of EFL Vocabulary 

Repertoire Through Semantic Relations On Their Reading 

Comprehension Ability

2004المستنصرٌةماجستٌر

الربٌعً حسٌن حسن نؽم
The Influence Of Arabic On English Foreign Language 

College Students' Errors Made In Syntax
2004المستنصرٌةماجستٌر

 محمد االله عبد هالة

النعٌمً رحاوي

The Influence Of Using Educational Games On The 

Development Of Some English Language Skills For Fifth 

Primary Pupils

2004الموصلماجستٌر

رشٌد عدنان وسن

The Impact Of Using Two Strategies Of Cooperative 

Learning On The Achievement Of Fifth Primary School 

Pupils In English

2004الموصلماجستٌر

 عباس فنوخ جاسب

الجبوري

Evaluating The Performance Of Iraqi EFL College Students 

In Manipulating Participial Constructions
2004بؽداددكتوراه

الساعدي داخل ؼانم رضا
The Effect Of Formative Assessment On The Pupils’ 

Achievement In English

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 بعٌوي هاشم اوراس

الجبوري
وتطبٌقه العام الرابع الصؾ فً الكردٌة اللؽة منهج لتقوٌم انموذج بناء

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الحسن علً فاروق هند

The Effect Of Teaching Summarization Strategies On The 

Achievement Of EFL Iraqi Students To Enhance Their 

Writing Ability

2004بؽدادماجستٌر

الزبٌدي عارؾ علً

The Impact Of Some Instructional Techniques To Avoid 

Inefficient Reading Strategies On The Reading Efficiency 

Level Of The EFL Iraqi Learners

2004بؽدادماجستٌر

 بٌك علً رشٌد اٌمان

التكرٌتً

The Effect Of Using Proverbs As A Teaching Technique On 

Students’ Achievement In English Pronunciation
2004بؽدادماجستٌر

وٌس بنً ابراهٌم ٌونس
The Effect Of Multimeaning Words On Iraqi EFL Learners’ 

Reading Comprehension
2004بؽدادماجستٌر

 عباس عادل عمر

الداوودي

 التحصٌل فً والمسموع والمنظور المنقول االختبارٌة االسالٌب اثر

بؽداد فً المعلمات اعداد معاهد طالبات لدى االمالئً
2004بؽدادماجستٌر

 فاضل حمٌد االله عبد

البلداوي

 اللؽة باء الؾ مادة تحصٌل فً الحاسوب باستخدام المبرمج التعلٌم اثر

المعلمٌن اعداد معهد طالب لدى به واالحتفاظ الكردٌة
2004بؽدادماجستٌر
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 خضٌر كاظم حٌدر

البٌرمانً

The Effect Of Top - Down Processing And Bottom - Up 

Processing On Developing EFL Students’ Listening 

Comprehension

2005المستنصرٌةماجستٌر

 حمٌد القادر عبد رؼد

السعدي

Difficulties Faced By The College Of Basic Education EFL 

Students In Prècis Writing
2005المستنصرٌةماجستٌر

طالب انؽام
The Effect Of Using Group Work Technique In Teaching 

Guided Composition
2005المستنصرٌةماجستٌر

الكعبً سبهان نعٌم سحر
The Relationship Between Good Pronunciation And The 

Mastery Of Spelling Of English As A Foreign Language
2005المستنصرٌةماجستٌر

ٌونان فوزي رنا
 من المفردات اكتساب فً البصرٌة المعٌنات من نوعٌن استخدام اثر

االبتدائً الخامس الصؾ تالمٌذ قبل
2005الموصلماجستٌر

محمد مجٌد وئام
Iraqi EFL University Students' Recognition And Production 

Of Split Infinitive
2005بابلماجستٌر

محمد كاظم هدى
Performance Of Iraqi EFL University Students Of Listing 

Conjuncts
2005بابلماجستٌر

محمود محً فاخر

The Relationship Between In - Service Training Courses 

And The Professional Performance Of The Primary School 

Teachers Of English

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 خزعل نعمان اٌضاح

الدوري

The Efficiency Of EFL College Students In Learning Word 

Derivation

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 السٌد حسن احمد برهم

العلقماوي

The Effect Of Listening Comprehension As A Teaching 

Technique On Developing English Language Skills Of Arab 

University Learners

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

التمٌمً عباس حامد سالم
Self - Correction - And - Rewriting Technique: The 

Instructional Aspect Of Composition Test

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 ٌحٌى قدوري نؽم

السامرائً

 لؽة االنكلٌزٌة اللؽة متعلمً العراقٌٌن للطلبة االسئلة صٌاؼة تطوٌر

اجنبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 قاسم عباس مناضل

الربٌعً

 لدى الكردٌة اللؽة مادة تحصٌل فً والمباشرة الترجمة طرٌقتً اثر

المادة نحو واتجاهاتهم المعلمٌن اعداد معاهد طالب

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

عنبر حسٌن كاظم مسلم
 ضوء فً الكردٌة اللؽة قسم طلبة لدى الصوت لمادة برنامج بناء

وتطبٌقه والكردٌة العربٌة اللؽتٌن بٌن المشتركة االلفاظ

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

هٌجل كاظم منصور

Investigating The Techniques Used By The Iraqi Primary 

School Teachers In Teaching Rafidain English Course/Book 

One

2005بؽدادماجستٌر

 محمد الرسول عبد هالل

علً

Evaluating The Supervisory Model Of The Performance Of 

The English Language Iraqi Secondary Schools Teachers
2005بؽدادماجستٌر

علً مجٌد رواء

The Effect Of The Semantic - Map Technique As A Top - 

Down Processing In Teaching Reading Comprehension On 

Students' Achievement

2005بؽدادماجستٌر
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الكنانً ابراهٌم طٌؾ

A Comparative Study Of EFL College Students' 

Achievement In Pronunciation By Using Subjective And 

Objective Testing Techniques

2005بؽدادماجستٌر

الربٌعً جبر صبار منتهى

The Effect Of Cooperative Learning On The Students 

Teachers’ Performance At The College Of Education For 

Women, English Department

2005بؽدادماجستٌر

 المجٌد عبد رشٌد مٌساء

الربٌعً

The Effect Of Using Task - Based Approach On College 

Students’ Pronunciation Of English Vowel Sounds
2005بؽدادماجستٌر

سرسم رؤوؾ احالم

The Effect Of Training Through The Mini - Course On The 

Performance Of English Language Teachers In The Primary 

Schools In Baghdad

2005بؽدادماجستٌر

الخفاجً جبر مطر رواء
The Effect Of Using Jigsaw Technique On Writing 

Composition At University Level
2005بؽدادماجستٌر

عزٌز سعود سوسن

The Effect Of Using Process - Based Technique On 

Teaching EFL Listening Comprehension In Iraqi 

Preparatory Schools

2005بؽدادماجستٌر

البٌاتً داود علً عبد زٌنة

The Effect Of Using Multimedia Computer - Assisted 

Language Learning Method On The Achievement Of Iraqi 

Learners Of English As A Foreign Language In Grammar

2005بؽدادماجستٌر

المهدي عبد نعمة جواد
 اللؽة مفردات اكتساب فً والصوري اللفظً العرض طرٌقتً اثر

االعدادي الرابع الصؾ طالب لدى الكردٌة
2005بؽدادماجستٌر

العادلً حسٌن علً ظالل
 الكردٌة اللؽة مادة تحصٌل فً التعاونً التعلم اسلوب استعمال اثر

العام الرابع الصؾ طالبات لدى بها واالحتفاظ
2005بؽدادماجستٌر

 طعٌمة كاظم فارس

العتابً

Investigating The Effect Of Prator'S Hierarchy Of Difficulty 

On The Acquisition Of English Tenses By Iraqi EFL Learners 

At College Level

2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمود حٌدر وصال

المندالوي

The Effect Of Interactive Questioning Techniques In 

Teaching Reading Comprehension On EFL Students’ 

Achievement

2006المستنصرٌةماجستٌر

 جابر جساب ازهار

الحفاظً

 التعامل فً العراقٌون االنكلٌزٌة اللؽة متعلمو ٌواجهها التً الصعوبات

االؼالق الختبارات السٌاقٌة المحددات مع
2006المستنصرٌةماجستٌر

محمد فاضل رائد

The University Of Al - Mustansiriyah A Comparative Study 

Between Pragmatic - Semantic Method And Textual 

Method In Teaching Prose To EFL College Students

2006المستنصرٌةماجستٌر

عبد خٌرهللا سالم

The Effect Of Using Interactive Vocabulary Activities On 

EFL Pupils’ Vocabulary Repertoire And Achievement In 

Reading Comprehension

2006المستنصرٌةماجستٌر

الخالدي عٌسى مؤٌد فرح
Investigating Some Of The Syntactic Errors Made By EFL 

College Students In Written English Expressions
2006المستنصرٌةماجستٌر
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 جبوري رشٌد هبة

العزاوي

The Effect Of Using Semantic Relations As A New 

Technique On Learners' Achievement In Listening 

Comprehension

2006المستنصرٌةماجستٌر

عكٌب محمود شاكر
Teaching Competencies Required For Primary School 

Teachers Of English In Iraq
2006بؽدادماجستٌر

محمد عدنان ؼزوان
An Assessment Of EFL College Students’ Competency In 

Writing For Practical Purposes
2006بؽدادماجستٌر

جاسم حسٌن حبار
Assessment Of The Academic Needs Of Adult EFL Learners 

At The Colleges Of Basic Education
2007المستنصرٌةماجستٌر

 مطر صالح سعدون

الزهٌري

Evaluating The Teaching Efficiency Of Evening Versus 

Morning Teacher Training Institutes Femal Graduates
2007المستنصرٌةماجستٌر

 برهان هللا عبد نجم

االؤسً

Evaluating The Pre - Service Training Programme Of 

Teaching EFL At The College Of Basic Education In The 

Light Of Its Behavioural Objectives

2007المستنصرٌةماجستٌر

هللا عبد العزٌز عبد رامً

A Comparative Study Of The Effect Of Listening 

Comprehension And Silent Reading On EFL Students’ 

Achievement In Reading Comprehension

2007المستنصرٌةماجستٌر

منجً الوهاب عبد بان
Assessing The Performance Of Iraqi EFL University 

Students In Using Wish Expressions
2007بابلماجستٌر

صكبان الحسٌن عبد علً
An Analysis Of The Performance Of Iraqi EFL University 

Students In Manipulating Resultive Conjuncts
2007بابلماجستٌر
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ناجً مظلوم جدوع حسٌن
 االدبً الخامس الصؾ طلبة مٌول تنمٌة فً التعاونً التعلم اسلوب اثر

التارٌخ مادة نحو
2002القادسٌةماجستٌر

 ناصر حسٌن فٌحاء

العجٌلً

 الخامس الصؾ تالمذة تحصٌل فً الخرائط رسم مهارة تعلٌم اثر

التارٌخ مادة فً االبتدائً
2003بابلماجستٌر

 عبد الرؤوؾ عبد نجدت

الرضا

 تلمٌذات اكتساب فً المجسمة والنماذج الصم الخرائط استعمال اثر

الجؽرافٌة والمهارات المفاهٌم االبتدائً الخامس الصؾ

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

جري عباس خضٌر
 برنامج واقتراح التعلٌمٌة كفاٌاتهم ضوء فً التارٌخ معلمً اداء تقوٌم

لتطوٌرهم
2004المستنصرٌةماجستٌر

العٌفة بن نبٌل محمد
 طلبة تحصٌل فً القبلٌة واالختبارات القصٌرة التقارٌر استخدام اثر

االسالمً العربً التارٌخ مادة فً االساسٌة التربٌة كلٌات
2004المستنصرٌةماجستٌر

 القره عبود موحان علً

ؼولً

 واقتراح التعلٌمٌة كفاٌاتهم ضوء فً الجؽرافٌة معلمً اداء تقوٌم

االداء لتحسٌن برنامج
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عفان عزٌز عذراء

الزبٌدي

 فً القبلٌة التحضٌر واسئلة التكوٌنً التقوٌم اسلوبً استخدام اثر

الجؽرافٌة مادة فً االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة تحصٌل
2004المستنصرٌةماجستٌر

 احمد الكرٌم عبد اضواء

الطائً

 كلٌة طلبة تحصٌل فً المناقشة طرٌقة من اسلوبٌن استخدام اثر

نحوها واتجاههم التارٌخ مادة فً االساسٌة التربٌة
2004الموصلماجستٌر

ناصر فارس بٌان
 طالب تحصٌل فً القبلٌة التحضٌر اسئلة استراتٌجٌة استخدام اثر

نحوها ومٌولهم القدٌم التارٌخ مادة فً االساسً السابع الصؾ
2004الموصلماجستٌر

سلطان رافع شٌماء
 السادس الصؾ تالمٌذ اكتساب فً الوحدات طرٌقة استخدام اثر

التارٌخ مادة فً الزمنٌة للمفاهٌم االبتدائً
2004الموصلماجستٌر

كاظم حمزة شٌماء
 االساسٌة التربٌة كلٌة فً االجتماعٌة المواد معلمً اعداد برنامج تقوٌم

والتدرٌسٌٌن الطلبة نظر وجهة من
2004بابلماجستٌر

فرحان صالح سعٌد سحر
 االسالمً العربً التارٌخ لمنهج القٌم بعض لتنمٌة مقترح برنامج

المعلمات اعداد معهد فً االول الصؾ لطالبات

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 الوهاب عبد لهٌب

مصطفى

 المفاهٌم اكتساب فً المفاهٌم وخرائط التعلم دورة استخدام اثر

 واالتجاه التارٌخ مادة فً المتوسط االول الصؾ لطالبات التارٌخٌة

المادة نحو

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الؽزالً تهوم رشٌد جمٌل
 لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً لالسئلة مستوٌات ثالثة استخدام اثر

بؽداد فً الجؽرافٌة مادة فً المعلمات اعداد معهد طالبات

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 جاسم نصٌؾ اشواق

العبٌدي

 تنمٌة فً التقدمً والتعمق االفكار واستمطار النظمً المدخل اثر

الجامعة لطلبة االبتكاري التفكٌر

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 عبد الستار عبد احمد

الواحد

 لدى بها واالحتفاظ التارٌخ مادة تحصٌل فً السابرة االسئلة اثر

المعلمات اعداد معهد/الثالث الصؾ طالبات
2004بؽدادماجستٌر

شالل علً جاسم نصٌؾ
 الخامس الصؾ طالب تحصٌل فً العامة الملخصات استخدام اثر

الطبٌعٌة الجؽرافٌة مادة فً االدبً
2004بؽدادماجستٌر

محمد شكري محمد بروٌن
 ضوء فً التربٌة كلٌات فً االسالمً العربً التارٌخ كتب تقوٌم

تدرٌسها اهداؾ
2005المستنصرٌةدكتوراه

 حسٌن ناصر طاهر محمد

التمٌمً

 القبلٌة التحضٌر واسئلة العامة الملخصات استراتٌجٌتً استخدام اثر

الحدٌث التارٌخ مادة فً االدبً الخامس الصؾ طالب تحصٌل فً

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الكاظم عبد حمزة محمود
 فً القدٌم التارٌخ مادة دراسة:  فً الطلبة تواجه التً الصعوبات

عالجها ومقترحات التربٌة كلٌات
2005المستنصرٌةماجستٌر
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الكسار احمد خضر ٌاس
 مادة فً العام الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً المختبر استخدام اثر

الجؽرافٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 مهدي ٌونس ٌحٌى

الٌاسري

 لدى التخصص نحو باالتجاه وعالقته الجؽرافٌة المفاهٌم تحصٌل تقوٌم

االساسٌة التربٌة كلٌات طلبة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005بابلماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  االبتدائٌة المرحلة فً التارٌخ كتابً فً السائدة القٌمحبٌب الرزاق عبد امجد

العجرش فالح حاتم حٌدر
 فً المعلمات اعداد معهد طالبات تحصٌل فً الحاسوب استعمال اثر

التارٌخ مادة
2005بابلماجستٌر

الجبوري كاظم جوٌد سعد
 تلمٌذات تحصٌل فً والمصورات التعلٌمٌة التارٌخٌة االفالم فاعلٌة

االسالمً العربً التارٌخ مادة فً االبتدائً الخامس الصؾ
2005بابلماجستٌر

الفتالوي كاظم حسن فالح

 فً الجماعٌة المناقشة طرٌقة مع قبلٌتٌن استراتٌجٌتٌن استخدام اثر

 العربً التارٌخ مادة فً المتوسط الثانً الصؾ طالب تحصٌل

واستبقائها االسالمً

2005بابلماجستٌر

الكالبً حبٌب جادر مهدي
 فً االبتدائً الخامس الصؾ تالمٌذ تحصٌل فً القرانٌة الشواهد اثر

االسالمً العربً التارٌخ مادة
2005بابلماجستٌر

 عزوز كاظم رٌاض

الكرٌطً
2005بابلماجستٌرالتارٌخٌة للمفاهٌم االدبً الخامس الصؾ طلبة اكتساب مدى

حمزة مرزة جنان
 فً االجتماعٌة المواد ومعلمات لمعلمً الالزمة التعلٌمٌة المهارات

نظرهم وجهة من االبتدائٌة المرحلة
2005بابلماجستٌر

 محمد ٌاسٌن اكرم

االلوسً

 لدى واالستبقاء الناقد التفكٌر تنمٌة فً قبلٌة استراتٌجٌات اربع اثر

التارٌخ مادة فً المعلمات اعداد معاهد طالبات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الدلٌمً حمدي جمال خالد
 طالب تحصٌل فً الموسع ورٌجٌلٌوث مٌرل انموذجً استخدام اثر

التارٌخ مادة فً الناقد تفكٌرهم وتنمٌة العام الرابع الصؾ

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الكعبً حسن كحٌط بالسم
 فً القصٌرة والتقارٌر التعاونً التعلم استراتٌجٌتً استخدام اثر

الجؽرافٌة مادة فً لدٌهن الناقد التفكٌر وتنمٌة الطالبات تحصٌل

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 فاضل الحسن عبد فاضل

المجمعً

 المعلمٌن معاهد طلبة تحصٌل فً التعلم ودورة الذهنً العصؾ اثر

الجؽرافٌة مادة فً لدٌهم االبداعً التفكٌر وتنمٌة والمعلمات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الفهداوي عبٌد شالل محمد

 الجماعٌة المناقشة طرٌقة مع الموجه االستقصاء طرٌقة استخدام اثر

 مادة فً المعلمات اعداد معهد طالبات لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً

الحدٌث االوربً التارٌخ

2005بؽدادماجستٌر

 عز الوهاب عبد عصام

الدٌن

 الصؾ طالبات لدى التباعدي التفكٌر فً ثٌلٌن انموذج استخدام اثر

التارٌخ مادة فً االدبً الخامس

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الخالدي حجً خلٌفة جالل
 الناقد التفكٌر تنمٌة فً التارٌخ لمدرسً اللفظً للتفاعل برنامج اثر

االدبً الخامس الصؾ طلبة لدى

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

حمٌد مجٌد سلمى
 والدافعٌة التحصٌل فً االنً والرسم بالشرح تعلمٌه استراتٌجٌة اثر

المتوسطة المرحلة طالبات لدى التارٌخٌة الخرائط رسم مهارة وتنمٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

حسٌن محمود سمٌرة
 التارٌخٌة المفاهٌم اكتساب فً الصفٌة االنشطة بتحرٌك التدرٌس اثر

المتوسط الثانً الصؾ طالبات لدى واستبقائها
2006المستنصرٌةماجستٌر

 رحٌم حمدان صالح

الكبٌسً

 طالبات لدى المعلومات واستبقاء تحصٌل فً الحاسوب استخدام اثر

الحدٌث االوربً التارٌخ مادة فً المعلمات اعداد معاهد
2006المستنصرٌةماجستٌر

 كاظم جواد خلؾ ابتسام

النداوي

 بتحصٌل وعالقتها العقلٌة القدرات بعض فً المتقدمة المنظمات تاثٌر

الجؽرافٌة مادة فً العام االعدادي الرابع الصؾ طالبات
2006المستنصرٌةماجستٌر
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 منكور عبٌس صادق

الشافعً

 الصؾ تالمٌذ تحصٌل فً التعلٌمٌة الحقٌبة باستعمال التدرٌس اثر

التارٌخ مادة فً االبتدائً الخامس
2006بابلماجستٌر

حلٌل ابو عبٌس كرٌم

 طالب تحصٌل فً الصؽٌرة والمجامٌع الصفً الحوار استعمال اثر

 ثقتهم وزٌادة التارٌخ مادة فً المعلمٌن اعداد معهد الثالث الصؾ

بانفسهم

2006بابلماجستٌر

الخاقانً عبٌس عبٌد محمد
 واقتراح االبتدائٌة المرحلة معلمً لدى الجؽرافٌة المهارات تقوٌم

لتنمٌتها تدرٌبً برنامج
2006بابلماجستٌر

 عبود حسٌن مجهول

الجبوري

 لدى المٌل وتنمٌة التحصٌل فً الحاسوب باستعمال التدرٌس اثر

الجؽرافٌة مادة فً المتوسط االول الصؾ طالب
2006بابلماجستٌر

 حسٌن علً اسماعٌل

الجمٌلً

 لدى به واالحتفاظ التحصٌل فً التعلٌمٌة المجمعات استعمال اثر

التارٌخ مادة فً العام الرابع الصؾ طالب
2006بؽدادماجستٌر

 عبد الوهاب عبد هدٌل

الرزاق

 بها واالحتفاظ الجؽرافٌة المفاهٌم اكتساب فً التعلم فرق استعمال اثر

الجؽرافٌة مادة فً المتوسط االول الصؾ طالبات لدى
2006بؽدادماجستٌر

 مري جبر جثٌر محمد

السراي

 التربٌة كلٌة فً التارٌخ قسم طلبة تحصٌل فً كٌلر انموذج تاثٌر

االساسٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 شلٌش ناصر باسم

الحسٌناوي

-  االولى المرحلة طلبة لدى التحصٌل جودة فً كمب انموذج تاثٌر

االسالمً التارٌخ مادة فً االساسٌة التربٌة كلٌة/التارٌخ قسم
2007المستنصرٌةماجستٌر

 مهدي شاكر زٌنب

الواسطً

 التربٌة كلٌة طلبة لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً هٌلداتابا انموذج تاثٌر

التارٌخ مادة فً االساسٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 حسن سلمان سعاد

الزهاوي

 طالبات لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً روثكوؾ طرٌقة اثراستخدام

التارٌخ مادة فً العام الرابع الصؾ
2007المستنصرٌةماجستٌر

سلمان رٌاض رؤى
 المفاهٌم اكتساب فً كمب انموذج وفق على الجؽرافٌة تدرٌس اثر

االدبً الخامس الصؾ طالبات لدى واستبقائها الجؽرافٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

محسن رحٌم الكرٌم عبد
 لدى التدرٌس مهارات اكتساب فً العملٌة للتربٌة برنامج تطبٌق

المعلمٌن اعداد معاهد فً المطبقٌن الطلبة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 حسن مكلؾ صلبً

السرٌاوي

 كلٌات فً الجؽرافٌة القسام (الجٌومورفولوجً) مادة تدرٌس تقوٌم

والطلبة التدرٌسٌٌن نظر وجهة من-  االوسط الفرات جامعات-  التربٌة
2007بابلماجستٌر

 نزال خزعل حٌدر

الخزرجً

 التفكٌر تنمٌة فً التعلم وفرق التعلٌمٌة المجمعات استعمال اثر

التارٌخ مادة فً المعلمات اعداد معهد طالبات لدى االستداللً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 محسن كاظم محمد

العبادي

 الثانً الصؾ طالب تحصٌل فً والؽلق التهٌئة مهارتً استخدام اثر

نحوها واتجاهاتهم التارٌخ مادة فً المتوسط
2007بؽدادماجستٌر

هبة كاظم ؼنً جٌهان
 قسم لطلبة الالزمة التدرٌسٌة المهارات لتنمٌة برنامج وتطبٌق بناء

بابل جامعة/التربٌة كلٌة فً الرابعة المرحلة/التارٌخ
2008بابلماجستٌر

الخفاجً عبد محمد جنان
 اصول مادة فً المعلمات اعداد معاهد طالبات تحصٌل مستوى تقوٌم

االجتماعٌة المواد تدرٌس
2008بابلماجستٌر

 علً حمادي صاحب اٌاد

تكً

 التربٌة كلٌة/االجتماعٌة العلوم قسم خرٌجً اداء تقوٌم

التعلٌمٌة كفاٌاتهم ضوء فً بابل جامعة/االساسٌة
2008بابلماجستٌر

عبجل خلٌفة منى

 التفكٌر تنمٌة فً الجماعٌة والمناقشة االستقصاء طرٌقتً استعمال اثر

 فً االول الصؾ طالبات لدى التارٌخ مادة نحو واالتجاه االبداعً

المعلمات اعداد معهد

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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 رشٌد حنتوش سالم

المعموري

 البدنٌة اللٌاقة عناصر بعض فً الصؽٌرة لاللعاب تعلٌمً منهج تاثٌر

االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ لدى
2004المستنصرٌةماجستٌر

 راضً طعمه عماد

المٌاحً

 المهارات بعض تعلم فً والموزع المكثؾ التمرٌن استخدام تاثٌر

السلة بكرة االساسٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 احمد شهاب محمد

الشمري

 التهدٌؾ مهارات بعض تعلم فً والسرعة للدقة مقترح تعلٌمً منهاج

السلة كرة فً
2004المستنصرٌةماجستٌر

 فالح عزٌز اسماء

الزهٌري

 فً الرٌاضٌة التربٌة تدرٌس طرائق من متعددة انواع استخدام تاثٌر

الٌد كرة مهارات بعض تعلم
2005المستنصرٌةماجستٌر

 هللا عبد محمد جاسم

الدلٌمً
2005المستنصرٌةماجستٌرالبدنٌة اللٌاقة مكونات بعض فً وتاثٌرها (التضمٌن) االدخال طرٌقة

جاسم حسٌن صباح عائد
 بعض تعلم فً الفردي والتنافس العرض وضوح اسلوبً استخدام

الطائرة بالكرة االساسٌة المهارات
2005المستنصرٌةماجستٌر

الطائً الزم طه علٌاء
 والجسمٌة والبدنٌة الوظٌفٌة المتؽٌرات بعض فً العملٌة الدروس تاثٌر

االساسٌة التربٌة كلٌة فً الرٌاضٌة التربٌة قسم لطالب
2005المستنصرٌةماجستٌر

ٌعقوب فائق فٌان
 بكرة التهدٌؾ مهارة تعلم فً التدرٌسٌة االسالٌب بعض استخدام تاثٌر

القدم
2005المستنصرٌةماجستٌر

الدلٌمً جاسم خالد مٌادة
 الهجومٌة المهارات بعض تعلم فً وتاثٌرها الراجعة التؽذٌة من انواع

السلة بكرة (المركبة)
2006المستنصرٌةماجستٌر

دهش محمد جاسم شٌماء
 االنفجارٌة القوة لتنمٌة متنوعة بتمارٌن التدرٌبٌة الطرٌقة تاثٌر

المتوسطة المرحلة لطالبات
2006المستنصرٌةماجستٌر

 الكرٌم عبد تحسٌن مٌادة

القٌسً

 المهارات بعض باداء وعالقتها الخاصة والبدنٌة الوظٌفٌة القدرات

الطائرة بالكرة االساسٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

عٌسى مخٌلؾ جاسم عالء
 المهارات بعض تعلم فً واثره الدائرٌة بالطرٌقة التدرٌبً االسلوب

الٌد بكرة االساسٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 سهٌل طالب مشتاق

االمٌري

 القدرات بعض فً بؽداد تربٌات منتخبات لالعبً مقارنة دراسة

القدم بكرة والوظٌفٌة المهارٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 قدوري صالح رؤى

الحٌالً

 المهارات بعض تعلم فً واثره للمهاري المصاحب الذهنً التدرٌب

السلة بكرة االساسٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

احمد محمود خالد
 االساسٌة المهارات بعض تعلٌم فً التدرٌبً باالسلوب منهج بناء

االبتدائٌة المرحلة لتالمٌذ بالتاٌكواندو
2007المستنصرٌةماجستٌر

 خطٌب خوام علً

الجابري

 التعلم فً التعلٌمٌة الحقٌبة وفق على الذاتً التعلم اسلوب استخدام اثر

الثقل وقذؾ الطوٌل الوثب لفعالٌتً المعرفً والتحصٌل الحركً
2008المستنصرٌةماجستٌر
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المالكً محسن حمٌد مالك
 لدى الناقد التفكٌر تنمٌة فً الموجه االستكشاؾ طرٌقة استخدام اثر

الجمال علم مادة فً االساسٌة التربٌة بكلٌة الفنٌة التربٌة فرع طلبة
2004المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالمدرسً المسرح مادة فً نمطٌة تعلٌمٌة وحدة وتطبٌق بناءالعبودي جبر كاظم ؼسان

 الزهرة عبد اسعد اسٌل

السعدي
2006المستنصرٌةماجستٌرالفنٌة التربٌة تدرٌس فً التمثٌلً االداء لتوظٌؾ تدرٌبً برنامج بناء

2006المستنصرٌةماجستٌرالزجاج على الرسم لفن تدرٌبً برنامجالالمً عنبر هللا عبد امل

2006المستنصرٌةماجستٌرالمطلوبة مهماتهم ضوء فً الفنٌة التربٌة لمعلمً تدرٌبً برنامج بناءهللا عبد خلؾ هضمان

حسن جبر صاحب حسن
 تحصٌلهم بمستوى وعالقته الفنٌة التربٌة لمعلمً المهنً االنتماء

السابق الدراسً
2007المستنصرٌةماجستٌر

 عطٌة حمٌد شٌماء

الرحٌمً

 كلٌات فً الفنٌة التربٌة قسم طلبة لقبول الفنً التذوق معٌار بناء

العراق فً االساسٌة التربٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 اسماعٌل العٌبً ؼضنفر

التمٌمً

 الموسٌقٌة المفاهٌم واستبقاء تحصٌل فً برونر انموذج استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى
2007المستنصرٌةماجستٌر
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امٌن محمد جوهر احمد
 الفٌزٌائٌة المفاهٌم تنمٌة فً المشكلة حل من نمطٌن استخدام اثر

الفٌزٌاء قسم طلبة لدى الناقد والتفكٌر

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

ارهٌؾ لفته سلمى
 المفاهٌم تحصٌل فً التعاونً التعلم نماذج من انموذجٌن استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى واستبقائها االحٌائٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

حسٌن سالم فاتن
 واكتساب االبداعً التفكٌر على القدرة فً الحاسوب استخدام اثر

العلوم مادة فً المعلمٌن كلٌة-  االول الصؾ طلبة لدى العلمٌة المفاهٌم
2004الموصلماجستٌر

 صخً مهدي محمد

الؽراوي

 الفٌزٌاء مادة فً المفاهٌمً التؽٌٌر فً دراٌفر انموذج استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى الحدٌثة
2005المستنصرٌةماجستٌر

االمٌر عبد جاسم محمد

 المعرفً التفضٌل فً واثره مٌرل نظرٌة وفق تعلمً-  تعلٌمً تصمٌم

 قسم لطلبة العملً النبات فسلجة مادة فً المختبرٌة المهارات وتنمٌة

الموصل جامعة-  التربٌة كلٌة-  الحٌاة علوم

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الدلٌمً محمد احمد ستار
 الدراسً والتحصٌل االبداعً التفكٌر فً الذهنً العصؾ طرٌقة اثر

االحٌاء مادة فً العام الرابع الصؾ طالب لدى
2005الموصلماجستٌر

احمد درٌد سوزان
 كلٌة-  الكٌمٌاء قسم مختبرات فً العملٌة التجارب اجراء معوقات

معالجتها وسبل الهٌثم ابن-  التربٌة
2005بؽدادماجستٌر

 سودي السادة عبد حٌدر

الساعدي

 طالب تحصٌل فً الفٌزٌائٌة المسائل لحل اسلوبٌن استخدام اثر

المتوسط الثانً الصؾ
2006المستنصرٌةماجستٌر

ناصر محً ابراهٌم
 المفاهٌم تؽٌٌر فً المفاهٌمٌة والخارطة (وودز) انموذج استخدام اثر

المتوسط الثانً الصؾ طالب لدى الخطا الفهم ذوات الكٌمٌائٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

اؼا احمد حسن امٌرة
 لدى االحٌائٌة المفاهٌم اكتساب فً االنترنت برامجٌات استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 الحمزة عبد شرٌؾ ؼادة

شرٌؾ

 الصؾ لطالبات االحٌائٌة المفاهٌم اكتساب فً التعلم دورة انموذج اثر

المادة نحو واتجاهاتهن العلمً الخامس
2006المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن عبٌد خدٌجة

التمٌمً

 الخامس الصؾ تلمٌذات تحصٌل فً التعلٌمً جانٌه انموذج اثر

المعلومات واستبقائهن العامة العلوم مادة فً االبتدائً
2006بابلماجستٌر

 سلٌمان داود سالم ضمٌاء

الراوي

 والتفضٌل التحصٌل فً ووٌتلً دراٌفر انموذجً من كل استخدام اثر

(الهٌثم ابن) التربٌة كلٌة طلبة لدى المعرفً

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الربٌعً حمود علً احالم
 الرابع الصؾ طالبات تحصٌل فً واثره الكٌمٌاء لمادة تعلٌمً تصمٌم

العملٌة ومهاراتهن العام

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

حردان احمد حردان
 الفٌزٌائٌة المشكالت حل فً بالحاسوب المتقدم المنظم استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى
2007المستنصرٌةماجستٌر

ٌادكار رشٌد خزعل خالد

 على واثرها التدرٌس فً االلكترونً للحاسب التطبٌقٌة البرامج فاعلٌة

 مادة فً المتوسط الثانً الصؾ طالب لدى واالستبقاء التحصٌل

الفٌزٌاء

2007بابلماجستٌر

 حسٌن محمد محمود بان

الجباوي

 التحصٌل فً واثرها الفٌزٌاء مادة تدرٌس فً المفاهٌم خرائط استخدام

المتوسط الثانً الصؾ لطالبات العلمً االستطالع وتنمٌة
2007بابلماجستٌر

 عبٌد عباس شٌماء

الحسناوي

 الصؾ لطالبات الناقد التفكٌر تنمٌة فً الموجه االستكشاؾ طرٌقة اثر

االحٌاء علم مادة فً المتوسط الثانً
2007بابلماجستٌر

 جواد حسٌن محمود نجلة

الربٌعً

 لدى التحصٌل فً (وودز)و (7) الشكل خرٌطة انموذجً استخدام اثر

العامة العلوم مادة فً العملٌة ومهاراتهن المعلمات اعداد معهد طالبات

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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البناء هادي نؽم
 الثانً الصؾ طالبات دافعٌة وتنمٌة التحصٌل فً المتعددة الوسائط اثر

الكٌمٌاء مادة نحو متوسط
2007بؽدادماجستٌر

 حمزة رضا محمد فرح

الربٌعً

 االساسٌة العلم عملٌات تنمٌة فً التعلم دورة انموذج استخدام اثر

الفٌزٌاء مادة فً المتوسط الثانً الصؾ طالبات لدى والتحصٌل
2008بابلماجستٌر

 االمٌر عبد مجٌد سهاد

ذهب

 االحٌائٌة المفاهٌم اكتساب فً واٌلً جٌرالك انموذج استخدام اثر

العلمً الخامس الصؾ طالبات لدى واستبقائها
2008بابلماجستٌر

 عبٌد جاسم نصٌؾ

الخزرجً

 الخاطئ الفهم تعدٌل فً التعاونً والتعلم البنائً التعلم انموذجً اثر

 اعداد معهد طالبات لدى االستداللً والتفكٌر الفٌزٌائٌة للمفاهٌم

المعلمات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 حنتوش موسى هبة

االعرجً

 فً التعلٌمٌة واالسئلة المتناقضة االحداث استراتٌجٌتً استخدام اثر

 مادة فً المتوسط االول الصؾ طالبات لدى العلمٌة المفاهٌم اكتساب

العامة العلوم

2009بابلماجستٌر
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العزاوي كرو ٌونس رحٌم
 طرح استراتٌجٌات فً الرٌاضٌات لمدرسً تدرٌبً برنامج اثر

لطلبتهم الناقد التفكٌر مهارات على االسئلة

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الخشاب سعدو اٌاد دعاء
 لدى الرٌاضٌة المهارات تنمٌة فً التربوٌة االلعاب استخدام اثر

نٌنوى محافظة فً التعلم بطٌئً االبتدائً الثالث الصؾ لتالمٌذ
2003الموصلماجستٌر

العلًٌ مظفر ٌحٌى ٌحٌى
 نحو واتجاهاتهم الطالب تحصٌل فً عالجٌتٌن طرٌقٌتٌن استخدام اثر

الرٌاضٌات

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 جاسم طعمة عمار

الساعدي

 طالبات تحصٌل فً الحاسوب باستخدام المجسمة الهندسة تدرٌس اثر

الهندسً تفكٌرهن وفً العلمً الخامس الصؾ
2004المستنصرٌةماجستٌر

السودانً عبود صبٌح رنا
 طلبة لدى االحصاء مادة واستبقاء تحصٌل فً الحاسوب استخدام اثر

االساسٌة التربٌة كلٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 ناجً الكرٌم عبد اكرم

عطران

 تحصٌل فً واثرها الرٌاضٌات لتدرٌس مقترحة تعلٌمٌة منظومة

الرٌاضٌات نحو ودافعٌتهم الطلبة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الجمٌلً حمزة محمد هاشم
 لمعالجة المفاهٌمً للتؽٌٌر تدرٌسٌة استراتٌجٌات ثالث استخدام اثر

المتوسطة المرحلة طالب لدى الرٌاضٌة للمفاهٌم الخاطًء الفهم

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

هللا عبد صالح مدركه

 الشائعة االخطاء تصحٌح فً النظرٌة البرهنة انموذج استخدام اثر

 اسس مادة فً االساسٌة التربٌة كلٌة طلبة لدى الرٌاضٌة المسائل وحل

الرٌاضٌات

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الربٌعً احمد كاظم اٌمان
 مادة تحصٌل فً التعلٌمً تٌنسون-  مٌرل انموذج استخدام اثر

واستبقائها الرٌاضٌات
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمد الكاظم عبد ابتسام

الطائً

 مادة تحصٌل فً الراجعة التؽذٌة من انواع ثالثة استخدام اثر

المتوسط االول الصؾ طالبات لدى واستبقائها الرٌاضٌات
2005المستنصرٌةماجستٌر

الجاؾ محمود محمد مؤٌد
 وتفكٌرهم المتوسطة المرحلة طالب تحصٌل فً التعاونً التعلم اثر

الرٌاضً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 سلٌمان محمد نزار رائدة

المختار

 فً واثرها الرٌاضٌات ومدرسات لمدرسً الصفً التفاعل انماط

 طلبة لدى الرٌاضٌات نحو واالتجاه والتحصٌل الرٌاضً التفكٌر

االعدادٌة المرحلة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

شاوي ٌاسر زهٌر
 (وبرونر بٌاجٌه) نظرٌتً وفق على تعلٌمٌٌن انموذجٌن استخدام اثر

االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ لدى الرٌاضٌة المفاهٌم تحصٌل فً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

علوان ابراهٌم عامر
 واثره التقنً التعلٌم هٌئة فً الرٌاضٌات لمدرسً تدرٌبً برنامج بناء

طلبتهم وتحصٌل تفكٌهم فً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 مرهون الستار عبد

الهنداوي صالح
2005بؽدادماجستٌروالمعلمات المعلمٌن اعداد معاهد طلبة لدى المكانٌة القدرة

البهادلً عودة منخً نعٌم
 اللفظٌة المسائل تدرٌس فً الحلزونً االسلوب استخدام فاعلٌة

العلمً السادس للصؾ والتكامل التفاضل لتطبٌقات
2006المستنصرٌةماجستٌر

الدلٌمً حسن ربٌع سعد
 وفق على الرٌاضٌات لمادة النهائٌة االختبارات السئلة تحلٌلٌة دراسة

والمحتوى االهداؾ
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالرٌاضٌات مادة نحو واالتجاه التحصٌل فً دٌنز انموذج استخدام اثرٌاسٌن مزاحم درٌد

جمعة شاكر شٌماء
 وعالقته االساس التعلٌم مرحلة طلبة لدى المنطقً التفكٌر على القدرة

الرٌاضٌات فً الدراسً بالتحصٌل
2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمد خزعل ؼالب

مشكور

 االساسٌة التربٌة كلٌة لطلبة الرٌاضٌات لتدرٌس مختلفة مداخل اثر

تالمٌذهم وتحصٌل المفاهٌمٌة بنٌتهم على

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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 جاسم صالح نوري

االحبابً

 فً المتضمنة واالدراكٌة المنفصلة االدراكٌة االستراتٌجٌتٌن اثر

المعلمات اعداد معهد طالبات لدى الرٌاضٌات مادة واستبقاء تحصٌل
2006بؽدادماجستٌر

2007المستنصرٌةماجستٌرالرٌاضٌات مدرسً لدى الرٌاضٌة البنٌةالكرخً سٌد علٌوي محمد

الصفار لطٌؾ نضال
 الصؾ تالمٌذ لدى الرٌاضً بالتحصٌل وعالقته العددي الحس

االبتدائً السادس
2008بؽدادماجستٌر

فدعم عرٌبً اسماء
 طلبة لدى المشكالت حل فً الرٌاضٌة القراءة استراتٌجٌات بعض اثر

المتوسط الثالث الصؾ
2008بؽدادماجستٌر

 حمادي سعٌد صباح

الدلٌمً

 تحصٌل فً المركبة االعداد تدرٌس فً الحلزونً االسلوب فاعلٌة

العلمً السادس الصؾ طلبة
2008بؽدادماجستٌر
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حسونً االمٌر عبد اثٌر
 لعٌنة مقارنة تطبٌقٌة دراسة:  المصرفً االداء فً واثره حوافز نظام

الحكومً القطاع مصارؾ من
2002القادسٌةماجستٌر

 حسن كاظم هللا عبد

السعٌدي

 دراسة:  لالسهم السوقٌة القٌمة فً المالً التحلٌل مؤشرات اثر

المالٌة لالوراق بؽداد سوق فً تطبٌقٌة
2002القادسٌةماجستٌر

 محمد ٌوسؾ زٌنب

الشٌخلً

 المنظمً االداء فً واثرها الدولٌة المنظمات عمل فً الهٌكلٌة االبعاد

العالمٌة الصحة منظمة فً تطبٌقٌة دراسة: 
2002المستنصرٌةماجستٌر

 عبد الموجود عبد االء

الجبار

 الجودة ادارة برامج دعم فً البشرٌة الموارد ادارة استراتٌجٌات اثر

 الصناعٌة المنظمات من عٌنة فً المدراء الراء دراسة:  الشاملة

نٌنوى محافظة-  العامة

2002الموصلماجستٌر

 حٌدر حسٌن قاسم سنان

المعمار

 دراسة:  المنظمٌة الثقافة طبٌعة تحدٌد فً المهمة بٌئة خصائص اثر

 فً والعام الخاص/  الصناعً القطاع شركات مدٌري من عٌنة الراء

نٌنوى محافظة

2002الموصلماجستٌر

 كاظم الؽنً عبد اٌمان

العبسً

 دراسة:  المستشفى قرارات فً واالطباء االدارة بٌن الصراع اثر

الكرخ/  بؽداد صحة دائرة مستشفٌات فً تطبٌقٌة
2002بؽدادعالً دبلوم

حاتم الرضا عبد سعدي
 دراسة:  الخدمة جودة ابعاد باعتماد الصحٌة الخدمة تسوٌق

بؽداد النعمان مستشفى اطباء نظر وجهة من استطالعٌة
2002بؽدادعالً دبلوم

محمد جاسم سوسن
 فً حالة دراسة:  المستمر التحسٌن فً ودورها المقارنة قواعد ادارة

التعلٌمً الكندي مستشفى

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الجبوري نجم محمد رؼد
 تطبٌقٌة دراسة:  والمضاربة التحوٌط فً السلع مستقبلٌات استخدام

الخام النفط مستقبلٌات على

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العاٌدي علً ناٌؾ كرٌم
 التدرٌب استراتٌجٌات فً التنظٌمً والتؽٌٌر البٌئً التؽٌر اثر

التقنً التعلٌم هٌئة فً استطالعٌة دراسة:  والتطوٌر

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 محمد صالح فٌصل

الجعدنً

 البشرٌة الموارد ادارة واستراتٌجٌات االعمال استراتٌجٌة بٌن العالقة

الٌمنٌة المصارؾ فً مٌدانٌة دراسة:  المنظمً االداء فً وتاثٌرها

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

المٌاح مرشد مقبل صالح

 : MRP نظام تطبٌق متطلبات لمالءمة الٌمنٌة الصناعٌة البٌئة تكٌٌؾ

 مصنع/  والبالستك االسفنج لصناعة الوطنٌة الشركة فً حالة دراسة

البالستك

2002بؽدادماجستٌر

 دارة خضر اخالص

الونداوي

 العامة الهٌاة فً الضرٌبٌة باالٌرادات التنبؤ اسالٌب نتائج تقوٌم

للضرائب
2002بؽدادماجستٌر

 بن بنت بواشري امنة

مٌرة

 استطالعٌة دراسة:  العولمة ظل فً العربٌة االدارٌة القٌادات توجه

 ومصر العراق:  فً المصرفً القطاع فً المدٌرٌن من لعٌنة تحلٌلٌة

واالردن والجزائر

2002بؽدادماجستٌر

حسٌن هللا عطا حفصة

 رضا تحقٌق فً واثرهما الصحٌة الخدمة وجودة التسوٌقً المزٌج

 والخاصة الحكومٌة المستشفٌات من مجموعة على دراسة:  المرضى

بؽداد مدٌنة فً

2002بؽدادماجستٌر

اللطٌؾ عبد اسماعٌل والء
 دراسة:  العادٌة االسهم اسعار فً التوزٌع ونسبة المقسوم عائد اثر

تطبٌقٌة
2002بؽدادماجستٌر

النقار عبو حكمت هللا عبد

 المواصفة متطلبات وفق على البٌئٌة االدارة نظام لواقع االولً التقٌٌم

 شركة) الؽاز تعبئة شركة فً حالة دراسة : (ISO 14001) الدولٌة

(عامة

2002بؽدادماجستٌر
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علً حسٌن هادي فرح

 استطالعٌة دراسة:  الزبائن حاجات تلبٌة فً العامة العالقات دور

 الرشٌد مصرفً فروع بعض مع المتعاملٌن الزبائن من عٌنة الراء

بؽداد محافظة فً العراقً واالستثمار

2002بؽدادماجستٌر

 الحسٌن عبد عبٌر

الخفاجً

 دراسة:  العلٌا االدارٌة القٌادات سلوك فً ودورها العمل تكنولوجٌا

العراق فً النفطً للقطاع االدارٌة القٌادات الراء مٌدانٌة
2002بؽدادماجستٌر

 حسٌن مصطفى محمد

حسن

 نظام متطلبات اقامة فً االدارٌة المعلومات نظام فاعلٌة مؤشرات اثر

 من عٌنة فً استطالعٌة دراسة : ISO 9001 - 2000 الجودة ادارة

 ISO الجودة ادارة نظام شهادة على للحصول التاهٌل قٌد المنظمات

نٌنوى محافظة فً 2000 - 9001

2003الموصلماجستٌر

 ٌعقوب خضر منذر

المهتدي

 الزبون رضا تعزٌز فً الفندقٌة الخدمات تسوٌق معلومات نظام دور

دهوك محافظة فً جٌان لفندق دراسٌة حالة
2003الموصلماجستٌر

الخطاوي عارؾ احمد بان
 المٌزة لتحقٌق المنظمً العمل دعم فً االجتماعً المال راس تاثٌر

الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً مٌدانٌة دراسة:  التنافسٌة
2003بؽدادماجستٌر

طالب فرحان عالء
 فً واثرهما للتسوٌق االستراتٌجً والتخطٌط التسوٌقٌة الفلسفات

واالردنٌة العراقٌة المصارؾ بٌن مقارنة دراسة:  المنظمة فاعلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عباس طلب خمٌس

الجمٌلً

 فً تحلٌلٌة دراسة:  القٌادي السلوك فً التنظٌمٌة والقوة التقانة اثر

العام المصرفً القطاع

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

حسن الحسٌن عبد عائدة
:  المنظمة اداء فً واثرها التنظٌمٌة بالمتؽٌرات الخطر ادراك عالقة

العراقٌه النفطٌه الشركات من عٌنة فً مٌدانٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

العلً عبٌد حمٌد مجٌد

 وفق على العمل انظمة بتصامٌم المتعلقة البشرٌة الهندسة قواعد تقٌٌم

 معمل فً حالة دراسة : ISO 10075 & ISO 6385 المواصفتٌن

الكهربائٌة للصناعات العامة بالشركة المحركات

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

سعٌد عارؾ فرج كاظم

 دراسة:  الزبون رضا تعزٌز فً التفاعلً التسوٌق ابعاد تاثٌر

 فً الحكومٌة التجارٌة المصارؾ موظفً من عٌنة الراء استطالعٌة

الشمالٌة المنطقة

2004المستنصرٌةماجستٌر

 اسماعٌل ٌونس عواطؾ

الزٌوانً

 الخدمٌة للمنظمات التسوٌقً االداء على االلكترونٌة التجارة انعكاسات

 محافظة فً الخدمٌة المنظمات من مختارة مجموعة على دراسة: 

نٌنوى

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 قاسم الصؽٌر محمد

الشعٌبً

 االستراتٌجٌة صٌاؼة على العالمٌة التجارة منظمة سٌاسات تاثٌر

 من عٌنة على استطالعٌة دراسة:  االدوٌة صناعة لمنظمات الشاملة

االردنٌة االدوٌة شركات فً المدٌرٌن

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 احمد هللا عبد مٌسون

الشلمة

 عٌنة فً تشخٌصٌة دراسة:  المتعلمة المنظمات نحو التحول مقومات

نٌنوى محافظة/المنظمات من
2004الموصلماجستٌر

الرحومً احمد احمد احمد
 المحاسبٌة المكاتب فً وتقوٌمها فحصها. المحاسبٌة الخدمات تسوٌق

االردن-  ؼزالة ابو طالل مجموعة عن حالة دراسة:  القانونٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

البٌاتً لفتة ستار بٌداء
:  االلكترونٌة الحكومة لتطبٌقات استراتٌجً كمدخل نظام تصمٌم

البٌاع-  العقاري التسجٌل مدٌرٌة فً حالة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

عبٌد ابراهٌم السالم عبد

 ادارة بمنظور االستراتٌجً االداء فً واثرها الحرجة النجاح عوامل

 الصناعة قطاع فً عٌنة الراء تحلٌلٌة دراسة:  الشاملة الجودة

العراق فً الخاص المصرفٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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 احمد محمد العزٌز عبد

المخالفً

 على والعائد المخاطرة فً واثره المصرفً المال راس كفاٌة تحلٌل

الٌمنٌة المصارؾ من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  الدولٌة المعاٌٌر وفق

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الزبٌدي تناي دحام ؼنً

 متطلبات تحقٌق فً واثرهما العاملٌن بمشاركة المنظمً االلتزام عالقة

 االعمار قطاع فً استطالعٌة دراسة:  البشرٌة للموارد الجودة

واالسكان

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ابراهٌم خلٌل ابراهٌم

الطائً

 دراسة:  االدارٌة القٌادة متؽٌرات ببعض وعالقته الشعوري الذكاء

تحلٌلٌة
2004بؽدادماجستٌر

النوري جمٌل نزار احمد
 دراسة:  االخضر التسوٌق مدخل وفق على المستهلك سلوك تحلٌل

التجارٌة بؽداد اسواق من عٌنة فً استطالعٌة
2004بؽدادماجستٌر

 احمد مسلم خلٌل باسل

االلوسً

 لمنتج حالة دراسة:  الفقار ذو مصنع فً الشاملة الجودة ادارة تطبٌقات

A
2004بؽدادماجستٌر

 صالح اسماعٌل جنان

الدلٌمً

 دراسة:  والمصرفً التجاري االئتمان سٌاسة وعوائد كلؾ تحلٌل

العراقً الصناعً القطاع شركات من عٌنة فً تطبٌقٌة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرحالة دراسة:  العراقٌة البٌئة فً االلكترونٌة الصٌرفة تطبٌق امكانٌةالزٌدي الزم حسٌن

 احمد الحسٌن عبد دالٌا

الجرجفً

 دراسة:  المنظمة اداء زٌادة فً Data Mininig البٌانات تنقٌب دور

الصناعً المصرؾ فً تحلٌلٌة
2004بؽدادماجستٌر

عصٌدا حربً عباس
 الدولٌة للمواصفة وفقا الشمال نفط لشركة مقترح جودة دلٌل اعداد

ISO9001:2000
2004بؽدادماجستٌر

العانً جمٌل فائق علً

 كل فً حالة دراسة:  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً المعرفة ادارة دور

 للصناعات العامة والشركة البطارٌات لصناعة العامة الشركة من

الكهربائٌة

2004بؽدادماجستٌر

 محمد جسام علٌة

المعموري

 الكلٌات فً تحلٌلٌة دراسة:  االبداع عملٌة فً التنظٌمً المناخ اثر

ببؽداد االهلٌة
2004بؽدادماجستٌر

 جبوري اسماعٌل ندى

القماج

 كلٌة فً تطبٌقٌة دراسة:  البشرٌة للموارد المعلومات نظام تصمٌم

بؽداد جامعة/  واالقتصاد االدارة
2004بؽدادماجستٌر

الذهب هللا عبد محمد ٌاسر
 الراء تحلٌلٌة دراسة:  التنافسٌة المٌزة فً واثرها التمكٌن استراتٌجٌة

الٌمنٌة المصارؾ بعض فً العاملٌن من عٌنة
2004بؽدادماجستٌر

 حسٌن عدنان ٌعرب

السعٌدي

 المٌزة لتحقٌق كمدخل الزبون قٌمة مصفوفة استراتٌجٌات تحلٌل

(المختلطة المساهمة) الفنادق من عٌنة فً حال دراسة:  التنافسٌة
2004بؽدادماجستٌر

 خلؾ عطٌة بتول

الموسوي

 الشركة فً حالة دراسة:  االنتاج خطوط لتوازن خبٌر نظام تصمٌم

ببؽداد الكهربائٌة للصناعات العامة
2004بؽدادماجستٌر

 عٌسى ابراهٌم خلٌل

الخالدي

 من عٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  االبداع عملٌة فً التنظٌمً المناخ اثر

البصرة محافظة فً االنتاجٌة المنظمات
2005البصرةماجستٌر

محمد جاسم علً نؽم
 دراسة:  العام الراي مواقؾ تحدٌد فً السٌاسً التسوٌق مزٌج دور

مٌدانٌة
2005المستنصرٌةدكتوراه

 المجٌد عبد ؼالب امال

فتاح
تطبٌقٌة دراسة:  وااللتقاط التبادل نظرٌتً باطار المنشاة قٌمة تحدٌد

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

علً محمد عبد امل

:  العملٌات اداء فً واثرها االعمال هندسة اعادة مكونات بٌن العالقة

 الشركة فً العاملٌن من عٌنة ادراكات لقٌاس استطالعٌة دراسة

الحلة-  النسٌجٌة للصناعات العامة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

حسن مصطفى انوار
:  كراٌزما ونظام الداو نظرٌة باطار المالٌة االوراق سوق تحلٌل

المالٌة لالوراق العراق سوق فً تطبٌقٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر
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 حسٌن احمد حسٌن

المزوري

 توظٌؾ فً المال راس كفاٌة بمعٌار المتعلقة بازل لجنة مقررات اثر

العراقٌة المصارؾ من عٌنة فً تحلٌلٌة دراسة:  المصارؾ اموال
2005المستنصرٌةماجستٌر

العبٌدي خلٌل محمد بشار
 الراء تحلٌلٌة دراسة:  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً واثره التقنً االبداع

الصناعٌة المنظمات مدٌري من عٌنة
2005المستنصرٌةماجستٌر

حمادي خزعل الكرٌم عبد
 عدد فً الفكري المال راس تطوٌر فً للمدٌرٌن القٌادٌة االنماط اثر

التجارة وزارة شركات من
2005المستنصرٌةماجستٌر

الجمٌل سعد رٌم

 فاعلٌة فً واثرها الفكري المال وراس العمل فرق اسلوب بٌن العالقة

 والمكاتب البحثٌة المراكز اساتذة من عٌنة الراء دراسة:  العمل فرق

الموصل جامعة كلٌات من وعدد االستشارٌة

2005الموصلماجستٌر

 عبد محمد كنانة علً

المجٌد

 نموذج واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا باستخدام االلكترونً التعلٌم

الموصل جامعة فً مقترح
2005الموصلماجستٌر

 الرزاق عبد نبٌل االء

الحٌالً

 تدفق فً واهمٌتها الدوائٌة العبوات وتؽلٌؾ تصمٌم استراتٌجٌة

 من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  الدوائٌة المنتجات وانسٌابٌة

الموصل مدٌنة فً واالطباء الصٌادلة

2005الموصلماجستٌر

سلطان مروان سندٌة

 دراسة:  الوظٌفً الرضا فً وانعكاساتها الصحٌة المعلومات تقانة

 سٌنا ابن مستشفًٌ فً الصحٌة التقانات مستخدمً من عٌنة الراء

التعلٌمٌٌن والخنساء

2005الموصلماجستٌر

 محمد حازم رضاء

الدلٌمً

 الصحٌة الخدمات جودة فً واثره االعمال هندسة باعادة التفكٌر

الموصل فً والخنساء العام السالم مستشفًٌ على بالتطبٌق
2005الموصلماجستٌر

بك جانكٌر مصطفى مها
 عٌنة على دراسة:  واالندماج الرسملة خٌاري بٌن العراقٌة المصارؾ

التجارٌة المصارؾ من
2005الموصلماجستٌر

الخشاب جاسم ثابت حسان
 مٌدانٌة دراسة:  العاملٌن اداء فً الداخلً التسوٌق اجراءات بعض اثر

نٌنوى محافظة فً التجارٌة المصارؾ من عٌنة فً
2005الموصلماجستٌر

 عبٌد حسن احمد عالء

الجبوري

 للمنظمات االستراتٌجً االداء تعزٌز فً التنافسٌة االستراتٌجٌات اثر

الموصل فً الخاص القطاع شركات لبعض مٌدانٌة دراسة:  الصؽٌرة
2005الموصلماجستٌر

 حسن ٌاسٌن صفوان

الراوي

 دراسة:  التقنً االبداع فً وتاثٌرها المهمة وبٌئة الداخلٌة البٌئة عوامل

نٌنوى/  الصناعٌة الشركات من عٌنة فً المدراء الراء استطالعٌة
2005الموصلماجستٌر

 عطٌة حسٌن علً احمد

المولى
2005الموصلماجستٌرالمنتجات تصمٌم فً البٌئٌة المعلومات خصائص اثر

 حمودي حسن وجدان

الراوي

 ISO) الدولٌة المواصفة من مختارة بنود فً الصٌانة سٌاسات اثر

 من عدد فً العاملٌن من عٌنة الراء دراسة : (2000 - 9001

نٌنوى محافظة فً الحكومٌة الصناعٌة الشركات

2005الموصلماجستٌر

كجو اسحق حسو اثٌر

:  الذهنٌة المكانة وتعزٌز بناء فً ودورها والتؽلٌؾ التعبئة اعتبارات

 مدٌنة فً االلبان منتجات مستهلكً من عٌنة الراء تحلٌلٌة دراسة

الموصل

2005الموصلماجستٌر

العالً عبد محمد نشوان

 الشاملة الجودة ادارة متطلبات اقامة فً المعرفة ادارة عملٌات اثر

 الصناعٌة الشركات من عٌنة فً استطالعٌة دراسة : (TQEM) للبٌئة

نٌنوى محافظة فً المساهمة

2005الموصلماجستٌر
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 حسٌن عاصً رافت

ؼائب

:  المنتوج جودة ابعاد فً االعمال عملٌات هندسة اعادة مراحل اثر

/  الصناعٌة الشركات من عٌنة فً المدراء الراء استطالعٌة دراسة

نٌنوى

2005الموصلماجستٌر

 وهاب جمٌل رٌاض

الداؤودي

 محتوى وابعاد الشاملة المنتجة الصٌانة نظام اقامة متطلبات

 من عٌنة على مٌدانٌة دراسة:  واالثر العالقة العملٌات استراتٌجٌة

نٌنوى محافظة فً الصناعٌة المنظمات

2005الموصلماجستٌر

حسن خضر الرزاق عبد
 حالة النفطٌة الصناعة مشارٌع تموٌل فً االجنبٌة االستثمارات دور

الشمال نفط شركة فً دراسٌة
2005الموصلماجستٌر

 احمد عصام محمد

المعاضٌدي

 من عٌنة الراء دراسة:  المعرفة ادارة تعزٌز فً العمل اخالقٌات اثر

الموصل جامعة تدرٌسًٌ
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالصحٌة القرارات تعزٌز فً الطبٌة المعلومات نظام دورسوار خضر احمد شهاب

الحمٌد عبد جالل دشوار
 المستشفٌات فً بالسرقات المؤثرة والتنظٌمٌة السلوكٌة العوامل

الرصافة بؽداد صحة دائرة فً تطبٌقٌة دراسة:  الحكومٌة
2005بؽدادعالً دبلوم

عماره هادي شاكر رٌاض
 تطبٌقٌة دراسة:  االدوٌة الى الحاجة تقدٌر فً واهمٌتها البٌانات قاعدة

االشرؾ النجؾ صحة دائرة فً
2005بؽدادعالً دبلوم

هادي كاظم اسماعٌل
 فً مٌدانٌة دراسة:  الصٌدالنً والتسوٌق الصحً التروٌج بٌن العالقة

الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لتسوٌق العامة الشركة
2005بؽدادعالً دبلوم

2005بؽدادعالً دبلومتحلٌلٌة دراسة:  العراق فً العامة الصحٌة الخدمات تموٌل اشكالالمستوفً صاحب صباح

الحكٌم امٌن احمد فائزة

 دراسة:  للتلقٌحات الوطنٌة الحمالت عمل فرق ادارة فاعلٌة

 دائرة فً تطبٌقٌة دراسة:  فٌها المشاركٌن بعض الراء استطالعٌة

الكرخ قطاع/  الكرخ بؽداد صحة

2005بؽدادعالً دبلوم

الخفاجً علً حسن فالح
 مستشفى فً حالة دراسة:  المستشفى بنجاح التكنولوجً التؽٌٌر عالقة

االشرؾ النجؾ بمحافظة التعلٌمً الصدر
2005بؽدادعالً دبلوم

 محمود جاسم محمد

الدهلكً

 دراسة:  التعلٌمً الٌرموك مستشفى فً الطوارئ حوادث ازمات ادارة

حالة
2005بؽدادعالً دبلوم

 جاسم حمزة سرمد

الشمري

 الكونكرٌت مصنع فً حالة دراسة:  الصناعً الشراء مؤثرات تحلٌل

الخفٌؾ

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 فرج زكً اخالص

الجبوري

 دراسة:  الكلً االداء جودة لقٌاس (ISO 9001,Cmm,Tqm) تطبٌقات

الجلدٌة للصناعات العامة الشركة فً حالة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

سلمان حمد قٌس
 مدخل وفق على التنظٌمٌة الفاعلٌة فً واثرها الشاملة المعرفة ادارة

الكهرباء وزارة فً مٌدانٌة دراسة:  الفكري المال راس

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 االمٌر عبد تركً بكر

الحبٌب

 اصحاب مدخل وفق على االستراتٌجً القرار دعم نظام توظٌؾ

المصالح

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

علً العابدٌن زٌن ازهار
 الشركة فً حالة دراسة:  االلكترونٌة التجهٌز سلسلة ومحاكاة تصمٌم

اٌار 1 معمل الصوفٌة للصناعات العامة
2005بؽدادماجستٌر

دهام ابراهٌم الستار عبد
 شركات فً مٌدانٌة دراسة:  المنظمات نجاح فً واثره المنظمً التعلم

العراق فً واالسكان االعمار وزارة
2005بؽدادماجستٌر

ابراهٌم ٌاسٌن طالل االء
 فً حالة دراسة:  االلً االنسان باستخدام خلوي ترتٌب نظام تصمٌم

المٌكانٌكٌة للصناعات العامة نصر شركة فً التحدي ورشة
2005بؽدادماجستٌر

مهدي طه طالب خمائل
 جامعة كلٌات بعض فاعلٌة فً البٌئً والالتاكد التنظٌمً الهٌكل تاثٌر

مٌدانٌة دراسة:  االهلٌة والكلٌات بؽداد
2005بؽدادماجستٌر
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العبٌدي احمد انور حمٌد
 دراسة:  المحلٌة المجتمعات تنمٌة فً الحكومٌة ؼٌر المنظمات دور

كركوك محافظة فً الحكومٌة ؼٌر المنظمات من لعٌنة تحلٌلٌة
2005بؽدادماجستٌر

عبود معتوق محمد
 مٌدانٌة دراسة:  تطوٌرها وافاق البشرٌة الموارد ادارة اداء واقع تقٌٌم

النفط وزارة مركز فً
2005بؽدادماجستٌر

 عبد الحمٌد عبد عباس

العباس

 دراسة:  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التسوٌقً المزٌج استراتٌجٌة دور

البصرة محافظة فً واالهلٌة الحكومٌة المصارؾ من عٌنة فً مٌدانٌة
2006البصرةماجستٌر

 مطر الحسٌن عبد هادي

الالمً

 بعض فً مٌدانٌة دراسة:  المستهلك حقوق حماٌة فً المنظمات دور

العراقٌة المنظمات
2006البصرةماجستٌر

تطبٌقٌة دراسة:  والمخاطرة العائد فً الدولٌة المالٌة االزمة اثرؼانم حنان
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

سموعً فرج رفاء
 التنظٌمً التطوٌر فً واثرهما التنظٌمٌة والمعتقدات العضوي التركٌب

بؽداد فً التعلٌمٌة المستشفٌات فً مٌدانٌة دراسة: 

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 عبد الكرٌم عبد سناء

الحسٌن

 واثرها المعرفة وهندسة المعلومات وتقانة المعرفة مصادر بٌن العالقة

 تطبٌقٌة دراسة:  االفتراضٌة المنظمة استحداث ومتطلبات عناصر فً

العراقٌة الجامعات من لعدد العلمٌة االقسام بعض فً

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 حسٌن هادي عادل

البؽدادي

 قٌمة تحقٌق فً واثرها المعلومات وادارة التنظٌمً التعلم بٌن العالقة

 فً العراقٌة االهلٌة المصارؾ فً مٌدانٌة دراسة:  المنظمة العمال

بؽداد مدٌنة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

جواد حسٌن فردوس
 نظام تصمٌم" العصبونٌة الشبكات باستخدام االستراتٌجً القرار دعم

بؽداد فً العراقٌة الجامعات من عدد فً تطبٌقً دراسة" : مقترح

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الكعبً علً شلٌبة نعمة
 من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  الزبون عالقات ادارة فً المعرفة اثر

بؽداد فً االهلٌة المصارؾ

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الجابً محمد طالب اسالم

 التلوث ازمة ادارة مراحل فً المشعة النفاٌات ادارة متطلبات اثر

 مركز فً تطبٌقٌة دراسة:  العراق فً المنضب بالٌورانٌوم البٌئً

االشعاع من الوقاٌة

2006المستنصرٌةماجستٌر

سعٌد تركً زٌاد
 النفط انتاج جودة كلؾ قٌاس فً P - A - F نموذج استخدام امكانٌة

الشمال نفط شركة فً حالة دراسة:  الخام
2006المستنصرٌةماجستٌر

جرجٌس ناصر ؼانم مٌادة

 التسوٌقٌة االهداؾ بعض تحقٌق فً الصحً التروٌجً المزٌج اثر

 مدٌري من عٌنة الراء مٌدانٌة دراسة:  الصحٌة للمنظمات

بؽداد فً االهلٌة المستشفٌات

2006المستنصرٌةماجستٌر

التمٌمً عباس علً نهضة

 فً واثرها المخرجات وتصمٌم االنتاجٌة الطاقة مؤشرات بٌن العالقة

 للتجهٌزات العامة دٌالى شركة فً حالة دراسة:  العملٌات اداء

الكهربائٌة

2006المستنصرٌةماجستٌر

خوٌن رضٌوي سندس
 القطاع فً تطبٌقٌة دراسة:  التنظٌمً االداء فً التؽٌٌر مجاالت اثر

الصناعً
2006المستنصرٌةماجستٌر

 علً الؽنً عبد سوزان

البٌاتً

 ISO البٌئٌة االدارة نظام ومتطلبات الفعلً الواقع بٌن الفجوة تشخٌص

 البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً حالة دراسة : 2004 : 14001

 -1-  بابل معمل

2006المستنصرٌةماجستٌر

 احمد عماد الدٌن سٌؾ

االمام

 الخدمة تطوٌر فً المصرفٌة العملٌات هندسة اعادة اعتماد متطلبات

 فً المدٌرٌن من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  العراقٌة المصرفٌة

العراقٌة المصارؾ

2006المستنصرٌةماجستٌر
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النجار احمد فاضل شهناز
 فً تطبٌقٌة دراسة:  التنظٌمً التؽٌٌر فً واثره الفكري المال راس

التكنولوجٌة الجامعة
2006المستنصرٌةماجستٌر

علً محمد جواد عالٌة

:  االدارٌة المعلومات نظم استراتٌجٌة فً التنظٌمٌة االزمة ادراك اثر

 الجامعة االهلٌة للكلٌات االدارٌة القٌادات من عٌنة على تطبٌقٌة دراسة

بؽداد فً

2006المستنصرٌةماجستٌر

 سلٌم محمد هدى

السهروردي

 قٌمة زٌادة فً واثره العالقة تسوٌق مفهوم الى استنادا الزبون قٌمة

 المضادات لصناعات العربٌة الشركة فً حالة دراسة:  المنظمة

 -ACAI - (اكاي) ومستلزماتها الحٌوٌة

2006المستنصرٌةماجستٌر

محمود شاكر وفٌقة
 دراسة:  تطوٌره وافاق المؤسسً االستثمار تطبٌق متطلبات

العراقٌة المصارؾ مدٌري من عٌنة الراء استطالعٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

محمد حامد طارق ثائر

:  المصرفٌة الخدمة جودة فً واثره التسوٌقً االستراتٌجً التخطٌط

 مدٌنة فً والرشٌد الرافدٌن مصرفً فروع فً استطالعٌة دراسة

الموصل

2006الموصلماجستٌر

 عبد جمٌل محمد خالد

القادر

 العالقة والعملٌات االنتاج وقرارات البٌئً االستشعار استراتٌجٌات

 محافظة فً الصناعٌة المنظمات من عٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  واالثر

نٌنوى

2006الموصلماجستٌر

 امٌن رشٌد زهٌر اسٌل

التك

 فً التدرٌسٌة الهٌئة العضاء االبداع تعزٌز فً الذاتٌة االدارة دور

الموصل جامعة
2006الموصلماجستٌر

توفٌق حسن بٌان
 المنظمات فً العاملٌن اداء وتطوٌر لتحسٌن الفكري االنموذج استخدام

الرصافة/  بؽداد صحة دائرة فً تطبٌقٌة دراسة:  العراقٌة الصحٌة
2006بؽدادعالً دبلوم

الحمدانً حسن سلٌم خلود
 فً االدارٌة القرارات باتخاذ المدٌر لشخصٌة السلوكٌة االنماط عالقة

تحلٌلٌة دراسة:  الطب مدٌنة دائرة فً الصحٌة المنظمات
2006بؽدادعالً دبلوم

 الزهرة عبد االمٌر عبد

شومان
2006بؽدادعالً دبلومبؽداد فً الخاصة المستشفٌات فً المالٌة االدارة واقع وتحلٌل تشخٌص

الجادر محمد طارق لمى
 دراسة:  العراقٌة الصحٌة المنظمات فً االخالقٌة المدونات بناء

تحلٌلٌة
2006بؽدادعالً دبلوم

عباس زهراو محمد
 عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  االطباء باداء والحوافز الدوافع عالقة

الرصافة/  بؽداد صحة دائرة فً االطباء من
2006بؽدادعالً دبلوم

2006بؽدادعالً دبلوماسالمً بمنظور لالطباء المهنً السلوك اصولحبٌب شالل موفق

شٌال جبر ناصر
 الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  وتطوٌره الفكري المال راس تشخٌص

العراقٌة الصحة وزارة/الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لتسوق العامة
2006بؽدادعالً دبلوم

 جاسم حمٌد هناء

المعموري

 الرصافة/ بؽداد صحة دائرة مستشفٌات فً الطوارئ اقسام ادارة واقع

تحلٌلٌة دراسة:  التطوٌر وافاق
2006بؽدادعالً دبلوم

صالح علً احمد

 مالءمتها ومدى المعرفٌة االنماط من الفكري المال راس محافظ بناء

 بعض مسؤولً من عٌنة الراء اختبارٌة دراسة:  الشركات لحاكمٌة

بؽداد فً المختلط الصناعً القطاع فً الشركات

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الرضا عبد جابر اعتصام

 المالً التحوط ادوات باستعمال الصرؾ اسعار مخاطر ادارة

 الجنسٌة متعددة الشركات من لعدد تحلٌلٌة دراسة:  والتشؽٌلً

كوال وكوكا وانتٌل موتر وتوٌوتا ونوكٌا ماٌكروسفت

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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محمد ناصر خمٌس

 فً مقارنة تشخٌصٌة دراسة:  والتنافسٌة االبداع فً المعرفة ادارة اثر

 لالستشارات الوطنً والمركز الجلدٌة للصناعات العامة الشركة

االداري والتطوٌر

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مراغ رشػ الهادي عبد
 دراسة:  المخاطرة ادارة فً االسهم مؤشرات مستقبلٌات استخدام

العالمً االعمال قطاع فً تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 علً عبد جٌران علً

الخفاجً

 اسواق فً الكفوءة المحفظة وبناء الدولٌة المالٌة االستثمارات تحلٌل

تطبٌقٌة دراسة:  الناشئة االسهم

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 نعمة ٌوسؾ مؤٌد

الساعدي

 ادارة استراتٌجٌات فً واثرهما التنظٌمٌة والذاكرة التنظٌمً التعلم

 المنظمات من عٌنة فً تحلٌلٌة تشخٌصٌة دراسة:  البشرٌة الموارد

الصحٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

عبٌد نعمة حسٌن نؽم

 دراسة:  الدولٌة االعمال نظرٌات ظل فً المباشر االجنبً االستثمار

 فً استضافته امكانٌة الى االشارة مع العربً العالم بلدان على تطبٌقٌة

العراق

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

السراي كاظم محمد جاسم

 االدارة باطار الالتاكد ظل فً الراسمالٌة الموازنة قرارات تحلٌل

 تطبٌقٌة دراسة:  الحقٌقٌة الخٌارات نظرٌة مدخل وفق الدولٌة المالٌة

النفطٌة الصناعه فً

2006بؽدادماجستٌر

محمد ابراهٌم روش
:  محوسب نظام تصمٌم مع المحاكاة باستخدام االنتاجٌة الطاقة تخطٌط

1 بابل معمل/  البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً حالة دراسة
2006بؽدادماجستٌر

 محمود هادي سحر

الدلٌمً

:  وادائها البشرٌة الموارد ادارة عملٌات فً واثرها البٌئٌة العوامل

الطب مدٌنة دائرة مستشفٌات فً تطبٌقٌة دراسة
2006بؽدادماجستٌر

شاكر عبود شذى

 واثرها المنظمة حٌاة ودورة المعرفة ادارة استراتٌجٌات بٌن العالقة

 الشركات من عٌنة فً تحلٌلٌة تشخٌصٌة دراسة:  المنظمً االداء فً

العراقٌة الصناعٌة

2006بؽدادماجستٌر

 عبد الوهاب عبد عزام

الكرٌم

 دراسة : MRPII نظام فً المستخدمة الدفعة حجم تحدٌد اسالٌب اختبار

البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً تطبٌقٌة
2006بؽدادماجستٌر

 الرضا عبد مزهر فتحٌة

القرٌشً

 فً تطبٌقٌة دراسة:  المالٌة السوق وكفاءة االجل طوٌل التموٌل اشكال

المالٌة لالوراق العراق سوق
2006بؽدادماجستٌر

عباس حبٌب نزار
:  التلؾ سرٌعة للمنتجات االمد قرٌب بالطلب التنبؤ اسالٌب اختٌار

ؼرٌب ابً البان مصانع فً حالة دراسة
2006بؽدادماجستٌر

 هاشم حمودي عائشة

العبٌد
2006بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  للبٌئة الشاملة الجودة ادارة تطبٌق متطلبات تقٌٌم

علً اللطٌؾ عبد سوزان
 علمٌة رؤٌة العامة العراقٌة الصحٌة المنظمات فً المالً التخطٌط

واالجراءات للخطوات
2006بؽدادماجستٌر

توماس ستراك سٌتا
 علٌها والحفاظ العلمٌة الكفاءات الستقطاب مقترحة استراتٌجٌة صٌاؼة

التقنً التعلٌم هٌئة فً حالة دراسة: 
2006بؽدادماجستٌر

 عذٌب فدعوس عامر

الالمً

:  التنظٌمٌة الفاعلٌة تحقٌق فً واثره باالهداؾ االدارة مدخل اعتماد

 لصناعة العامة والشركة للمنظومات العامة الشركة فً تحلٌلٌة دراسة

البطارٌات

2006بؽدادماجستٌر

 عباس ابراهٌم عدي

ابراهٌم

 دراسة:  التنظٌمً التكٌؾ استراتٌجٌة اختٌار فً واثره البٌئً التحلٌل

مختلطة مساهمة الؽازٌة للمشروبات بؽداد شركة فً حالة
2006بؽدادماجستٌر

 حنٌن السادة عبد مزهر

العلٌاوي

 دراسة:  االسالمً المنظور وفق االعمال ادارة مبادئ صٌاؼة

استطالعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة
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ناٌؾ كاظم اسعد

 االداء على واثرها الجوهرٌة والمقدرة المعرفة ادارة بٌن العالقة

 شركات من لعٌنة مقارنة تحلٌلٌة استطالعٌة دراسة:  االستراتٌجً

بؽداد مدٌنة فً الصناعة وزارة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

عجام حسن محمد ابراهٌم

:  االستراتٌجً الخٌار فً واثرهما المعرفة وادارة المعلومات تقانة

 العراقٌة المصارؾ مدٌري من عٌنة الراء مقارنة تحلٌلٌة دراسة

والحكومٌة االهلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

هاشم قاسم صبٌحة
 مبادالت عن تطبٌقٌة دراسة:  المخاطرة الدارة المبادالت استخدام

الفائدة اسعار

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 عبود الرزاق عبد زٌنب

الهنداوي

 تحلٌلٌة دراسة:  المدنً السلوك فً االخالقٌة والقٌم التنظٌمٌة اللؽة اثر

القادسٌة جامعة كلٌات من عٌنة فً استطالعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 علً عبد سلمان لمٌاء

الزبٌدي

 حالة دراسة:  التنظٌمٌة المعرفة نقل فً االدارٌة والحرٌة الفلسفة اثر

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة دٌوان فً

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 محسن منصور احمد

الموسوي

 حالة دراسة:  الزبون قٌمة تحسٌن فً الجودة وظٌفة نشر اداة استخدام

الجلدٌة للصناعات العامة الشركة فً
2007المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن كاظم عبد خٌرٌة

القرٌشً

 دراسة:  المنشاة ربحٌة فً واثره البشري المال لراس المالً التقٌٌم

الخاصة المستشفٌات فً االطباء من لعٌنة تطبٌقٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

الطائً عامر شراد رحٌم
 دراسة:  القطرٌة بالمخاطرة عالقتها وتحلٌل السٌاسٌة المخاطرة قٌاس

تطبٌقٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

صالح هادي حسن
 الهٌكلٌة االختالالت تصحٌح فً المباشرة االجنبٌة االستثمارات دور

(مختارة اصالح تجارب) الدولٌة المستجدات ضوء فً
2007المستنصرٌةماجستٌر

 خلٌل طارق زٌاد

الجبوري
2007المستنصرٌةماجستٌرالعاملٌن اداء نقوٌم عملٌة فً واثرها للمدٌرٌن السلوكٌة االنماط

 محٌمٌد موسى سعد

العكٌلً

 االدارة نظام لتدقٌق كمعٌار والتوثٌق التنفٌذ لعملٌة برنامج تصمٌم

 فً الفحص قائمة باستخدام (ISO 14001:2004) للمواصفة وفقا البٌئٌة

الدورة مصفى

2007المستنصرٌةماجستٌر

الوهاب عبد لطفً فادٌة

 الرؤٌا مكونات تحدٌد فً المعرفة ادارة عملٌات استخدام دور

 القٌادات من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  للمنظمة االستراتٌجٌة

والمستنصرٌة بؽداد جامعتً فً االدارٌة

2007المستنصرٌةماجستٌر

ابراهٌم انٌس ازهر

 الوظٌفً االستقرار على واثرها التمرٌضٌة المالكات حقوق بعض

 دائرة مستشفٌات من عٌنة فً حالة دراسة:  االداء مستوى وتحسٌن

الرصافة/  بؽداد صحة

2007بؽدادعالً دبلوم

حسٌن مكً انؽام

:  الكاظمٌة اطفال مستشفى فً التنظٌمً الهٌكل ابعاد لواقع دراسة

 العدوى على السٌطرة لجنة فً العاملٌن من لعٌنة استطالعٌة دراسة

المكتسبة

2007بؽدادعالً دبلوم

 حسٌن جواد اٌناس

العكاٌشً
2007بؽدادعالً دبلومتعلٌمً مستشفى فً حالة دراسة:  االعمال عملٌات هندسة اعادة

علوان خالد بالل
 حالة دراسة:  المرٌض خدمة جودة فً المعرفة ادارة عملٌات تاثٌر

بؽداد/ العام الكرخ مستشفى فً
2007بؽدادعالً دبلوم

الحسٌن عبد حبٌب رواء

 اطار فً الصحٌة المنظمات فً التدرٌب استراتٌجٌة واقع تشخٌص

 المنظمات من عٌنة فً تحلٌلً تشخٌصً بحث التنظٌمً التعلم فلسفة

المثنى محافظة فً الصحٌة

2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومبؽداد محافظة فً الصحٌة المؤسسات من لعٌنة االخالقٌة المعضالتاللطٌؾ عبد طارق زٌاد

٩١
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محمد هللا مد سعد
 حالة دراسة:  الرمادي فً واالطفال النسائٌة لمستشفى االزمات ادارة

المختبر وحدات فً
2007بؽدادعالً دبلوم

البوتانً قازو ٌاقو سمٌرة

 الصحً القطاع فً البشرٌة الموارد ادارة وتطوٌر اصالح استراتٌجٌة

 بؽداد صحة دائرة مستشفٌات من عٌنة فً حالة دراسة:  العام

الرصافة/

2007بؽدادعالً دبلوم

 علً الجبار عبد عماد

ؼناوي

 المفتش مكتب فً حالة دراسة:  التفتٌشً االداء تقوٌم نظام تصمٌم

الصحة وزارة فً العام
2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومتطبٌقٌة دراسة:  الصحً القطاع لتطوٌر انموذجالسعدي طالب فراس

العتابً نده بهار كرٌم
 دراسة:  العامة المستشفٌات فً المدٌر وخصائص مواصفات

الرصافة/  بؽداد صحة دائرة مستشفٌات فً استطالعٌة
2007بؽدادعالً دبلوم

 هادي زكً محمد وفاء

الوتار

 المستشفٌات من عدد فً الطبٌة النفاٌات الدارة شاملة خطة تطوٌر

العراقٌة
2007بؽدادعالً دبلوم

الكتبً مرتضى ٌاسر
 من عٌنة فً حالة دراسة:  العراقً الصحً القطاع فً االبداع ادارة

الكرخ/  بؽداد صحة دائرة مستشفٌات
2007بؽدادعالً دبلوم

 داود الوهاب عبد احمد

ٌحٌى ال

 دراسة:  للمخاطرة المعرضة والقٌمة المحفظً االجنبً االستثمار

اوربا فً الناشئة االسواق فً تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الزهرة عبد نعمة ازهار

ؼنٌم ابو

 التسوٌقً االداء فً واثرهما المعلومات وتكنولوجٌا التسوٌقٌة المعرفة

الجنوبٌة للسمنت العامة الشركة فً حالة دراسة: 

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 سعٌد مرتضى اصفاد

الحدٌثً

 والمستجٌبة الكفوءة التجهٌز سلسلتً انموذجً اداء وتقٌٌم تصمٌم

 العامة الشركة منتجات من لعٌنة حالة دراسة:  المحاكاة باستخدام

النباتٌة الزٌوت لصناعة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الشمري محمد عبد زهرة
 حالة دراسة:  وتطبٌق وحوسبة تصمٌم: المشروع ادارة نضج نموذج

العراق فً واالسكان االعمار وزارة شركات من عٌنة فً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 جثٌر حمود سعدون

الربٌعاوي

 الحرجة الرقابة نقاط وتحدٌد المخاطر تحلٌل نظام تطبٌق امكانٌة

(HACCP) من مجموعة فً دراسٌة حالة الزبون قٌمة فً واثره 

العراقٌة الؽذائٌة الصناعات شركات

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

سلمان عبد جواد ناظم

 فً واثرهما التحوٌلٌة والقٌادة التنظٌمٌة المواطنة سلوك بٌن العالقة

 المصارؾ مدٌري من لعٌنة استطالعٌة دراسة:  المنظمات تفوق

واالهلٌة الحكومٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الشاهٌن مهدي صالح نداء

 المهنٌة والسالمة الصحة اهداؾ لتقٌٌم االهداؾ متعدد انموذج تصمٌم

 العامة الشركة فً حالة دراسة : OHSAS 18001 المواصفة وفق على

الدورة فً الوسط لمصافً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الجادر حامد عادل سهٌر

 فً واثرهما التحالؾ واستراتٌجٌة االستراتٌجً التحلٌل بٌن العالقة

 وزارة شركات من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  المنظمً االداء

واالسكان االعمار

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 سعٌد حمٌد عامر اٌمان

الدهان

 واثره العالمٌة نحو البشرٌة الموارد ادارة لتوجه االستراتٌجً االختٌار

 MTC و Orascom شركتً فً مٌدانٌة دراسة:  التنظٌمٌة الفاعلٌة فً

العالمٌة الخلوٌة لالتصاالت

2007بؽدادماجستٌر

 الجبار عبد طالب براق

الحٌدر

 دائرة فً تطبٌقٌة دراسة:  العمل فرق فاعلٌة فً الوظٌفة تصمٌم اثر

الطب مدٌنة
2007بؽدادماجستٌر
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الطائً صبر ناصر رنا

:  التنظٌمً االلتزام تحقٌق فً واثرها التنظٌمٌة والثقة القٌادٌة االنماط

 الصناعً القطاع شركات فً المدٌرٌن من عٌنة الراء تطبٌقٌة دراسة

المختلط

2007بؽدادماجستٌر

 جابر عكار شالل زٌنب

الجابر

 دراسة:  المتوازنة الدرجات بطاقة باستعمال المنظمة اداء قٌاس

الجنوبٌة المنطقة/  لالسمدة العامة الشركة فً تطبٌقٌة
2007بؽدادماجستٌر

جسام المجٌد عبد سفانة

 سلوك انماط فً المؤثرة والهٌكلٌة السلوكٌة العوامل بعض تحلٌل

 لعٌنة تحلٌلٌة تشخٌصٌة دراسة:  العراق فً المالٌة لالوراق المستثمر

 - 2003) من للمدة المالٌة لالوراق العراق سوق فً المتعاملٌن من

2006)

2007بؽدادماجستٌر

ٌونس رحٌم فراس
 اداء تقوٌم متطلبات تحقٌق فً البشرٌة الموارد معلومات نظام دور

واالقتصاد االدارة كلٌة فً تطبٌقٌة دراسة:  التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء
2007بؽدادماجستٌر

 منحوش محمد ماجد

الربٌعً

:  العاملٌن رضا فً المنظمة-  الشخص ومالءمة المنظمٌة الثقافة تاثٌر

الرافدٌن مصرؾ فً العاملٌن من لعٌنة تحلٌلٌة تشخٌصٌة دراسة
2007بؽدادماجستٌر

 رشٌد اسماعٌل مازن

شاهٌن

 القٌمة خلق فً االعمال ذكاء انظمة من المتحققة المنافع تقٌٌم

 واالثٌر عراقنا لشركتً وتحلٌلٌة تشخٌصٌة دراسة:  للمنظمات

لالتصاالت

2007بؽدادماجستٌر

 بكال اصبع محمد

المسعودي

 التحوٌلٌة القٌادة وسلوكٌات االستراتٌجً االبداع مقدرات بٌن العالقة

 من عٌنة الراء تحلٌلٌة دراسة:  المستدامة التنافسٌة المٌزة فً واثرهما

ببؽداد االهلٌة الكلٌات فً التدرٌسٌٌن

2007بؽدادماجستٌر

 خلؾ عباس مدٌحة

الدلٌمً

 لمنظمات الشرائٌة القرارات فً التسوٌقٌة المعلومات نظام دور

 وزارة شركات مدٌري من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة:  االعمال

بؽداد فً والمعادن الصناعة

2007بؽدادماجستٌر

الزم ٌاسٌن ٌسرا

 المنظمً االداء فً وتاثٌرها البشرٌة الموارد ادارة تطبٌقات

 المشروعات من لعٌنة مٌدانٌة دراسة:  الصؽٌرة للمشروعات

بؽداد محافظة فً الصؽٌرة الصناعٌة

2007بؽدادماجستٌر

 محمد هللا عبد اثٌر

السودانً

 فً استطالعٌة دراسة:  المنتج جودة تحسٌن فً العمل تصمٌم تاثٌر

الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة
2007بؽدادماجستٌر

تركً كاظم جواد امل
 استطالعٌة دراسة:  المستمر التحسٌن فً البشرٌة الهندسة استعماالت

االنارة معمل/  الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً
2007بؽدادماجستٌر

زناد حسٌن جاسم

 الشباكً الهواء لمكٌؾ االنتاجً الخط توازن العادة نظام تصمٌم

 للصناعات العامة الشركة فً حالة دراسة:  الهندسة اعادة باعتماد

(للمكٌفات تموز معمل) الكهربائٌة

2007بؽدادماجستٌر

االحمر الكاظم عبد ساهر

:  العملٌات استراتٌجٌة فً البشرٌة الموارد ادارة استراتٌجٌات تاثٌر

 العامة الشركة فً المدراء من عٌنة الراء استطالعٌة دراسة

الكهربائٌة للصناعات

2007بؽدادماجستٌر

سلمان محسن سعدون

 باسلوب الصناعٌة الشركات اداء لتقوٌم محوسب برنامج تصمٌم

 العامة الشركات فً مٌدانٌة دراسة:  االفتراضٌة المرجعٌة المقارنة

(الجنوبٌة-  الشمالٌة-  العراقٌة) للسمنت

2007بؽدادماجستٌر

التمٌمً محمد موسى وداد

 االبداع باعتماد التقنً االحتضان عملٌة فً االستراتٌجً التؽٌٌر تاثٌر

 الصناعً القطاع منظمات من لعٌنة استطالعٌة دراسة:  التقنً

المختلط العراقً

2007بؽدادماجستٌر
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المفرجً مهدي ربٌع عمر
 دراسة:  القرار صنع فً (GDSS) الجماعً القرار دعم نظم اثر

والتكنولوجٌا العلوم وزارة فً المدٌرٌن من عٌنة الراء استطالعٌة
2007بؽدادماجستٌر

التمٌمً خالد وسام

 واتخاذ صنع فً واثرها المعلومات وتقانة الثقافٌة القٌم بٌن العالقة

 الفنٌة الدائرة فً العاملٌن من عٌنة الراء تشخٌصٌة دراسة:  القرارات

النفط وزارة/ 

2007بؽدادماجستٌر

الوهاب عبد لطفً نادٌة

:  الطلب حسب االنتاج بٌئة فً المحوسب المزجً النموذج تصمٌم

 العامة الشركة فً الشباكٌة الهواء مكٌفات تجمٌع لخط حالة دراسة

تموز معمل-  الكهربائٌة للصناعات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

محمد جاسم نسرٌن
 مجال فً االستراتٌجٌة القرارات وخصائص البٌئً التؽٌر تاثٌر

النفط وزارة دٌوان فً مٌدانٌة دراسة:  الهٌكلة اعادة عملٌات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

العبادي علً ثامر علً
 الموزونة الدرجات بطاقة باستعمال الزبون عالقات ادارة فاعلٌة تقوٌم

(العراق) زٌن شركة فً حالة دراسة:  استراتٌجً مدخل
2008بؽدادماجستٌر

رحٌمة حتٌتة سلمى
 عٌنة الراء تحلٌلٌة دراسة:  االزمة ادارة فً االستراتٌجٌة الرؤٌة تاثٌر

الوسط مصافً وشركة النفطٌة المنتجات توزٌع شركة مدٌري من
2008بؽدادماجستٌر

 محٌبس علً حسام

الروٌشدي

 دراسة:  المتمٌز االداء لتحقٌق للجودة الدولٌة الجوائز معاٌٌر اعتماد

 جامعة فً العلمٌة االقسام ورؤساء عمداء من عٌنة الراء استطالعٌة

بؽداد

2009بؽدادماجستٌر
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2002البصرةماجستٌرالمستقبل وافاق الواقع الٌمن فً التحوٌلٌة الصناعةعوض ثابت مكرد محمد

2002القادسٌةماجستٌرالعربً االقتصاد وتطور نمو فً التجارة تحرٌر تاثٌركاظم العالً عبد ثامر

علً ٌونس اٌوب
 االنمائٌة للمشارٌع االقتصادٌة الجدوى لدراسة مقترح لنظام انموذج

النامٌة الدول فً

 دكتوراه

فلسفة
2002المستنصرٌة

 رشٌد ابراهٌم اسماعٌل

مراد

 دراسة:  المهنً الصناعً التعلٌم فً الكلفة وفاعلٌة اداء كفاءة تقٌٌم

الموصل فً الصناعٌة الجزٌرة اعدادٌة حالة

 دكتوراه

فلسفة
2002الموصل

 سلمان داود هزاع

الؽرٌري

 على وانعكاساتها الصهٌونً الكٌان مع التركٌة التجارٌة العالقات

م2000 - 1981 للمدة تركٌا مع العربً التجاري التبادل
2002بؽدادماجستٌر

 محمد جاسم نشوان

النعٌمً
2002بؽدادماجستٌراوبك لمنظمة الخام واسعارالنفط انتاج اتجاهات

نعمة فخري سمٌر
 االقتصادٌة االزمات بعض تجاوز فً ودورها الصرؾ اسعار اهمٌة

2001 - 1980 من للمدة دراسٌة حالة-  العراق
2002بؽدادماجستٌر

 القادر عبد بشٌر اٌاد

الجلبً

:  االقتصادٌة والسٌاسة السوق فشل بٌن والبٌئة االقتصادٌة التنمٌة

البٌئة اقتصاد فً دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

مختارة نامٌة بلدان فً الزراعً االداء فً العولمة اثرؼزال ناظم قٌس
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

حسٌن وهٌب احمد
 ظروؾ ظل فً العامة الشهٌد لشركة الكفوءة االنتاج خطط تحدٌد

والالٌقٌن المخاطرة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 محمود شاكر احمد

المعاضٌدي

 وبناء الخطٌة البرمجة اسلوب باستخدام للموارد االمثل التخصٌص

(مختلط قطاع) الخفٌفة الصناعات لشركة االقتصادٌة الجدوى جدول
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌر(2001 - 1989) للمدة العامة المنصور لشركة االداء كفاءة تقوٌمالزوري هللا عبد علً رافد

2003بؽدادماجستٌرالعراق فً الصحٌة التنمٌة على البٌئً التلوث تاثٌركاظم درٌول ساهرة

حسٌن حمد الرزاق عبد
 عربٌة بلدان) االقتصادٌة التنمٌة تموٌل فً الوطنٌة المدخرات مساهمة

(مختارة
2003بؽدادماجستٌر

مطشر هاشم اقبال
 االقتصاد من مختارة متؽٌرات فً االقتصادي للحصار التراكمً االثر

(2000 - 1970) للمدة العراقً
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

الؽرٌري فهد ٌاسٌن اٌسر
The Future Of Arab Regional Trade Agreements Upon The 

Bases Of W.T.O

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

عواد جوٌد فاضل
 فً والتكٌٌؾ التموٌل اتجاهات فً واثاره الدولً النقدي النظام تطور

2002 - 1970 للمدة النامٌة البلدان

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

جمعه احمد شهاب رائد
 خالل العراق فً الثابت المال راس تكوٌن فً المالٌة السٌاسة دور

(1998 - 1980) المدة
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 احمد الكرٌم عبد نهاد

العبٌدي

 لتجربتً اشارة مع العربً المصرفً الواقع ظل فً الشاملة الصٌرفة

واالردن مصر

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عبد الجبار عبد سمٌر

المجٌد

 دراسة:  الخطٌة البرمجة اسلوب باستخدام الصناعً االنتاج تخطٌط

العامة النعمان شركة فً تطبٌقٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

مختارة نامٌة دول فً الفقر على الكلً االقتصاد سٌاسات اثرالمجٌد عبد فتحً احمد
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

الزٌدان احمد سالم ضحى
 اشارة-  العراق فً الحرة المناطق فً الصناعٌة المشارٌع تقٌٌم

نٌنوى محافظة فً الحرة المنطقة الى خاصة
2004الموصلماجستٌر

ابراهٌم ادٌب ابراهٌم
 نامٌة لدول االقتصادٌة التنمٌة فً واثرها الهٌكلً التكٌٌؾ برامج

مختارة
2004الموصلماجستٌر
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ؼفور معروؾ نرمٌن
 فً الخارجٌة الحسابات اوضاع على واثرها مقابل دون التحوٌالت

دراسٌة حالة المصري المدفوعات مٌزان-  المتلقٌة البلدان

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الحكومً واالقتراض المركزي البنكسعٌد هادي عفراء
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌراالقتصادٌة واثارها الخارج الى الٌمنٌة العمالة هجرةالعزٌر صالح علً رٌاض

 ابراهٌم اسماعٌل احمد

المشهدانً

 االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات):  الضرٌبً النظام هٌكل على العولمة اثر

دراسٌة حالة (ومصر
2004بؽدادماجستٌر

 شوقً محمد صفوان

البكري

 للمدة البطارٌات لصناعة العامة للشركة المالً-  االقتصادي التقٌٌم

(1992 - 2002)
2004بؽدادماجستٌر

 خضر ٌحٌى عباس

المندالوي

 للمدة العراق فً المحلً االستثمار تشجٌع فً النقدٌة السٌاسة امكانات

(2003 - 1980)
2004بؽدادماجستٌر

 عبد هانً الجبار عبد

الجبار
2004بؽدادماجستٌرالمؽربٌة المملكة فً االقتصادي التصحٌح برامج اثار تقوٌم

الساكنً فاضل عباس لؤي
 اقتصادٌات على وانعكاساتها الصناعٌة الدول فً الطاقة ضرائب

للنفط والمصدرة المنتجة النامٌة الدول
2004بؽدادماجستٌر

 فاضل امٌن محمد

المفرجً

-  قطر دولة العربٌة المالٌة االسواق تطوٌر فً المصرفً الجهاز دور

دراسٌة حالة
2004بؽدادماجستٌر

 كشكول سالم هشام

الربٌعً

 بلدان الى خاصة اشارة مع المستدامة التنمٌة فً السكانً العامل اثر

االسكوا
2004بؽدادماجستٌر

لطٌؾ الرحمن عبد احمد
 االقتصادات على وانعكاساتها المعاصرة الدولٌة االقتصادٌة االتجاهات

العربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

مصلح جبار اسامة
 عربٌة اقطار فً االسهم واسعار التجارٌة المصارؾ ودائع تطور

تحلٌلٌة دراسة:  مختارة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

على اللطٌؾ عبد جلٌلة
 اشارة مع النامٌة البلدان فً المباشر االجنبً االستثمار تفعٌل امكانات

للعراق خاصة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

مناع ٌحٌى علً صادق
 فً وتاثٌرها اوبك منظمة خارج الخام للنفط والمصدرة المنتجة الدول

الدولٌة النفط سوق

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 شنجار جابر الكرٌم عبد

ورد

 التركٌز مع االقتصادٌتٌن والتملك االندماج لظاهرتً تحلٌلٌة دراسة

المصرفً القطاع على

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الحٌانً ندا عباس نعمان
 العربٌة االقتصادٌة التنمٌة تموٌل فً االجنبٌة المالٌة الموارد فاعلٌة

(2000 - 1980) للمدة
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

العولمة ظل فً للدولة االقتصادي الدورمجٌد ادرٌس هالل
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

المنشد خلؾ جبر وحٌدة
 االداء تقٌٌم فً دراسة:  العربٌة البلدان فً المصارؾ خصخصة

المصرفً

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسن شمران قحطان

القٌسً
2005المستنصرٌةماجستٌرللعراق خاصة اشارة مع التضخم معالجة فً النقدٌة السٌاسة تفعٌل

الدلٌمً عبد حماد اٌاد
 مع االقتصادٌة المتؽٌرات بعض على الصرؾ سعر تخفٌض اثر

مختارة بلدان فً االموال رؤوس انتقال على التركٌز
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالعولمة ظل فً تحقٌقه وافاق العربً الؽذائً االمنعبود قحطان خالد

 الحسٌن عبد حمود رعد

توٌج
2005المستنصرٌةماجستٌرالتنمٌة تموٌل فً واثرها العراقً المصرفً النشاط فً التخصٌصٌة
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محمد المحسن عبد سهٌر
 مع البشري للعنصر االقتصادي االداء فً المؤثرة النوعٌة المتؽٌرات

العراق حالة على التركٌز
2005المستنصرٌةماجستٌر

 جمعة عبٌد الرحمن عبد

الكبٌسً

 الزجاج لصناعة العامة الشركة فً المثلى االنتاج خطط تحدٌد

 نموذج باستخدام والالٌقٌن المخاطرة ظروؾ ظل فً والسٌرامٌك

الموتاد

2005المستنصرٌةماجستٌر

القرٌشً عبد حاتم علً
 للعراق اشارة مع النامٌة االقطار فً النقدٌة السٌاسة ادوات تفعٌل

2001 - 1990 للمدة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 عٌدان خلٌل عماد

الشجٌري
2005المستنصرٌةماجستٌراالسالمٌة االستخالؾ نظرٌة ضوء فً االقتصادٌة واهمٌتها البٌئة

علً حسٌن فراس
 بلدان) النامٌة البلدان فً الصرؾ اسعار تدهور السباب تحلٌلٌة دراسة

(مختارة عربٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

مٌخا توما لهٌب
 العربٌة التجارب ضوء فً العراق فً االجنبً االستثمار مستقبل

المعاصرة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 جبل عبود عودة محمد

الزبٌدي

 خاصة اشارة مع مختارة لدول الواردات احالل ستراتٌجٌة تقوٌم

(1990 - 1975) المدة خالل للعراق
2005المستنصرٌةماجستٌر

 رشٌد كامل مصطفى

النعٌمً

 واالجراءات المصرفً بالجهاز وعالقتها االموال ؼسٌل ظاهرة

لمكافحتها الدولٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

الخفاجً مجٌد عزٌز ناهدة
 التنمٌة على وانعكاساتها العراق فً الخارجٌة الدٌون توظٌؾ اتجاهات

(2000 - 1980) للمدة االقتصادٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن حسن هندرٌن

فارس

 المصرفً للجهاز التموٌلً النشاط تفعٌل فً االٌجاري االئتمان اهمٌة

العراقً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 الواحد عبد هللا عبد

مصلح

 -1961 للمدة للحبوب العالمٌة االسعار فً لالزمات االقتصادٌة االثار

 2002

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 اٌوب الدٌن فخر اوس

الجوٌجاتً
مختارة نامٌة لبلدان االقتصادي النمو على ومالٌة نقدٌة متؽٌرات اثر

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 هللا دخل مسلم اكرم

الشواوره

:  االردن فً البشرٌة التنمٌة فً واثرهما والخاص الحكومً االنفاق

2002 - 1970 للمدة اقتصادٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الطائً نجم عدنان رفاه
:  االردنً االقتصاد فً االقراض ومؤسسات الخاصة المصارؾ دور

2001 - 1990 للمدة تحلٌلٌة دراسة
2005الموصلماجستٌر

 مهدي وجٌه عالء

النعمة

 محافظة) العراق فً الزراعً القطاع تنمٌة فً التقنً التقدم دور

(انموذجا نٌنوى
2005الموصلماجستٌر

 صالح ٌحٌى لورنس

الكبٌسً
النامٌة الدول فً االقتصادٌة العولمة ظل فً المستدامة البشرٌة التنمٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الزعبً علً خلؾ ولٌد
 للمدة االردن فً العامة الموازنة على الخاص النشاط نحو التحول اثر

(1980 - 2001)
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 لجالج زوٌر صادق

السعٌدي

 الهٌكلٌة التحوالت تحقٌق فً الخارجٌة القروض تدفق تاثٌر

(2002 - 1990) للمدة االسكوا دول بعض القتصادات
2005بؽدادماجستٌر

ابوناٌلة علً حسن ازهار
 دراسة:  المعالجة وسبل المخاطر تحدٌات بٌن المصرفً االئتمان

العراق فً الخاصة التجارٌة للمصارؾ تحلٌلٌة
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن سعٌد عٌادة
The World Economic Contemporary Variable And Its 

Impacts On The Arab Economies
2005بؽدادماجستٌر
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 عباس خضٌر زهرة

العبٌدي

 دراسة:  ومواردها العامة الموازنة استخدامات تبوٌب اسس تحلٌل

 مركز-  العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة موازنة على تطبٌقٌة

الوزارة

2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالصٌنً االقتصاد فً ودوره المباشر االجنبً االستثمارصالح محمد قتٌبة

الوزنً كاظم عٌسى عادل
 الى االشارة مع مختارة اسٌوٌة بلدان فً المباشر االجنبً االستثمار

العراق فً المتاحة الفرص
2005كربالءماجستٌر

اٌران فً االقتصادي االصالح سٌاسات وتقٌٌم تحلٌلمحمد جاسم احمد
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

البطاط سعد فاضل منتظر
 المستقبلٌة وافاقها العربٌة الدول فً المستدامة التنمٌة واقع دراسة

2003 - 1994 للمدة

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

2005 - 1980 للمدة العراق فً الفقر اتجاهات وقٌاس تحلٌلجودة هالل ندوة
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

الساعدي فالح هاشم سامً
 التعاون مجلس دول فً ومحدداته المباشر االجنبً االستثمار واقع

2003 - 1990 الخلٌجً
2006البصرةماجستٌر

 مسلم شاكر حمدٌة

االٌدامً

 التخطٌط نظام من التحول اقتصادات فً الهٌكلٌة التؽٌرات اتجاهات

(2004 - 1990) للمدة السوق اقتصاد نظام الى المركزي

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 علوان حاتم ؼفران

الجبوري

-  المكانٌة التنمٌة فً واثره واالستثمار االستقطاب بٌن االرتباط تحلٌل

- دراسٌة حالة العراق

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 احمد حمدي احمد

الحسٌنً

 دراسة:  االستثمار تشجٌع فً المالٌة لالوراق العراق سوق دور

تحلٌلٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 سلمان حسٌب بثٌنة

الشرٌفً
2006المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً الزراعٌة التنمٌة فً وتاثٌره المائً االمن

سلطان علً حسٌن
:  الدخول توزٌع فً التفاوت حدة من التقلٌل فً المالٌة السٌاسة دور

1999 - 1990 للمدة والٌمن االردن فً تطبٌقٌة دراسة
2006المستنصرٌةماجستٌر

عودة جبار سوسن
 فً) االقتصادي االصالح برامج ظل فً التحوٌلٌة الصناعة واقع

(مختارة عربٌة اقطار
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006الموصلماجستٌراالسالمً واالقتصاد الوضعً االقتصاد بٌن المشارٌع جدوى تحلٌلحمادي فاضل مصطفى

مهدي الكرٌم عبد سالم
 والنظام الوضعً االقتصادي النظام فً العام االقتصادي التوازن

االسالمً االقتصادي

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

القاضً وهبً طارق عمر
 المهام بٌن النامٌة االقتصادات فً االقتصادي االصالح سٌاسات

العراق لحالة اشارة مع والتحوالت

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

سماقةٌى حمد انور اٌوب
 لحالة خاصة اشارة مع المستدامة والتنمٌة البٌئة بٌن العالقة تحلٌل

اربٌل محافظة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌروالبٌئة المستدامة التنمٌة بٌن المتبادلة العالقةالعمرانً خلٌفة بشٌر فرح

 الرحمن عبد عزٌز ماهر

الحبٌب

 عربٌة لبلدان االقتصادٌة بالتنمٌة التعلٌم قطاع فً االستثمار عالقة

(2001 - 1985) للمدة مختارة
2006بؽدادماجستٌر

 ابو عزٌز سلطان مازن

صٌبع

 تحلٌلٌة دراسة:  العراق فً الكلً الطلب لتلبٌة الكهربائٌة الطاقة انتاج

(1999 - 1970) للمدة
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

العربً الوطن فً الرقمٌة والفجوة الرقمً االقتصادالنجار هاشم باقر اخالص
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة
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ٌونس حسٌن عدنان
 سٌاسات ظل فً مختاره عربٌة بلدان فً واثاره الخارجً التموٌل

االقتصادي االصالح

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 شوكت بجاي عفٌفة

الالمً

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

علً حسٌن قاسم نبٌل
 السلع تجارة على وانعكاساتها الكبرى العربٌة الحرة التجارة منطقة

البٌنٌة العربٌة الزراعٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 دنبوس كامل محمد

الدلٌمً

 االقتصادٌة المتؽٌرات بعض على الخارج فً العاملٌن تحوٌالت تاثٌر

مختارة عربٌة دول-  الكلٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

السعدي قاسم زكً رؼد
 الهٌكلٌة التؽٌرات فً المباشر االجنبً واالستثمار الخصخصة تاثٌر

2003 - 1985 للمدة والمؽربً المصري لالقتصادٌن القطاعٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 سعدون احمد ازاد

الدوسكً

 الدول من لمجموعة االقتصادي التطور فً الخاص القطاع دور

 2004 - 1970 من للمدة العراقٌة للتجربة خاصة اشارة مع النامٌة

وقٌاس تحلٌل

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 مناحً محمد افتخار

الرفٌعً

 اشارة مع علٌها السٌطرة فً النقدٌة السٌاسة وفاعلٌة العامة السٌولة

للعراق تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 ؼٌدان كامل جلٌل

الجبوري

 الوطن فً الؽذائٌة الفجوة على االقتصادي االصالح برامج اثر قٌاس

دراسٌة حالة االردن مصر،:  العربً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 حاجم عاشور لٌلى

الخزرجً

 االصالح برامج ظل فً العربٌة للصادرات التنافسٌة القدرة

مختارة عربٌة دول-  االقتصادي

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حسٌن ٌونس منى
 فً) النقدي التوازن تحقٌق فً ودوره بالتضخم الصرؾ سعر عالقة

2004 - 1990 للمدة (العراق

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 ٌاسٌن منسً اسماء

النعٌمً

 المتؽٌرات ظل فً (OPEC) للبترول المصدرة االقطار منظمة

للعراق اشارة مع الدولٌة االقتصادٌة
2007بؽدادماجستٌر

حسون كاظم اٌاد
 خاصة اشارة مع مختارة عربٌة لبلدان الخارجٌة المدٌونٌة مشكلة

(2004 - 1985) للمدة للعراق
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌردراسٌة حالة مصر العام االقتراض لسٌاسة المحددة العوامل تحلٌلالعواد تركً محمد باسم

محمد احمد حسٌن حٌدر
 حالة مصر) المالٌة االوراق سوق اداء فً المؤثرة العوامل تحلٌل

2005 - 1991 للمدة (دراسٌة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌر(مصر تجربة) النامٌة البلدان على واثره المباشر االجنبً االستثمارمحمد عباس نهاد

 حاجم عاشور بشرى

الخزرجً
االقتصادي االصالح وتحدٌات المالٌة االزمات بٌن النامٌة االقتصادات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

دهش جواد فاضل
 فً العالمٌة التجارة منظمة الى العراق النضمام المحتملة االثار

الزراعً القطاع

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

مصطفى الباقً عبد حنان
 للمدة العراقٌة للسمنت العامة للشركة االقتصادي االداء كفاءة تقٌٌم

(1996 - 2005)
2008بؽدادماجستٌر

 ادرٌس هالل ٌاسمٌن

الحٌالً

 للمدة الكلً االقتصاد متؽٌرات بعض مع االستثماراالجنبً عالقة

انموذج ومصر تركٌا (2005 - 1995)
2008بؽدادماجستٌر

 رزج حسن مهدي قٌس

البٌاتً

 الؽذائٌة واالزمة الداخلٌة التحدٌات بٌن العراق فً الؽذائً االمن

العالمٌة
2009القادسٌةماجستٌر

دراسٌة حالة مصر-  االقتصادي االصالح فً ودورها المالٌة السٌاسةسلمان داود هزاع
 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد
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المناسبة الخطٌة النماذج اختٌار فً الحصٌنة المعاٌٌرحسن حسٌب صباح
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الدوري نامق ناجً فٌصل
 لهٌكل تحلٌلٌة دراسة:  الخطٌة النماذج معالم لتقدٌر البٌانات تحوٌل

المتشعبة االخطاء

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

المحاكاة باستخدام للفشل وٌبل انموذج تقدٌر طرائق مقارنةالبٌاتً عبود نجم حسام
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

2002بؽدادماجستٌرعملً تطبٌق مع ظاهرٌا المرتبط ؼٌر االنحدار فً الخطا مركباتجواد الحمٌد عبد فاطمة

حسٌن ناصر علً
 ؼٌر التجارب تصامٌم لبعض التؽاٌر تحلٌل فً احصائٌة دراسة

المتزنة الكاملة
2002بؽدادماجستٌر

الجواد جواد باقر لمٌعة
 بالتحوٌالت الطٌفً والؽالؾ االعتٌادٌة الطرائق بٌن الدمج

المثلى والنافذة القطع باعتماد لالستقرارٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

علوان سعدون اسراء
 الالمعلمٌة االنحدار دالة لتقدٌر LLS و SIMEX طرٌقتً بٌن مقارنة

المحاكاة باستخدام
2003بؽدادماجستٌر

 شفٌق مصطفى بلسم

النائب
2003بؽدادماجستٌرعملً تطبٌق مع الطبٌعً لوؼارتٌم لتوزٌع المعولٌة دالة تقدٌر

تٌم محمود جبرٌل منال
 العاملٌه للتجربة االستجابة سطح طرٌقة مع Taguchi طرٌقة مقارنة

المحاكاة باستخدام الجزئٌة
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالسكانٌة النماذج باستخدام العراق فً الداخلٌة الهجرة تقدٌراتالزبٌدي حمدي ولٌد هالة

المحاكاة امثلٌة فً التباٌن تقلٌص جوانب بعضعتاب رمضان محمد
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 جاسم محمد اسامة

القصاب

 االنحدار انموذج معالمات تقدٌر فً واالسً بٌتا توزٌعً استخدام

الخطً

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 حسون لؤي باسمة

الساعدي

 باستخدام المناورة الجوٌة االهداؾ مدى لتقدٌر مختلفة تقنٌات مقارنة

المحاكاة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الالمعلمً االنحدار منحنى لتقدٌر اخرى طرائق مع بٌز اسالٌب مقارنةٌوسؾ خمو ٌوسؾ خلود
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ابراهٌم الحافظ عبد علً

الشٌخلً

 Fasman - Chou طرائق باستخدام للبروتٌنات الثانوي التركٌب تنبؤ

االصطناعٌة العصبٌة والشبكات والتماثل

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرالعراق فً النخٌل عدد لتقدٌر معاٌنة افضلالراوي مالك سعٌد حنان

القادر عبد ٌاوز زٌنة
 مع الرئٌسة المركبات عدد تحدٌد فً المستخدمة االسالٌب مقارنة

تطبٌقً جانب
2004بؽدادماجستٌر

 الرسول عبد هشام علً

السعدي

 المخزنٌة للمواد االنتظار فترة خالل للطلب االحتمالً التوزٌع اٌجاد

الؽاز تعبئة شركة فً
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرمعالم بثالثة للفشل وٌبل انموذج معالم تقدٌر طرائق مقارنةالهاللً عبد صدام فراس

 الحسٌن عبد فرج صباح

الربٌعً

 الالخطٌة االنحدار نماذج لبعض الخطً التقرٌب وتحسٌن تقٌٌم

الحركٌة الكٌمٌاء فً المستخدمة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الراوي ؼالب اسماء
 تطبٌقات فً الصوري للتحلٌل المتؽٌرات متعدد اسالٌب بعض استخدام

الحٌاة علوم

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 هاٌك انترانٌك انكٌن

ٌاؼوبٌان
الالخطٌة النماذج بعض فً الشاذة القٌم وتقدٌر استكشاؾ

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 خلؾ رحٌم طه عدي

العنبكً

 الهواء ملوثات بعض تراكٌز احتساب فً الرٌاضٌة النماذج استخدام

بؽداد فً

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الجٌشانٌة الزمنٌة السالسل تحلٌل جوانب بعضمحمد جاسم نشات
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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 جاسم حسن نعمه

الجبوري

 قصورالمالئمة اختبارات بعض حصانة عن للتحري المحاكاة استخدام

ARMA لنماذج

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

2005المستنصرٌةماجستٌرالتكٌفٌة Holt - Winter بطرٌقة التنبؤكاظم عواد صادق

صالح مهدي احمد
 التجارب فً (ED50) الوسٌطة المؤثرة للجرعة الحصٌنة التقدٌرات

االستجابة ثنائٌة الحٌاتٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

لالصالح القابلة االنظمة فً الفشل مرات عدد تقدٌر طرائقشاهر فٌصل ثائر
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

محمود محمد سمٌر اسٌل
 على وتطبٌقها الزمنٌة السالسل وتنبؤ تحلٌل طرائق بٌن مقارنة

بؽداد كهرباء لتوزٌع العامة الشركة مبٌعات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 كوركٌس منصور حازم

عربو

 االنحدار انموذج معلمات تقدٌر فً التجرٌبً بٌز اسلوب استخدام

الخطً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

علً حسٌن محمد سجى
 القٌاسات تصامٌم لبعض والالمعلمٌة المعلمٌة الطرائق بعض مقارنة

المكررة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 محسن محمود عبٌد

الزوبعً

 المختلطة الزمنٌة السالسل لنماذج المالءمة مدى وفحص تشخٌص

الدنٌا الرتب ذات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

شرٌم علً هللا هبة ماجد
 عملً تطبٌق مع البقاء لدالة الحصٌنة التقدٌر لطرق مقارنة دراسة

الٌمن فً الدم سرطان مرضى على

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

االحتمالٌة الكثافة دوال لتقدٌر الالمعلمٌة المقدرات مقارنةحمود ٌوسؾ مناؾ
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الهاشمً علً سعدي سما
 1987 للفترة نٌنوى لمحافظة الرضع االطفال لوفٌات احصائٌة دراسة

 -2004
2005بؽدادماجستٌر

العزاوي احمد ذٌاب احمد

 والطرائق اللوجستك انحدار انموذج تقدٌر طرائق بعض بٌن المقارنة

 اسلوب باستخدام الثنائٌة االستجابة ذات الحٌاتٌة للتجارب الحصٌنة

المحاكاة

2005بؽدادماجستٌر

 رشٌد الرزاق عبد حسام

البكري
2005بؽدادماجستٌرالمنشقة-  المنشقة القطع لتصمٌم المتؽٌرات متعدد التباٌن تحلٌل

الحمٌداوي عاٌد علً نادٌة
 (2022 - 1997) للفترة البصرة لمحافظة السكانٌة االسقاطات

العراق فً 1997 لسنة العام التعداد نتائج باستخدام
2005بؽدادماجستٌر

رودٌن مٌة ولٌد
 االحتمالٌة التوزٌعات لبعض التقارب لتشخٌص خبٌرة منظومة بناء

المتقطعه
2005بؽدادماجستٌر

الربٌعً ؼافل طاهر منى
 الطب كلٌتً فً مٌدانٌة دراسة:  العاملة القوى لتخطٌط نموذج

البصرة جامعة-  واالقتصاد واالدارة
2006البصرةماجستٌر

 ناصر عباس جنان

العبٌدي

 المتحرك الموزون االسً المعدل لوحة الستخدام مقارنة دراسة

(EWMA) السرٌعة االولٌة االستجابة لوحة مع الحدود ثابتة ؼٌر (FIR- 

 EWMA) والبالس اللوجستً للتوزٌع

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

المتحركة الصور تحلٌل فً الخطٌة النماذج بعض استخداماحمد عبد طه هٌفاء
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

عملً تطبٌق مع التصنٌؾ عملٌات فً العنقودي التحلٌل استخدامالشٌخ حسنٌن سٌد وفاء
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 حمودي صادق امال

الموسوي
2006المستنصرٌةماجستٌرالمعولٌة لتقدٌر العظمى والقٌمة المتوسط استخدام مقارنة

2006المستنصرٌةماجستٌرفرنسا لدولة الحٌاة جداول وبناء الوفٌات بمعدالت التنبؤفتاح فاضل احمد
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الصفار محمد صالح رواء
 االول النوع من المراقبة لبٌانات الفشل الوقات التنبؤ حدود تقدٌر

وٌبل لتوزٌع
2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمد علً حسٌن طه

الشٌباوي
2006المستنصرٌةماجستٌربالقوى التحوٌل باستخدام اللوجستك لمنحنى التحلٌل كفاءة تعظٌم

صالح هادي عائدة
 فً للفرد الصحةالنفسٌة على المؤثرة للعوامل احصائٌة دراسة

مٌدانٌة دراسة:  المستنصرٌة الجامعة
2006المستنصرٌةماجستٌر

ماهود الرضا عبد عالء
 العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  للصٌانة المثلى المدة تقدٌر

الكهربائٌة للصناعات
2006المستنصرٌةماجستٌر

 عبد الدٌن سٌؾ علً

الحافظ
2006المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً السرطان مرض انواع لبعض الزمنٌة السالسل تحلٌل

 هادي حمٌد فاضل

الحسٌنً
2006المستنصرٌةماجستٌرعملً تطبٌق مع (االختزالً) القوٌم االرتباط باستحدام العاملً التحلٌل

المتؽٌرٌن ذات البقاء دالة لتحلٌل الرابطة نظرٌة استخدامداود علً عبد اٌمان
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 كاظم حبٌب محمد

الشاروط
الالمعلمً االنحدار منحنى لتقدٌر Wavelet الصؽٌرة الموجة تحلٌل

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

محمد الحافظ عبد اٌناس
 اسلوب باستخدام بسٌط خطً انحدار لنموذج البٌزي التحلٌل استخدام

المحاكاة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرمؤشراتها بعض وتقدٌر العراق فً الوفٌات بٌانات تقوٌمسعٌد عادل رشا

صالح محمد ستار
 لتوزٌع المعولٌة دالة لتقدٌر اخرى طرائق مع بٌز اسلوب مقارنة

االول النوع من بارٌتو
2006بؽدادماجستٌر

 محمود طارق سحر

الرحٌم
2006بؽدادماجستٌرالرئٌسة المكونات وتحلٌل الذاتً-  االتساق

خوشابا دنخا سهام
 الكاملة ؼٌر القطاعات تصامٌم انشاء فً الوراثٌة الخوارزمٌة توظٌؾ

المتزنة
2006بؽدادماجستٌر

صادق جعفر نازك
 ولمعلمة االخرى المقدرات بعض مع الحصٌن المنوال مقدر مقارنة

الموقع
2006بؽدادماجستٌر

 الرحمن عبد ولٌد هند

الجبوري

 المختلط اللوجستك الثنائً االنموذج معلمات تقدٌر طرائق مقارنة

عملً تطبٌق مع المحاكاة باستخدام
2006بؽدادماجستٌر

ذٌاب سرحان وسام
 التصنٌؾ فً الشجٌري والتصنٌؾ االحصائٌة الطرق بعض استخدام

مالٌا الشركات بافالس والتنبؤ
2006بؽدادماجستٌر

التقدٌر فً التنقٌة استخدام عند موائمة معلمة افضل تواجد حٌز تقلٌصناصر عبد ابتسام
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

حسن هللا عبد هانً
 تلوث عن الناجمة االختبارات مؤشر على واالخفاء االؼراق تاثٌرات

طبٌعً لتوزٌع تخضع عٌنة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

2007المستنصرٌةماجستٌرعملً تطبٌق مع الخطٌة البرمجة فً الضبابٌةالطائً جٌحان علً فاضلة

 عباس مهدي تهانً

الٌاسري

 المعولٌة دالة لتقدٌر اخرى مقدرات مع الحصٌن بٌز مقدرات مقارنة

وٌبل لتوزٌع التقرٌبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

علً المحسن عبد عمر
 التمهٌدٌة الشرائح باستخدام المعممة التجمٌعٌة النماذج مقدرات مقارنة

المعلمً وشبه الالمعلمً االنحدار تحلٌل عند

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

القزاز ناٌؾ نبٌل قتٌبة
 انموذج معالم لتقدٌر اخرى طرائق مع الحصٌن بٌز اسالٌب مقارنة

التامة ؼٌر البٌانات حالة فً المتعدد الخطً االنحدار

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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البدرانً علً محمد لمٌاء
 الرتبة من المختلط االنموذج معلمات تقدٌر طرائق بعض مقارنة

المحاكاة باستخدام االولى

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الضبابً لالنحدار الحصٌنة التقدٌراتمحمد جاسم محمد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

منى وهٌب مكً وسن
 االناث من العراق سكان السقاط لٌسالي مصفوفة انموذج استخدام

2047 - 1997 للفترة النمو اتجاهات ودراسة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌرARIMA نماذج فً الكسري التكامل اختباراتكاطع حنش احالم

السهٌل شاكر محمود اسٌل
 - 1997) للفترة نٌنوى محافظة فً العاملة والقوى السكان اسقاطات

1997 عام للسكان العام التعداد حسب (2027
2007بؽدادماجستٌر

وادي سردار اوات
 المعلمتٌن ذي كاما توزٌع معولٌة ودالة معلمات تقدٌر طرائق مقارنة

المحاكاة باستخدام المفقودة البٌانات حالة فً
2007بؽدادماجستٌر

الزم حسن جاسم
 ؼٌر بواسون لعملٌات الشدة دالة معلمات تقدٌر طرائق مقارنة

المتجانسة
2007بؽدادماجستٌر

 فرمان الدٌن برهان خلٌل

السعدي

 لؽاٌة 1996 عام من للمدة العراقً الدٌنار صرؾ سعر تقلبات

 سالسل باستخدام المستقبل فً بسعره والتنبؤ 2005 عام منتصؾ

ماركوؾ

2007بؽدادماجستٌر

 محمد جاسم سالم

الساعدي
2007بؽدادماجستٌروٌبل الباي توزٌع وتكوٌن وٌبل توزٌعً اشتراك

الجمٌلً احمد صباح صبا
 للفشل رٌلً النموذج والمعولٌة المعلمة تقدٌر طرائق بعض مقارنة

المحاكاة باستخدام االول النوع من المراقبة تحت وبٌانات تامة لبٌانات
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرمسبق كتوزٌع كاي مربع بافتراض المفردة البٌزٌة للمعاٌنة انموذج بناءمحمد فرج حمٌد مٌسون

 رحمن علً مٌسون

المندالوي
2007بؽدادماجستٌرالجزئٌة الصؽرى للمربعات الحصٌنة الطرق بعض مقارنة

عبود مجٌد ناظم
 باستخدام الممٌز للتحلٌل والمختلطة والتربٌعٌة الخطٌة النماذج مقارنة

المحاكاة
2007بؽدادماجستٌر

 الرحمن عبد ٌاسمٌن

الجواد محمد

 الالمعلمٌة الطرائق بعض باستخدام الالمعلمً االنحدار دالة تقدٌر

بٌنها للمقارنة عملً تطبٌق مع الرتٌبة
2007بؽدادماجستٌر

اٌلٌا ٌوئٌل ٌوبرت
 ؼٌر انحدار انموذج معلمات لتقدٌر Jacckknife طرٌقة استعمال

عملً تطبٌق مع خطً
2007بؽدادماجستٌر

نور فلحً هاشم فاطمة
 الواحد االتجاه ذو المتؽٌرات المتعدد المتكررة القٌاسات نموذج

الكروي واالختبار
2008البصرةماجستٌر

2008بؽداددكتوراهالعراق فً السكانً النمو بمعدل وعالقتها الصافٌة االمومة دالة تقدٌركاظم عواد ضٌاء

 سعٌد الرضا عبد شروق

السباح

 محافظة فً الخدج االطفال لحٌاة معدل لوجستً انحدار انموذج بناء

كربالء

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد
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الخالد سلٌمان جعفر

 التقلٌدٌة الطرق ظل فً المباشرة ؼٌر الصناعٌة التكالٌؾ تخصٌص

 معمل فً مقارنة دراسة : (ABC) االنشطة اساس على التكلفة وطرٌقة

الموصل فً الوالدٌة االلبسة

2002الموصلماجستٌر

 محمد الجبار عبد افراح

عثمان

 دراسة : (ABC) ال نظام باستخدام التكالٌؾ حسابات نظام تصمٌم

الٌمنٌة (كمران) الوطنٌة والكبرٌت التبػ شركة فً وتطبٌقٌة نظرٌة
2002بؽدادماجستٌر

 الؽنً عبد كاظم فلاير

الشٌخلً

 االنشطة اساس على الكلفة نظام ظل فً الربح-  الحجم-  الكلفة تحلٌل

(ABC) : الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة
2002بؽدادماجستٌر

العراقٌة البٌئة متطلبات مع انسجامها ومدى الدولٌة التدقٌق معاٌٌرالدوري كامل علً عمر
 دكتوراه

فلسفة
2003المستنصرٌة

 عمر احمد هللا عبد

بامشموس
الٌمنٌة الجمهورٌة فً تطبٌقها وامكانٌات الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

ٌاسٌن احمد سناء

 ظل فً المالٌة التقارٌر فً االجتماعٌة االلتزامات عن االفصاح

 فً وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة : (6) رقم العراقٌة المحاسبٌة القاعدة

الوسط مصافً شركة

2003بؽدادماجستٌر

فرهود برزان صبٌحة

 مصادر لتقٌٌم كوسٌلة النقدي التدفق لقائمة المالً التحلٌل استعمال

 شركة فً تطبٌقٌة دراسة:  االعمال منشات فً واستعماالته النقد

الناصرٌة فً الصوفٌة المنسوجات

2003بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم هللا عبد محمد

العزاوي

 المسؤولٌة لمراكز االداء تقوٌم فً ودوره العمل اوامر تكالٌؾ نظام

(العامة رشد ابن شركة فً بالتطبٌق)
2003بؽدادماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالمالٌة القوائم مستخدمً لتوقعات االستجابة فً الحسابات مراقب دوراحمد القدوس عبد ابراهٌم

 هللا عبد هللا مال علً

السندي
2004الموصلماجستٌرالشمالً الجزٌرة ري لمشروع حكومً محاسبً معلومات نظام تصمٌم

 جواد محمد عزٌز فراس

الشمري
2004الموصلماجستٌرمقترح محاسبً معٌار العراقٌة الحكومٌة الجامعات فً المالً االبالغ

العانً احمد عدنان رشا

 الؼراض فاعلٌتها وزٌادة الموازنات اعداد فً المعٌارٌة التكالٌؾ دور

/  الصوفٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  الرقابة

المٌكانٌكً السجاد معمل

2004بؽدادماجستٌر

ابراهٌم طالل سحر

 تكلفة قٌاس فً (ABC) االنشطة اساس على التكالٌؾ اسلوب استخدام

 الجراحات مستشفى فً وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة:  الصحٌة الخدمة

التخصصٌة

2004بؽدادماجستٌر

 محمد هادي صالح

الخالدي

 التسوٌقٌوة التكالٌؾ وتوزٌع تخصٌص فً (ABC) ال نظام استخدام

 لتوزٌع العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  التسعٌر قرارات وترشٌد

الوسطى/ النفطٌة المنتجات

2004بؽدادماجستٌر

الجنابً عبد خلؾ عبد

 قرارات فً االنشطة اساس على التكالٌؾ تحدٌد اسلوب تطبٌق اثر

 الشركة فً الجلدٌة االلبسة معمل فً تطبٌقٌة دراسة:  المنتوج تسعٌر

الجلدٌة للصناعات العامة

2004بؽدادماجستٌر

الركابً سلمان خلؾ علً
:  النوعٌة السٌطرة تكالٌؾ تخفٌض فً الداخلٌة الرقابة عناصر اثر

الخفٌفة الصناعات شركة فً مٌدانٌة دراسة
2004بؽدادماجستٌر

البٌاتً وهٌب محمود لٌث
 فً تطبٌقٌة نظرٌة دراسة:  االنشطة اساس على النوعٌة كلؾ تحدٌد

دٌالى/  الكهربائٌة للصناعات العامة القادسٌة شركة
2004بؽدادماجستٌر

 نعمة فاضل محمد

الٌاسري

 دراسة:  عنها واالفصاح الحكومٌة والمساعدات المنح عن المحاسبة

المحمودٌة/  الجاهزة االلبسة انتاج شركة فً وتطبٌقٌة نظرٌة
2004بؽدادماجستٌر
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فرج كامل مشتاق
 دراسة:  التسعٌر قرارات ترشٌد فً الكلفة ادارة تقنٌات استخدام

تموز معمل-  الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة
2004بؽدادماجستٌر

النعٌمً نوري احمد مقداد
 وحل الخطٌة البرمجة باستخدام النادرة الموارد تخصٌص قرار

القٌود نظرٌة باستخدام االختناقات
2004بؽدادماجستٌر

السٌد عبد حسن ناظم
:  المالً االداء فً الجودة تكالٌؾ وتحلٌل قٌاس نتائج واثر عالقة

الؽازٌة للمشروبات بؽداد شركة فً تطبٌقٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 حمٌد الحسٌن عبد حٌدر

المستوفً

 والمعاٌٌر المحاسبة نظرٌة ضوء فً الموحد المحاسبً النظام تقوٌم

والدولٌة العراقٌة المحاسبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

ان عبٌد ناشر لطؾ فضل
 دراسة:  االسالمٌة المصارؾ فً االجتماعٌة المسئولٌة عن المحاسبة

االسالمٌة المصارؾ من عٌنة فً تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 العبد ٌوسؾ توفٌق طارق

هللا

 من عٌنة فً دراسة:  الدخل تمهٌد سلوك فً المؤثرة العوامل

العراق فً االهلٌة المصارؾ
2005البصرةماجستٌر

الشمام حسٌن علً ماهر
 تطبٌقٌة دراسة:  المٌزانٌة خارج لالنشطة المحاسبً واالفصاح القٌاس

واالجنبٌة العربٌة المصارؾ بعض فً

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 مطر جمعة خدٌجة

الزوٌنً
2005المستنصرٌةماجستٌرللدولة العامة الموازنة فً وتاثٌرها الخصخصة

 باقر العباس عبد جنان

الدلٌمً

 دراسة:  الخصخصة لمتطلبات وفقا الموحد المحاسبً النظام تكٌٌؾ

 العامة الفرات شركة) للتحول مرشحة صناعٌة لشركة مختارة

(الكٌماوٌة للصناعات

2005المستنصرٌةماجستٌر

احمد القادر عبد صهباء
 قرارات فً وتاثٌرها العمومٌة المٌزانٌة لتارٌخ الالحقة االحداث

2003و 2002 للمدة مٌدانٌة دراسة:  المالٌة القوائم مستخدمً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 القادر عبد صبحً عادل

الباشا

 االستثمارٌة القرارات التخاذ المقارن المالً التحلٌل استخدام

العراقٌة المصارؾ من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  واالئتمانٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

عبٌد محمد عالء

 باستخدام المنظمة ستراتٌجٌة تقوٌم فً المحاسبٌة المعلومات دور

 االهلٌة المصارؾ من عٌنة فً مٌدانٌة دراسة:  المتوازن االداء بطاقة

العراق فً

2005المستنصرٌةماجستٌر

الوائلً حسٌن عباس علً
:  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً االنشطة اساس على التكالٌؾ تحدٌد دور

1/بابل معمل البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

خضر متً انس
 الؼراض التصمٌم مرحلة خالل المنتج لتصنٌع المستهدفة التكلفة قٌاس

الموصل فً الوالدٌة االلبسة معمل فً حالة دراسة:  التسعٌر
2005الموصلماجستٌر

 ٌوسؾ حسن خالص

الناصر

:  الكلفة عناصر انحرافات وتحلٌل لفحص المالئم المحاسبً االسلوب

الموصل فً الوالدٌة االلبسة معمل فً تطبٌقٌة دراسة
2005الموصلماجستٌر

كٌسو امٌن عامر تمارة
 فً واثرها واالستكشاؾ المسح لتكالٌؾ المحاسبٌة المعالجة طرائق

(الشمال نفط شركة على بالتطبٌق) النفط لصناعة المالٌة القوائم
2005الموصلماجستٌر

 سعٌد المجٌد عبد رشا

النعٌمً

 العامة الهٌئة فً تطبٌقٌة دراسة:  الطبٌة المهن فً الضرٌبً التهرب

للضرائب
2005بؽدادعالً دبلوم

 سلطان الحسٌن عبد منال

القصٌر
2005بؽدادعالً دبلومللضرائب العامة الهٌئة فروع عمل فً الداخلٌة الرقابة نظام تقوٌم

رؤوؾ ابلحد زٌنة
 عمل وتنفٌذ تخطٌط وفاعلٌة كفاءة على التدقٌق فً المخاطر اثر

(ع.ش) القطنٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  المدقق
2005بؽداددكتوراه
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 حطحوط عطا الهام

الموسوي

 تطبٌقً بحث االداري الفساد ظاهرة من الحد فً المالٌة الرقابة دور

العراقٌة الحكومٌة المؤسسات وبعض المالٌة الرقابة دٌوان فً
2005بؽداددكتوراه

 فخري محمد حفصة

السامرائً

 العراقٌة المحاسبٌة القاعدة ظل فً االجتماعٌة المسؤولٌة عن االفصاح

الرافدٌن مصرؾ فً تطبٌقٌة دراسة : (10) رقم
2005بؽداددكتوراه

 هللا عبد صحبت حنان

الكبراتً

 الوحدات اداء تقوٌم فً االستراتٌجٌة الكلفة ادارة معلومات استعمال

الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  االقتصادٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حمٌدي عباس زٌنب
 المتضررة الشركات بعض فً المتبعة المحاسبٌة المعالجات تقوٌم

العامة الشركات من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  الحرب بسبب
2005بؽدادماجستٌر

عبٌد عدنان فداء
 للتطبٌقات مقارنة دراسة:  للمصارؾ المالٌة القوائم فً االفصاح

30 رقم الدولً المعٌار مع العراق فً بها المعمول
2005بؽدادماجستٌر

 اسماعٌل دواي مجبل

الساعدي

 دراسة:  الداخلٌة الرقابة نظام كفاٌة فً واثره االداري االداء كفاٌة

والخدمٌة االنتاجٌة الحكومٌة االقتصادٌة الوحدات من عٌنة فً تطبٌقٌة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالدول من لعٌنة دراسة:  الحكومٌى المحاسبً النظام فً االفصاحالخاقانً راضً مالك مٌثم

 كاظم علً حمٌد مٌعاد

الربٌعً

 المدراء نظر وجهة من المالٌة الرقابة دٌوان هٌئات اداء كفاٌة تقوٌم

الحكومٌة الوحدات فً المالٌٌن
2005بؽدادماجستٌر

راضً حربً نوال
 الكلٌات فً الموازنات اعداد فً الطالب دراسة كلفة قٌاس دور

القادسٌة جامعة كلٌات فً تطبٌقٌة دراسة:  المسائٌة
2005بؽدادماجستٌر

 االحد عبد فرٌد عالء

ٌوسؾ

 الخاضػ الدخل تحدٌد فً االبداعٌة للمحاسبة االخالقً التحدي اثر

العراق فً للضرائب العامة الهٌئة فً تطبٌقٌة دراسة:  للضرٌبة

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

نجم توفٌق بان

 المعاٌٌر ظل فً المستشفٌات فً الداخلً التدقٌق اجهزة فاعلٌة تقوٌم

 المستشفٌات بعض فً استطالعٌة دراسة:  الداخلً للتدقٌق العامة

البصرة محافظة فً الحكومٌة

2006البصرةماجستٌر

الموسوي نجم شهاب خوله
 دراسة:  االستراتٌجٌة الكلؾ الدارة مدخل القٌمة سلسلة تحلٌل اعتماد

الجنوبٌة المنطقة/  االسمدة لصناعة العامة الشركة فً حالة
2006البصرةماجستٌر

 ٌعقوب اسماعٌل ابتهاج

ٌوسؾ
التنافسٌة المٌزة المنظمة اكساب فً كموجود المعرفة دور

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

فرج صبٌح عماد
 المستثمرٌن تفضٌالت تحدٌد فً المحاسبة اهداؾ صٌاؼة تاثٌر

المساهمة الشركات فً المحاسبٌة المعلومات من واالدارة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 عبد محمد شاكر اٌمان

الرضا

 دراسة:  للدولة العامة للموازنة التخطٌط فً الكلفة حسابات دور

الحكومٌة القطاعات احد فً تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

ٌعقوب هللا عبد فٌحاء
 على تطبٌقٌة دراسة:  المؤسسً التحكم فً ودوره الداخلً التدقٌق

الخاصة العراقٌة المصارؾ

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

بشٌر حكمت ٌاسر

 االدارة قرارت ترشٌد على المالٌة النسب باستخدام المالً التحلٌل اثر

 مساهمة الزراعً لالنتاج الثرار شركة فً تطبٌقً بحث:  المالٌة

(20002 الى 2000 من للفترة) بؽداد/  خاصة

؟

 المعهد

 العربً

 للمحاسبٌن

القانونٌٌن

2006

كاظم كرٌم حاتم
 اداء كفاٌة تقوٌم فً االنشطة اساس على المرجعٌة المقارنة دور

الصحٌة الخدمات وحدات
2006بؽدادماجستٌر

الشٌخلً جاسم هاشم رؼد
 دراسة:  التنافسٌة الفجوة تقلٌص فً الشاملة الجودة تكالٌؾ دور

البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً مٌدانٌة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالتدقٌق مخاطر مع التعامل منهجٌة تحدٌد فً الداخلٌة الرقابة دورفرج صبٌح سهاد
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الجنابً فاضل كاظم سهٌر

 الى العام القطاع من التحول عند االجل طوٌل التاجٌر قرارات تحلٌل

 والسكائر للتبوغ العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  الخاص القطاع

(بؽداد معمل)

2006بؽدادماجستٌر

الربٌعً عباس جاسم كرٌم
 المال حماٌة فً ودورها الحكومً المحاسبً للنظام الرقابٌة المعاٌٌر

الدول من لعٌنة دراسة:  العام
2006بؽدادماجستٌر

وناس عاصم خلود
 الموازنات اعداد لتطوٌر الكلفة ادارة نظام فً حدٌثة تقنٌات اعتماد

الصوفٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  التشؽٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

حسن علً اثٌر
 عمل بٌئة فً الكلفة الدارة معلومات تقدٌم فً المحاسبٌة النظم دور

متؽٌرة
2007المستنصرٌةدكتوراه

نبعة ٌوسؾ احسان اشراق
 االدارٌة االسالٌب على وانعكاساته االدارٌٌن للمحاسبٌن االخالقً البعد

مٌدانٌة دراسة:الحدٌثة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 نوري محمد بتول

المهداوي
مقارنة دراسة:  المحاسبة فً السوق اقتصاد الى التحول اثر

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

محمود ابراهٌم بكر
 الفكرٌة الملكٌة عن الدولٌة المحاسبً واالفصاح القٌاس اجراءات

العراقٌة البٌئة فً تطبٌقها امكانٌة ومدى

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 كرم الجبار عبد صادق

الوتار

 التقدٌرات قٌاس موضوعٌة من التحقق فً الخارجً المدقق دور

 ظل فً المستقبلٌة المالٌة المعلومات عن االفصاح وكفاٌة المحاسبٌة

الدولٌة المعاٌٌر

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 كحٌط نوار عباس

الموسوي

 فً وانعكاسهما المستمر والتحسٌن المستهدفة الكلفة تقنٌتً تكامل

االقتصادٌة للوحدات التنافس ستراتٌجٌات

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 عبد الرحمن عبد اشواق

الوهاب

 النظام على وانعكاسه الموازنة-  البرمجة-  التخطٌط نظام فاعلٌة مدى

 والبحث العالً التعلٌم وزارة فً تطبٌقٌة دراسة:  الحكومً المحاسبً

العلمً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 هللا عبد نجم بشرى

المشهدانً

 عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  المساهمة الشركات لحوكمة المقترح االطار

المالً لالوراق العراق سوق فً المدرجة الشركات من

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

المعٌنً عواد سلمان سعد
 انموذج صٌاؼة فً ودورها المحاسبة لنظرٌة االقتصادٌة المداخل

الكلٌة والمحاسبة الجزئٌة المحاسبة بٌن توافقً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عبد الوهاب عبد صباح

الرزاق

 الستراتٌجٌات وتقوٌم تنفٌذ فً ودورها الستراتٌجٌة الكلفة ادارة تقنٌات

 الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  المعاصرة االعمال بٌئة فً الوظٌفٌة

النباتٌه الزٌوت لصناعة العامة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الحلٌم عبد قصً صفوان
 المعاٌٌر على وانعكاساته الدولً المحاسبً المفاهٌمً االطار

وتحلٌل دراسة:  الدولٌة المحاسبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

ابراهٌم زٌد لبنى

 والتقارٌر القوائم فً واالفصاح المحاسبة الحدٌثة التموٌل اسالٌب

 المساهمة الشركات من عٌنة فً وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة:  المالٌة

المالٌة لالوراق العراق سوق فً اسهمها والمتداولة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

محمد نوري امال
 فً تطبٌقها وافاق االلكترونٌة بالتجارة المحاسبٌة المعلومات انعكاس

المالٌة لالوراق العراق سوق
2007بؽدادماجستٌر

عبد الحسٌن عبد دجلة
 مكاتب فً التدقٌق عملٌة جودة رفع فً ودورها الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

العراقٌة التدقٌق
2007بؽدادماجستٌر

 سكر جمعة ذكرى

الواسطً

 نظام فً المفتوحة والسوق المتقدمة الصناعٌة البٌئة تطور اثر

االلٌكترونٌة الصناعات شركة فً تطبٌقٌة دراسة:  المعٌارٌة التكالٌؾ
2007بؽدادماجستٌر
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وٌس خورشٌد محمد ژٌان
 وانظمة الحكومٌة السٌاسات مع البٌئً المحاسبً االبالغ توافق مدى

الوسط مصافً شركة فً وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة:  البٌئٌة االدارة
2007بؽدادماجستٌر

لوسً القره اسد سالم عماد
 شركة فً تطبٌقٌة دراسة:  المالٌة المؤسسات فً االستثمارات محاسبة

الوطنٌة التامٌن
2007بؽدادماجستٌر

محسن جلوب عواطؾ
 نظر وجهة من الخارجً المحاسبً التدقٌق مكاتب اداء كفاٌة تقوٌم

الخاصة االنتاجٌة االقتصادٌة الوحدات فً المالٌة مدراء
2007بؽدادماجستٌر

 حسٌن جهان لٌلى

االركوانً

 دراسة:  البٌئً التلوث ظاهرة من الحد فً الداخلٌة الرقابة دور

البطارٌات لصناعة العامة الشركة فً تطبٌقٌة
2007بؽدادماجستٌر

النعٌمً حسٌن شاكر نادٌة

 المرجعٌة والمقارنة المتوازنة العالمات بطاقة تقنٌتً بٌن التكامل

 دراسة:  االقتصادٌة الوحدات فً الستراتٌجً االداء تقوٌم الؼراض

ودٌالى الوزٌرٌة فً الكهربائٌة الصناعات شركتً فً تطبٌقٌة

2007بؽدادماجستٌر

ٌوسؾ سلٌم نجاة
 برمجة اسلوب باستخدام الجامعة موازنة فً الموارد تخصٌص

بؽداد جامعة فً تطبٌقٌة دراسة:  االهداؾ
2007بؽدادماجستٌر

الزبٌدي صاحب ٌاسر
 المدقق راي على المباشرة ؼٌر الصناعٌة التكالٌؾ تدقٌق اثر

االطارات لصناعة العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  الخارجً
2007بؽدادماجستٌر

 محمد الوهاب عبد بشرى

حسن

 فجوة لتضٌٌق مقترح انموذج-  التدقٌق جودة فً المؤثرة العوامل

المالٌة لالوراق العراق سوق فً والمستثمرٌن المدققٌن بٌن التوقعات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 محمد حسٌن بهاء

الحمدانً
مفاهٌمً اطار-  الشاملة االدارٌة للمحاسبة الحدٌثة االتجاهات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 احمد محمود نوري

الصبٌحً

 المعلومات لنظم المفاهٌمً العرض على االعمال بٌئة متؽٌرات اثر

تحلٌلٌة استطالعٌة دراسة:  المحاسبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

العبٌدي برزان صبٌحة

 االبداعٌة المحاسبة ممارسات تخفٌض فً المؤسسً التحكم دور

 على تطبٌقٌة دراسة:  الوكالة اطراؾ مصالح بٌن التوافق وتحقٌق

 من للمدة بؽداد محافظة فً المختلطة المساهمة الشركات من عٌنة

2001 - 2007

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 ٌاسٌن هللا عبد نضال

المالكً

 دراسة:  االقتصادٌة الوحدة قٌمة تعزٌز فً المحاسبٌة الثقافة اثر تقٌٌم

العراقٌة المصارؾ من عٌنة على مٌدانٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 مخائٌل دلٌل مؤاب

القسوس

:  التنافسٌة الستراتٌجٌات تنفٌذ فً االنشطة اساس على الموازنة اثر

تموز معمل الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة
2009بؽدادماجستٌر

حمد كامل منى

 القواعد وفق التجارٌة المصارؾ فً االستثمارات عن المحاسبة

 فً تطبٌقٌة دراسة:  الدولٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر العراقٌة المحاسبٌة

لالستثمار العراقً االوسط الشرق مصرؾ

2009بؽدادماجستٌر
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 حسٌن محمد ابراهٌم

العبٌدي

 للمدة مختارة عربٌة لدول ومحدداته الحكومً االنفاق اتجاهات

(1980 - 2000)
2003الموصلماجستٌر

العبادي عزٌز ؼازي عمر

 من عٌنة فً بالتطبٌق االسهم اسعار بحركة وعالقتها الرسملة

 للمدة المالٌة لالوراق بؽداد سوق فً المسجلة المساهمة الشركات

(1993 - 2001)

2003الموصلماجستٌر

 هللا عبد رٌاض رؼد

الحسنكو

 تطبٌقٌة دراسة:  العادٌة لالسهم المالٌة المخاطر فً واثره النمو تحلٌل

 قً المسجلة المساهمة الصناعً القطاع شركات من مجموعة فً

(2001 - 1993 للفترة) المالٌة لالوراق بؽداد سوق

2004الموصلماجستٌر

حسن المطلب عبد اٌمان
 من مجموعة فً المال راس اسواق اداء فً النقدٌة السٌاسة تاثٌر

2001 - 1994 للفترة العربٌة الدول
2004الموصلماجستٌر

سلٌمان محمد فتحً
 االقطار فً المباشرة االجنبٌة لالستثمارات الصرؾ سعر خطر ادارة

العربٌة
2004الموصلماجستٌر

المولى ٌوسؾ احمد رواء

 التجارة ومنظمة بازل لجنة لمتطلبات وفقا المال راس كفاٌة تقٌٌم

 من للفترة العربٌة المصارؾ من عٌنة على تطبٌقٌة دراسة:  العالمٌة

1997 - 2001

2004الموصلماجستٌر

 حمدي صالح زهراء

الخٌاط

:  واالثر العالقة-  التشؽٌلً واالداء الشاملة الجودة ادارة متطلبات

نٌنوى محافظة فً االهلٌة المصارؾ من مختارة مجموعة على دراسة
2005الموصلماجستٌر

الٌاس ٌعقوب جالل ماهر

 دراسة:  المصرفٌة االموال توظٌفات عائد فً السٌولة خطر تاثٌر

 - 1994) للمدة العراقٌة التجارٌة المصارؾ من لعٌنة-  تطبٌقٌة

2003)

2005الموصلماجستٌر

خضٌر سامً حال
 من عٌنة فً دراسة:  المال راس بهٌكل وعالقتها السوقٌة المخاطر

بالعراق المساهمة الصناعٌة الشركات
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌراالردن فً االعمال منظمات فً االئتمانٌة القدرة قٌاسنور حسن محمد احمد

 علً هللا عبد سامً محمد

البٌاتً

 - 1980) للمدة مختارة عربٌة بلدان فً للضرائب التموٌلً الدور

2002)
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالعراقٌة المصارؾ فً االنشطة بعض هندسة اعادةٌونس محمد فتحً سجى

 فتاح علً سالم عدي

الطائً

 للمدة مختارة عربٌة بلدان فً التحوٌلٌة للنفقات العامة االتجاهات

(1980 - 2002)
2005الموصلماجستٌر

 تاج الدٌن صالح مٌادة

الدٌن

 والجهاز التشرٌعات خالل من مواجهتها وسبل االموال ؼسٌل عملٌات

المصرفً
2005الموصلماجستٌر

 حازم فهمً محمد عمر

السراج

 العربٌة المال راس اسواق فً االسهم باسعار التنبؤ نماذج تقدٌر

دقتها واختبار
2005الموصلماجستٌر

الشرابً محمد ذنون محمد
 دراسة:  المستدامة التنمٌة باتجاه المباشر االجنبً االستثمار تفعٌل

(2003 - 1987) للمدة تطبٌقٌة نظرٌة
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرعربٌة اقطار فً المباشر االجنبً االستثمار محدداتحمٌد عمر احمد دٌنا

 علٌوي عبد نجم

الكرعاوي

 صندوق وسٌاسات برامج وفق على للدولة الضرٌبٌة السٌاسات تحرٌر

دراسٌة حالة مصر:  الدولً النقد
2005بؽدادعالً دبلوم

 جبار شمخً ضٌاء

الهاشمً

:  العراق فً الدخل ضرٌبة مكلفً لتحاسب الداخلً التدقٌق الٌة تقوٌم

للضرائب العامة الهٌئة فً تطبٌقٌة دراسة
2005بؽدادعالً دبلوم

 مشجل حمٌد عدنان

السوٌطً
2008بؽدادعالً دبلومSIX SIGMA منهج باستخدام الضرٌبً التحاسب عملٌة تحسٌن الٌة
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 علوان مهدي فارس

الربٌعً

 للشركة العالً الضؽط لمحطات الصٌانة اوقات جدولة المعولٌة دراسة

بؽداد كهرباء لتوزٌع العامة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرتفاضلٌة مباراة نموذج حساسٌةارشاكٌان زاوٌن عاٌدة

 حسٌن طالب مشتاق

القٌسً

 العامة الشركة فً الصٌانة مراكز تقٌٌم فً االنتظار صفوؾ استخدام

بؽداد كهرباء لتوزٌع
2002بؽدادماجستٌر

الشٌخلً ناظم عالء اٌفان

 العصبٌة الشبكات باستخدام خطً ال دٌنامٌكً رٌاضً نظام تصمٌم

(NARMAX) شركة فً المبٌعات لنشاط وتنبؤٌة تحلٌلٌة الؼراض 

بؽداد كهرباء

2003بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم خلٌل سمٌرة

الدهلكً

 العامة للشركة الخزٌن على السٌطرة لنظام بٌانات قاعدة تصمٌم

بؽداد كهرباء لتوزٌع
2004بؽدادماجستٌر

 جارهللا بناي عواطؾ

الفرطوسً

 تطبٌق المتذبذبة المجموعات باستخدام القرار صنع عملٌة تطوٌر

بؽداد كهرباء لتوزٌع العامة الشركة فً عملً
2004بؽدادماجستٌر

 محمود عدنان ؼسان

الزبٌدي

 البرمجة اسالٌب مع ومقارنته الجٌنٌة الخوارزمٌات اسالٌب تطبٌق

تطبٌقٌة دراسة:  الضبابٌة الخطٌة
2004بؽدادماجستٌر

 جلوب زؼٌتون ابراهٌم

الدلٌمً

 للحمض االنتقالٌة االحتماالت اٌجاد فً الدٌنامٌكٌة البرمجة استخدام

والجرذان البشر على عملً تطبٌق مع DNA النووي
2005بؽدادماجستٌر

 عباس هاتؾ زٌنب

الركابً

 النووي الحامض تعاقبات على التعرؾ فً ماركوؾ سالسل استخدام

DNA
2005بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرعملً تطبٌق مع ضبابً مخزنً سٌطرة انموذج بناءعلً حسن هللا عبد

 علً حسٌن عالء

االعظمً
2006بؽدادماجستٌرالشكل معلمة تقدٌر طرائق ومقارنة بارٌتو توزٌع خصائص

2006بؽدادماجستٌركهربائٌة قدرة منظومة معولٌة الٌجاد محاكاة انموذج بناءكٌوركٌس اٌشا بروٌن

حسٌن ناصر اسٌل
 المختلط وٌبل لتوزٌع المعولٌة دالة تقدٌر طرائق بعض مقارنة

المحاكاة باستخدام
2007بؽدادماجستٌر

الشبٌبً عطا ولٌد خالد
 فً االصطناعٌة العصبٌة والشبكة التقلٌدٌة الطرائق بعض دراسة

المستقبلٌة التنبؤات
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  بمعلمتٌن االسً للتوزٌع المعولٌة تقدٌراتاالحد عبد ادوار عطاؾ

 الحلٌم عبد تحسٌن مً

العانً

 النموذجً والمتانة االجهاد حالة فً المعولٌة تقدٌر طرائق بٌن مقارنة

ووٌبل بارٌتو
2007بؽدادماجستٌر

علوان عباس احمد
 اسلوب باستخدام االتصاالت مجال فً ماركوؾ سالسل تطبٌق

المحاكاة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالعراق فً النفطٌة المنتجات توزٌع لشبكة خطً رٌاضً نموذج بناءابراهٌم سعد محمد
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القائدي شمو سلٌمان داود
 حمام لمنطقة مٌدانٌة دراسة:  نٌنوى محافظة فً العالجٌة السٌاحة

العلٌل
2003المستنصرٌةماجستٌر

الدلٌمً حمٌد مجٌد احمد
 فً واثرها المدائن قضاء فً السٌاحٌة والفعالٌات الخدمات تطوٌر

مٌدانٌة دراسة:  السٌاحً الطلب تنمٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 صالح احمد طارق دنٌا

القٌسً

:  االستثمارٌة المحفظة تشكٌل فً والمخاطرة العائد بٌن العالقة تحلٌل

 لالوراق بؽداد سوق فً المدرجة السٌاحٌة للشركات تطبٌقٌة دراسة

المالٌة

2004المستنصرٌةماجستٌر

العبٌدي حسٌن عودة محمد
:  السٌاحٌة المنظمات فً العاملٌن اداء فً واثرها السلوكٌة المتؽٌرات

مٌدانٌة دراسة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 جابر الرضا عبد رافع

المحمداوي

 من عٌنة الراء مٌدانٌة دراسة:  التنظٌمً المناخ فً واثره التؽٌٌر

بؽداد مدٌنة فً الممتازة الدرجة فنادق مدراء
2005المستنصرٌةماجستٌر

 سواد عبد محسن فوزي

المالكً

 فً السٌاحٌة الشركات اسهم وقٌمة المالً االداء مؤشرات بٌن العالقة

تطبٌقٌة دراسة:  العراق
2005المستنصرٌةماجستٌر

 عباس فاضل محمد

النعٌمً حسٌن

:  الفندقٌة المنظمات فً تحقٌقها وامكانٌة الشاملة الجودة ادارة متطلبات

 فنادق وضٌوؾ مدراء من عٌنة الراء مقارنة استطالعٌة دراسة

بؽداد فً واالولى الممتازة الدرجة

2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن محمد ٌسرى

العنزي

 للمدة تطوٌرها وامكانٌة العراق فً الداخلٌة للسٌاحة المحددة العوامل

1975 - 2001
2005المستنصرٌةماجستٌر

 عزٌز عباس زهٌر

القرٌشً

:  العراق فً االسالمٌة الدٌنٌة السٌاحة تنمٌة فً المؤثرة المتؽٌرات

الكاظمً للمشهد مٌدانٌة دراسة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 خلٌل الرحٌم عبد ذكرى

النعٌمً

 واالٌواء االقامة منشات فً العمل دوران ارتفاع مواجهة استراتٌجٌات

بؽداد محافظة فً واالولى الممتازة الدرجة فنادق فً مٌدانٌة دراسة: 
2006المستنصرٌةماجستٌر

فرحان تركً عادل
 واثرها االثرٌة للمناطق السٌاحٌة والفعالٌات الخدمات وتنمٌة تخطٌط

عقرقوؾ اثار الدراسة منطقة:  السٌاحً الطلب فً
2006المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن علً شاكر فاتن

الفتالوي
2006المستنصرٌةماجستٌر(والممكنات المشكالت)العراق فً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة

مصطفى صادق زٌنب
:  المجامٌع سٌاحة فً وتاثٌرها للسٌاحة االستراتٌجٌة المكونات ادارة

العراق فً الدٌنٌة السٌاحة مجال فً تطبٌقٌة دراسة
2007المستنصرٌةماجستٌر

عون عبد زٌد عبد محمد
 دراسة:  العراق فً السن كبار سٌاحة على المؤثرة المتؽٌرات بعض

بؽداد مدٌنة فً مٌدانٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

علً صفر ٌعقوب
 النجؾ محافظة فً الدٌنٌة السٌاحة وفعالٌات خدمات لتاهٌل التخطٌط

السٌاحً النشاط نمو فً واثرها
2007المستنصرٌةماجستٌر
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 كاظم الحسن عبد عباس

العٌدانً
البصرة مدٌنة فً المجتمعٌة للخدمات المكانً التوزٌع تباٌن

 دكتوراه

فلسفة
2002البصرة

عثمان ابوبكر عائشة
 باستعماالت وعالقتها جبلة محٌط لجٌومورفولوجٌة تحلٌلٌة دراسة

االرض

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العانً موسى طه عواطؾ
 الرابع القرن فً االقلٌمٌة الجؽرافٌة فً العرب البلدانٌٌن منهج

المٌالدي العاشر/  الهجري

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 قاسم االمٌر عبد وجدان

المالكً

:  والكاظمٌة سامراء مدٌنتً فً الدٌنٌة للسٌاحة المستقبلٌة التوجهات

السٌاحٌة الجؽرافٌة فً دراسة
2002بؽدادماجستٌر

المٌاح جودة عطٌة جبر
 جؽرافٌة فً مقارنة دراسة:  والحلة الكوت لمدٌنتً الوظٌفً االقلٌم

المدن

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

ناصر جعاز حسٌن
 محافظات فً واتجاهاتها الداخلٌة الهجرة لحركة المكانً التحلٌل

1997 - 1977 للمدة االوسط الفرات

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

افرٌقٌا شمال دول وبعض مصر الى اشارة البٌئٌة والمشكالت التنمٌةعبدلً صالح بن منذر
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 الحكٌم عبد رجب حمٌد

هللا عبد

 فً دراسة:  العراق فً البقولٌة المحاصٌل زراعة فً واثره المناخ

التطبٌقً المناخ

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

العٌدي وادي حوض جٌومورفولوجٌةالرحمن عبد محمد هالة
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 عقل مرضً صباح احمد

الجنابً

 بابل محافظة فً البشرٌة المستوطنات نمو على البري النقل طرق اثر

النقل جؽرافٌة فً دراسة: 
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرنٌنوى محافظة على تطبٌقٌة دراسة:  المناخٌة الراحة معاٌٌر استخدامالحسٌن عبد ؼنً اوراس

2003بؽدادماجستٌرالتونسٌة/  بوزٌد سٌدي والٌة فً الزراعٌة االرض استعماالتعمرانً عمار بن علً

 رجب موفق اسراء

الدلٌمً
2003بؽدادماجستٌرالراشدٌة ناحٌة فً االرض استعماالت

جبٌل عبد جبار
 الجؽرافٌة فً دراسة : 1990 - 1987 للمدة للعراق الخارجٌة التجارة

االقتصادٌة
2003بؽدادماجستٌر

 علوان صباح سماح

الخفاجً
2003بؽدادماجستٌرالمحمودٌة قضاء فً الزراعٌة االرض الستعماالت الخرائطً التمثٌل

2003بؽدادماجستٌر(ؼزة وقطاع الؽربٌة الضفة) فلسطٌن فً للسكان الجؽرافً التوزٌعالتاٌة صالح سمٌح بلسم

2003بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً االولٌة الصحٌة الرعاٌة لمراكز الجؽرافً التوزٌعالوزان جابر جمعة نوال

عناد طعٌمه منتهى
 جؽرافٌة فً دراسة:  بؽداد مدٌنة فً الوقود لمحطات المكانً التوزٌع

النقل
2003بؽدادماجستٌر

الدراجً االمٌر عبد علً

 الثانً) المٌالدي الثامن القرن من بؽداد لمنطقة التارٌخٌة الجؽرافٌة

( الهجري السابع) المٌالدي عشر الثالث القرن منتصؾ حتى (الهجري

 التارٌخ جؽرافٌة دراسة : (م1258) - (م762) (هـ656) - (هـ145)

االقلٌمٌة

2003بؽدادماجستٌر

هادي علً خلود
 العاشر القرن الى الهجري االول القرن من العربٌة البحرٌة الخرائط

(المٌالدي عشر السادس القرن الى المٌالدي السابع القرن) الهجري
2003بؽدادماجستٌر

جبر جاسم انتظار
:  العربً القومً االمن فً واثرها الخلٌجٌة النفطٌة المالٌة العوائد

السٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة
2003بؽدادماجستٌر

 فرحان صكبان عماد

التمٌمً محمد

 الهندٌة سدة واسفل اعلى الفرات نهر مجرى فً الماء مستوى تباٌن

الطبٌعٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  الطبٌعٌة النهر كتوؾ فً واثره
2003بؽدادماجستٌر
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 عبده منصور محمد

الملٌكً
2003بؽدادماجستٌراالرض سطح اشكال دراسة:  الٌمنٌة الجمهورٌة فً عنه وادي حوض

2003بؽدادماجستٌرالسكان جؽرافٌة فً دراسة:  العراق صابئةالناشئ وحواح عبد سمر

 عباس رٌسان اركان

الحمٌدي
2003بؽدادماجستٌرالطاقة جؽرافٌة فً دراسة:  العراق فً الطبٌعً الؽاز صناعة

2003بؽدادماجستٌرالصناعة جؽرافٌة فً تطبٌقٌة حالة دراسة:  تونس فً الورق صناعةعٌادي محمد بن رضوان

 عاتً عبود صباح

الخزعلً

 الهضبة فً االرضٌة االشكال تكوٌن فً الطبٌعٌة العوامل اثر

العراق فً (الفرات ؼرب) الؽربٌة الصحراوٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

2004المستنصرٌةماجستٌربعقوبة لمدٌنة التعلٌمٌة الوظٌفةالخشالً مهدي جمٌل ندى

داود طالل اسراء
 وانماطها العراق شرقً جنوب القلٌم الحضرٌة المراكز احجام توزٌع

المكانٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 شنان جاسم تحسٌن

االزٌرجاوي
2004الموصلماجستٌرالمدن جؽرافٌة فً دراسة:  الناصرٌة مدٌنة فً السكنٌة االنماط

 احمد عبٌد احمد شعالن

العكٌدي
2004الموصلماجستٌرالحمدانٌة قضاء فً الزراعً االستثمار لنظم المكانً التحلٌل

2004الموصلماجستٌر(المكانً التنظٌم فً تحلٌل) نٌنوى محافظة فً السمنت صناعة توطناسماعٌل جلٌل احمد

 حمود ٌاسٌن مرعً

الجبوري

 نظم فً دراسة : (MCE) المعاٌٌر المتعدد التقٌٌم استخدام مشكالت

 منطقة فً الزراعٌة االرض الستخدامات (GIS) الجؽرافٌة المعلومات

الرشٌدٌة

2004الموصلماجستٌر

المومنً راشد لطفً

 عربة وادي لحوضً االرض استخدامات ومستقبل واقع دراسة

 باستخدام البٌئٌة والمالئمة الطبٌعٌة الموارد ظل فً االحمر والبحر

الجؽرافٌة المعلومات ونظم بعد عن االستشعار

2004بؽداددكتوراه

 ثامر عبد حمٌد رحٌم

العبدان
عامج وادي لحوض االرضٌة االشكال

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 علً محمد عطٌة عدنان

الفراجً
العراق فً الؽذائً االمن فً ودورها وتباٌنها انتاجها:  الدواجن

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

تقوٌمٌة دراسة:  االعظمٌة قضاء مركز فً السكنً الموروث تداعًعلً خمٌس ضٌاء
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الٌمن فً حسان وادي حوض جٌومورفولوجٌةالمعلم محمد علً هللا عبد
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

بدي حمٌد ذٌاب مها
 الجؽرافٌة فً دراسة:  العربً القومً واالمن العالمٌة التجارة منظمة

السٌاسٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرالخرائط علم تطور فً العرب اسهاماتالكنانً جبر خلؾ صباح

2004بؽدادماجستٌرؼرٌب ابً قضاء فً الرٌفً االستٌطانعلوان حسن انعام

 الرضا عبد كرٌم وسن

الذهبً

 (1997) لعام بؽداد محافظة لسكان المكانً للتوزٌع الخرائطً التمثٌل

الجؽرافٌة المعلومات ونظم التقلٌدٌة الطرائق بٌن مقارنة دراسة: 
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالسٌاحٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  كربالء محافظة فً الدٌنٌة السٌاحةالعٌسى علً عباس علً

2004بؽدادماجستٌرالمدن جؽرافٌة فً دراسة:  الفلوجة مدٌنة فً الصناعٌة الوظٌفةالكبٌسً محمد رحٌم امجد

 مهدي صالح سٌناء

االحمر
2004بؽدادماجستٌرالمتحدة العربٌة االمارات دولة فً التروٌحٌة السٌاحة جؽرافٌة

 حمادي خمٌس احمد

المحمدي

 ناحٌتً الفلوجة قضاء تربة تملح فً الجؽرافٌة العوامل دور

(والكرمة الصقالوٌة)
2004بؽدادماجستٌر
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2004بؽدادماجستٌروالجٌوبولٌتكس السٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  لبنانمحسن احمد لمٌاء

 جمٌل عباس محمد

الزوبعً
2004بؽدادماجستٌرجؽرافٌة دراسة:  االنبار محافظة فً والبزل الري مشارٌع

 حسن احمد مشعان منٌب

الدوري
2004تكرٌتماجستٌرالسكان جؽرافٌة فً دراسة:  بلد قضاء

 عبد السجاد عبد نصر

الحسن

 جؽرافٌة فً دراسة:  البصرة محافظة ترب لخصائص المكانً التباٌن

التربة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 زؼٌر هاشم صالح

االسدي مبارك

 جؽرافٌة فً دراسة : 2003 - 1947 البصرة لمدٌنة المساحً التوسع

المدن

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 مونس زباري محمد

السبتً
2005البصرةماجستٌرالجٌوبولتٌكٌة وتاثٌراته عمان لموقع الجؽرافً االمتداد

 العزٌز عبد مجاهد

نوفل مبخوت
2005البصرةماجستٌرالٌمن فً البرتقال محصول وانتاج زراعة على المناخ تاثٌر

 ؼشٌم حسٌن سهاد

الشمري

 دجلة نهر شرق/  بؽداد محافظة فً السطحٌة والمنخفضات التخسفات

تطبٌقٌة جٌمورفلوجٌة دراسة: 
2005المستنصرٌةماجستٌر

احمد اسماعٌل مراد
 بٌن كركوك محافظة فً الزراعٌة االرض الستعماالت المكانً التؽٌر

2003و 1993 سنتً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 شبوط كاظم استبرق

المسعودي

 فً دراسة:  االقلٌمٌة وابعادها االسرائٌلٌة-  التركٌة العالقات

الجٌوبولتكس
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمود نوح محمد

الحمدانً
2005الموصلعالً دبلومربٌعة ناحٌة فً الزراعً االستثمار انماط خرائط اعداد

 اسماعٌل هللا عبد عمر

القصاب

 الموصل مدٌنة فً االعدادٌة للمدارس المكانً التوزٌع خرائط تصمٌم

(GIS) الجؽرافٌة المعلومات نظم فً دراسة: 
2005الموصلعالً دبلوم

2005الموصلعالً دبلومبعشٌقة ناحٌة فً الزراعٌة التوزٌعات خرائط تصمٌمفٌصل محمود رائد

 محمد حمد الهادي عبد

الجبوري

 نظم برامجٌات فً والهٌئة والمٌل االنحدار حساب مشكالت

بعشٌقة منطقة لتضارٌس ،GIS الجؽرافٌة المعلومات
2005الموصلعالً دبلوم

2005الموصلعالً دبلوم(GIS) الجؽرافٌة المعلومات انظمة فً المكانً الترابط قٌاس مشكالتخضر محمد شٌخ عامر

2005الموصلعالً دبلومالمتجهات بٌانات نمذجةقبع احمد فوزي عبٌر

طه خضر حسن صهٌب
 من الشمالً الجزء فً السطحً المائً للجرٌان جؽرافً انموذج بناء

العراق/الجزٌرة منطقة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الزٌدي مدٌن ؼانم ؼادة
 الموصل مدٌنة فً السكنٌة المحالت اسواق لبعض جؽرافً تحلٌل

ادائها كفاءة وتقٌٌم
2005الموصلماجستٌر

2002 - 1977 للمدة بؽداد لمدٌنة السكنً للواقع الجؽرافً التحلٌلحسون خضٌر كرٌم لقاء
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حمادي عباس حمادي

الشبري

 فً دراسة : 1997 - 1977 القادسٌة محافظة فً السكانٌة التؽٌرات

السكان جؽرافٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الحسناوي كاظم جواد
 -1977 للمدة ونٌنوى الدٌن صالح محافظتً لسكان الجؽرافً التوزٌع

 1997

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 الحسٌن عبد ٌاسر حمٌد

الٌاسري

 فً دراسة:  العربً القومً االمن فً واثرها الؽربٌة الصحراء مشكلة

السٌاسة جؽرافٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 جابر الستار عبد احمد

العذاري

 الهضبة شمالً الفرات ؼرب الودٌان منطقة هٌدروجٌومورفولوجٌة

العراقٌة الؽربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبود صبار هللا عبد

العجٌلً

:  بها المتعلقة االرضٌة واالشكال الثانوٌة الرزازة بحٌرة ؼرب ودٌان

الطبٌعٌة الجؽرافٌة فً دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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الحٌانً علً بردان بالل
-  حضرٌة دراسة:  هٌت مدٌنة فً الحضرٌة االرض استعماالت

خرائطٌة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالزبٌدٌة ناحٌة فً االرض استعماالتالشمري سلمان جواد خالد

 سلٌمان داود اسماعٌل

العامري

 سعد وبنً بهرز ناحٌتً فً التربة لخصائص المكانً التباٌن

المائٌة والموارد بالمناخ المكانٌة وعالقاتها
2005بؽدادماجستٌر

 مطلك ؼفار حمود صباح

السامرائً

 بٌجً بٌن دجلة نهر مجرى فً الحصوٌة للرواسب المكانً التباٌن

التطبٌقٌة الجٌومورفولوجٌا فً دراسة:  واستثمارها وبلد
2005بؽدادماجستٌر

 ال شمعون سورو نزار

منو

 - 1977) الجدٌدة وبؽداد المنصور ناحٌتً سكان لنمو المكانً التباٌن

1997)
2005بؽدادماجستٌر

هانً مهاوي رفاء
 و 1987 بؽداد محافظة فً السكانً الهرم الشكال الجؽرافً التحلٌل

1997
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً االهلٌة للمستشفٌات المكانً التوزٌعخماس حاتم زهٌر

 ارزوقً فاروق رنا

الشٌخلً

 دراسة:  واسط محافظة فً االروائً الدلمج لمشروع المائٌة الحاجات

المائٌة الموارد جؽرافٌة فً
2005بؽدادماجستٌر

الهٌتً ؼربً احمد مشتاق
 الجؽرافٌة فً دراسة:  واستثماراتها هٌت قضاء فً القٌرٌة العٌون

الطبٌعٌة
2005بؽدادماجستٌر

 رشٌد الجبار عبد عاصم

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرالبٌاع منطقة فً 20/ لشارع التجارٌة الوظٌفة

2005بؽدادماجستٌرالمدن جؽرافٌة فً دراسة:  كربالء لمدٌنة السكنٌة الوظٌفةالمٌالً حسن فلٌح سمٌر

 راشد عبٌس داخل كفاح

البدٌري

 مشارٌع مع بالمقارنة العباسً العصر قً القدٌمة الري مشارٌع تقٌٌم

بؽداد منطقة فً الحدٌثة الري
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌروتطبٌقاتها النهرٌة واحواضه براكره جبل جٌومورفولوجٌةفرج ابراهٌم رحمان جنان

 شفٌق صالح مرٌم

العزاوي

 فً دراسة:  كركوك محافظة فً الصفراء والذرة القمح زراعة واقع

الزراعٌة الجؽرافٌة
2005بؽدادماجستٌر

الجبوري حمٌد خلؾ دلً
 فً دراسة:  العراق من المتموجة المنطقة فً الفضا وادي حوض

التطبٌقٌة الهٌدرولوجٌا
2005تكرٌتماجستٌر

 رزوقً حسٌن ازهر

كشمر

 حتى واالسالمً العربً الجؽرافً الفكر فً المناخٌة الجوانب دراسة

المٌالدي عشر الحادي القرن-  الهجري الخامس القرن
2005تكرٌتماجستٌر

هللا العبد رحٌم هللا عبد نجم
 فً وتاثٌراتها قار ذي محافظة لتربة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخصائص

التربة جؽرافٌة فً دراسة:  الزراعً االنتاج

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

جؽرافٌة دراسة:  العراقً الساحل خصائصالمحمود حسن خلٌل حسن
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

المقدسً عند االقلٌمٌة الجؽرافٌة اصالةحسن هللا عبد كمال
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العراق فً التساقط النماط والزمانً المكانً التوزٌعالشبلً عبد فاضل حسٌن
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 سبع محسن صالح هشام

البٌاتً

 - 1980) النقل جؽرافٌة فً دراسة:  قطر دولة فً البحري النقل

(م2003
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

(2004 - 762) بؽداد مدٌنة فً السكنٌة االرض استخدامات انماطاحمد محمد وفاء
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

استثمارها وامكانٌة العراق فً الرٌاح ونوعٌة اتجاه تباٌنهراط عباس اسماعٌل
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة
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(ودهوك واربٌل السلٌمانٌة) محافظات فً االبتدائً التعلٌم جؽرافٌةباخً داي علً جمعة
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 الحسٌن عبد هاشم احمد

السلطانً
العراق ؼرب جنوب الشبجة منطقة وهٌدرولوجٌة جٌومورفولوجٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 خلٌؾ عذاب حسٌن

الهربود
العراق ؼربً-  جنوب السلمان منطقة فً االرض سطح اشكال دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 كطافه حسن فاضل

الٌاسري
2006المستنصرٌةماجستٌرالسٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  الٌران المجاور وموقعه العراق

 القره عبٌد فاضل عباس

ؼولً
2006المستنصرٌةماجستٌرالسٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  التركٌة-  السورٌة العالقات

 نٌازي حسن امنة

الموسوي
2006المستنصرٌةماجستٌرالعربً الجؽرافً التراث فً العمران

 شلتاغ كاطع علٌاء

العبودي

 فً دراسة:  الرصافة جانب بؽداد مدٌنة فً االطباء عٌادات توزٌع

المدن جؽرافٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006بؽداددكتوراهاربٌل محافظة فً المكانٌة واتجاهاتها الصناعٌة التنمٌةالمحمدي بدع حمٌد ٌاسٌن

2006بؽداددكتوراهواسط محافظة فً الزراعٌة االرض استعماالت تؽٌرحسٌن خالد زٌنة

 عمران احمد تؽرٌد

القاضً
العراق ومناخ طقس فً المنخفضات اثر

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

لطٌؾ عبد ؼازي مكً

 فً الجؽرافٌة المعلومات ونظم بعد عن االستشعار تقنٌات استخدام

:  االعظمٌة قضاء فً االرض الستعماالت المكانً والتحلٌل التصنٌؾ

تحلٌلٌة كارتوكرافٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ؼرٌب ابً قضاء فً الزراعٌة االرض استعماالتهللا عبد اكبر خالد
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المدن جؽرافٌة فً دراسة:  الرمادي لمدٌنة الوظٌفً االقلٌمالجنابً عبد كشاش حسن
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الجبوري نجم علً حسن
 - 87) من للمدة دٌالى محافظة فً االرٌاؾ لسكان المكانً التباٌن

1997)
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 ؼضٌب فٌصل مشعل

المولى حسٌن
المدن جؽرافٌة فً دراسة:  القائم قضاء فً الحضري التجمع

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

سلمان نجٌب ندى
 - 1987 للمدة الكبرى بؽداد مدٌنة سكان لتركٌب المكانً التحلٌل

1997

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الشمري حمٌد كاظم مسلم
 الرئٌسة الحضرٌة للمراكز الحضري واالمتداد للتوسع المكانً التحلٌل

دٌالى محافظة فً

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 ال حسون صاحب حسام

طعمه
م1997 تعداد بحسب العراق لسكان الخرائطً التمثٌل

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مجٌد صالح دٌاري
:  قزوٌن بحر من النفط نقل انابٌب مسارات على الدولً التنافس

السٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عبد عبدون عواد نسرٌن

هللا
العراق فً والزٌتون النخٌل اشجار لزراعة المناخٌة الحدود

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 حسٌن ناجً سالم انعام

وتوت

 الجؽرافٌة فً دراسة:  العربٌة الجزٌرة شبه فً االمرٌكٌة السٌاسة

السٌاسٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

زكرٌا محمد عمار
 العاملة بالقوى الزراعٌة االرض الستعماالت المكانٌة العالقات

القادسٌة محافظة فً الزراعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العانً توفٌق ذاكر شهلة
 االرض باستعماالت ونسجتها التربة لملوحة المكانٌة العالقات

واسط محافظة فً الزراعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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 احمد جمال ٌاوز سلٌم

الٌعقوبً

 الجزٌرة ري مشروع فً حقلٌة لمحاصٌل الزراعٌة البٌئٌة المناطق

الجؽرافٌة المعلومات ونظم بعد عن االستشعار باستخدام الشمالً

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 احمد هاتؾ سالم

الجبوري
والبصرة بؽداد الموصل، لمحطات المناخٌة المائٌة الموازنة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

عبد الرضا عبد اعٌاد
 فً دراسة:  المستقبلٌة وافاقه اوسطً الشرق النظام فً مصر دور

السٌاسٌة الجؽرافٌا

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

كركوك محافظة فً كوبري التون حوض هٌدروجٌومورفولوجٌةجاسم احمد ابتسام
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ٌاس عباس نبراس
 الفرات محافظات فً الصٌفٌة الخضراوات زراعة فً المناخ اثر

التطبٌقً المناخ فً دراسة:  االوسط
2006بؽدادماجستٌر

 حبٌب مزاحم عمر

السامرائً

 محافظة فً الخضراوات محاصٌل وانتاجٌة زراعة فً المناخ اثر

التطبٌقً المناخ فً دراسة:  الدٌن صالح
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالجدٌدة بؽداد ناحٌة فً الحضرٌة االرض استعماالتالساعدي داخل هاشم عالء

 حمزة علً محمد امٌرة

سعٌد

 فً دراسة : (البٌاع منطقة) التامٌم حً فً االرض استعماالت

المدن جؽرافٌة
2006بؽدادماجستٌر

 شنشول محسن عالء

الكنانً
2006بؽدادماجستٌرالمدن جؽرافٌة فً دراسة:  قصر ام ناحٌة فً االرض استعماالت

 حسٌن مصحب طه

الخزرجً
2006بؽدادماجستٌرالدجٌل قضاء لمركز الحضرٌة االرض الستعماالت المكانً التوزٌع

الدلو توفٌق عٌسى مها
 الحرارة درجات معدالت تباٌن فً واثرها للشمس الظاهرٌة الحركة

والموصل البصرة محطتً فً المحسوبة الممكن النتح/والتبخر
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً النسٌجٌة الصناعاتالحمدانً فائق محمود ندى

مصلح احمد نؽم
 فً دراسة : (1997 - 1987) للمدة الكرخ قضاء فً العاملة القوى

السكان جؽرافٌة
2006بؽدادماجستٌر

احمد سعد سجى
 دراسة : (بؽداد فً الرشٌد قطاع) المامون ناحٌة فً التجارٌة الوظٌفة

المدن جؽرافٌة فً
2006بؽدادماجستٌر

الدلٌمً عبد صبحً نور
 والترفٌه السٌاحة جؽرافٌة فً دراسة:  المدائن قضاء مركز امكانات

GIS الجؽرافٌة المعلومات ونظم الجوٌة الصور باستخدام
2006بؽدادماجستٌر

 حسن حمودي حاتم

الجبوري

 فً دراسة:  الكاظمٌة مدٌنة فً التعلٌمٌة للخدمات التوزٌع واقع تحلٌل

المدن جؽرافٌة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌر1997 - 1977 دٌالى محافظة فً الحضرٌة المنظومة شبكة تطورجعاطة ناٌؾ سعٌد ناٌؾ

ابراهٌم جمعة لبنى
 ومدى بؽداد مدٌنة فً الرٌاضٌة واالندٌة الشباب منتدٌات توزٌع

المدن جؽرافٌة فً دراسة:  كفاءتها
2006بؽدادماجستٌر

الستار عبد حسٌن حٌدر
 الجؽرافٌة فً دراسة:  اللٌبٌة الدولة قوة فً السكانً العامل دور

السٌاسٌة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالنقل جؽرافٌة فً دراسة:  كربالء محافظة فً البري النقل طرقالقٌسً عوٌد محمد بشار

2006بؽدادماجستٌرالمائٌة الموارد جؽرافٌة فً دراسة:  االروائً الخالص مشروعمحمد مهنا رفاه

احمد وهاب زٌاد
 المتساقطات ونوعٌة كمٌة فً المؤثرة الجؽرافٌة للعوامل بٌئً تحلٌل

قار ذي محافظة فً الجوٌة
2007البصرةماجستٌر

 عبد مطر الرضا عبد

الرضا
جؽرافٌة دراسة:  الدٌوانٌة مدٌنة فً الحضري للنمو البٌئٌة االثار

 دكتوراه

فلسفة
2007القادسٌة
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القادسٌة محافظة فً الزراعٌة االرض الستعماالت المكانً التحلٌلحسٌن ابراهٌم انتظار
 دكتوراه

فلسفة
2007القادسٌة

 كرٌم شعالن جاسم

الؽزالً

 جؽرافٌة فً دراسة:  الحلة مدٌنة فً السكنٌة للوظٌفة الجؽرافً البعد

المدن

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

السلٌمانٌة محافظة فً الٌنابٌع لمٌاه المكانً التباٌنعزٌز الرحٌم عبد تحسٌن
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

دٌالى محافظة فً المكانً وتحلٌله السكانً الخصبالخزرجً احمد مفٌد رعد
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

2007المستنصرٌةماجستٌرThe Toursim In Arbil Governorate A Study In Geographyمحمدامٌن مازن

 محسن حمٌد ماجد

الخفاجً
2007المستنصرٌةماجستٌرالمالح وادي حوض فً االرضٌة االشكال

 عٌسى احمد احالم

العامري
2007المستنصرٌةماجستٌرالسٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  السودان

الزاملً حسٌن جاسم عاٌد
 بحٌرتً بٌن الؽربٌة للهضبة المتقطعة الحافات فً االرضٌة االشكال

البشري النشاط على واثارها وساوه الرزازة
2007بؽداددكتوراه

عبٌد محمد قاسم
 فً دراسة:  الدولة قوة فً واثره السودان لسكان االثنً التنوع

السٌاسٌة الجؽرافٌة
2007بؽداددكتوراه

2007بؽداددكتوراهاالمٌركٌة المتحدة الوالٌات لسكان السٌاسً الجؽرافً الوزنجاسم محسن صالح

 الرزاق عبد احمد طالب

عاشور

 الجبلٌة وشبه الجبلٌة للمنطقة الزراعً االقتصاد فً المناخ دور تقٌٌم

العراق فً
2007بؽداددكتوراه

الكنانً جبر خلؾ صباح
 الحضرٌة االستعماالت تطور فً واثرها الدٌنٌة االرض استعماالت

االشرؾ النجؾ لمدٌنة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 ابو الحسٌن عبد اقبال

جري
العراق جنوب فً االهوار لتجفٌؾ البٌئٌة االثار

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الكبرى النجؾ لمدٌنة الوظٌفً االقلٌمسعٌد لفته على
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الرضا عبد خزعل اسامة

الشرٌفً

 المثنى جسر بٌن دجلة نهر لمجرى الجٌومورفولوجٌة الخصائص

البشري االستخدام فً واثرها الجادرٌة وجسر

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

االقلٌمٌة الباكستان دولة قوة فً واثرها الجؽرافٌة المتؽٌراتجواد محمد شٌماء
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 سلمان كاظم رٌاض

الجمٌلً

 والصحٌة التعلٌمٌة) المجتمعٌة للخدمات المكانً التوزٌع كفاءة

المدن جؽرافٌة فً دراسة:  كربالء مدٌنة فً (والترفٌهٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جبر محمد خلٌل تؽرٌد

The Analysis Of Peculiarities Riverine Braided Of Diala 

River Between Al - Mansoriya And Jalawlaa (Study In 

Natural Geography)

2007بؽدادماجستٌر

المالكً فرج ؼرٌب خولة
 فً دراسة:  وبدائلها الصدر مدٌنة فً الحضرٌة االرض استعماالت

المدن جؽرافٌة
2007بؽدادماجستٌر

 هللا عبد عدنان سٌناء

النعٌمً

 مدٌنة فً وفلسطٌن الكفاح شارعً عبر المرور لكفاءة المكانً التباٌن

الحضري النقل جؽرافٌة فً مقارنة دراسة:  الرصافة/بؽداد
2007بؽدادماجستٌر

 صروط صالح مٌساء

الالمً
2007بؽدادماجستٌرالبٌئٌة واثارها بؽداد مدٌنة فً الملوثة للصناعات المكانً التباٌن

 زرزور محمد مناؾ

السودانً

 محافظة فً المحاصٌل بزراعة االرض الستعماالت المكانً التؽٌر

2003 - 1993 بٌن مٌسان
2007بؽدادماجستٌر
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 هللا عبد وهب صباح

العتابً
2007بؽدادماجستٌرواسط ناحٌة فً الزراعٌة االرض الستعماالت الكارتوكرافً التمثٌل

 كاظم شرٌؾ عمار

العظماوي
2007بؽدادماجستٌرالسٌاسٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  السورٌة-  العراقٌة الحدود

داود سالم رضا
 الجؽرافٌة فً دراسة : (انموذجا اذربٌجان) االسٌوٌة الحبٌسة الدول

السٌاسٌة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالصناعٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  العراق فً الدوائٌة الصناعاتوفٌق فوزي هند

 رسول عادل اسراء

العاللً

 المائٌة الموازنة نتائج وفق على البقولٌات زراعة مناطق انسب

 الجؽرافٌة فً دراسة:  العراق من الشمالٌة المحافظات لبعض المناخٌة

الطبٌعٌة

2007بؽدادماجستٌر

 وسمً جبر حسٌن

الشمري
2007بؽدادماجستٌرالعراق مناخ عناصر فً واثره الضؽطً الحاجز تكرار

 فرحان ظاهر شاكر

الزٌدي

 فً دراسة : 2005 لعام العراق فً البرلمانٌة االنتخابات جؽرافٌة

السٌاسة جؽرافٌة
2007بؽدادماجستٌر

الكعبً زاٌر عبد حسن
 فً مقارنة دراسة:  ودٌالى بابل لمحافظتً االنتخابات جؽرافٌة

السٌاسٌة الجؽرافٌة
2007بؽدادماجستٌر

 جبار قحطان مها

السامرائً
2007بؽدادماجستٌرالطبٌعٌة الجؽرافٌة فً دراسة:  باسره نهر تؽذٌة حوض

ابراهٌم محمد كرٌم علً
 بابل محافظة فً الحبوب محاصٌل النتاج البٌئٌة االمكانات خرائط

(GIS) الجؽرافٌة المعلومات نظم باستعمال
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرسٌاسٌة اقلٌمٌة دراسة:  دهوك محافظةالكوٌانً محمد احمد ٌانڤ

الطائً نعٌم عطا خطاب
:  الؽربً وعلً سعد شٌخ بٌن دجلة لنهر االرض سطح اشكال مظاهر

الطبٌعٌة الجؽرافٌة فً دراسة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالجؽرافٌة المعلومات نظم باستخدام النجؾ بحر حوض هٌدرولوجٌةالراوي ثامر بهجت محمد

الجاسم مجٌد ٌعقوب زٌنب
 البصرة محافظة فً االنجابٌة الصحة مؤشرات لبعض المكانً التباٌن

الطبٌة الجؽرافٌا فً دراسة: 

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 خٌون الرزاق عبد

جاسم خضٌر

 المائٌة االحتٌاجات فً واثرها العراق فً المناخٌة المائٌة الموازنة

الجاؾ المناخ اقلٌم فً والشعٌر القمح لمحصولً

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 عجٌل موحان وفاء

البدٌري
2008القادسٌةماجستٌرالقادسٌة محافظة فً الصٌفٌة الخضر محاصٌل انتاج فً المناخ اثر

جحٌل كلٌوي كامل لطٌؾ
:  االٌرانً النووي المشروع تواجه التً والدولٌة االقلٌمٌة التحدٌات

جٌوبولتٌكٌة دراسة
2008القادسٌةماجستٌر

 محمد هاتؾ ناهض

السعٌدي

 - 1971) للمدة المتحدة العربٌة االمارات دولة فً الصناعً النمو

الصناعة جؽرافٌة فً دراسة : (2007
2008بؽداددكتوراه

 حسٌن علً محمد فاروق

الزٌدي
2008بؽداددكتوراهاالحمر البحر على المصري الساحل هٌدروجٌومورفولوجٌة

 طشطوش نعٌم سرحان

حسٌن
2008بؽداددكتوراهوالقرنة-  الخضر قضائً بٌن الفرات نهر هٌدروجٌومورفولوجٌة

احمد اكرم شٌماء
 الجؽرافٌة المعلومات نظم باستخدام الصدر مدٌنة سكان خرائط اعداد

(GIS)

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 رضا حسون انتصار

السالمً

 فً تنمٌتها واستراتٌجٌة االسمنت صناعة لتوطٌن المكانً التحلٌل

الصناعة جؽرافٌة فً دراسة:  العراق

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الفٌضٌه الشهابً لمروحة الجٌومورفولوجً التطورالعكام مهدي صالح اسحق
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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ساجت االمٌر عبد علً
 جؽرافٌة فً دراسة : 1987 - 1997 لعامً العراق فً العاملة القوى

السكان

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حمٌد مجٌد تنزٌه
 الجزء) بعقوبة مدٌنة فً الحضرٌة االرض استعماالت خرائط تحدٌث

(االول
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 حسٌن كوطً عزٌز

الحسٌناوي
ومناخه العراق طقس فً واثرها الهوائً الركود ظاهرة خصائص

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حمزه رشٌد حامد جمال
 جؽرافٌة فً دراسة:  االنبار محافظة فً البرٌة الطرق شبكة كفاءة

النقل

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

محمد ٌحٌى حنان
 بعنصر الحضرٌة البٌئة هواء تلوث فً البشرٌة النشاطات اثر

والعالوي الشرقٌة الكرادة منطقتً فً الرصاص
2008بؽدادماجستٌر

علً فاضل سالم
 لمدٌنة الشرقٌة الشمالٌة الحافات فً البشرٌة لالنشطة البٌئٌة االثار

بؽداد
2008بؽدادماجستٌر

عبٌد الكاظم عبد بشرى
 الجؽرافٌة فً دراسة:  لنٌجٌرٌا السٌاسٌة البنٌة فً واثره االثنً التعدد

السٌاسٌة
2008بؽدادماجستٌر

محسن حسن ابتسام
 مركز ناحٌة فً الزراعٌة االرض الستعماالت الكارتوكرافً التمثٌل

م2006 لسنة صالح قلعة قضاء
2008بؽدادماجستٌر

 كاظم علً هللا عبد

الرماحً

 فً دراسة:  البٌئة تلوث فً واثرها الصدر مدٌنة فً الصناعة

الصناعٌة الجؽرافٌة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالصناعة جؽرافٌة فً دراسة:  الفحامة ناحٌة فً الصناعةمحمد جاسم نعٌم شروق

الحسن سلمان شامل نصر
 خالل بؽداد مدٌنة شوارع فٌضان فً واثرها المطرٌة العاصفة

المناخ جؽرافٌة فً دراسة : 2006 - 1969 السنوات
2008بؽدادماجستٌر

 سلمان علً عبد اٌاد

الشمري
2008بؽدادماجستٌرالكوت وسدة الدبونً بٌن دجلة نهر فً النهرٌة الجزر جٌومورفولوجٌة

حسن ضمد زٌنب
 ونظم النائً التحسس باستخدام الحوٌزة لهور مقارنة دراسة

(GIS) الجؽرافٌة المعلومات
2008بؽدادماجستٌر

عٌدان رشٌد احمد وسام
 الجؽرافٌة فً دراسة:  الجٌوبولٌتٌكٌة وابعادها االسكندرونة مشكلة

السٌاسٌة
2008بؽدادماجستٌر

 القره وسٌن نعمان حنان

لوسً

 من الفقٌرة االحٌاء فً التٌفوئٌد حمى بمرض لالصابة المكانً التباٌن

2007 - 1997 للمدة بؽداد مدٌنة
2009بؽدادماجستٌر
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 فزع عبد هللا عبد محمد

المعموري

 المؽرب بالدي فً وجهاده الموحدي هللا لدٌن الناصر محمد االمٌر

(م1213/هـ610-  م1198/هـ595) واالندلس
2002بابلماجستٌر

 عمٌش عبد كاظم سعد

الجنابً

 المتوسط البحر حوض منطقة فً البحري العربً العسكري النشاط

واالموي الراشدي العهدٌن خالل
2002بابلماجستٌر

2002بؽداددكتوراه1914 - 1839 االفرٌقً القرن منطقة تجاه البرٌطانٌة السٌاسةالعبٌدي مهدي كاظم سؤدد

 محٌمٌد حسٌن وسن

الؽرٌري

 االجتماعٌة اوضاعهم فً دراسة:  العباسً العصر فً الذمة اهل

واالقتصادٌة
2002بؽدادماجستٌر

الهٌبً عبد مشعان عثمان
 منهجٌة دراسة:  العربٌة والحضارة االسالم وكتابه علً كرد محمد

(انموذجا االموي العصر فً والسٌاسة االدارة)
2002بؽدادماجستٌر

 داود حسن حسٌن بان

السنجري
2002بؽدادماجستٌرالهجري الثالث القرن فً التارٌخ فً والكوفة البصرة مدرستا

2003المستنصرٌةدكتوراه1958 - 1945 العربٌة الدول جامعة فً مصر دورحمادي حسن فالح

 هللا عبد علٌوي خلٌل

العٌساوي

 والسادس الخامس القرنٌن فً االندلس فً االسالمٌة العربٌة الحضارة

الهجرٌٌن
2003المستنصرٌةماجستٌر

 بنٌان مزعل الجلٌل عبد

الساعدي

 عام حتى االقصى المؽرب فً السٌاسً ودوره الخامس محمد الملك

1961
2003المستنصرٌةماجستٌر

2003المستنصرٌةماجستٌرم628 - 575 االسالم قبٌل السٌاسٌة الٌمن اوضاعبلعفٌر عمر سالمٌن سعٌد

ؼازي جابر وداد
 عام حتى الصهٌونً-  العربً الصراع من السوفٌتً االتحاد مواقؾ

1973
2003المستنصرٌةماجستٌر

2003الموصلماجستٌرالمذاكرة واخبار المحاضرة نشوار لكتاب التارٌخٌة والقٌمة التنوخًالرزاق عبد حازم صهٌب

 هللا عبد عاٌد خلٌفة

الحدٌدي

 - 749/  هـ334 - 132) العباسٌة الخالفة ظل فً البرٌة الطرق

حضارٌة تارٌخٌة دراسة : (م945
2003الموصلماجستٌر

 فرحان صالح مهدي

السلٌفانً

 1195/  هـ624 - 592) لدمشق وحكمه االٌوبً عٌسى المعظم الملك

(م1227- 
2003الموصلماجستٌر

 اسماعٌل سلٌمان جالل

الدوملً

 االموي العصر فً واالندلس وافرٌقٌة مصر فً الوالة تعٌٌن سٌاسة

(م749 - 661/  هـ132 - 41)
2003الموصلماجستٌر

2003الموصلماجستٌرالعلمٌة واثاره حٌاته خطاب شٌت محمودصالح عبد ولٌد محمد

 علً الخالق عبد حنان

السبعاوي
2003الموصلماجستٌرحضارٌة سٌاسٌة دراسة:  العباسً العصر فً نصٌبٌن مدٌنة

2003الموصلماجستٌر(م.ق 612 - 721) السرجونٌة الساللة عصر خالل نٌنوىمحمد ٌونس حمٌد صباح

 الكاظم عبد علك ستار

الطفٌلً

 فً البرلمانٌة السٌاسٌة النخبة وموقؾ العراق فً السٌاسٌة التطورات

1958 - 1939 منها الحلة لواء
2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌروثائقٌة دراسة:  م1911 اؼادٌر ازمة من المانٌا موقؾمهدي حمزة اناس

 فرطوس الرحمن عبد

حٌدر

 دراسة:  االٌلخانٌة الدولة وقٌام نشاة فً ودوره هوالكو االٌلخان

 - 1216/هـ663 - 613) والعسكري السٌاسً وعمله لسٌرته تحلٌلٌة

(م1265

2003بؽداددكتوراه

 اللطٌؾ عبد نزار انمار

سعود
2003بؽداددكتوراهاالسالم قبل العرب عند الوضعٌة الدٌانة

 عبد الستار عبد عباس

القادر
2003بؽداددكتوراهاالسالمً المشرق عن بارتولد ؾ. ؾ المستشرق دراسات
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 حمد هللا عبد سالم عدي

الجبوري
االموي العصر فً والبٌزنطٌٌن العرب بٌن المجابهة اسالٌب

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

2003بؽدادماجستٌراالندلس فً االسالمً واالنحسار المد اشكالٌاتخٌرو ممدوح عامر

 جابر شمخً اٌمان

المرعً
2003بؽدادماجستٌرالبلدانٌٌن كتب فً بابل اقلٌم

 جاسم الرضا عبد خضر

الخفاجً
2003بؽدادماجستٌرللبالذري (البلدان فتوح) كتاب فً والمالٌة االقتصادٌة الجوانب

 محمود زكً محمد صالح

اللهٌبً

 مثلما النبً احادٌث فً واالقتصادٌة واالدارٌة السٌاسٌة الجوانب

صحٌحه فً البخاري اوردها
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : (1987 - 1933) السٌاسً ودوره بورقٌبة الحبٌبحزٌم زؼٌر حسن

الجابري مزعل علً سالم
 السٌاسٌة احواله فً دراسة:  الهجري الثالث القرن فً الحجاز

واالقتصادٌة واالدارٌة
2003بؽدادماجستٌر

 جاسم علً عبد مظهر

الجؽٌفً
2003بؽدادماجستٌراالسالم خدمة فً واثره الصامت بن عبادة الصحابً

السلمانً صالح ندا جمال
 االشوري العصر فً عٌالم بالد مع الرافدٌن لبالد السٌاسٌة العالقات

(م.ق 612 - 911) الحدٌث
2003بؽدادماجستٌر

 حسٌن علً محمد عمار

الطائً
2003بؽدادماجستٌر(1801 - 1798) لمصر الفرنسً لالحتالل المصرٌة الشعبٌة المقاومة

 فاضل بهجت نصٌر

الجبوري

 - 661/  هـ132 - 41) االموي العصر خالل ودورها تمٌم قبٌلة

(م749
2003بؽدادماجستٌر

 رسن صالح علً

المحمداوي

 من وموقفة الشخصٌة سٌرته فً دراسة:  المطلب عبد بن طالب ابو

االسالمٌة الدعوة

 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

العلً طارش كفاٌة
 االجتماعٌة احوالها فً دراسة:  الخالفة تتول لم التً االموٌة االسر

(م1358 - 661/  هـ656 - 41) والفكرٌة والسٌاسٌة واالدارٌة
 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

 حسن الرضا عبد حٌدر

التمٌمً
2004البصرةماجستٌر(م1622 - 1500) هرمز مملكة

خماس مصطفى خلود
 العباسً العصر فً االسالمٌة العربٌة الدولة فً الحضارٌة المظاهر

(والقصور المدن عمارة) االول
2004المستنصرٌةدكتوراه

 مشعب عبد سامً

الموسوي

 االنتداب سنوات فً العراق فً الوطنٌة الحركة فً المثقفٌن دور

تارٌخٌة دراسة:  م1932 - 1920
2004المستنصرٌةدكتوراه

2004المستنصرٌةدكتوراهتحلٌلٌة تارٌخٌة دراسة:  االسالمً االقتصادي التخطٌط فلسفةالفتالوي مشٌر ضمد كرٌم

2004المستنصرٌةدكتوراهاالكلٌل كتابه فً الهمدانً عند االنساب وموارد منهججاسم محمد كامل عكرمة

 جاسم نصٌؾ سعد

الجمٌلً
(1975 - 1958) لبنان فً السٌاسٌة التطورات

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 حمود حمٌد عامر

السامرائً

 االول القرن من مؽاربٌة ومدن مشارقٌة مدن بٌن الحضارٌة الصالت

مقارنة تارٌخٌة دراسة:  الهجري الثالث القرن بداٌات حتى الهجري

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

م/100-  م0ق/485 والرومانٌة الٌونانٌة القدٌمة المصادر فً الٌمنالعبادي محمد صالح احمد
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 جواد كاظم صبري ماهر

الحلً

 كتابه خالل من السٌاسً التارٌخ فً الؽرناطً الخطٌب ابن منهج

ؼرناطة اخبار فً االحاطة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 هللا عبد لؤي مٌساء

السامرائً

 عام حتى العراق اثار عن التنقٌب فً الؽربٌة االثارٌة البعثات اثر

1939
2004المستنصرٌةماجستٌر
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 راشد وجر جمعة كفاح

الساعدي
2004المستنصرٌةماجستٌر1967 - 1945 اندونٌسٌا فً الداخلٌة السٌاسٌة التطورات

 عطٌوي هادي فرحة

الخشالً

 وتدمر االنباط) االسالم قبل الشام ممالك فً االقتصادٌة الحٌاة

(والؽساسنة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 مزبان حمٌد خلٌل

الحلبوسً

 العصر احداث فً ودوره مروان بن الملك عبد بن الولٌد بن العباس

االموي
2004المستنصرٌةماجستٌر

 نصٌؾ محمد حمد

المحمدي

 - 35) السالم علٌه طالب ابً بن علً خالفة عهد فً والقضاء العدالة

(م660 - 655/هـ40
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌر1958 - 1926 وتركٌا العراق بٌن التجارٌة العالقاتعثمان عباس حمزة علً

المعموري عالوي عباس
 - 297 الفاطمٌة الدولة عهد فً مصر فً القضائً النظام

م1171 - 909/هـ567
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عطٌوي جلٌل جزائر

الوائلً

 (االحساء) العربٌة الجزٌرة شرقً فً خالد بنً امارة

م1795/هـ1210-  م1662/هـ1073
2004المستنصرٌةماجستٌر

 بخٌت جلٌل خلٌل

الكرطانً
2004المستنصرٌةماجستٌرهـ869-  هـ668 مرٌن بنً عصر فً الجٌش تنظٌمات

الجبر علً عبد محمد
-  العربٌة الحدودٌة النزاعات تسوٌة فً ودورها العربٌة الدول جامعة

1979 - 194 العربٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌراالسالم فً جهاده سٌرته، الكندي، عدي بن حجرهللا عبد سحر

2004المستنصرٌةماجستٌراالول العباسً العصر فً االسالمً العربً المجتمع فً الراي حرٌةصاحب صبٌح اٌناس

كمال احمد الدٌن نجم نجلة
 والثالث الثانً القرنٌن فً االندلس فً والثقافً السٌاسً المراة دور

الهجرٌٌن
2004المستنصرٌةماجستٌر

 مشاي خلؾ صالح

الؽرٌري
2004المستنصرٌةماجستٌر1968 - 1958 العراق فً السٌاسٌة التطورات فً الجٌش ضباط دور

2004المستنصرٌةماجستٌروجهاده سٌرته الطائً حاتم بن عديالكنانً صكر لفته حكمة

2004المستنصرٌةماجستٌراالسالم صدر وفً االسالم قبل العرب تارٌخ فً ودورها تؽلب قبٌلةاحمد جعفر بشرى

 دمان رسن محمد

السلطانً

 دراسة : (1968 - 1945) العربٌة القضاٌا من المتحدة االمم موقؾ

سٌاسٌة تارٌخٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عبد اسماعٌل الستار عبد

الرحمن

 - 41) االموي العصر فً للخلفاء المشورة تقدٌم فً الراي اهل دور

(م750 - 661/هـ132
2004الموصلدكتوراه

 عباس عرٌبً صالح

العبٌدي

 حتى العربً المشرق فً الوطنٌٌن للبرجوازٌٌن االقتصادي الدور

 عبد باشا، فتاح نوري حرب، طلعت محمد:  العشرٌن القرن ستٌنات

نموذجا شومان الحمٌد

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 جبر سلٌمان ٌوسؾ

الطراونة

 االبعاد فً تارٌخٌة دراسة:  االسالم صدر فً والطالق الزواج

انموذجا الحجاز-  والسٌاسٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

مصطفى ٌاسٌن خزعل
-  هـ422/ هـ138) العامة الحٌاة فً ودورهم االندلس فً امٌة بنو

(م1030/م700
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 محمد ابراهٌم مؤٌد

العٌدانً
2004الموصلماجستٌراالموي والعصر االسالم صدر فً االجتماعً التكافل
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 صالح عزٌز محسن نادٌة

الفٌصل

 - 132) العباسً العصر فً الرقة لمدٌنة الحضاري الدور

(م993 - 749/هـ380
2004الموصلماجستٌر

مطلوب صالح ناطق احمد
 - 642/  هـ62 - 22) العربً المؽرب تحرٌر فً مصر والة دور

(م682
2004الموصلماجستٌر

فٌصل محمود رائد
 - 713/  هـ147 - 95 والعسكري السٌاسً ودوره علً بن هللا عبد

والعسكري السٌاسً ودوره سٌرته فً دراسة:  م764
2004الموصلماجستٌر

 زٌدان السالم عبد سالمة

االحمد علً

 دراسة:  الرسالة وعصر االسالم قبل العرب عند الزواج نظام

مقارنة تارٌخٌة
2004الموصلماجستٌر

العلوانً جاسم ناظم اٌاد
 - 1933 السعودٌة العربٌة المملكة فً االمرٌكٌة النفطٌة االمتٌازات

تارٌخٌة دراسة : 1950
2004بابلماجستٌر

 ؼضٌب ؼالم صالح

العوادي

 الدٌانة فً تارٌخٌة دراسة:  االسالم قبل العرب عند الدٌنً التوحٌد

الرحمن وعبادة الحنٌفٌة
2004بابلماجستٌر

حمٌد عجاج عامر
 والفكرٌة واالدارٌة الجؽرافٌة االحوال فً دراسة:  ومنطقتها النٌل

الهجري السابع القرن نهاٌة حتى
2004بابلماجستٌر

 عارؾ الدٌن تقً رفاه

الدوري

 - 132) بؽداد فً الفكرٌة الحركة فً خراسان علماء اثر

(م945 - 749/هـ334
2004بؽداددكتوراه

 علً خمٌس الخالق عبد

التمٌمً

 - 648) البحرٌة الممالٌك دولة فً ومؤسساتهم الذمة اهل

(م1382 - 1250/هـ784
2004بؽداددكتوراه

 كاظم علً عبد حسن

الطائً
2004بؽداددكتوراه1960 - 1947 باكستان تجاه االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات سٌاسة

1973 - 1929 افؽانستان فً السٌاسٌة التطوراتالربٌعً مجٌد فاضل مً
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 محمد حسن عبد منٌرة

العزاوي
االموي العصر خالل الحجاز فً والفكرٌة االجتماعٌة الحٌاة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

القرالة جعفر محمد عمر
 القرنٌن خالل العربً للخلٌج الشرقً الساحل فً العربٌة المشٌخات

عشر والثامن عشر السابع

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرالهجري الرابع القرن نهاٌة حتى خراسان اقضٌةرؤوؾ مهدي زٌنب

ثامر خزعل احمد
 فً (م1250 - 1171/  هـ648 - 567) االٌوبً العصر فً االدارة

تارٌخٌة دراسة:  الفراتٌة والجزٌرة والٌمن الشام وبالد مصر
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌراالهرام عصر فً مصر فً واالدارٌة السٌاسٌة االوضاعالزنكً عبد ناجً انتصار

2004بؽدادماجستٌرم1009 - 749/هـ400 - 123 العباسً العصر فً العلمٌة البعثاتخلؾ زٌدان سندس

2004بؽدادماجستٌر1971 - 1914 الشارقة امارة فً السٌاسٌة التطوراتراشد محمد جمانة

2004بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  المحاسبً الحارثالؽراوي قطان كزار منار

 جابر ضٌدان شاكر

السوٌدي
2004بؽدادماجستٌر1958 - 1946 لبنان تجاه االمرٌكٌة السٌاسة

مهدي الهادي عبد نؽم
 - 1950 الدٌمقراطً الحزب حكم خالل االمرٌكٌة-  التركٌة العالقات

تارٌخٌة دراسة : 1960
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالؽساسنة لدولة الخارجٌة العالقاتالجمٌلً احمد حسٌن احمد

 علً حسٌن رحمن

الجٌزانً
2004بؽدادماجستٌرالحبشة الى الهجرة
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الخالدي مجٌد كمر رؼٌد
 - 132) العباسً العصر فً العراق فً العامة والخدمات الوقؾ

(م1258 - 749/  هـ656
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌر(الثالثة بابل ساللة) الكشً العهد فً (كاردونٌاش) بابل بالدكاظم علً محمد لمٌاء

 علوان حسٌن سلمى

الموسوي
2004بؽدادماجستٌراالندلس تارٌخ فً بروفنسال لٌفً دراسات

حسن هللا فٌض سوالؾ
- هـ656 - 132) العباسٌة الخالفة دار فً والقهرمانات الجواري دور

(م1258 - 749 / 
2004بؽدادماجستٌر

 جاسم محمد انٌسة

المشهدانً
2004بؽدادماجستٌرم945 - 749/ هـ334 - 132 والعلماء للعلم العباسٌٌن الخلفاء رعاٌة

 هللا عبد علً هللا عبد

العصٌمً

-  التاسع/  الهجري التاسع-  الثالث القرن من التجاري ونشاطها عدن

(م15 - 9/  هـ9 - 3) المٌالدي عشر الخامس
2004بؽدادماجستٌر

الدلٌمً ساجر كامل دحام
 السٌاسً واثره سٌرته فً دراسة:  الزبٌدي ٌكرب معد بن عمرو

والعسكري
2004بؽدادماجستٌر

 حاوي حسان زٌدان

الشوٌلً
2004بؽدادماجستٌر1815 - 1814 فٌنا مؤتمر

2004تكرٌتماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  م1979 - 1958 العراق فً الصناعً التطورمحمد رحٌم خضٌر امجد

 علٌوي ٌوسؾ عكاب

الركابً

 دراسة : 1964 العام حتى العراقٌة السٌاسة فً ودوره سلٌمان حكمت

تارٌخٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

 صالح خلؾ زٌدان احمد

الحدٌدي

 911) سورٌة شمال فً الحدٌثة الحثٌة الممالك مع اشور بالد عالقات

(م.ق612- 
 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

2005المستنصرٌةدكتوراهالعرب البلدانٌٌن كتب فً مصر فً االجتماعٌة الحٌاةمجٌد محمد قتٌبة

المشهدانً عبد طه اركان
 والسادس الخامس القرنٌن فً بؽداد فً والثقافٌة العلمٌة النهضة

الهجرٌٌن
2005المستنصرٌةدكتوراه

2005المستنصرٌةدكتوراهبعدها وما الطؾ معركة فً والفكري السٌاسً البٌت ال نساء دورخضر محمد امل

2005المستنصرٌةدكتوراه1923 - 1919 الكمالٌة والحركة سورٌةالعبادي نعمة عماد

الطٌار محمد عاصم هٌفاء
 - 968/هـ567 - 358 الفاطمٌة الخالفة عصر خالل القاهرة مدٌنة

الحضارٌة والمعالم السٌاسٌة النظم فً دراسة:  م1171
2005المستنصرٌةدكتوراه

الكعبً رضا حنان
 نهاٌة حتى االسالمٌة العربٌة الدولة فً وتطوره الرسائل دٌوان نشاة

الهجري الرابع القرن
2005المستنصرٌةدكتوراه

 احمد زٌد عبد ماجد

الخزرجً

- هـ601) الهجرٌٌن والثامن السابع القرنٌن فً الحلة فً الفكرٌة الحٌاة

(هـ800 
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

للدمٌري (الكبري الحٌوان حٌاة) كتاب فً التارٌخٌة الرواٌةالنعٌمً احمد جمٌل طه
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 اسماعٌل محمود شاكر

العبٌدي
القدٌمة الكتابات ضوء فً العربٌة (الحظر) الحضر دولة حضارة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

2005المستنصرٌةماجستٌراالموي العصر خالل االسالمٌة الفتوحات فً المستشرقٌن اراءعلً حسٌن شٌماء

2005المستنصرٌةماجستٌرهـ334 عام حتى االسالمٌة العربٌة الدولة فً الصوافً اراضًالجنابً علً سلمان احالم

 عرٌبً حسن محمد

الدخٌلً

 - 149 من بؽداد فً الفكرٌة الحركة فً البصرة علماء اسهامات

هـ334
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرتارٌخٌة دراسة : 935 - 1869 العراق فً التجنٌدمؽتاظ حسن مارٌا
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 موسى حسٌن هدى

الخفاجً
2005المستنصرٌةماجستٌر1979 عام حتى المؽربٌة المملكة فً السٌاسً ودوره الثانً الحسن

 نجرس شجاع وسن

الركابً
2005المستنصرٌةماجستٌروجهاده سٌرته : (عنه هللا رضً) زٌد بن سعٌد الصحابً

2005المستنصرٌةماجستٌر1951 - 1941 السوفٌتٌة-  االٌرانٌة العالقاتالبكاء خلؾ طاهر هند

العزاوي حسٌن ولٌد وفاء
 1896) والسودان مصر فً والعسكري السٌاسً ودوره كتشنر اللورد

 -1914)
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرعشر التاسع القرن خالل اٌران فً االصالحٌة المحاوالتحسن علً هند

2005المستنصرٌةماجستٌرواالجتماعٌة السٌاسٌة واثارهم العربً المؽرب فً هالل بنوالعزي داود محسن محمود

جونً وحٌد باسم
 : 1921 - 1914 العراق فً البرٌطانٌة االدارة واعالنات بٌانات

تحلٌلٌة تارٌخٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ابو مرزة نجاح سٌؾ

صٌبع

 - 1750/هـ1247 - 1163) الممالٌك عهد فً الفكري النجؾ تارٌخ

(م1831
2005المستنصرٌةماجستٌر

 النون ذو الحلٌم عبد سعد

الحٌالً
2005المستنصرٌةماجستٌراالول العباسً العصر فً الطب علم تارٌخ

2005المستنصرٌةماجستٌروالتكوٌن النشاة عوامل فً دراسة:  القدٌمة الٌمن حضارةمحمد الحاج علً فاروق

2005المستنصرٌةماجستٌراالسالم فً وجهاده سٌرته:  االنصاري عباده بن سعد بن قٌسالسعدي داود ناٌؾ ربٌع

التمٌمً جودي محمد احمد
 االول القرن فً السٌاسٌة االحداث فً ودوره االشتر الحارث بن مالك

الهجري
2005المستنصرٌةماجستٌر

 عباس هللا عبد قتٌبة

البدري
2005المستنصرٌةماجستٌر1978 - 1967 والسالم المواجهة بٌن واسرائٌل مصر

 بلبول محمد حسام

الجناحً

 عصر نهاٌة حتى العربً المؽرب بالد فً وتطورها السجون نشاة

هـ541 المرابطٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

 نجم حمادي مصعب

الزٌدي

 - 492) انموذجا المقدس بٌت مملكة الشام بالد فً الصلٌبً االستٌطان

(م1187 - 1099/  هـ583
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 ٌونس احمد القادر عبد

الزبٌدي محمد

 الثالث القرن فً االسالمً والمشرق العراق بٌن العلمٌة الرحالت

للهجرة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

اللهٌبً حمٌدي سالم فتحً
 -885/هـ790 - 272) السٌاسٌة العالقات فً دراسة:  جورجٌا مملكة

(م1388 
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

المٌرانً ٌوسؾ فقه فالح
 والمؽازي السٌر كتاب تالٌؾ فً واالخبارٌٌن القصاص رواٌات اثر

(م768/ هـ151) سنة المتوفى اسحاق بن لمحمد
2005الموصلماجستٌر

احمد حامد مٌسر برزان
/  هـ780 عام حتى االسالمً العربً الفتح من الخضراء الجزٌرة

سٌاسٌة دراسة:  م1378
2005الموصلماجستٌر

 بالل محمد رمضان سعد

الجبوري

 - 170) الرشٌد هارون الخلٌفة عصر فً العراق فً التجاري النشاط

(م809 - 786/هـ193
2005الموصلماجستٌر

 حمدي الجبار عبد وجدان

النعٌمً

 الرابع القرن من) العباسً العصر فً العراق فً والهداٌا الهبات

(للهجرة السابع القرن منتصؾ الى للهجرة
2005الموصلماجستٌر

 علً محمد محمود خولة

الصمٌدعً

 - 132) تارٌخٌة دراسة:  االول العباسً العصر فً الدٌنً الوعظ

(م861 - 749/  هـ247
2005الموصلماجستٌر
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فاضل هادي ازهار
 - 661/ هـ132 - 41) االموي العصر فً العراق والة تعٌٌن سٌاسة

(م749
2005الموصلماجستٌر

 طه الرزاق عبد طه

االٌوبً الدباغ
2005الموصلماجستٌرتارٌخٌة دراسة : 1998 - 1975 الؽربٌة الصحراء مشكلة

العباسً صالح امجد عمر
 - 17) االسالم صدر فً الكوفة فً االسالمٌة العربٌة الثقافة نشاة

(م749 - 638/هـ132
2005الموصلماجستٌر

 عمران كاظم اسامة

الطائً

 م661/هـ41 االموي العصر فً الكوفة فً القبلٌة السٌاسٌة االتجاهات

م684/هـ65- 
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرهـ114 - 56 التارٌخٌة ومروٌاته الباقر االمامالطائً حمٌد عبٌس محمد

2005بابلماجستٌر(م. ق 745 - 911) االشورٌة للدولة السٌاسٌة التطوراتالمهنا مزهر ثامر رشا

العزاوي شاكر سلٌم رنا
 - 1258/  هـ736 - 656 (االٌلخانً) المؽولً العصر فً الحلة

م1335
2005بابلماجستٌر

عبد ٌونس انس
 : 1960 - 1950 الؽربٌة اوربا دول اتجاه الخارجٌة تركٌا سٌاسة

تارٌخٌة دراسة
2005بابلماجستٌر

سلمان جبر كاظم
 بداٌة من القدٌم العراق مع والحضارٌة السٌاسٌة العبرانٌٌن صالت

االخمٌنً العصر نهاٌة وحتى الحدٌث االشوري العصر
2005بابلماجستٌر

نعمة عباس عالء
 االحتالل مرحلة فً السٌاسً ودوره الحائري الشٌرازي تقً محمد

(1920 - 1918) للعراق البرٌطانً
2005بابلماجستٌر

 فارس ؼالً الؽنً عبد

السعدون

 االمبراطوري العهد ابان الشام بالد على المصري-  الحٌثً التنافس

(م.ق 1080 - 1570) المصري
2005بؽداددكتوراه

 ابراهٌم خلٌفة محسن مها

الشمري

 والسادس الخامس القرنٌن خالل مرو مدٌنة فً الفكرٌة الحركة

المٌالدٌٌن عشر والثانً عشر الحادي/ الهجرٌٌن
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهاالموي العصر خالل المشرق فً ودورهم تارٌخهم الهٌاطلةزوٌر فرحان علً

الكندي ماضً كاظم وفاء
 فً الؽرب طرابلس لوالٌة واالجتماعً االقتصادي الواقع فً دراسة

(1911 - 1835) الثانً العثمانً العهد
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهاالربعة المذاهب طبقات كتب مناهجالعانً سلمان توفٌق لٌلى

2005بؽداددكتوراه1894 - 1868 االٌرلندٌة والقضٌة ؼالدستون ولٌمراضً عوان شندي سهٌلة

 ابراهٌم ٌوسؾ محمد

القرٌشً
2005بؽداددكتوراه1945 عام حتى البرٌطانٌة السٌاسة فً ودوره تشرشل ونستون

اسماعٌل شاكر مامون
 - 1956 االمرٌكٌة المتحدة والوالٌات مصر بٌن السٌاسٌة العالقات

1963

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

تارٌخٌة دراسة:  للجهشٌاري والكتاب الوزراءالجمٌلً نجم هللا عبد محمد
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حسٌن صادق سنان

الزٌدي
1963 - 1958 العراق تجاه االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات سٌاسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 محمد صائب هاشم

الجندٌل
تارٌخٌة دراسة:  االموي العصر فً الخلفاء مجالس

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 المجٌد عبد حمدان مقتدر

الكبٌسً

 اراء ضوء فً االندلس فً واستثمارها الزراعٌة االراضً ملكٌة

(م11/هـ5) القرن فقهاء
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرالعلمٌة وجهوده القرطبً البر عبد ابنالزبٌدي محمد جاسم كوثر

 حسٌن عباس مٌسون

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرالدولً والموقؾ السوٌس ازمة
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 سلمان الكاظم عبد نادٌة

الشمري جاسم
2005بؽدادماجستٌر1966 - 1945 عامً بٌن ؼانا فً الداخلٌة السٌاسٌة التطورات

2005بؽدادماجستٌر1902 - 1898 االمرٌكٌة-  االسبانٌة الحربزوره شٌال مٌثاق

حمٌد حسن محمود بٌداء
 - 138) والخالفة االمارة عصري فً االندلس فً والري الزراعة

(م1030 - 756/هـ422
2005بؽدادماجستٌر

 دمدوم حسٌن شاكر

الشطري
2005بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : 1917 - 1881 العثمانً العهد اواخر فً الشطرة

2005بؽدادماجستٌر1747 - 1624 عمان فً الٌعاربة لدولة الخارجٌة العالقاتالنعٌمً هللا عبد طالب نؽم

 ٌاسٌن هللا عبد عقٌل

الربٌعً

 دراسة : (م1205 - 622/هـ416 - 1) الهندٌة العربٌة العالقات

والثقافً التجاري المجالٌن فً تارٌخٌة
2005بؽدادماجستٌر

 جودة هرٌر عدنان

الشجٌري
2005بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : (1939 - 1920) العراق فً االداري النظام

 الجبار عبد فالح عمر

عطاوي
2005بؽدادماجستٌروالراشدي الرسالة عصر فً الصفة اهل

 حسٌن الجبار عبد رنا

الزهٌري
2005بؽدادماجستٌر(1842 - 1831) الالظ رضا علً الوالً عهد فً بؽداد اٌالة

 ستار كرٌم حبٌب خلود

الحسناوي
2005بؽدادماجستٌر(م.ق 126 - 331) االؼرٌقً العصر فً بابل

 مصطفى نجٌب محمد

نعمان
2005بؽدادماجستٌرقراقوش الدٌن بهاء

محمد هللا عبد رٌاض
 كً البرٌطانً المستشرق مؤلفات فً الشرقٌة الخالفة وبلدان العراق

تحلٌلٌة دراسة : Guy Le Strange لسترنج

 دكتوراه

فلسفة
2005تكرٌت

 محسن لفتة طالب خولة

الحمٌداوي
2006البصرةدكتوراه1964 - 1947 السوفٌتٌة-  الهندٌة العالقات

ؼضبان حسٌن اكرم
 - 92) الخالفة سقوط حتى العربً الفتح من االندلس فً الطب تارٌخ

(م1030 - 711/ هـ422
2006البصرةدكتوراه

1839 - 1808 الثانً محمود السلطان عهد فً الداخلٌة السٌاسةفرج كاظم محمد عمار
 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

 النبً عبد حسن نؽم

الكنعانً
عشر االثنى لالئمة السٌاسٌة المواقؾ

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

 ظاهر مفرح مشعل

الشمري
1725 - 1689 االكبر بطرس القٌصر عهد فً القٌصرٌة روسٌا

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

 خلٌل حمٌد زهراء

البحرانً

 القرن اواسط من العثمانً العهد فً الشام بالد فً االجنبٌة االمتٌازات

1914 - 1750 االولى العالمٌة الحرب قٌام الى عشر الثامن
2006البصرةماجستٌر

علً العزٌز عبد اسعد
 والفكرٌة االجتماعٌة االحوال فً دراسة:  االسالم قبل العرب تارٌخ

ومسلم البخاري صحٌحً خالل من واالقتصادٌة
2006البصرةماجستٌر

زٌنب
 السٌاسٌة احوالها فً دراسة:  الصلٌبٌة المقدس بٌت مملكة

(م1187 - 1100/هـ583 - 493) للحقبة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
2006البصرةماجستٌر

 موسى هادي عباس

الالمً

 فً االلمانٌة الخارجٌة السٌاسة من االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات موقؾ

(1939 - 1933) اوربا
2006البصرةماجستٌر

 نجٌب خزعل سهاد

الربٌعً
2006المستنصرٌةدكتوراهم1283 - 1259/هـ681 - 657 الجوٌنً الدٌن عالء عهد فً العراق

2006المستنصرٌةدكتوراه(1981 - 1969) المصرٌة-  اللٌبٌة السٌاسٌة العالقاتالجمٌلً هللا عبد اكرم نؽم

 حسٌن فاضل نزار

العزاوي

 علٌه) طالب ابً بن علً االمام سٌدنا خالفة فً االداري النظام

(هـ40 - 35 )(السالم
2006المستنصرٌةدكتوراه
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البكري محمد سعد ٌاسٌن
 لظاهرة سٌاسٌة اجتماعٌة تارٌخٌة دراسة:  العراقً المجتمع بنٌة

انموذجا 1963 - 1958 الجمهوري العهد-  التنوع
2006المستنصرٌةدكتوراه

عمر صالح فلاير
 العراقٌة النخبة على المباشر وؼٌر المباشر الفرنسً الفكر تاثٌر

تحلٌلٌة تارٌخٌة دراسة : 1932-  عشر التاسع القرن اواسط
2006المستنصرٌةدكتوراه

 عباس الحسٌن عبد رحٌم

العامري
1963 - 1945 النجؾ فً والثقافٌة السٌاسٌة الحٌاة فً المجددٌن اثر

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 ؼافل محسن عدي

الهاشمً

 - 1837) الفكتوري العصر فً برٌطانٌا فً البرلمانً االصالح

(م1901
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 المنعم عبد عماد اٌناس

حسٌن
الهجري السابع القرن فً بؽداد فً االجتماعٌة الحٌاة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الؽزي زاجً جبار بثٌنة
-  هـ776 ت) الؽرناطً الخطٌب ابن مؤلفات فً االجتماعٌة الحٌاة

(م1374
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

جاسم الحاج حمود سامً
 علم فً الحلٌٌن داود وابن المطهر ابن كتابً فً التارٌخً المنهج

الرجال

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 بندر محسن كاظم احمد

البٌاتً
1747 - 1736 االفشاري الحكم ظل فً فارس بالد

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 محًٌ الرحمن عبد عطا

الدٌن
الفراتٌة والجزٌرة وشهرزور الجبال اقلٌم ؼربً فً الخوارج حركات

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

1973 - 1884 تركٌا فً السٌاسً ودوره اٌنو عصمتٌاسٌن طه عالء
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 صالح العزٌز عبد عثمان

المحمدي

 دراسة:  للمقرٌزي الكبٌر المقفى كتاب فً واالندلس المؽرب علماء

والموارد المنهجٌة فً

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006المستنصرٌةماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  ونتائجها مقدماتها، 1975 الجزائر اتفاقٌةمحمد خلؾ فالح

 راشد المهدي عبد وفاء

الشمري
2006المستنصرٌةماجستٌر1979 - 1964 اٌران فً الداخلٌة السٌاسٌة التطورات

2006المستنصرٌةماجستٌر(1965 - 1962) للفترة الجزائر فً السٌاسٌة التطوراتالكنانً علوان طه وسام

 عبد الؽفور عبد عصام

الرزاق

 - 1947 الباكستانٌة الهندٌة العالقات على واثرها الكشمٌرٌة الحروب

سٌاسٌة تارٌخٌة دراسة : 1972
2006المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن ناصر حكمت

المٌاحً
2006المستنصرٌةماجستٌر1925 - 1918 االردنٌة السورٌة السٌاسٌة العالقات

ابراهٌم باسم فرح
 العربً الخلٌج فً البرٌطانٌة السٌاسة توجٌه فً ودوره كرزن اللورد

1905 عام حتى
2006المستنصرٌةماجستٌر

 عالوي محمد ستار

الحٌانً
2006المستنصرٌةماجستٌر1963 - 1958 قاسم الكرٌم عبد عهد فً الكردٌة المشكلة

المؤمن عبد طاٌس بشرى
 : (1783 - 1778) االمرٌكٌة االستقالل حرب من الفرنسً الموقؾ

السٌاسً التارٌخ فً دراسة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 تركً محمد بلسم

الموسوي
2006المستنصرٌةماجستٌراوربا شرق فً االسالم انتشار

2006المستنصرٌةماجستٌر1963 - 1958 العراق فً النسوٌة الحركة تطورالحسن عبد شبل افراح

 عزوز فٌحان صادق

الشمري

 41) االموي العصر خالل االسالمً العربً المجتمع فً الراي حرٌة

(هـ132- 
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌراالردنٌة السٌاسة فً كبراٌد اللٌك دورالعرادي زبالة كاظم ضٌاء
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 عباس صادق فاطمة

السعدي
2006المستنصرٌةماجستٌر1957 عام حتى العراق فً السٌاسًٌ ودوره جبر صالح

 طربوش مظهر كرٌم

العمٌري
2006المستنصرٌةماجستٌراالموي العصر خلفاء عند السٌاسٌة النظرٌة فً والجبر االرجاء فكرة

2006المستنصرٌةماجستٌر1997 عام حتى العراق فً السٌاسً ودوره الجواهري مهدي محمدنوري حسٌن ؼالم عباس

2006المستنصرٌةماجستٌر1954 عام حتى مصر فً والعسكري السٌاسً ودوره نجٌب محمدخلؾ خالد وفاء

 جاسم حسن هاشم

المعماري
2006المستنصرٌةماجستٌراالموي الحكم نظام فً ودوره الحكم بن مروان

الكعبً حرٌز لفته اخالص
 فً السٌاسٌة التطورات من االشرؾ النجؾ فً العلمٌة الحوزة موقؾ

1924 - 1914 العراق
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006بابلماجستٌرم651 - 226 (224) الساسانٌة الدولة فً االجتماعٌة االحوالالحٌدري حمزة هادي علً

سلمان حمزة حسٌن حٌدر
 - 679/  هـ65 - 60 سنة من والحجاز العراق فً السٌاسٌة االوضاع

م684
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌر1963 - 1958 العراق فً العسكرٌة للنخبة السٌاسً الدورهللا عبد علوان نزار

وهد شهد جاسم
 2004) القدٌم البابلً العصر فً العراق ممالك بٌن السٌاسٌة الصالت

(م.ق 1595- 
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌر1990 - 1966 النامٌبٌة المشكلة تطورحمزة كاظم محمد

2006بابلماجستٌر(1776 - 1763) الشمالٌة امرٌكا فً مستعمراتها تجاه برٌطانٌا سٌاسةنعمة عباس ٌونس

2006بابلماجستٌرالعراق فً السٌاسً ودوره البصٌر مهدي محمدالكرٌعً حمزة كاظم علً

 ماضً سلمان لٌلى

العامري

 - 554 اٌوب وبنً مهدي بنً عهدي خالل الٌمن فً زبٌد مدٌنة

واالقتصادٌة السٌاسٌة احوالها فً دراسة:  م1229 - 1159/هـ627
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  احمد مظهر كمال عند التارٌخٌة الكتابة منهجالدلٌمً سبع ضاري حسن

فٌصل ذٌاب مخلد
 العصر خالل) الفكرٌة الحٌاة فً ودوره الكوفً الحكم بن هشام

(االول العباسً
2006بابلماجستٌر

علوان جبار ستار
 الرابع القرن نهاٌة حتى كرمان اقلٌم فً والحضارٌة السٌاسٌة االحوال

الهجري
2006بؽداددكتوراه

 عاكول كاظم مشتاق

المٌاحً

/  هـ648 - 567) االٌوبً العصر فً مصر فً الفكرٌة الحركة

(م1250 - 1171
2006بؽداددكتوراه

الشمري فلٌح علً جنان
 الرابع القرن نهاٌة حتى جرجان اقلٌم فً واالقتصادٌة السٌاسٌة الحٌاة

الهجري
2006بؽداددكتوراه

2006بؽداددكتوراه1908 - 1878 المقدونٌة المشكلةالعبٌدي خلؾ ابراهٌم انس

عبد ٌاسٌن نادٌة
 وطروحاتهم االجتماعٌة جذورهم فً تارٌخٌة دراسة:  االتحادٌون

(1908-  عشر التاسع القرن اواخر) الفكرٌة
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

علً هاشم عادل
 وحتى السالالت فجر عصر من القدٌم العراق فً االجتماعٌة البنٌة

القدٌم البابلً العصر نهاٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

احمد االمام مسند فً والمالٌة االقتصادٌة الجوانبالعٌثاوي علً محمد ٌحٌى
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عجٌمً كرٌم نعٌم

الشوٌلً
1823 - 1809 اوربا فً السٌاسً ودوره مترنٌخ

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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ابراهٌم جبار محمد
 العراقً السٌاسً الفكر فً واثرها واالقتصادٌة االجتماعٌة البنٌة

(1914 - 1869) الحدٌث
2006بؽدادماجستٌر

الوائلً نسٌم عباس علً
 دراسة:  ادم بن لٌحٌى الخراج كتاب فً والمالٌة االقتصادٌة الجوانب

مقارنة تحلٌلٌة
2006بؽدادماجستٌر

صٌاح علً رحٌم
 والفتاوي الفقه مجرد فً النهاٌة كتاب فً والمالٌة االقتصادٌة الجوانب

الطوسً للشٌخ
2006بؽدادماجستٌر

دهش نجم سهٌل
 هـ150) من للفترة الشام بالد فً االسماعٌلٌة الحركة

(م1278/هـ672/م772/
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌر1852 - 1838 برٌطانٌا فً الجارتٌة الحركةحسن جبر علً

 دفار حسن عادل

الفرطوسً
2006بؽدادماجستٌرم1936 - 1922 مصر فً الوطنٌة الحركة

2006بؽدادماجستٌرالقدٌمة العراقٌة الدٌانات مع مقارنة دراسة:  الحضرٌة الدٌانةالجبوري عبود عامر عمر

 هاشم محسن حسٌن

القصٌر
2006بؽدادماجستٌر1914 - 1898 كوبا تجاه االمرٌكٌة السٌاسة

2006بؽدادماجستٌر1979 - 1951 السوفٌتٌة-  االٌرانٌة العالقاتحسن عناد شامل

التمٌمً مطر قاسم حٌدر
 حتى والحضاري الفكري واثرهم االسالمً المشرق فً العلوٌون

الهجري الخامس القرن
2006بؽدادماجستٌر

 زاٌر محمد ٌحٌى

الكورجً
2006بؽدادماجستٌر(1956 - 1947) المتحدة االمم وهٌئة الفلسطٌنٌة القضٌة

البٌاتً محسن سعد نور
 - 945/  هـ485 - 334) خراسان فً االشعري المذهب تطور

(م1092
2006بؽدادماجستٌر

السبع رزوقً رضا جواد
 - 1830) العثمانٌة الدولة فً االمٌركٌة المتحدة الوالٌات نفوذ تؽلؽل

1909)
2006بؽدادماجستٌر

 شفٌق ابراهٌم ازهار

العزاوي

/ هـ247 - 132) من للفترة النهر وراء ما بالد فً المعارضة حركات

(م861 - 749
2006بؽدادماجستٌر

العكٌلً عجٌل كاظم رجاء
 2114 - 2250 والثانٌة م.ق 2370 - 2550 االولى لجش ساللة

تارٌخٌة دراسة:  م.ق
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالثانٌة العالمٌة الحرب سنوات فً االمرٌكً والتاجٌر االعارة مرسومهللا عبد حمزة الرزاق عبد

 خضٌر نعٌمة ثامر

البدٌري
2006بؽدادماجستٌر1933 - 1929 العالمٌة االقتصادٌة االزمة سنوات فً مصر

 حسٌن ٌاسٌن عبٌد مؤٌد

الدلٌمً
2006بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  النبوة عصر فً المدنً المجتمع مالمح

 حمٌد ابراهٌم خالد

الحمدانً

 - 750-  هـ247 - 132) االول العباسً العصر فً الخلفاء مواكب

(م861
2006بؽدادماجستٌر

صالح حمد عماد
 - 1908 العثمانٌة الدولة فً االتحادٌٌن انقالب من برٌطانٌا موقؾ

1909
2006بؽدادماجستٌر

2007البصرةدكتوراهمقارنة دراسة:  المعتزلة المرجئة، الخوارج، ومعتقدات نشاةحمٌد الرحٌم عبد منعم

1963 - 1952 العراق فً العسكرٌة للنخبة السٌاسً الدورالمنصور الدائم عبد جعفر
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 محًٌ القادر عبد حسٌن

التمٌمً
1949 - 1941 المانٌا تجاه االمرٌكٌة السٌاسة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 ال جبر شمخً رسول

ضٌدان
م1881-  م1838 االفؽانٌة-  البرٌطانٌة العالقات

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة
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 محمد عدنان سلمى

الكباسً

 - 1975) االمرٌكٌة-  السعودٌة العالقات فً واثره السعودي النفط

1982)
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 جوٌعد جعٌول صالح

السراي
1946 - 1936 السٌاسٌة العالقات تارٌخ فً دراسة:  ولبنان فرنسا

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 عبد عدنان انتصار

العواد الواحد
2007البصرةماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  السالم علٌها الزهراء فاطمة السٌدة

2007المستنصرٌةدكتوراهتارٌخٌة دراسة : 1949 - 1935 العراقً الشٌوعً الحزبالطائً كاظم شاكر مؤٌد

العنبكً حسن جاسم انوار
/ هـ923 - 660) المؽرب بالد مع الممالٌك لدولة الخارجٌة العالقات

(م1516 - 1262
2007المستنصرٌةدكتوراه

 حسٌن علً احسان

الشمري
1949 - 1921 الشمالٌة اٌرلندة فً السٌاسٌة التطورات

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 الكرٌم عبد ؼازي لقاء

السعدي

 والسادس الخامس القرنٌن خالل نٌسابور مدٌنة فً الفكرٌة الحٌاة

المٌالدٌٌن عشر والثانً عشر الحادي/ الهجرٌٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

1806 - 1783 البرٌطانٌة والسٌاسة بت ولٌممصطفى علً خالد اروى
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 فلٌح علً حسٌن

الخزرجً

 دولة فً النفط الستثمار والسٌاسٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة االثار

1981 - 1971 المتحدة العربٌة االمارات
2007المستنصرٌةماجستٌر

 عارٌه مسٌر محمد

الربٌعً

 - 1955 اٌدن انتونً حكومة عهد فً االردن تجاه البرٌطانٌة السٌاسة

1957
2007المستنصرٌةماجستٌر

 طاهر دواي راضً

الخزاعً
2007المستنصرٌةماجستٌرسٌاسٌة تارٌخٌة دراسة : 1975 - 1963 االٌرانٌة-  العراقٌة العالقات

 القره خمٌس شاكر حٌدر

ؼولً
2007المستنصرٌةماجستٌر1973 - 1936 الفلسطٌنٌة والقضٌة السعودٌة العربٌة المملكة

الزٌدي ماٌع عطٌة مروان
 المعارضة حركات على واثرها (السالم علٌه) الحسٌن االمام ثورة

هـ132 عام حتى
2007المستنصرٌةماجستٌر

 فندي الكرٌم عبد ساالر

الدوسكً
2007المستنصرٌةماجستٌر1958 - 1945 العراقً النٌابً المجلس فً السلٌمانٌة نواب دور

 عناد كاظم الحسن عبد

حسون

 عهد فً والفكرٌة السٌاسٌة الحٌاة فً ودوره االقصى السوس اقلٌم

الموحدٌن دولة
2007بابلماجستٌر

العذاري عبد حبٌب عالء
 : (م1437/  هـ841-  م1356/  هـ757) الحلً فهد بن احمد الشٌخ

تارٌخٌة دراسة
2007بابلماجستٌر

حسٌن محمد حسٌن االء
 ومصنفات التراجم كتب بعض فً التارٌخٌة ومروٌاته دكٌن بن الفضل

الحدٌث
2007بابلماجستٌر

 حسٌن فضل عباس

المسعودي

 هـ92) واالندلس المؽرب فً والسٌاسً العسكري ودورهم الفهرٌون

(م755/  هـ138-  م710/ 
2007بابلماجستٌر

2007بابلماجستٌرتارٌخٌة دراسة:  م684 - 680/ هـ65 - 61 التوابٌن حركةامٌر راسم خالد

2007بابلماجستٌرالفكرٌة الحركة فً االموٌٌن الوالة دورحسٌن عباس سوسن

 جبار الخضر عبد مٌثم

علً
2007بابلماجستٌرالحلة على االقتصادٌة واثارها الهندٌة سدة

عبٌد حاتم عروبة
 التارٌخ) كتابه فً والتعدٌل الجرح من المكثرون البخاري شٌوخ

(الكبٌر
2007بابلماجستٌر

2007بابلماجستٌر(1984 - 1912) والتارٌخ االثار فً وجهوده باقر طهالنداوي جوده جبار وائل

 ابراهٌم احمد حسن

المعموري
2007بابلماجستٌرم1958 عام حتى العراق فً السٌاسً ودوره مرجان الوهاب عبد
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الصفار جواد سعد حٌدر
 التارٌخ فً دراسة : (1939 - 1932) سنتً بٌن النجؾ مدٌنة مجتمع

االجتماعً
2007بابلماجستٌر

كرٌم عزٌز عالء
 فً السٌاسٌة التطورات من االشرؾ النجؾ فً العلمٌة الحوزة موقؾ

1924 - 1921 العراق
2007بابلماجستٌر

2007بؽداددكتوراه(1967 - 1947) الفلسطٌنٌة والقضٌة االمرٌكٌة االدارةحاجم الستار عبد اسٌل

ناٌؾ حاتم مٌاسة
 العصر) الكبٌر دمشق تارٌخ كتابه فً عساكر ابن عند العربٌة االدارة

(الهجري السادس القرن منتصؾ حتى العباسً
2007بؽداددكتوراه

2007بؽداددكتوراهاالساطٌر فً دراسة:  القدٌم العراقً االنسان رؤٌة فً االلهةٌحٌى عدنان اسامة

2007بؽداددكتوراه1907 - 1798 العربً الخلٌج منطقة فً الروسً-  البرٌطانً التنافسالدلٌمً نصٌؾ مطر فواز

عمران الجبار عبد وفاء
 والسادس الخامس القرنٌن خالل بٌهق مدٌنة فً الفكرٌة الحركة

المٌالدٌٌن عشر والثانً عشر الحادي الهجرٌٌن
2007بؽداددكتوراه

 جاسم جمٌل سهام

المحمدي
2007بؽداددكتوراهوتحلٌل دراسة:  الملوك سراج كتابه فً ومنهجه الطرطوشً

 طاهر حٌدر ربٌع

الموسوي
2007بؽداددكتوراه1949 - 1911 البرٌطانً البرلمان تطور

 محٌمٌد حسٌن وسن

الؽرٌري

 من ومصر الشام وبالد العراق فً الفكرٌة الحركة فً الذمة اهل اثر

الهجري السابع القرن حتى الثانً القرن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

م661/ هـ41 سنة حتى االسالمٌة العربٌة الدولة فً الحوار ادبعبد خلؾ هللا عبد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 سعٌد عزٌز خابط صباح

الحمٌداوي

 االمارة عهدي فً االندلس العٌان واالقتصادٌة االجتماعٌة االحوال

(م1030 - 755/  هـ422 - 138) والخالفة
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

السنن كتب فً التارٌخٌة الجوانبرجب سعٌد محمد وائل
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 جاسم مجٌد جاسب

الموسوي

 الدٌنً الفكر فً واثره الرافدٌن وادي بالد حضارة فً والمعتقد الدٌن

 دراسات : (م642-  م. ق 3000) المدة خالل اٌران بالد حضارة فً

مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

1880 - 1871 والمانٌا برٌطانٌا بٌن السٌاسٌة العالقاتعباس احمد ٌحٌى محمد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

1939 - 1919 االمرٌكٌة-  الٌابانٌة العالقاتسلمان طالب منتهى
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

السنجري حسن حسٌن بان
 الدٌنٌة والعقٌدة السٌاسً النظام ظهور فً واثرها القراخانٌة القبلٌة

(م1212/هـ609-  م918/هـ315)
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الؽزي طرٌم راشد محسن
 المتاخرة العباسٌة العصور فً بؽداد فً العامة االسالمٌة المجالس

(م1258 - 946/ هـ656 - 334)
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 لوٌس عٌدان بلقٌس

الربٌعً

 االئمة باخبار الحنفا اتعاظ كتاب فً وموارده منهجه المقرٌزي

الخلفا الفاطمٌٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

(م1171 - 909/هـ567 - 297) الفاطمٌة الدولة فً الثقافٌة المكوناتكباشً ٌاسر ؼنٌة
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

االندلس فً االقتصادي النشاطجاسم فوزي نبراس
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 حسن محٌبس طالب

الوائلً
م1524 - 1501/ ه930 - 906 االول اسماعٌل الشاه عهد فً اٌران

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

االسالم قبل العربً التارٌخ فً ودورها تمٌم قبٌلةجٌاد جبار سعٌد
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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 طالل عودة منتهى

الشوٌلً

/ هـ447 - 334 سٌاسٌة دراسة:  العراق فً البوٌهٌة االمارة وزراء

م1055 - 945

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : (م1851 - 1669) العثمانً العهد فً البابانٌة االمارةدهش جاسم كامل

الحبوبً كاظم ماجد شٌماء
 بابل سقوط حتى القدٌمة الرافدٌن بالد عقائد فً واالستمرارٌة الحٌوٌة

(م.ق) 539
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرجبٌر ابن عند التارٌخٌة الرواٌةالبنداوي جبر حسن نوال

2007بؽدادماجستٌراالندلس فً والعشابون الصٌادلةحمزة حمٌد امنة

 جواد الكاظم عبد مٌثم

النوري
2007بؽدادماجستٌر(م226-  م.ق247) الرومانٌة-  الفرثٌة العالقات

الحسٌن عبد علً سهاد
 - 2025) القدٌمة العراقٌة الحضارة فً الرسا لمدٌنة السٌاسٌة المكانة

(م.ق 1763
2007بؽدادماجستٌر

 علً عبد الحلٌم عبد

المطٌري موسى
2007بؽدادماجستٌرم636-  م224 العراق فً الساسانٌة للدولة االدارٌة النظم

2007بؽدادماجستٌرعشر التاسع القرن اواسط اٌران فً للتحدٌث انموذجا كبٌر امٌرالعمٌدي حمزة محمد مسلم

2007بؽدادماجستٌروحمرٌن دٌالى منطقة تنقٌبات ضوء فً اشنونا مملكة تارٌخالسعدي داود كاظم اٌاد

ابراهٌم الرزاق عبد عبٌر
 فً الوعاة بؽٌة) كتابه فً وموارده منهجه السٌوطً الدٌن جالل

(والنحاة اللؽوٌٌن طبقات
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌر(1968 - 1958) العربٌة الدول جامعة فً السٌاسً العراق دورسعٌد العزٌز عبد زهراء

2007بؽدادماجستٌر(م1258/ هـ656) المؽولً الؽزو مقاومة فً الكرد دورفارس هللا عبد الحلٌم عبد

2007بؽدادماجستٌرالفالحة كتب خالل من االندلس فً والري الزراعة واسالٌب طرائقحسن خضٌر ٌاسٌن

فتحً عفٌؾ دٌما
 الفتح من فٌها والعلمٌة واالدارٌة السٌاسٌة الحٌاة..  حمص مدٌنة

الهجري الرابع القرن وحتى االسالمً العربً
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  كربالء الى (ع) الحسٌن االمام مسٌرةصاحب علٌوي احمد

2007بؽدادماجستٌروالسٌاسً العسكري ودوره محمود الدٌن نورالدٌن شهاب عدنان فاطمة

2008البصرةدكتوراه1958 - 1949 سورٌا تجاه السعودٌة العربٌة المملكة سٌاسةحسٌن علً امٌر

 حسٌن الزم عبار نهلة

الكنانً

 السٌاسً دورها) الراشدي العصر نهاٌة حتى االسالم قبٌل مزٌنة قبٌلة

(والدٌنً واالقتصادي واالجتماعً
2008البصرةدكتوراه

 زبون حسٌن محمد

الساعدي
1989 - 1943 لبنان فً السٌاسً ودورهم الدروز

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 قاسم هللا مال مشتاق

النجار
1899 - 1781 الصٌن تجاه الدولٌة السٌاسة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 جاسم اسماعٌل سمٌرة

الحسون

 تارٌخٌة دراسة : 1970 - 1964 السعودٌة-  المصرٌة العالقات

سٌاسٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 كاظم الحسن عبد فرات

الحجاج
السٌاسً وفكره سلٌم عزالدٌن

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

المظفر محمد جاسم اراء
 : 1973 االول تشرٌن حرب من االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات موقؾ

سٌاسٌة تارٌخٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 الحسٌن عبد حمود رائد

الحصونة
تارٌخٌة دراسة:  االسالمٌة العربٌة الدولة فً وتطورها الحسبة نشاة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 هادي خلؾ زٌدان

الموزانً
2008الكوفةماجستٌرالكرٌم القران فً االسالم قبل العرب عند الوثنٌة الدٌنٌة المعتقدات
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 محمد جاسم علٌاء

الخفاجً
2008المستنصرٌةماجستٌرومروٌاته وجهاده سٌرته واثلة بن عامر الطفٌل ابو الصحابً

 ؼنً هللا عبد اسماء

العزاوي
2008بؽداددكتوراه(هـ132 - 41) االموي العصر خالل الفكرٌة الحٌاة فً الموالً اثر

هللا عبد صبار نذٌر

-  الطالبٌة للعالقات تحلٌلٌة دراسة:  العباسً الحكم خالل طالب ابً ال

 - 750/  هـ193 - 132) للسنوات االول العباسً العصر فً العباسٌة

(م809

2008بؽداددكتوراه

االمٌر عبد وضاح مها
 الجؽرافٌة الموارد ضوء فً االسالمً المشرق فً االجتماعٌة الحٌاة

هـ334 - 132
2008بؽداددكتوراه

مولى حسٌن صبا
 - 1971 العربٌة السٌاسة فً ودوره نهٌان ال سلطان بن زاٌد الشٌخ

2004
2008بؽداددكتوراه

 علً حسٌن رحمن

الجٌزانً
2008بؽداددكتوراهاالسالمٌة الدولة تاسٌس فً للرسول واالداري السٌاسً الفكر

 حسٌن جابر شمخً اٌمان

المرعً

 االمبراطوري العصر النٌل وادي بالد فً االجتماعٌة االحوال

م.ق (1085 - 1580)
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

1968 - 1932 للنجؾ االجتماعً التارٌخعلوه شنٌن الستار عبد
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الهجرٌٌن والسابع السادس القرنٌن فً حلب امارة فً االقتصادٌة الحٌاةكنتر خلٌفة نعٌم
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

1966 - 1963 العراق تجاه البرٌطانٌة السٌاسةتقً مجٌد طارق
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

م1939 - 1918 سورٌة تجاه البرٌطانٌة السٌاسةجبر شمخً عالوي بٌداء
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 جاسم علً عبد مظهر

الجؽٌفً

 العصر نهاٌة حتى االسالمٌة العربٌة الدولة فً الحربٌة الفنون

(م861 - 622/  هـ247 - 1) االول العباسً
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 محمود الخالق عبد انٌس

القٌسً
عشر السادس القرن خالل المتوسط البحر فً العثمانً البحري النشاط

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 حمزة محمد شٌماء

الجنابً

-  هـ447) سنة من المتاخرة العباسٌة العصور فً الكتاب الوزراء

(م1258-  م1055/هـ656
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 دخٌل محسن لفته احمد

الفٌاض
االبجدٌة اختراع حتى ظهورها منذ الرافدٌن بالد فً الكتابة تارٌخ

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

م1399 عام ثورة حتى انكلترا فً البرلمانٌة المؤسسة تطورجودة عبد نعٌم
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حزٌم زؼٌر حسن
 االوروبٌة السٌاسٌة العالقات فً واثرها االوروبٌة التحالفات سٌاسة

االوروبٌة الدبلوماسٌة فً تارٌخٌة دراسة : (1908 - 1879)

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 كاظم زامل رجاء

الموسوي

 - 1898 عامً بٌن الفٌلٌبٌن فً االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات سٌاسة

تارٌخٌة دراسة : 1946

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

1924 - 1917 السوفٌتٌة روسٌا تجاه برٌطانٌا سٌاسةخلؾ ثابت علً وسام
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

(م540 - 460) والمملكة القبٌلة كندةجابر شابث عادل
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2008بؽدادماجستٌر(1976 - 1961) مصر فً السٌاسً ودوره االشتراكً االتحادحمود هللا عبد اٌمان

 عثمان حمود خلٌل

الجابري

 - 1945) ظبً ابو فً واالقتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة االوضاع

1971)
2008بؽدادماجستٌر

 خلؾ مصطفى اٌمان

المحمدي
2008بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : 1970 - 1956 العراق فً العالً التعلٌم
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 حسن عبد حسن رحاب

المشهدانً
2008بؽدادماجستٌرم1952 - 1936 مصر فً الوطنٌة الحركة

 محمد خلٌل العزٌز عبد

الفٌاض
2008بؽدادماجستٌراالسالم قبل العرب عند السلم

 خضٌر ابو شاكر خمائل

الجنابً
2008بؽدادماجستٌراالسالم قبل والحجاز الشام بالد بٌن التجارٌة الطرق

 احمد فاضل عالء

العامري
2008بؽدادماجستٌر1941 - 1939 الٌابانٌة-  االمرٌكٌة العالقات

2008بؽدادماجستٌر(1981 - 1969) والسودان مصر بٌن واالقتصادٌة السٌاسٌة العالقاتابراهٌم خلٌل نبراس

2008بؽدادماجستٌر1980 - 1963 الهندٌة-  العراقٌة العالقاتجٌجان مجهد ماهر

2008بؽدادماجستٌراالشورٌة المدٌنة طبٌعة فً تارٌخٌة دراسة:  االشورٌة العواصمتوفٌق حازم قٌس

محمود نعمة نور
 الفكري وتطورها تكوٌنها فً تارٌخٌة دراسة:  العراقٌة المثقفة الفئة

(1914 - 1869) والسٌاسً
2008بؽدادماجستٌر

مطر عبود حاتم هٌام
 - 749/هـ447 - 132) سنة من النهروان لعلماء التارٌخٌة المروٌات

(م1055
2008بؽدادماجستٌر

 عبد الكرٌم عبد جنان

الطائً الحسن
2008بؽدادماجستٌرتارٌخٌة دراسة : (1991 - 1954) الجزائر فً االمازٌؽٌة المسالة

التمٌمً هادي ستار هند
 دراسة:  النجار ابن مع مقارنة الدبٌثً ابن عند التارٌخً المنهج

(م1239 - 1162/  هـ637 - 558) تحلٌلٌة
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌر(1987 - 1956) تارٌخٌة دراسة:  تونس فً السٌاسً النظامٌاسٌن طه زٌنب

2008بؽدادماجستٌر(1978 - 1954) تارٌخٌة دراسة:  فرنسا الى الجزائرٌة الهجرةنصٌؾ كامل شعوب

 مجذاب كرٌم ؼصون

الربٌعً

 - 1930 االردن فً والعسكري السٌاسً واثره ؼلوب باجوت جون

1956
2008بؽدادماجستٌر

 فتحً عكٌدي سرمد

العانً
2008بؽدادماجستٌر1946 - 1920 سورٌة فً السٌاسً الدروز دور

خلٌفة الكرٌم عبد نجالء
 فً دراسة : (م645 - 634) (هـ25 - 13) ومصر الشام بالد فتوحات

الصلح معاهدات
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌر(م.ق30 - 51) السٌاسٌة واالنجازات الذاتٌة السٌرة:  السابعة كلٌوباتراالخلٌلً محمد عناد بشرى

2008بؽدادماجستٌراٌران فً السٌاسً ودوره حٌاته:  مصدق محمدالشمري علً مكً ثامر

 عباس شعٌب قاسم

السلطانً
2008بؽدادماجستٌر(1936 - 1934) االثٌوبً-  االٌطالً النزاع من برٌطانٌا موقؾ

 جواد حمزة حسن

السلطانً
2008بؽدادماجستٌر(م.ق 64 - 312 تارٌخٌة دراسة:  وقٌامها السلوقٌة الدولة نشوء

الذهبً مرهج هادي رٌم
 - 969/  هـ567 - 358) الفاطمً العصر خالل مصر تجارة

(م1171
2009بؽدادماجستٌر
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سلمان داود نبٌل شٌماء
 نفر، الوركاء،) والبابلٌة السومرٌة المدن فً الهلنستً العصر اثار

(بابل
2002بؽدادماجستٌر

 سعٌد محمد عائد سعاد

الحامد
2003الموصلماجستٌراالبواب صنارات على المنشورة وؼٌر المنشورة المسمارٌة الكتابات

 حسٌن جاسم شٌماء

البدري

 على التصوٌر فً العربٌة للمدرسة الفنٌة االسالٌب تاثٌر استمرار

المؽولٌة المدرسة
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالمسمارٌة النصوص ضوء فً القدٌمة العراقٌة االسرةاالنصاري فوزي دالٌا

 منصور خضٌر جنان

الجنابً
2003بؽدادماجستٌرواسط بمدٌنة المضروبة االموٌة المسكوكات

العبو محمود خضر محمد
 نهاٌة حتى االسالمً العربً العالم فً االرواح لذوات البارز النحت

العباسً العصر
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌربثاموقادي الرومانٌة المنازل من لنماذج وتقنٌة معمارٌة دراسةٌونس هللا رزق

 شرٌؾ سالم مروان

العنزي

 الثالث القرن نهاٌة الى االسالمٌة العربٌة الزخرفة فً العنب ورقة

الهجري
2003بؽدادماجستٌر

 محمد قاسم علً منذر

الطائً
2004الموصلماجستٌرالقدٌم البابلً العصر فً واالجور االسعار

 حجً مردان ؼسان

النجاري
2004الموصلماجستٌرالحدٌث االشوري الفن فً الزخرفٌة العناصر

 محمد حسٌن بشار شذى

الصوفً
2004الموصلماجستٌرالرافدٌن بالد فً وصناعتها الجلود دباؼة

 محمد ابراهٌم رٌاض

الجبوري

 مدٌنة-  الحدٌث االشوري العصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص

اشور
2004الموصلماجستٌر

2004بؽداددكتوراههـ136 - 125 سنتً بٌن االسالمٌة المسكوكاتدٌة ابو قاسم احمد عدنان

الذهب عٌدان امٌرة
 من) القدٌم االكدي العصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص دراسة

(العراقً المتحؾ
2004بؽداددكتوراه

2004بؽداددكتوراهاالولى لكش ساللة نصوص ضوء فً السومرٌة اللؽة قواعداللطٌؾ عبد مؤٌد سجى

الحضرٌة العمارة فً المنافذالشمس هللا عبد ماجد
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

2004بؽدادماجستٌرالسالالت فجر عصر فً الرافدٌن واديخلٌل حبٌب ؼٌث

 عبو حسٌن احمد هٌثم

الجواري
2005الموصلماجستٌرالمسمارٌة المصادر ضوء فً البابلٌة الفال نصوص

علً محمد فاروق
 االسالمٌة العربٌة والعمارة المدن تخطٌط فً الدفاعٌة االستحكامات

العباسً العصر نهاٌة حتى العراق فً
2006بؽداددكتوراه

 عطٌة هللا عبد كاظم

الزٌدي
المسمارٌة الكتابات فً سوخو بالد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌر(موصل اسكً) بلد مدٌنة من الحجرٌة والنقوش الزخرفةالنعٌمً ٌونس عبد سنان

2006بؽدادماجستٌراالسالمٌة والنافورات الفواراتالسعداوي علٌعل باسم

مرزة عزٌز سلٌم مؤمل
 : (الخدمٌة العمارة-  الدٌنٌة العمارة) النجؾ مدٌنة فً التراثٌة المبانً

وعمارتها تخطٌطها فً دراسة
2006بؽدادماجستٌر

الحٌالً علً مولود فٌحاء
:  القدٌم البابلً العصر من حمرٌن حوض مواقع من فخارٌة الواح

حضارٌة-  فنٌة دراسة
2006بؽدادماجستٌر

الجنابً ناٌؾ حمٌد سمراء
 ابو تل) سبار القدٌم البابلً العصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص

(حبة
2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن ناصر شٌماء

الخالدي
2006بؽدادماجستٌرصادوقا امً الملك عهد من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص

١٤٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 حسٌن الكرٌم عبد منى

القٌسً

:  االسالم قبل ما عصر فً الجزٌرة بادٌة فً والقالع المدن اسوار

عمارٌة دراسة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالمسمارٌة النصوص ضوء فً الرافدٌن بالد حضارة فً انكً االلهاحمد صالح شٌماء

 محمد نعمة ضٌاء

الجعٌفري
2007بؽدادماجستٌروعمارة تخطٌط (موصل اسكً) بلد مدٌنة فً المكتشفة السكنٌة البٌوت

التمٌمً محمد علً نجاة
 االثرٌة التنقٌبات ضوء فً حربى مدٌنة فً المكتشفة السكنٌة البٌوت

م2002 - 1999 الحدٌثة
2007بؽدادماجستٌر

ظاهر سمٌر عشتار
 -2112) الثالثة اور عصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص دراسة

(م.ق 2004 
2007بؽدادماجستٌر

مراد اكبر علً نادٌة
 من الثالثة اور عصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص دراسة

اور مدٌنة
2007بؽدادماجستٌر

سالم خلٌل معارج خولة
 من للعراق االجنبٌة السٌطرة عهود فً االٌتورونكال نهر على مدن

م637 وحتى م.ق 539
2007بؽدادماجستٌر

خلٌل جابر ٌاسر
 من المتاخر القدٌم البابلً العصر من منشورة ؼٌر مسمارٌة نصوص

سبار
2007بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌر(م1950 الى م1800 للفترة) العراقٌة التراثٌة المبانً صٌانة اسالٌبالالمً جاسم حسٌن عالء

 حسٌن هلل عطا سٌماء

السعدي
2008بؽدادماجستٌرالهجري الرابع القرن نهاٌة حتى االسالمً الخزؾ على العربً الخط

جاسم سلمان عباس فاطمة
 فً الثالثة اور ساللة عصر من مدروسة ؼٌر مسمارٌة نصوص

6ج (TIM) العراقً المتحؾ سلسلة
2008بؽدادماجستٌر

 الرحٌم عبد ذاكر فوزٌه

العكٌلً

 بابل سقوط حتى المسمارٌة النصوص ضوء فً المائٌة النقل وسائط

م.ق 539
2008بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2001بابلماجستٌرالقانون قوة لها التً القرارات على االداري القضاء رقابة حدودحاتم الرحٌم عبد فارس

 كرٌم محمود ٌونس

النعٌمً
2002الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  العراقٌة الجنسٌة قانون فً التجنس احكام

2002الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المساهمة الشركة فً للربح القانونً النظاممحمود نوري ٌوسؾ فٌان

2002الموصلماجستٌرالعام الدولً القانون فً الخارجً الفضاء بٌئة تلوثالجمعة سلٌم حمٌد سهى

 بالل محمد رمضان خلؾ

الجبوري
2002الموصلماجستٌرالمنازعات تسوٌة فً الدولٌة المنظمات دور

 الرحٌم عبد ٌونس عالٌة

الدباغ
2002الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  الخاصة المساهمة الشركة ادارة مجلس

2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الزوجة جنسٌة على المختلط الزواج اثرالقٌسً عبد محمد مثنى

2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العقدي االلتزام على واثرها التنفٌذ استحالةالطائً محمود شاكر حامد

مهدي كرٌم الرسول عبد
 فً وتنفٌذها االجنبٌة التحكٌم وقرارات القضائٌة باالحكام االعتراؾ

مقارنة دراسة:  الدولٌة االتفاقٌات
2002بابلماجستٌر

2002بابلماجستٌرالدستورٌة النظم بعض فً المراسالت سرٌة فً الحقالناصر قاسم محمد

 جابر عبود هللا عبد ضٌاء

االسدي
2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  المتهم ضمانات من ضمانة الجسم سالمة فً الحق

2002بابلماجستٌرمقارنة قانونٌة دراسة:  لالثار المدنٌة القانونٌة الحماٌةالعكٌدي هللا عبد سعد ثائر

 ال جاسم طارق زٌاد

الراوي بنٌان
2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  للترجمة المدنٌة القانونٌة الحماٌة

 حمادي علً ابراهٌم

الحلبوسً

 دراسة:  الطبٌة المسؤولٌة اطار فً العادي والخطا المهنً الخطا

مقارنة قانونٌة
2002بابلماجستٌر

2002بابلماجستٌرالبحار لقاع الدولٌة السلطةعزٌز عدنان قحطان

2002بابلماجستٌرالجنائً الدولً القضاء فً الفردٌة الجنائٌة المسؤولٌةالعبٌدي علوان حسٌن علً

 كاظم حسٌن محمد

العٌساوي
2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العراقً العقوبات قانون فً والصفات الوظائؾ انتحال

2002بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  البرلمان استقالل ضماناتالخفاجً جابر مهدي انعام

2002بؽداددكتوراهالعام الدولً القانون فً المتعاقدٌن شرٌعة العقد قاعدةفضٌل تقً احمد

2002بؽدادماجستٌرOrganizing The Political Authority And Its Practice In Libyaالنوبً ؼندور عوٌدلت

 صاحب صباح اشراق

االعرجً
2002بؽدادماجستٌر(الشٌك) الصك بقٌمة الوفاء

 علً الرضا عبد منقذ

الفردان
2002بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  بمقابل الوفاء

 سعٌد محمد نجٌب

الصلوي
مقارنة دراسة:  للعملة الجزائٌة الحماٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 ٌونس ذنون الحكٌم عبد

الؽزال
مقارنة دراسة:  الفردٌة للحرٌات الجنائٌة الحماٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

المقارنة والقوانٌن االسالمٌة الشرٌعة فً المراة مٌراثالحٌالً الوهاب عبد قٌس
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 عبد هادي قحطان

القرؼولً
2003الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  واالحتٌاط بالتقدٌر االرث

 محمد الجواد عبد بٌداء

العباسً
2003الموصلماجستٌرالمعاصرة تطبٌقاته وبعض الشعبً االستفتاء
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 عبد طاهر محمد اٌمان

العبٌدي هللا
2003الموصلماجستٌرمقارنة تحلٌلٌة دراسة:  البٌع عقد فً السالمة بضمان االلتزام

 احمد محمود احمد

الربٌعً
2003الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  العامة الوظٌفة فً االداري التحقٌق

2003الموصلماجستٌرالخاصة الملكٌة لحق والقانونٌة الدستورٌة الحماٌةالصواؾ احمد فالح اكرام

 ٌاسٌن محمد سمٌر احمد

الصوفً
2003الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المدنٌة القضائٌة االحكام فً االستئنافً الطعن

 جندي ٌوسؾ خلٌل

المٌرانً

 الحسابات سرٌة على االعتداء عن الناشئة الجزائٌة المسؤولٌة

مقارنة دراسة:  المصرفٌة
2003الموصلماجستٌر

2003الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المباشرة بالضرائب بالتزاماته المكلؾ اخالل جزاءاتمحمد حامد حسن رفل

2003الموصلماجستٌرانموذجا االسالمً الخطاب:  والخصوصٌة العالمٌة بٌن االنسان حقوقعلً احمد عثمان لقمان

2003الموصلماجستٌراالنسان حقوق تعزٌز فً الدولٌة المنظمات دوررسول حاجً عمر حسٌن

2003الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المحاكمة مرحلة فً الحدث المتهم ضماناتالطائً موسى محمد صبا

 مصطفى جمٌل سٌبان

االتروشً
2003الموصلماجستٌرمقارنة دستورٌة دراسة:  القضاء استقالل مبدا

 شنان الحسن عبد ختام

الفرطوسً
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االجنبً القانون اثبات

 هللا عبد كرٌم ابتهال

الجاؾ محمد
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الشعبً االستفتاء

2003بابلماجستٌرالبحرٌة البٌوععمر عالء

 عباس عامر سرمد

الخزاعً
2003بابلماجستٌرالعراق على وتطبٌقاتها البٌئٌة االضرار عن التعوٌضات

 منجً جمعة شهالء

النصراوي

 ضرٌبة قانون فً الجنائٌة المسؤولٌة فً واثره الضرٌبً التهرب

مقارنة دراسة : (1982) لسنة (113) رقم العراقً الدخل
2003بابلماجستٌر

 سلمان شاكر احمد

الحسناوي
2003بابلماجستٌراالوزون لطبقة الدولٌة القانونٌة الحماٌة

2003بابلماجستٌرالعراقً الجزائٌة المحاكمات اصول قانون فً العالنٌةالحماد حمٌد حماد حسن

 لطٌؾ هللا عبد محارب

الجبوري
2003بابلماجستٌرمقارنة قانونٌة اصولٌة دراسة:  القانونٌة للنصوص المخالؾ المفهوم

 نوري ضٌاء حسنٌن

الموسوي
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االجنبً القانون تفسٌر

2003بابلماجستٌردستورٌة دراسة:  الشخصٌة الحرٌات ممارسات تقٌٌدابراهٌم ادٌب حارث

2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العراق فً الدخل ضرٌبة اداء عدم جرٌمةناجً محمود عامر لمى

 محمد الوهاب عبد عمار

الشرجً
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الٌمنً القانون فً وتؽٌٌرها اكتسابها الشركة جنسٌة

2003بابلماجستٌرالقضائٌة الوالٌة من وممتلكاتها الدول حصاناتمرتضى محمد اثٌر

 الكرٌم عبد ابراهٌم حامد

الجبوري
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  والقانون االسالمٌة الشرٌعة فً القاضً ضمانات

 الشهٌد عبد طالب سنان

الظفٌري

 وفق قانونٌة دراسة:  الجنائٌة الدولٌة المحكمة احكام سالمة ضمانات

1998 لعام االساسً روما نظام
2003بابلماجستٌر

 خضر كرٌمش ناصر

الجورانً
2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العراقً التشرٌع فً االعدام عقوبة
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2003بابلماجستٌراالدارة لخطا قضائٌا االداري العقد فسخٌعقوب جبار سحر

2003بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  البحري النقل فً العائمة التامٌن وثٌقةعلً حسٌن سماح

2003بؽداددكتوراهالرئاسٌة السلطة ممارسة فً االدارة نشاط تطور اثرالمهدي عبد الحمٌد عبد

2003بؽداددكتوراهالكمركٌة الجرٌمة فً الجزائٌة الدعوى اجراءاتهللا عبد نجم حسٌن عماد

ادم الطٌب الدٌن عز
 الرقابة ومشكلة الدولٌة النزاعات فً الدولٌة العدل محكمة اختصاص

الدولً االمن مجلس قرارات على
2003بؽداددكتوراه

2003بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  للصحفً المدنٌة المسؤولٌةالحسٌنً محمد علً عباس

2003بؽداددكتوراهالدولٌة العدل محكمة امام الؽٌر تدخلالطائً ادهم حٌدر

2003بؽداددكتوراهالبحار بقانون المتعلقة الدولٌة المنازعات تسوٌةالزبٌدي جابر رشٌد سمٌة

 ؼٌدان صعصاع اسماعٌل

البدٌري

 دراسة:  العراقً القانون فً المعنوي الضرر عن االدارة مسؤولٌة

مقارنة
2003بؽداددكتوراه

2003بؽداددكتوراهالدولٌة المنظمة مسؤولٌةالجنابً صالح هدٌل

2003بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  العقوبات قانون فً الؽلط نظرٌةهللا عبد احمد خضر مجٌد

الدفاع وحقوق الجزائٌة التحقٌقات سرٌةعبٌد علً موفق
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 علً القادر عبد تؽرٌد

الدلٌمً

 الدساتٌر بعض فً الدولة لرئٌس االعتٌادٌة التشرٌعٌة االختصاصات

مقارنة دراسة:  العربٌة
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالدولً والقانون االرهابمحمد جاسم صبحً رشٌد

2003بؽدادماجستٌروالقانون الشرٌعة بٌن البشرٌة باالعضاء القانونً التصرؾهادي مجٌد اٌمان

 الكرٌم عبد طارق سالفة

الشعالن
2003بؽدادماجستٌرالحراري االحتباس ظاهرة من للبٌئة الدولٌة الحماٌة

 فرمان حكمت عباس

الدركزلً
2003بؽدادماجستٌرالجزائٌة لالحكام التنفٌذٌة القوة

2003بؽدادماجستٌرالعراق فً العامة الشركات الدارة القانونً النظامالجنابً جاسم حسن امٌر

 محمد هللا عبد الملك عبد

الورقً
2003بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  بحرا الشًء ناقل مسؤولٌة فً واثره السفٌنة انحراؾ

2003بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  الفردي العمل عقد فً القوانٌن تنازعالنقاش جمٌل صبٌح احمد

 ابراهٌم طارق نوال

العبٌدي
2003بؽدادماجستٌرللعار اتقاء بالوالدة العهد حدٌث لطفلها االم قتل جرٌمة

 حمود فاضل ماهر

الخفاجً
2003بؽدادماجستٌرالدولٌة التجارة نطاق فً الصادرات ائتمان ضمان

 نوري ابراهٌم خلدون

العزاوي سعٌد
2003بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  لالدارة اوامر اصدار فً االلؽاء قاضً سلطة مدى

 علً عمر علً فارس

الجرجري
2004الموصلدكتوراهمقارنة دراسة:  المدنٌة الدعوى حسم فً ودورها القضائٌة التبلٌؽات

2004الموصلدكتوراهمقارنة قانونٌة دراسة:  الخصمالفٌل سعٌد زهٌر ندى

 عنجو رشٌد سلوان

السنجاري
2004الموصلدكتوراهالدول ودساتٌر االنسان لحقوق الدولً القانون

2004الموصلدكتوراهواحد جانب من الدولة تصرفاتالطائً مرعً ذنون خالدة

2004الموصلدكتوراهاالنسان لحقوق الدولً والقانون االنسانً الدولً القانون فً دراسةزٌا اسحق نؽم

2004الموصلدكتوراهاالنسان حقوق حماٌة فً الجنائً الدولً القانون دورسلطان عبو علً هللا عبد

 محمد صالح مهدي احمد

الراوي
2004الموصلدكتوراهالدولٌٌن واالمن السلم حفظ فً االمن مجلس دور
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ننٌس رؤوؾ حنا نؽم
 فٌٌنا التفاقٌة وفقا للبضائع الدولً البٌع عقد فً بالتسلٌم البائع التزام

مقارنة تحلٌلٌة دراسة : 1980

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 مصطفى سالم مصطفى

النجفً
مقارنة دراسة:  العامة الوظائؾ تولً فً ودورها المساواة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 ناصر مرزا الدٌن عز

هللا عبد
مقارنة دراسة:  المدنً لالسم القانونً النظام

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

مقارنة دراسة:  الجنائً القانون فً الخصوصٌة حقالزعبً عبد احمد علً
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

2004الموصلماجستٌرالدولً القضائً االختصاص تحدٌد فً العدالة اعتباراتالكتبً هللا عبد توفٌق وسام

العسلً ٌونس سامً محمد
 خاصة اشارة مع مقارنة دراسة:  الكمركٌة الضرائب من االعفاءات

العراقً التشرٌع الى
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  البناء مقاوالت فً المسؤولٌة من التامٌنداؤد صالح اسراء

 ٌونس رضا محمد عدي

الطحان
2004الموصلماجستٌرالعام الدولً والقانون الهدام التدخل

2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  العراقً القانون فً التجارٌة للعالمة الجزائٌة الحماٌةالنعٌمً محمد احمد اسامة

 علً رمضان العزٌز عبد

الخطابً
2004الموصلماجستٌرالعام الدولً القانون فً الوقائً الدفاع

2004الموصلماجستٌرالعولمة ظل فً االنسان لحقوق الدولً القانونابراهٌم خلٌل عماد

2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  البستنة لعقود القانونً النظامالمفتً سعٌد محمد اسامة

 خلؾ محمود انس

الجبوري
2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  االختام تزٌٌؾ جرٌمة

 حسٌن فارس بٌرك

الجبوري
2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المدنٌة وحماٌتها الشخصٌة حقوق

 محمد جاسم منذر زٌنب

الوائلً
2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المعنوٌة االشخاص على الدخل ضرٌبة

 القره خلٌل احمد رائد

ؼولً
2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة : (الداللة) التجارٌة الوساطة عقد

 محمود صائب مراد

البٌاتً

 دراسة:  لالجانب القانونً المركز مجال فً بالمثل المعاملة مبدا

مقارنة
2004الموصلماجستٌر

 اسماعٌل ٌونس علً

السنجاري
2004الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  الكامل والقضاء االلؽاء دعوى فً االدارة مركز

 ؼانم عودة ٌوسؾ

المنصوري
2004بابلماجستٌرالتجارٌة االوراق فً الصرفً التضامن

2004بابلماجستٌرالقوانٌن باقتراح المختصة السلطةعمر هللا عبد اشرؾ

 حسن علً محمد صادق

الحسٌنً
2004بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  المضاد االداري القرار

 حمد عبد جبار حسٌن

النائلً
2004بابلماجستٌردستورٌتها ومدى التقاضً حق تحجب التً القوانٌن

 الكاظم عبد ؼالً عمار

العٌساوي
2004بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االموال تبٌٌض جرٌمة عن الجنائٌة المسؤولٌة

 محمود شاكر رسول

البٌاتً
2004بابلماجستٌرالقابضة للشركة القانونً النظام

 لجلٌل ا عبد عباس خالد

الدٌلمً
2004بابلماجستٌرالسعودٌة-  الٌمنٌة للحدود القانونً الوضع

 خشان العالً عبد علً

االسدي
2004بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  نفسه مع الشخص تعاقد
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 علً عبد كاظم حٌدر

السرٌاوي
2004بابلماجستٌرالمسلحة النزاعات اثناء واالطفال النساء حماٌة

 حمزة محمود معتز

المعموري
2004بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الرؤٌة خٌار

 دروٌش مجهول مجٌد

الزرٌجاوي
2004بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العام المرفق سٌر مبدا ضمانات

 سوادي جواد براق

الحامدي
2004بؽداددكتوراهبالحاوٌات البضائع نقل متعهد مسؤولٌة تعدٌل اتفاقات

الزهٌري حمدي مهدي
:  الوظٌفٌة عالقته انهاء فً العام الموظؾ ٌرتكبها التً الجرٌمة اثر

مقارنة دراسة
2004بؽداددكتوراه

2004بؽداددكتوراهالدولً والقانونً المنضب الٌورانٌوم سالح استخدامالشاوي سلطان سما

الدلٌمً عباس احمد علً
 دراسة:  وتطبٌقا تشرٌعا الشخصٌة االحوال لقانون الشرعً التاصٌل

االسالمً الفقه اصول ضوء فً
2004بؽداددكتوراه

 ال كاظم حسٌن ساهرة

ربٌعة

 بٌن مقارنة دراسة:  النفس على الوالٌة فً وحقوقهم االولٌاء التزامات

الوضعً والقانون االسالمً الفقه
2004بؽداددكتوراه

2004بؽداددكتوراهالعراق فً السٌاسٌة لالحزاب والقانونً الدستوري التنظٌمشرٌؾ حنظل مٌثم

2004بؽداددكتوراهالمقارن والقانون االسالمً الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوقالٌاسري ٌاسر نعمه حسن

 صالح هادي صالح

الفتالوي
2004بؽداددكتوراهالجنائً الجزاء تحدٌد فً واثرها االجرامٌة الخطورة

 رشٌد حنتوش حسن

الحسناوي
2004بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  التقصٌرٌة المسؤولٌة فً وتعوٌضه المتؽٌر الضرر

2004بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  االداري القضاء اختصاص على الواردة القٌودشبع حسٌن عادل

 مطر عطٌة هادي علً

الهاللً
2004بؽداددكتوراهالعراق فً المباشرة الضرائب قوانٌن تفسٌر

2004بؽداددكتوراهالعقود فً وتطبٌقاتها الشكلٌة فكرةمعروؾ القادر عبد حسٌن

 حسٌن سلمان بشرى

العبٌدي
الطفل لحقوق الدولٌة الجنائٌة االنتهاكات

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 جعفر ٌحٌى قٌصر

الربٌعً
العراقً القانون فً الدخل ضرٌبة فرض فً لالدارة التقدٌرٌة السلطة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 خلؾ حنون ؼازي

الدراجً
2004بؽدادماجستٌرالعمد القتل جرٌمة فً الجنائً القصد استظهار

2004بؽدادماجستٌرالبحري العلمً البحثٌوسؾ خالد رحاب

2004بؽدادماجستٌرالدولً القانون فً الدول بٌن االنفرادٌة الجزاءاتمولود موفق علً عمر

2004بؽدادماجستٌرالدولٌة المنظمات قانون فً واالنسحاب التادٌبٌة الجزاءاتالدلٌمً جدٌع حمٌد اركان

2004بؽدادماجستٌرمنها العراقٌة الدساتٌر وموقؾ والسٌاسٌة المدنٌة الحقوقالجزائري هادي مروج

2004بؽدادماجستٌرالعامة السلطة مواجهة فً الشخصٌة للحرٌة الجنائٌة الحماٌةعطٌة تركً عمار

2004بؽدادماجستٌراالحٌائً للتنوع الدولٌة الحماٌةالعانً جابر خٌري صالح

الكبٌسً ممدوح نافع
 االسالمً الفقه فً فٌه التصرؾ مشروعٌة ومدى البشري الدم

الوضعً والقانون
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  المدنٌة االحكام فً تمٌٌزا الطعناالمٌن ٌونس ؼانم محمد

 ابراهٌم فوزي علً

الموسوي
2004بؽدادماجستٌرالكهربائٌة للطاقة التجارٌة العقود

2004بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  الدولٌة العقود فً المادٌة القواعدصالح مهدي احمد

2004بؽدادماجستٌرالجزائٌة الدعوى فً العارضة المسائلجوٌعد محمد خلؾ اٌاد
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مراد ابراهٌم خٌري
 الدخل ضرٌبة قانون فً المقٌم ؼٌر للشخص الضرٌبٌة المعاملة

المعدل 1982 لسنة 113 رقم العراقً
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرواالٌذاء القتل فً استفزاز عنصر بالزنى المفاجاةالجنابً عواد تركً قاسم

 جونً هاتو محمد

البٌضانً
2004بؽدادماجستٌرالعراقً القانون فً االحداث تدابٌر تفرٌد

2004بؽدادماجستٌرااللكترونٌة التجارة منازعات فً القوانٌن تنازعالبانً سلطان بحر نافع

جبار محمود سوزان
:  العامة االشؽال عقود فً العمل سحب فً لالدارة التقدٌرٌة السلطة

مقارنة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالتنفٌذي التنظٌمً القرارالسلطانً كرٌم عبٌد اٌمان

2005الموصلدكتوراهمقارنة دراسة:  الطبً العقد فً المرٌض ارادةالعبٌدي ٌونس ؼانم زٌنة

 حامد سعدون عمار

المشهدانً
2005الموصلدكتوراهمقارنة دراسة:  بالخصومة الوكالة

2005الموصلدكتوراهعلٌها المترتبة واالثار اسبابها السرقة جرٌمةمنصور علوان عبود

 حسن علً محمد حسن

البنان

 فً مقارنة دراسة:  والتطوٌر للتؽٌٌر العامة المرافق قواعد قابلٌة مبدا

االقتصادٌة العامة المرافق نشاط تطور
2005الموصلدكتوراه

 سعٌد فاضل عباس

العبادي
مقارنة دراسة:  العراقً الجنائً القانون فً االكراه

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 نور عبد تقً صفاء

العٌساوي
مقارنة دراسة:  الدولٌة التجارة عقود فً واثرها القاهرة القوة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الجنسٌة متعددة للشركات الدولً القانونً المركزالحدٌدي لجً جٌاد طلعت
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الصائػ ٌحٌى ٌونس محمد
 فً النامٌة الدول فً الخاصة االجنبٌة لالستثمارات القانونً المركز

المالً الدولً القانون ظل

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 عبد الرحٌم عبد معن

جوٌحان العزٌز

 دراسة:  الخاصة االموال شركات مال راس لتخفٌض القانونً النظام

مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 محمود هللا عبد سلطان

الجواري
التطبٌق الواجب والقانون االلكترونٌة التجارة عقود

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 عبد عطٌة الدٌن بهاء

الكرٌم
الدولٌة الجنائٌة للمحكمة االساسً روما نظام فً التكامل مبدا

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 جاسم علً الباسط عبد

الزبٌدي
مقارنة دراسة:  العراقً الضرٌبً التشرٌع فً الدخل ضرٌبة وعاء

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

2005الموصلماجستٌرالؽٌر الى بالنسبة االداري العقد اثرالحمدانً نجم حسن سامً

 مناؾ متعب ٌمامة

السامرائً

:  نشاطها على التطبٌق الواجب والقانون الجنسٌة متعددة الشركات

مقارنة دراسة
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  البحرٌة الشحن سندات على التطبٌق الواجب القانونخلٌل محمد ابراهٌم خلٌل

2005الموصلماجستٌرقانونٌة دراسة:  بالتحكٌم الرٌاضٌة المنازعات تسوٌةطاهر محمد جمال محمد

 عثمان احمد بكر ابو

النعٌمً
2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  االلؽاء دعوى فً االداري القضاء سلطات حدود

 حمٌد خلؾ صالح طه

الجبوري
2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  السكنى فً الزوجة حق

2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  الجنسٌة فً الموطن دورالصفار سعٌد سامً رٌا

الجوادي احمد ٌونس هانً
:  االدلة تقدٌر فً الجنائً القاضً سلطة على التمٌٌز محكمة رقابة

مقارنة دراسة
2005الموصلماجستٌر

١٥٤



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمد الهادي عبد اسراء

الدباغ
2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  المجهزة السفٌنة اٌجار عقد

 مصطفى القادر عبد معن

زكرٌا ال
2005الموصلماجستٌرالنامٌة االقطار فً وتاثٌرها الدولٌة االقتصادٌة المنظمات عولمة

 محمد ٌونس رافع محمد

الحٌالً
2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  الوقؾ متولً

 عبد محمد صدٌق محمد

هللا
2005الموصلماجستٌرمقارنة دراسة:  العقد مجلس

 الحاج كاظم عبد جمال

ٌاسٌن
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الصناعً االلتصاق فً شرعً بسبب الزعم احكام

 جٌجان سهٌل عباس

الجبوري
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االٌجار عقد فً واحكامها االجرة

 مهدي توفٌق شفٌق عمر

العزاوي
2005بابلماجستٌرمقارنة قانونٌة دراسة:  المصرفً االستثمار لعقد القانونً التنظٌم

 عطٌة صالح ابراهٌم

الجبوري حسن
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الضار الفعل عن التعوٌض تقدٌر فً المؤثرة العوامل

 عبد الرسول عبد اشواق

االمٌر
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  التعاقد على الواردة القٌود

 النبً عبد ٌوسؾ عادل

الشكري
2005بابلماجستٌرمقارنة تطبٌقٌة تحلٌلٌة دراسة:  االهمال عن الناشئة الجنائٌة المسؤولٌة

 حمٌد شمران عادل

الشمري
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  التامٌنً الرهن فً للحائز العٌنٌة المسؤولٌة

2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الجزائٌة المسؤولٌة تدرجعسكر صاحب محمد االء

2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  التجارٌة الشركات فً االسهم رهنالسعدي كاظم مجٌد عقٌل

العبٌدي هادي جابر عدي
:  بسببه او واجبه تادٌة اثناء عامة بخدمة المكلؾ او الموظؾ قتل

مقارنة دراسة
2005بابلماجستٌر

عوٌد كرٌم رحٌم عال
 القانون بٌن مقارنة دراسة:  الجنائٌة الدولٌة المحكمة فً البراءة قرٌنة

الجنائً الدولً والقانون االجرائً
2005بابلماجستٌر

 عٌسى احمد محمد

الجبوري
2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  المشاع المال قسمة

2005بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  المحتملة النتٌجة عن الشرٌك مسؤولٌةالرزاق عبد محمد منى

2005بؽداددكتوراهلالجئٌن الدولٌة الحماٌةكرٌدي جبار علً

 عبد هللا عبد حسٌن

الكالبً الرضا

 التقصٌرٌة المسؤولٌة نطاق فً الحاسوب استخدام عن الناشئ الضرر

مقارنة دراسة: 
2005بؽداددكتوراه

 الرزاق عبد فخري عمر

الحدٌثً
2005بؽداددكتوراهاالباحة اسباب من سببا بوصفه الحق استعمال فً التعسؾ تجرٌم

 عباس تركً محمد

العبٌدي
2005بؽداددكتوراهالدولً القانون فً دراسة:  بالنفط التلوث من البحرٌة البٌئة حماٌة

2005بؽداددكتوراهالحدود منازعات تسوٌة فً الدولٌة العدل محكمة دوروادي حسٌن صدام

2005بؽداددكتوراهالعلمً البحث عقدلفته صبار نصٌر

2005بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  المستحق ؼٌر برد االلتزام نظرٌةالزلمً ابراهٌم مصطفى

 حسن ضٌاء حسن

الخلخالً
2005بؽداددكتوراهالدستور سمو مبدا على ٌرد كاستثناء الضرورة نظرٌة

 فاخر طعمة ارٌج

االبراهٌمً
مقارنة دراسة:  بالحٌازة الماسة الجرائم

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبد كمال منذر براء

اللطٌؾ
الدولٌة الجنائٌة للمحكمة القضائً النظام

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

١٥٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 عبد الصاحب عبد حسٌن

الكرٌم
مقارنة دراسة:  الجسدي التكامل فً االنسان حق على االعتداء جرائم

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 كباشً كاظم جاسم

العبودي

:  االداري القرار فً االلؽاء عٌوب تقدٌر فً االداري القاضً سلطة

مقارنة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 سعٌد العزٌز عبد احمد

الشٌبانً

:  العادٌة الظروؾ فً االداري الضبط اعمال عن االدارة مسؤولٌة

مقارنة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرالعامة لالدارة القانونٌة االعمال فً االلٌكترونً التطور اثرالهذال متعب اورنس

 طوكان دحام صداع

الفهداوي
2005بؽدادماجستٌرالعراق فً االقلٌمٌة االدارٌة حدة الو رئٌس اختصاصات

2005بؽدادماجستٌرالخاص الدولً القانون فً القضائٌة االنابةعباس حسٌن المطلب عبد

2005بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  االباحة فً التجاوزخلؾ الرزاق عبد سامٌة

2005بؽدادماجستٌرمقارنة قانونٌة دراسة:  العقد فً الخلؾالقصٌر سعٌد فاضل اكرم

الهاشمً جعفر محمد رشا
 المتعاقد على الجزاءات فرض فً االدارة سلطة على القضائٌة الرقابة

معها
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌراالجنبٌة االشخاص مع الدولة عقود على التطبٌق الواجب القانونشلتاغ محمد شٌماء

2005بؽدادماجستٌرالبٌئً الضرر عن الدولٌة المسؤولٌةالهٌتً حاجم ابراهٌم سهٌر

 عبد صالح حمادة بدر

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرالعراق فً االشخاص لخدمات االدارة استئجار لعقد القانونً النظام

2005بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  التجارٌة االوراق فً القوانٌن تنازعالرضا عبد حمٌد علً

 حمدي خلؾ تركً عٌسى

الجبوري
2005بؽدادماجستٌرالعراق فً السفر حرٌة تنظٌم

 ٌاسٌن محمد قحطان

رمضان
2005بؽدادماجستٌرالجنائٌة الدولٌة المحكمة فً االطراؾ الدول جمعٌة

 سلمان ٌوسؾ عودة

الموسوي
2005بؽدادماجستٌرالمقارن والقانون االسالمٌة الشرٌعة بٌن الصمت فً المتهم حق

 عبد عصام زهراء

البرزنجً الوهاب
2005بؽدادماجستٌربالمٌاه المؽمور الثقافً التراث حماٌة

2005بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  االلؽاء دعوى فً المصلحة شرطالشافعً جاسم احمد مثنى

2005بؽدادماجستٌرالعضوي البنٌان فً دراسة:  العالمٌة التجارة منظمةصالح مهدي عباس

2005بؽدادماجستٌرالعامة االموال على التجاوز الزالة االدارة وسائلالداٌنً علً عباس ذكرى

 شٌخ كمال شٌخ توانا

بانً عازه حسن

 دراسة:  االنترنٌت شبكة عبر المبرمة العقود فً المتعاقد هوٌة اثبات

مقارنة قانونٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالدولة سٌادة مبدا فً القانونٌة التؽٌرات اثرابراهٌم خلٌل اوس

 ناجً الصاحب عبد عدي

العبٌدي
2006المستنصرٌةماجستٌرالعراق على وتطبٌقاتها الدولٌة للقوة المتحدة االمم منظمة استخدام

2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  الدولً القضائً االختصاص فً االحالةمشتت جاسم جنان

2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  المشترك للدٌن المنظمة القانونٌة االحكاممحمد جاسم ثامر

2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة قانونٌة دراسة:  الصناعٌة والنماذج للرسوم الجنائٌة الحماٌةهادي علً صدام

2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  التعاقد فً الرجوعجاسم علً رشا
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2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  الضمنً االداري القرار على القضائٌة الرقابةالمرسومً نجم خالد هبة

حسٌن حامد هاوزٌن
 التجاري التحكٌم فً النزاع موضوع على التطبٌق الواجب القانون

الدولً
2006المستنصرٌةماجستٌر

 فٌصل ؼازي حٌدر

الربٌعً
2006المستنصرٌةماجستٌرالجماعٌة االبادة جرٌمة عن الدولٌة الجنائٌة المسؤولٌة

 هللا عبد احمد شهاب

النعٌمً

 فً القوانٌن دستورٌة على الرقابة فً االمرٌكٌة العلٌا المحكمة دور

االنسان حقوق مجال
2006المستنصرٌةماجستٌر

النعٌمً عبد احمد قادر
 الحدود منازعات تسوٌة مبادئ تطبٌق فً الدولٌة العدل محكمة دور

الدولٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  التملٌك عقود فً الشخصً التعرض ضمانالبٌاتً عطٌة محمد نؽم

الحلفً حسن نعٌم مهدي
:  المنفعة عقود فً الؽٌر عن الصادر واالستحقاق التعرض ضمان

مقارنة دراسة
2006المستنصرٌةماجستٌر

الجنابً حمزة علً احمد
 القانون فً دراسة:  االنسان حقوق على االستثنائٌة الظروؾ اثر

الدولً
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  مستعار باسم التعاقدمراد تفكٌر دالل

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العقدٌة المسؤولٌة فً االدبً الضرر عن التعوٌضؼركان طالب مٌثاق

 حسون علً حسون

الفتالوي
2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االلكترونٌة التجارة عقود فً االلكترونً التوقٌع

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الحٌازي الرهن عقد فً القبضكزار محسن عمار

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  االعالم وسائل استعمال عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌةحسون رشٌد هاشم اٌناس

 ابراهٌم حسٌن مرتضى

السعدي
2006بابلماجستٌرالعراق فً المالً االستثمار لشركات القانونً النظام

 جاسم كاظم هاتؾ

الموسوي
2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  العامة المزاٌدات فً لالدارة التقدٌرٌة السلطة حدود

 محٌمٌد عواد فاضل

الدلٌمً
2006بابلماجستٌرالجنائً القانون ذاتٌة

 محٌسن حسٌن سمٌرة

الطائً

:  المدنٌة المسؤولٌة فً واثره الطبٌة االعمال فً المرٌض رضا

مقارنة دراسة
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الدستورٌة القواعد تطبٌق ضماناتالشافعً حمزة حسٌن مٌثم

2006بابلماجستٌرالدستورٌة النظم بعض فً الدولة رئٌس مركز تقوٌة ظاهرةعمران سعد علً

2006بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  للعقار االجنبً االستثمار عقدمحمد عبٌد ؼسان

2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  القابضة للشركة القانونً التنظٌمخلٌل ضاري علً

 عبد ناٌؾ اللطٌؾ عبد

اللطٌؾ
2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  االدارٌة العقود فً للمفاوضات القانونً التنظٌم

 بهٌر السادة عبد جعفر

الدراجً
2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  الدستورٌة االنظمة فً والحرٌة السلطة بٌن التوازن

 ٌونس بهجت مها

الصالحً

:  القانون دولة تعزٌز فً ودوره تشرٌعً نص دستورٌة بعدم الحكم

مقارنة دراسة
2006بؽداددكتوراه

2006بؽداددكتوراهمقارنة تاصٌلٌة دراسة:  الحادثة الدعوىعبدعلً حسٌن هادي

2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  العراق فً االداري القضاء امام الشكلٌة الدفوعالدلٌمً عبود ناجً صعب
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 محمد الؽنً عبد ناهدة

العزاوي

 الدخل ضرٌبة قانون ظل فً التجارٌة ؼٌر المهن ارباح على الضرٌبة

المعدل 1982 لسنة 113 رقم العراقً
2006بؽداددكتوراه

 الحمٌد عبد ادهم رعد

السامرائً
2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  الشرطة لرجل المدنٌة المسؤولٌة

2006بؽداددكتوراهمقارنة قانونٌة دراسة:  الوراثٌة للهندسة القانونً النظامالهاللً جبارة حبٌب ظافر

2006بؽداددكتوراهالعقود فً المؤقت التنفٌذ اٌقاؾالخفاجً ؼنً قاسم وسن

2006بؽداددكتوراهالمدنً االثبات فً االلكترونً المحرر حجٌةالصدام كرٌم كاظم اسل

صكر هللا عبد كٌالن احمد
:  الجنائً االثبات فً الحاسوب من المستخرجة المحررات حجٌة

مقارنة دراسة
2006بؽداددكتوراه

كربل رزوقً كرٌم رفاه
 دراسة:  المشروعة ؼٌر االدارٌة القرارات عن التعوٌض دعوى

مقارنة
2006بؽداددكتوراه

2006بؽداددكتوراهاالنسانً الدولً القانون مبادئ تطوٌر فً الدولٌة العدل محكمة دورالبصٌصً جبٌر صالح

محمود شكر نجٌب
:  العامة الحرٌات فً واثرها العامة االخالق حماٌة فً االدارة سلطة

مقارنة دراسة
2006بؽداددكتوراه

الدهان حمد فاضل عقٌل
 مقارنة دراسة:  المدنً القانون فً القانونً التصرؾ تجزئة عدم

االسالمً بالفقه
2006بؽداددكتوراه

2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  العقد تصحٌح فكرةمحسن حاتم منصور

 حسٌن محمد ذكرى

الٌاسٌن

:  وتشؽٌله الجاري الحساب فتح عن الناشئة المدنٌة المصرؾ مسؤولٌة

مقارنة دراسة
2006بؽداددكتوراه

 هللا عبد الزهرة عبد سالم

الفتالوي
2006بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  العقد نطاق

 هادي صالح ندى

الجبوري
مقارنة دراسة:  العامة بالسكٌنة الماسة الجرائم

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العراقٌة البحرٌة الحدودالسعدون ثامر محمد
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  الجنائً القانون فً البراءةمحمد احمد رائد

 راهً زٌدان وسام

الجبوري
2006بؽدادماجستٌراالرٌتري-  الٌمنً النزاع فً دراسة:  الحدودٌة المنازعات فً التحكٌم

خلؾ طعمة نهلة
:  الخاص القطاع شركات فً الحسابات لمراقب القانونً التنظٌم

مقارنة دراسة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالدولٌة للحدود العابرة الجوفٌة للمٌاه الدولٌة الحماٌةعلً محمود سعدون رعد

 عالوي صالح ماهر احمد

الجبوري

 القانون فً االنضباطٌة العقوبة فرض اجراءات على القضائٌة الرقابة

مقارنة دراسة:  العراقً
2006بؽدادماجستٌر

 القادر عبد شاكر علً

البدري
2006بؽدادماجستٌرمقارنة قانونٌة دراسة:  الملكٌة فً واثره الصحٌح السبب

قادر عثمان سوزان
 ظل فً فٌه التصرؾ حق نقل او العقار ملكٌة نقل على الضرٌبة

المعدل 1982 لسنة (113) رقم العراقً الدخل ضرٌبة قانون
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالعام الدولً للقانون كمصدر للقانون العامة المباديءفاضل عجٌل حٌدر

2006بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  المساعدة بوسٌلة الجرٌمة فً المساهمةالؽانمً جعفر هادي تركً

 نوري رشٌد نوري

الشافعً
2006بؽدادماجستٌرالدولٌة االنهار تلوث
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 كصٌر خٌري محمد

الجشعمً
2006بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  القوانٌن تنازع نطاق فً القاضً قانون تطبٌق حاالت

 عواد الفتاح عبد وفاء

النعٌمً

 القرار اصدار فً االدارة سلطة مواجهة فً االنسان حقوق ضمانات

االداري
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالقضائٌة الخصومة عوارضحمودي عباس فاٌق منال

 حسٌن محمدسعٌد اسامة

عبٌة ابو
2006بؽدادماجستٌرواحكامه الموت مرض

2007المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  الطبٌة االدوٌة بٌع عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌةعلً اسماعٌل قاسم

2007المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  التجارٌة بالشركات الشرٌك عالقة انتهاءكشكول حسٌن رباب

عبد حمٌد محمد
 دراسة:  والخاصة العامة والمصالح باالموال الموظؾ اضرار جرٌمة

مقارنة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 محمود الهادي عبد كوثر

الجاؾ
2007بابلماجستٌربالفرد الدولة لعالقة الدستوري التنظٌم

2007بابلماجستٌروالمقارن العراقً القانون فً وتطبٌقاته الشخصً الحلولكاظم كرٌم عمار

 كاظم حسٌن الرزاق عبد

العوادي
2007بابلماجستٌرالجزائٌة الدعوى فً والتحقٌق االتهام وظٌفتً بٌن الفصل

 عواد عبود فرقد

العارضً
2007بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  القانونٌة وضماناته الشخصً االمن حق

2007بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  السٌاسٌة الحٌاة فً المشاركة حقدحام كاظم عماد

2007بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  وتعوٌضه الموت ضررالعنٌبً محمد كرٌم فارس

 راضً جواد صباح اٌمن

الالمً
2007بابلماجستٌرمقارنة دراسة:  الجزائٌة الدعوى نطاق تعدٌل فً المحكمة سلطة مدى

 عبود عطٌوي ٌاسر

الزبٌدي
2007بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  التنقل حرٌة فً الحق

 دحام خضٌر خالد

المعموري

 دراسة:  العلٌا االوامر اطاعة بسبب الجزائٌة المسؤولٌة بعدم الدفع

االساسً روما نظام وفق
2007بؽداددكتوراه

 القادر عبد صالح بان

الصالحً
2007بؽداددكتوراهعلٌها المترتبة واالثار العراق فً الكمركٌة الضرائب

2007بؽداددكتوراهمقارنة دراسة:  المحررات تزوٌر جرٌمة فً الضررابراهٌم اسماعٌل محمد

مقارنة دراسة:  الجزائٌة الدعوى ؼلقهجٌج عبٌد حسون
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌرمقارنة دراسة:  الفٌدرالً الدستورعلً محمد ارٌان
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 محمود محمد عامر

السعٌدي
2002المستنصرٌةدكتوراهالعراقٌة القضٌة فً دراسة:  منها المتحدة االمم وموقؾ السٌادة

العراق فً االقتصادٌة والتنمٌة التكنولوجً الحظرالحدٌثً علً خلٌل حمد
 دكتوراه

فلسفة
2002المستنصرٌة

العزاوي رزوقً ؼانم
 فً الدبلوماسً العمل فً العلٌا االدارٌة القٌادات تطوٌر ستراتٌجٌة

العراق

 دكتوراه

فلسفة
2002المستنصرٌة

 جبر الحسٌن عبد علً

الجشعمً

 الراء استطالعٌة دراسة:  الستراتٌجً القرار اتخاذ فً المعلومات اثر

العراقٌة الوزارات بعض فً المدٌرٌن من عٌنة
2002المستنصرٌةماجستٌر

 هداٌة ابو الدٌن نصر

الدٌن نور كرشوم
2002المستنصرٌةماجستٌراالفرٌقً الجوار ودول السودانً الوطنً االمن

 محمود شدهان درٌد

الطائً

 لبرامج تحلٌلٌة دراسة:  الفضائٌة العراق قناة فً السٌاسٌة البرامج

31/3/2002 - 1/1/2002 الفلسطٌنٌة االنتفاضة
2002المستنصرٌةماجستٌر

 ال طرٌو مشتت حسٌن

الكرعاوي شبانه
2002المستنصرٌةماجستٌرالعراق اتجاه التركٌة االستراتٌجٌة فً والمتؽٌرات الثوابت

 هللا عبد عفتان ٌوسؾ

الراوي
2002المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً الخاص القطاع لنشاط االقتصادي الدور

2002المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً 1941 ماٌس-  نٌسان وثورة العربالدوري علً جابر صادق

 طعمة العابدٌن زٌن امجد

العبٌدي
2002المستنصرٌةماجستٌرالعربً الوطن على المستقبلٌة وانعكاساتها االلمانٌة الوحدة

 الجبار عبد سعدي وسن

السامرائً
2002المستنصرٌةماجستٌرسٌاسٌة قانونٌة دراسة:  والكوٌت العراق بٌن الحدود ترسٌم

2002المستنصرٌةماجستٌرالعربٌة العالقات على واثرها الخلٌجً التعاون مجلس دولالدلٌمً محمد عثمان احمد

علً صالح رائد
 عقد خالل العربً الخلٌج منطقة حٌال الخارجٌة اٌران سٌاسة

المستقبلٌة وافاقها التسعٌنات
2002المستنصرٌةماجستٌر

 خلؾ الرحمن عبد محمود

الزٌدي

 (وسورٌا العراق) العربً الجوار دول مع الخارجٌة تركٌا سٌاسة

1980 - 1993
2002المستنصرٌةماجستٌر

 سلمان ٌاسٌن جنان

العبادي
2002المستنصرٌةماجستٌرالفلسطٌنٌة والقضٌة الخلٌجً التعاون مجلس

2002المستنصرٌةماجستٌرالمستقبلٌة واالفاق الواقع الكبرى العربٌة الحرة التجارة منطقةالجبوري عطٌة بدر محمد

2002المستنصرٌةماجستٌرالمستقبلٌة وافاقها العراق فً الضرٌبٌة السٌاسة واقعكماش سالم كرٌم

 جبر عذاب بشٌر صبٌح

الشمري

 العربً الوطن تجاه الخارجٌة تركٌا سٌاسة فً االوربً المتؽٌر اثر

م2002 - 1954 من للمدة
2003المستنصرٌةماجستٌر

 ؼرٌب نجٌب فهمً

العزاوي

 : (ABC) على التركٌز مع التكالٌؾ محاسبة انظمة تحدٌث اسالٌب

1/بابل بطارٌات معمل فً تطبٌقٌة دراسة:  مستقبلٌة دراسة
2003المستنصرٌةماجستٌر

 صالح محمد حسن

الجبوري
2003المستنصرٌةماجستٌرمستقبلٌة تحلٌلٌة دراسة:  م2002 - 1990 االردنٌة العراقٌة العالقات

 الشٌخ هللا سعد سالم عمر

العبٌدي علً

 حركة:  االسالمٌة الحركات من االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات موقؾ

انموذجا حماس-  االسالمٌة المقاومة
2003المستنصرٌةماجستٌر

 ال شمران عثمان عامر

صكب

 منظمة-  المتخصصة الدولٌة بالتنظٌمات وعالقته الدولً التنظٌم

 (اٌاتا) الجوي للنقل الدولً واالتحاد (اٌكاو) الدولٌة المدنً الطٌران

انموذجان

2004المستنصرٌةدكتوراه
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 علً فرمان عزٌز كمال

الراوي

 - 1990 الجدٌد الدولً الوضع ظل فً العربً الخلٌج وامن السعودٌة

2000
2004المستنصرٌةدكتوراه

سلوم محمود باسل
 رسم فً ودورهما االمرٌكً واالعالم العسكري الصناعً المجمع

االمرٌكٌة المتحدة للوالٌات الخارجٌة السٌاسة
2004المستنصرٌةدكتوراه

2004المستنصرٌةدكتوراهالجزائر فً االسالمٌة الحركات على واثره الجدٌد الدولً الوضعجبر عواد فاضل

2004المستنصرٌةدكتوراه2002 - 1987 للمدة تونس فً والدٌمقراطٌة الدستورٌة الحركة تطورالعنبكً حسن حمٌد طه

2004المستنصرٌةدكتوراهاالسالمٌة الدول بٌن العالقات تفعٌل فً االسالمً المؤتمر منظمة دورالهٌتً علً حردان محمد

 عباس خضٌر عباس

الجنابً

 العربٌة االقتصادٌة التنمٌة مستقبل على الجنسٌة المتعدٌة الشركات اثر

مختارة عربٌة بلدان فً

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عبد شناوي جبوري

الصافً الصاحب

 من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  االستراتٌجٌة االدارة فً العولمة بٌئة اثر

العراق فً الصناعة وزارة شركات

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

رشد ابن عند االجتماع لعلم العربٌة الفلسفٌة االصولالطائً حمٌد شٌت احالم
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 مطر عبد شتٌوي

الجوعانً

 السٌاسً الفكر فً دراسة:  العربٌة القومٌة الهوٌة على واثرها السلطة

والمعاصر الحدٌث العربً

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

سرسم اٌوب جلٌل تؽرٌد
 العراق-  تطبٌقٌة دراسة:  العربً الوطن فً التقانة ومستقبل العولمة

انموذجا

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

العربٌة القضاٌا على وانعكاساتها االحادٌة القطبٌةالسالمً احمد الدٌن جمال
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 هادي صالح مهدي

الجبوري
المانٌا توحٌد فً بروسٌا دور فً دراسة : 1871 - 1789 المانٌا

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 سمٌران عباس علً

الحلبوسً

 الصحٌة المؤسسات فً تطبٌقٌة دراسة:  الذاتً التموٌل تجربة تقوٌم

العراقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

البصام حسٌن سهام
 السوق الٌة فً التاثٌر فً العالمً الستراتٌجً النفطً الخزٌن دور

تحلٌلٌة دراسة:  الخام للنفط الدولٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 نجم المجٌد عبد نجٌب

الونداوي
(2001 - 1991) العربً الوطن تجاه االتحادٌة روسٌا سٌاسة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 حمود حسٌن عاصً

العجٌلً جاسم
العالمٌتٌن الحربٌن بٌن العربً التارٌخ من الفكرٌة التٌارات موقؾ

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 سلمان عابر عبد سعد

الموسوي

 تطبٌقٌة دراسة:  العلمٌة التخصصات مستقبل فً التنظٌمٌة الثقافة اثر

التقنً التعلٌم هٌئة فً
2004المستنصرٌةماجستٌر

محمد صالح حٌدر
 من عٌنة فً تطبٌقٌة دراسة:  السلعً المنتوج تصمٌم فً الجودة اثر

الصناعً القطاع منشات
2004المستنصرٌةماجستٌر

السالمً الحسٌن عبد بلسم
 الواقع فً دراسة العربً، المواطن ثقافة فً االنكلٌزٌة اللؽة اثر

تطبٌقٌة نظرٌة دراسة:  العربً
2004المستنصرٌةماجستٌر

 خضٌر حاتم ارادن

العبٌدي

 تطبٌقٌة دراسة:  والتطوٌر البحث استراتٌجٌة فً التنظٌمً المناخ اثر

والتكنولوجٌة المستنصرٌة جامعتً فً
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌراالعمال هندسة اعادة فً المعلومات تقانة اثرسلمان زؼٌر خضٌر

 عمر الؽفار عبد اعراؾ

الدوري

 دراسة:  الستراتٌجٌة القرارات صنع فً ودورها المعرفة ادارة

المختلط الصناعً القطاع شركات من عٌنة على تطبٌقٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر
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صادق محمد هاشم سرى
 الوحدوٌة المشارٌع على واثرها العربٌة االنظمة فً الدٌمقراطٌة ازمة

تحلٌلٌة دراسة: 
2004المستنصرٌةماجستٌر

السعدي حسن حسٌن قاسم
 االمن على المستقبلٌة وانعكاساتها الصهٌونٌة الدعاٌة استراتٌجٌة

العربً القومً
2004المستنصرٌةماجستٌر

اؼا جاسم عباس ابراهٌم
 2001 - 1990 للمدة العراق فً السٌاحً للنشاط االقتصادٌة االبعاد

مستقبلٌة رؤٌة مع
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً المساهمة للشركات والمؤسسٌة القانونٌة االطرٌوسؾ محمد خدٌجة

سعٌد مالك جمال
 تجاه االمرٌكٌة االعالمٌة للماكنة دراسة:  النفسٌة والحرب االعالم

والمسلمٌن العرب
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عمر الحلٌم عبد ناصر

العانً

 للمدة استشرافٌة رؤٌة العربٌة الدول فً التعلٌم على الحكومً االنفاق

(1975 - 1997)
2004المستنصرٌةماجستٌر

الفتالوي تركً زبالة مالك
 وافاق الواقع-  الرئٌسة الزراعٌة للمنتجات البٌنٌة العربٌة التجارة

المستقبل
2004المستنصرٌةماجستٌر

 شعالن خلٌل اٌمان

االسدي
2004المستنصرٌةماجستٌرالعربٌة-  العربٌة البحرٌة للمنازعات القضائٌة التسوٌة

جلو هادي كاظم اٌاد
 عصر) االندلس فً الشعوبٌة للحركة االسالمً العربً التصدي

م1213-  م1086/هـ610-  هـ479 (والموحدٌن المرابطٌن
2004المستنصرٌةماجستٌر

 صالح سلمان محمد

الجبوري

-  هـ487 االندلس فً الصلٌبٌة للحمالت االسالمً العربً التصدي

هـ609
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عبد العزٌز عبد سوسن

الوهاب
2004المستنصرٌةماجستٌر1963 - 1958 العراق فً االجتماعٌة التطورات

 سلمان ابراهٌم مصطفى

الشمري

 على واثره العربً الخلٌج منطقة فً االمرٌكً العسكري التواجد

2000 - 1979 العربً القومً االمن
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌروالمسلمٌن العرب تجاه االمرٌكٌة النفسٌة الحربالبحش هللا عبد علً عبده

 هاشم الكاظم عبد جواد

الساعدي
2004المستنصرٌةماجستٌرالعلٌا الدراسات لطلبة العلمً االنجاز على واثره االقتصادي الحصار

 خضر احمد مرتضى

القٌسً
2004المستنصرٌةماجستٌرالعرب حٌال االمرٌكٌة الخارجٌة السٌاسة بناء فً واثرها الدعاٌة

2004المستنصرٌةماجستٌرتطبٌقٌة دراسة:  والمستقبل الواقع-  الٌمنٌة للمراة القٌادي الدورفاٌع حسن علً سلوى

 محمد عمر فخري جٌا

الجاؾ
2004المستنصرٌةماجستٌرانموذجا العراق-  العربٌة المنطقة تجاه االمرٌكٌة الستراتٌجٌة

 العزٌز عبد سعود سهى

رشٌد
2004المستنصرٌةماجستٌر1982 - 1948 الصهٌونً-  العربً الصراع تجاه االمرٌكٌة السٌاسة

 حبٌب سعٌد حسن جبار

الدلٌمً

 - 1991 للمدة العربٌة القضاٌا تجاه االماراتٌة الخارجٌة السٌاسة

انموذجا العراق : 2003
2004المستنصرٌةماجستٌر

 الرزاق عبد القادر عبد

السامرائً احمد
2004المستنصرٌةماجستٌر1967 - 1958 العراق تجاه التركٌة الخارجٌة السٌاسة

مجٌد الكرٌم عبد اٌاد
 نٌجٌرٌا : 2003 - 1968 افرٌقٌا تجاه العراقٌة الخارجٌة السٌاسة

انموذجا
2004المستنصرٌةماجستٌر

 عبد محمد الؽنً عبد

العزٌز
2004المستنصرٌةماجستٌرالعربً القومً االمن على واثرها التركٌة المائٌة السٌاسة
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ملحم هللا عبد حاتم حنٌن

 للصفحة تحلٌلٌة دراسة:  االقصى وانتفاضة الفلسطٌنٌة الصحافة

 من للمدة (الفلسطٌنٌة الصحؾ من انموذج) القدس صحٌفة من االولى

م28/12/2000 لؽاٌة 28/9/2000

2004المستنصرٌةماجستٌر

صبحً فاروق صبحً
 على وانعكاساتها التسعٌنات عقد فً المصرٌة/االمرٌكٌة العالقات

العربً القومً االمن
2004المستنصرٌةماجستٌر

محمد االنٌس عبد سهٌلة
 االقلٌمٌة المتؽٌرات ظل فً دراسة:  االوربٌة-  االٌرانٌة العالقات

الطرفٌن على وتاثٌراتها والدولٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 داود جاسم فاضل احمد

الدلٌمً
2004المستنصرٌةماجستٌر2003 - 1990 السورٌة-  االٌرانٌة العالقات

2004المستنصرٌةماجستٌرالمستقبلٌة وافاقها واقعها الصٌنٌة، العربٌة التجارٌة العالقاتالدلٌمً جسام صالح محمد

2004المستنصرٌةماجستٌراالمرٌكٌة الهٌمنة وتحدٌات الصٌنٌة-  الروسٌة العالقاتالحٌالً محمد حسن ولٌد

2004المستنصرٌةماجستٌرالمستقبلٌة وافاقها السورٌة-  العراقٌة العالقاتمطر حردان ابراهٌم

2004المستنصرٌةماجستٌرالعربً الوطن على الثقافٌة وانعكاساتها العولمةكرٌم ال محمد رشٌد اٌاد

 حمٌد جاسم حسون خالد

العبٌدي
2004المستنصرٌةماجستٌرالعربً المائً االمن ومستقبل العولمة

الطائً امٌن محمود نظٌر
 1991 العربً القومً االمن على واثرها واالقلٌمٌة الدولٌة المتؽٌرات

 -2001
2004المستنصرٌةماجستٌر

 العٌبً محمد كاظم

الحجامً

 - 1916 الحجازٌة القبلة جرٌدة فً واالجتماعٌة السٌاسٌة المضامٌن

1924
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالدولٌة العالقات فً النزاعات لتسوٌة السلمٌة الوسائلخٌر ٌاسٌن خضٌر

الرحمن عبد احمد امال
 العربً القدس:  المهاجرة العربٌة الصحافة فً االقصى انتفاضة

1/10/2002 الى 1/7/2002 من للمدة انموذجا االوسط والشرق
2004المستنصرٌةماجستٌر

 برٌسم عارؾ مها

العزاوي
2004المستنصرٌةماجستٌرالتسوٌقً المزٌج قرارات فً للمستهلك المتوقع السلوك تاثٌر

 سلمان ابراهٌم خالد

الجبوري

 فً الصناعً القطاع تنمٌة فً ودورها البشرٌة الموارد تخطٌط

(1990 - 1970) للفترة العراق
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌر(2001 - 1981) الفلسطٌنٌة والقضٌة العربٌة مصر جمهورٌةصالح حسٌن بشرى

الزبٌدي سعٌد علوان قاسم
 جنوب فً المقاومة:  الدولً واالرهاب المسلحة الشعبٌة المقاومة حق

انموذجا لبنان
2004المستنصرٌةماجستٌر

 رشٌد هللا سعد جوان

العبٌدي

 المنظمات فً االستراتٌجٌة القرارات واتخاذ بناء فً االستشراؾ دور

تطبٌقٌة دراسة:  الصناعٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالعولمة تحدٌات مواجهة فً العربً االعالم دورالدلٌمً صبار رشٌد محمد

 عٌدان مشرؾ فلاير

الدلٌمً

 درجة خالل من النقدٌة السٌاسة استقرار فً المركزٌة البنوك دور

مقارنة دراسة:  استقاللٌتها
2004المستنصرٌةماجستٌر

 محمود حسٌن علً

الطوٌل

 - 1945 من والتجزئة التفتٌت سٌاسة مواجهة فً القومً الفكر دور

1979
2004المستنصرٌةماجستٌر

 الرحمن عبد ٌوسؾ فؤاد

الجبوري

 االقتصادي التخطٌط ومسارات مستقبل تحدٌد فً المعلومات دور

العولمة ظل فً النامٌة للدول
2004المستنصرٌةماجستٌر
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 محمد جاسم علً

الفدعوسً

 الجنوب وتحرٌر االسرائٌلً االحتالل مقاومة فً هللا حزب دور

م2003 - 1982 اللبنانً
2004المستنصرٌةماجستٌر

 نزال نكه سلمان وسن

النداوي

 تطبٌقٌة دراسة:  الصهٌونً الفكر فً المٌاه على الهٌمنة ستراتٌجٌة

العربٌة المٌاه على
2004المستنصرٌةماجستٌر

 ابراهٌم حربً ابراهٌم

القٌسً

 فً الزراعً القطاع تطوٌر فً العراق فً الزراعً االصالح سٌاسة

م1990 - 1968 الفترة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 كاطع خلؾ زٌدان حذٌفة

المالكً
2004المستنصرٌةماجستٌر1973 - 1958 سورٌا تجاه الخارجٌة تركٌة سٌاسة

طه عباس نضال
 انتاج فً المضمن وؼٌر المضمن التكنولوجً التؽٌر مساهمة قٌاس

1992 - 2001 من للفترة العراق فً السمنت صناعة
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  العربً للوطن االمرٌكً التفتٌت مخططحسٌن محمود سعد

 حمد جاسم مخٌؾ

الجبوري

 االثار فً دراسة:  العالمٌة المتؽٌرات ظل فً االوبك منظمة مستقبل

المحتملة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 مهدي صالح حبٌب

العبٌدي

 العرب تجاه االمرٌكً السٌنمائً الفٌلم فً االمرٌكٌة السٌاسة مالمح

والمسلمٌن
2004المستنصرٌةماجستٌر

عواد محمد خلٌل معتصم

 احداث بعد االمرٌكٌة-  االردنٌة العالقات من االردنٌة الصحافة موقؾ

 فً االفتتاحً للمقال تحلٌلٌة دراسة : 2001/سبتمبر-  اٌلول/11

 االول كانون/31 - 2001/االول تشرٌن/1 من للمدة الراي صحٌفة

2001

2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالثالثة الخلٌج حرب من االهرام صحٌفة موقؾالفهداوي علً جٌاد عمر

2005المستنصرٌةدكتوراه9/4/2003 ٌوم بعد العراقً العام الراي اتجاهاتالرزاق عبد طارق زٌاد

2005المستنصرٌةدكتوراهاالوسط الشرق منطقة على واثره االٌرانً النووي البرنامجحسٌن علً محً رٌاض

ٌوسؾ محمد حمٌد مجٌد
 العربً االمن على وانعكاساتها افؽانستان فً السٌاسٌة التطورات

واالسالمً
2005المستنصرٌةدكتوراه

 احمد عدنان قحطان

الجبوري
2005المستنصرٌةدكتوراه(2003 - 1991) الفلسطٌنٌة القضٌة تسوٌة فً االردنً المسار

2005المستنصرٌةدكتوراهالعراق فً 1958 تموز 14 ثورة من والدولً العربً الموقؾعلً جابر صادق

 ضباب محمد سلمان احمد

المعموري
2005المستنصرٌةدكتوراهالعربً الوطن تجاه االمرٌكٌة االستراتٌجٌة فً تركٌا دور

2005المستنصرٌةدكتوراهالعربً القومً االمن على واثره اٌران فً الملكً النظام سقوطخماس الؽفور عبد حازم

علوان حسن امل
 مٌدانٌة دراسة:  التنظٌمً االبداع ستراتٌجٌة فً العلمً التفكٌر اثر

العراقٌة التامٌن شركات بٌن مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

المستقلة العربٌة التنمٌة استراتٌجٌة بناء فً المعلومات اثرزلزلة عبد حسن شذى
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

العالق راضً علً عامر
 التركٌة العالقات فً دراسة:  االوربً االتحاد تجاه التركٌة الخٌارات

الباردة الحرب بعد ما االوربٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسٌن سلٌمان محمد

امٌري
العربً الؽذائً االمن تعزٌز فً السودان ودور الؽذاء ومستقبل العولمة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 جرو هللا عبد محمد

الخالدي
واٌتهٌد عند المٌتافٌزٌقا

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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دواي مشتت جاسم
 تحلٌلٌة دراسة:  الرؤٌة تكوٌن فً االستراتٌجٌٌن والتفكٌر التحلٌل دور

العراقً الصناعً القطاع شركات فً عٌنة الراء

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

العربً الوطن فً السكانً التوزٌع فً وتاثٌرها المٌاه مستقبلزامل سلمان ازهار
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 احمد الوهاب عبد نجالء

الضامن
العالمٌة المتؽٌرات ظل فً العربً النفط مستقبل

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 احمد ابراهٌم سامً

النعٌمً

 ضوء فً االوسط الشرق منطقة من الشامل الدمار اسلحة نزع

المتحدة االمم قرارات

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

نصرت هشام هالة
 تطبٌقٌة دراسة:  االفتراضً الواقع مستقبل فً االنترنت استخدام اثر

المستنصرٌة الجامعة فً واالنسانٌة العلمٌة االقسام بٌن مقارنة
2005المستنصرٌةماجستٌر

النجم الواحد عبد سلٌمان

 الكفاءة فً (MRP) المواد من االحتٌاجات تخطٌط نظام استخدام اثر

 الزجاج لصناعات العامة الشركة فً تطبٌقٌة دراسة:  االقتصادٌة

والسٌرامٌك

2005المستنصرٌةماجستٌر

حرز هانً اثٌر
:  العراقٌة للمنظمات الشاملة الجودة تحقٌق فً القٌادٌة االنماط اثر

مقارنة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

كاظم جواد فائق
 فً مٌدانٌة دراسة:  المصرفً االداء فً االئتمانٌة التسهٌالت اثر

العراقً االستثمار مصرؾ
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمود شاكر عواطؾ

العزاوي
2005المستنصرٌةماجستٌرالمعرفة نقل فً االدارٌة للقٌادات المستقبلً التفكٌر اثر

الدلٌمً مجٌد حمٌد مجٌد
 تطبٌقٌة دراسة:  التفاوض ومهارات استراتٌجٌات فً المعلومات اثر

التجاري القطاع فً
2005المستنصرٌةماجستٌر

القٌسً حسٌن علً محمد
 حٌال واستخدامها االمن مجلس سلطة دراسة:  السلطة استخدام اساءة

العراق
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالعربً الؽذائً واالمن الصهٌونً االرهابحسٌن كامل سمٌة

 سعدون ناظم اسامة

العبادي
2005المستنصرٌةماجستٌرمقارنة دراسة:  االنسان لحقوق العالمً واالعالن االسالم

2005المستنصرٌةماجستٌرالصهٌونً الكٌان على وتاثٌرها الفلسطٌنٌة االنتفاضةمحمد ضاري اٌاد

 هادي حازم هادي

الخفاجً
2005المستنصرٌةماجستٌرتجفٌفها لعملٌة الجٌوبولتٌكٌة واالبعاد االهوار

2005المستنصرٌةماجستٌرالعولمة وتحدٌات العربٌة الجامعات فً العلمً البحثحبش انور بهاء

 طاهر عوٌد ابراهٌم سلٌم

الناشً
2005المستنصرٌةماجستٌر(2003 - 1968) العراقً المجتمع بنٌة فً التحوالت

 ابراهٌم جابر اسامة

الراوي
2005المستنصرٌةماجستٌرانموذجا العراق:  العربٌة االقتصادٌة التنمٌة ومتطلبات التقنً التعلٌم

السعدي محمد جعفر عالء
:  المعاصرة العربٌة-  العربٌة النزاعات حل فً والوساطة التفاوض

تحلٌلٌة سٌاسٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

جبار عبد نوري
 اشارة مع االقتصادٌة البنٌة على واثرها االقلٌمٌة االقتصادٌة التكتالت

2003 - 1990 للمدة الخلٌجً التعاون مجلس لدول خاصة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمود خلٌل راجح

التالحمة

 انتفاضة مواجهة فً الفلسطٌنٌٌن ضد االسرائٌلٌة النفسٌة الحرب

االقصى
2005المستنصرٌةماجستٌر

 صالح منسً مالك

الحسٌنً

 الدولً القانون ضوء فً دراسة:  المدنٌة لالهداؾ الدولٌة الحماٌة

االنسانً
2005المستنصرٌةماجستٌر
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عطا مصطفى خالدٌة
:  المنظمة فاعلٌة مستقبل استشراؾ فً واثرها القٌادٌة الخصائص

والمستنصرٌة بؽداد جامعتً بٌن مقارنة تطبٌقٌة دراسة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن عباس حسٌن

الشمري

 العربٌة االقطار على واالجتماعٌة االقتصادٌة وانعكاساتها الخصخصة

2000 - 1960 انموذجا واالردن مصر: 
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمد هللا عبد خلؾ زٌاد

الجبوري
2005المستنصرٌةماجستٌر2003 - 1990 السعودٌة تجاه الخارجٌة االمرٌكٌة السٌاسة

 الصاحب عبد صفاء

سلمان
2005المستنصرٌةماجستٌر1946 - 1921 من االردن شرق امارة تجاه البرٌطانٌة السٌاسة

ؼزٌل داود سالم
 - 1964 االحمر البحر منطقة دول تجاه السعودٌة الخارجٌة السٌاسة

1975
2005المستنصرٌةماجستٌر

عساؾ محمد جاسم
 دراسة:  النووٌة االسلحة انتشار من الحد واثرهافً الدولٌة الضمانات

تحلٌلٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌراٌلول 11 احداث بعد االمرٌكً االعالم فً واالسالم العربطهٌر خلؾ حسن

2005المستنصرٌةماجستٌربوبر كارل فلسفة فً النقدٌة العقالنٌةالدٌن جمال راجح باسم

 عبد دوشً انتصار

الزهرة
2005المستنصرٌةماجستٌر2003 - 1990 االٌرانٌة السعودٌة العالقات

 عبد حمٌد القادر عبد سعد

الؽنً
2005المستنصرٌةماجستٌر1981 - 1971 المصرٌة-  العراقٌة العالقات

 نصار سهمً مازن

السعدي
2005المستنصرٌةماجستٌرتحلٌلٌة دراسة : 2003 - 1991 من للفترة الروسٌة العراقٌة العالقات

 الجلٌل عبد عادل سٌؾ

الدلً

 فاعلٌة فً واثرهما المدراء وسمات البٌئٌة العوامل بٌن العالقة

العراقٌة العامة الصناعٌة المنظمات فً تطبٌقٌة دراسة:  المنظمات
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالبٌنٌة العربٌة التجارة تطور على واثرها العولمةالمالكً القادر عبد منال

2005المستنصرٌةماجستٌرالتنظٌمً التعلم مستقبل استشراؾ فً واثرها االخالقٌة القٌمالنوري عاتً مطر لقاء

 محمود الباقً عبد لمى

العزاوي

 حقوق حماٌة مجال فً الدولً االمن مجلس لقرارات القانونٌة القٌمة

االنسان
2005المستنصرٌةماجستٌر

عطوان فاضل عباس
 الوطن على واثرها الوسطى اسٌا لجمهورٌات الجٌوبولتٌكٌة المقومات

انموذجا اوزبكستان:  العربً
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالعربً المعلوماتً االمن ومستقبل الفضائٌة الهٌمنةشعالن كرٌم حامد

2005المستنصرٌةماجستٌراالطلسً شمال لحلؾ التوسع واستراتٌجٌة العربً الوطنالخماسً جبر حاتم حسن

 دباس فوزي محمد

العبادي

 فً االجنبٌة االستثمارات جذب فً االستثمارٌة التسهٌالت اهمٌة

االردنٌة االقتصادٌة العقبة منطقة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ربٌع مؽامس علً

السعٌدي

 فً السٌاحً االستثمار مستقبل فً االقتصادٌة الجدوى دراسات اهمٌة

تطبٌقٌة دراسة:  العراق
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرانموذجا رشد وابن الفارابً:  االسالمً العربً الفكر فً االنسان بناءالطائً هللا عبد علً عامر

 علً برؼش عواد بدر

الزوبعً
2005المستنصرٌةماجستٌرالعربً القومً االمن على واثرها الثانٌة الخلٌج حرب

 حسن مرعً فائق مثنى

العبٌدي
2005المستنصرٌةماجستٌر2003 - 1990 االمرٌكٌة االستراتٌجٌة فً الصهٌونً الكٌان دور

١٦٩



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمد كاظم طالب دنٌا

القٌسً
2005المستنصرٌةماجستٌرالحاسوب استخدام تطوٌر مستقبل فً الكمٌة المعرفة دور

2005المستنصرٌةماجستٌراالنسان حقوق حماٌة فً الدولٌة المنظمات دورخلؾ االمٌر عبد حسام

 اللطٌؾ عبد صباح اصٌل

الربٌعً

 2002 للمدة تقوٌمٌة دراسة:  مصر فً االقتصادي االنفتاح ستراتٌجٌة

 -1981
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌراوزال توركوت عهد فً العراق تجاه الخارجٌة تركٌا سٌاسةعجٌل جاسب عالء

 وهٌب محمود شاكر

البٌاتً

 العربً الخلٌج منطقة تجاه المتحدة العربٌة االمارات دولة سٌاسة

1971 - 1991
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن ناصر سلٌمة

السودانً
2005المستنصرٌةماجستٌرالمعاصرة العربٌة الفلسفة فً الجمال علم

 قادر مصطفى محمد

الجشعمً

 بعد ما مرحلة:  القوى توازن اطار فً العام الدولً القانون فاعلٌة

الباردة الحرب
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمد الجلٌل عبد مٌثاق

رضا
2005المستنصرٌةماجستٌرانسانٌة بدوافع العسكري التدخل مشروعٌة مدى

حمٌد خلؾ عدنان
 االمن فً واثره الراهن الدولً النظام فً الٌابانً الدور مستقبل

العربً القومً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حاجم صادق حسان

الربٌعً
2005المستنصرٌةماجستٌرالمعاصرة العربٌة القضاٌا من والموقؾ االسالمً المؤتمر منظمة

 الرزاق عبد زهٌر سامر

بستانه
2005المستنصرٌةماجستٌرالعربً القومً االمن على واثرها العربٌة الكفاءات هجرة

 هللا عبد حمودي مً

الشمري

 هٌئة ومعاهد كلٌات فً استطالعٌة دراسة:  التقنً التعلٌم واداء واقع

التقنً التعلٌم
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالباكستانٌة الهندٌة العالقات على واثرها كشمٌر ازمةالجنابً حمد سلمان محمد

2005بؽدادماجستٌرالوسطى اسٌا دول حٌال االمرٌكً االسرائٌلً التوجهكاظم كامل ضفاؾ

 اسماعٌل وضاح ادٌم

الشٌخ

 دراسة:  الباردة الحرب بعد االمٌركً االستراتٌجً التفكٌر منهج

التؽٌٌر لمظاهر
2005بؽدادماجستٌر

2006المستنصرٌةدكتوراهالصهٌونً السٌاسً الفكر فً الدٌنً البعد اثرحسن رشٌد هٌفاء

جاسم احمد جاسم
 دراسة:  الشامل الدمار اسلحة انتشار من للحد االمرٌكٌة الستراتٌجٌة

الشمالٌة وكورٌا العراق بٌن مقارنة
2006المستنصرٌةدكتوراه

 جبار عباس فاضل

المحمداوي

 دول اقتصادٌات على وانعكاساته االٌرانً لالقتصاد الحٌوي المجال

العربً الخلٌج
2006المستنصرٌةدكتوراه

 علً حسٌن جبار علً

الجابري

 مقارنة تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة الفضائٌة للقنوات السٌاسٌة الوظٌفة

االردنٌة والفضائٌة المنار قناة فً السٌاسٌة للبرامج
2006المستنصرٌةدكتوراه

 مصطفى عٌسى محمد

ابوسمور

 الكٌان على واالجتماعً االقتصادي واثرها االقصى انتفاضة

الصهٌونً
2006المستنصرٌةدكتوراه

الخناق محمد نبٌل
 استطالعٌة دراسة:  واالثر العالقة-  والشفافٌة النفسٌة الهندسة اعادة

العراق فً الشفافٌة ومستقبل لواقع افتراضٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الدفاعً زؼٌر مهدي حاتم
 نهر لدول المائٌة الموارد استراتٌجٌة فً واثرها الدولٌة العالقات

الفرات

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 علً محمد الؽفور عبد

العزاوي

:  المنظمات مستقبل وادارة المعرفة استراتٌجٌة بٌن واالثر العالقة

والتكنلوجٌة المستنصرٌة جامعتً فً مٌدانٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة
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 داود رضا محمد ابتهال

الجبوري

 -1945 للمدة العربٌة الدول جامعة اطار فً العربً االقتصادي العمل

 2002

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

جري خلؾ عماد
 تحلٌلٌة دراسة:  السٌاسٌة المشاركة فً واثرها الواحد الحزب سلطة

انموذجا العراق

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الراوي وفٌق عادل محمد
:  التنظٌمٌة للثقافة االستراتٌجٌة الرؤٌة فً العولمة بٌئة ادراك اثر

الثقافة وزارة فً مقارنة تطبٌقٌة دراسة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 خلٌؾ نعٌم جمعه

الالمً نصٌري

 دراسة:  التنظٌمً التؽٌٌر مستقبل فً االدارٌة القٌادات تطوٌر اثر

التقنً التعلٌم هٌئة فً تطبٌقٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 داود كاظم صبٌحة

الربٌعً
2006المستنصرٌةماجستٌرانموذجا العراق:  العربٌة المائٌة الموارد استثمار فً االدارة فاعلٌة اثر

 عباس صالح علً

الخزرجً
2006المستنصرٌةماجستٌرانموذجا باجة ابن:  االندلسٌة الفلسفة على السٌاسٌة الفارابً فلسفة اثر

 هللا عبد ٌاسٌن علً

العزاوي
2006المستنصرٌةماجستٌروالتعاون الصراع احتماالت فً العربٌة المٌاه ندرة اثر

سلمان رافع فراس
 الدول على المصرفٌة الخدمات تجارة لتحرٌر المستقبلٌة االنعكاسات

النامٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 صالح زكً محمد حسام

الشمري

 لدول االقتصادي واالداء المباشر االجنبً لالستثمار الجاذبة التدابٌر

(2002 - 1990) للمدة مختارة نامٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌر(2000 - 1990) الٌمنٌة-  السعودٌة العالقاتعلو عبد سلمان داود

حمٌد الرزاق عبد حٌدر
 الدولٌة المحكمة الى المؤقتة المحاكم من الجنائً الدولً القضاء تطور

الدائمة الجنائٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 رحٌمة نوٌؾ صباح

العقابً

 للمدة الشمالٌة االسمدة لصناعة العامة للشركة االداء كفاءة تقوٌم

1995 - 2002
2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمد اسماعٌل هللا عبد

المشهدانً
2006المستنصرٌةماجستٌرالجدٌد الدولً الوضع ظل فً مصٌرها تقرٌر فً الشعوب حق

2006المستنصرٌةماجستٌرالعربً الوطن فً الزراعٌة التنمٌة فً التقانة دورراهً الحسن عبد زٌنة

 علٌوي مهنا محسن باسل

العمٌري

:  االمرٌكً الستراتٌجً الفكر فً واثرها الوقائٌة الضربة ستراتٌجٌة

وتقوٌم تحلٌل
2006المستنصرٌةماجستٌر

الراوي صبار نوري اٌاد
 - 1976 عام من المستقبلٌة وافاقها اللبنانٌة-  السورٌة العالقات واقع

تحلٌلٌة سٌاسٌة دراسة : 2003
2006المستنصرٌةماجستٌر

 حسن احمد نوري باسمة

الهٌالً

 التفكٌر فً االدارٌة للقٌادات الباراساٌكولوجٌة الخصائص اثر

الستراتٌجً
2007المستنصرٌةدكتوراه

 الرسول عبد صباح

التمٌمً
العربً االقتصاد ومستقبل العالمٌة التجارة منظمة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

الحبٌب محمد فالح
 المصري الدور:  الدولٌة السٌاسة فً وتاثٌرها االنحٌاز عدم حركة

انموذجا
2007المستنصرٌةماجستٌر

 الدٌن سراج الدٌن عالء

جاوٌش
2008المستنصرٌةدكتوراهالنامٌة للدول االقتصادي والمستقبل العولمة

 عطٌة اسماعٌل عٌسى

العبادي مصطفى
القومٌة الدولة ومستقبل للعولمة الجٌوبولٌتٌكٌة االبعاد

 دكتوراه

فلسفة
2008المستنصرٌة

العزاوي حسن محمد باسل
 االهداؾ صٌاؼة فً واثرها الخارجٌة للبٌئة المستقبلٌة الرؤٌة

االهلٌة الكلٌات بٌن مقارنة تطبٌقٌة دراسة:  الستراتٌجٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008المستنصرٌة
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2008المستنصرٌةماجستٌرالفلسطٌنٌٌن الالجئٌن قضٌة من الدولً الموقؾاسعد ؼازي اسعد

 كاظم حمزة هادي اكرام

الدلٌمً
2009المستنصرٌةماجستٌراالصالح وسٌاسات العربً الوطن فً االنسان حقوق

سلمان الصاحب عبد عالء
 الصدر باقر محمد:  المعاصرة العربٌة الفلسفة فً المعرفة نظرٌة

انموذجا
2009المستنصرٌةماجستٌر

2010المستنصرٌةماجستٌر2003 نٌسان بعد ما الكوٌتٌة-  العراقٌة للعالقات المستقبلٌة االفاقالجمٌلً سلوم احمد عدنان

2010المستنصرٌةماجستٌر(م2005-  م1981) افرٌقٌا تجاه المصرٌة السٌاسةشرٌؾ سمٌان شرٌؾ
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمد مهٌوب علً

البرٌهً

 على الوافد التلفزٌونً الفضائً للبث الٌمنً الجمهور استقبال اثر

 الجمهور من عٌنة على مٌدانٌة دراسة:  المحلً للتلفزٌون التعرض

الٌمنً

2003بؽداددكتوراه

االتصالٌة الرسالة فً التقدم فكرةابراهٌم ال داود هاشم داود
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 محمد جاسم حسٌن عالء

النداوي
2003بؽدادماجستٌر1958 - 1954 والقومٌة الوطنٌة القضاٌا ازاء الحرٌة جرٌدة اتجاهات

الموسوي مشط كرٌم
 العراقٌة الصحافة فً لالعالنات تحلٌلٌة دراسة:  االعالن اخالقٌات

(م2002 - 2001) من للمدة
2003بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم علً حسٌن

الفالحً

 الصحؾ فً تحلٌلٌة دراسة:  العولمة وقضٌة العراقٌة الصحافة

 1 من للفترة (العراق-  القادسٌة-  الثورة-  الجمهورٌة) الٌومٌة العراقٌة

2002 - 1 - 1 ولؽاٌة 2001 - 1- 

2003بؽدادماجستٌر

فٌضً وحٌد انمار
 دراسة:  المتخصصة االسبوعٌة الصحافة فً االقتصادٌة المواضٌع

واالقتصادي االتحاد صحٌفتً فً تحلٌلٌة
2003بؽدادماجستٌر

فرحان خالد علً فٌصل

 المعلومات تكنولوجٌا ظل فً الٌمنٌة االعالمٌة المؤسسات

 والطباعة للصحافة الثورة مؤسسة حالة دراسة:  الحدٌثة واالتصاالت

والنشر

2003بؽدادماجستٌر

ثامر قاسم علٌاء
 جامعة لطلبة السٌاسٌة االتجاهات تشكٌل فً العراقٌة الصحافة دور

والهندسة االعالم كلٌتً لطلبة مٌدانٌة دراسة:  بؽداد
2003بؽدادماجستٌر

 عبد الدٌن سٌؾ شٌماء

الرحمن

 تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً الجماهٌرٌة الرقابة ممارسة

 الثورة) وصفحة الجمهورٌة جرٌدة فً (الناس شؤون) لصفحة

2001 لعام الثورة جرٌدة فً (والجماهٌر

2003بؽدادماجستٌر

عمر علً فاروق
 للحملة تقوٌمٌة دراسة:  العام والراي لحدٌثة االتصال وسائل

العراق على للحرب الممهدة االمرٌكٌة االعالمٌة
2004بؽداددكتوراه

التمٌمً هادي منتهى
 لقناة مٌدانٌة دراسة:  المتخصصة العربٌة الفضائٌة التلفزٌونٌة القنوات

انموذجا االقتصادٌة دبً

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العقابً طارش جاسم

 فً االقتصادٌة المؤسسات فً العامة للعالقات االتصالٌة الوظٌفة

 العامة والهٌئة العراقً المركزي البنك فً مٌدانٌة دراسة:  العراق

العراقٌة التامٌن وشركة للضرائب

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الرزاق عبد الدٌن عز نوح

 تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة الصحافة عبر االخبارٌة والمواد االخبار تدفق

 (االماراتٌة) االتحاد (اللبنانٌة) النهار (المصرٌة) االهرام للصحؾ

 - 1/6/2001 من للفترة (الكوٌتٌة) السٌاسة (االردنٌة) الدستور

1/6/2002

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 مفتن محمد قاسم

الحمٌداوي

 لمحطتً الرئٌسة االخبارٌة النشرات فً االقصى انتفاضة اخبار

 لؽاٌة 1/10/2001 من المحصورة للمدة الفضائٌتٌن ومصر العراق

1/2/2002

2004بؽدادماجستٌر

الحلفً حسٌن حسن صفاء
 بؽداد اذاعة) المسموعة االذاعٌة االخبار نشرات وتقدٌم تحرٌر اسالٌب

31/12/2002 الى1/10/2002من للمدة تحلٌلٌة دراسة : (انموذجا
2004بؽدادماجستٌر

 عزالدٌن محمد سٌنهات

الداودي

 لدورة مسحٌة دراسة:  والتطور النشاة-  العراق فً الكردٌة االذاعة

2003 لعام برامجٌة
2004بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 علً محمد مجاشع

التمٌمً

 لدورة تحلٌلٌة دراسة:  الفضائٌة العراق قناة فً الثقافٌة البرامج

2002 لسنة تلفزٌونٌة برامجٌة
2004بؽدادماجستٌر

حسن حمود محمد

 تحلٌل دراسة:  العراقٌة االسالمٌة الصحافة فً االعالمً الخطاب

 من للمدة العراق لجرٌدة االسالمٌة والصفحة الفتوى مجلة مضمون

1/1/2002 - 30/12/2002

2004بؽدادماجستٌر

الشطري فاره مجٌد حامد

 لنشرات تحلٌلٌة دراسة:  الفضائٌة الكوٌت لقناة السٌاسٌة الدعاٌة

 من للمدة الدولٌٌن المفتشٌن ازمة ازاء الكوٌتٌة الفضائٌة فً االخبار

18/3/2003 حتى 27/11/2002

2004بؽدادماجستٌر

داود فرج رحٌم
 الثقافٌة للصفحة تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً الثقافٌة الوظٌفة

1/8/2002 - 1/2/2002 من للمدة الجمهورٌة جرٌدة فً
2004بؽدادماجستٌر

حسٌن عمران ندى
 العربً االهرام مجلة فً دراسة:  العربً الوطن فً المجالت صحافة

م2002 لعام
2004بؽدادماجستٌر

 مجٌد الستار عبد زٌنة

الصفار

 االقصى انتفاضة ابان المصرٌة االهرام صحٌفة فً اسرائٌل صورة

 االهرام فً االفتتاحً المقال مضمون تحلٌل دراسة:  فلسطٌن فً

 اٌلول 28) (2000 اٌلول 28 لؽاٌة 2000 نٌسان 1) من للمدتٌن

(2001 نٌسان 1 لؽاٌة 2000

2004بؽدادماجستٌر

علً هاشم ارجوان

 صحؾ فً مقارنة تحلٌلٌة دراسة:  المهجر فً العراقٌة الصحافة

 خارج الصادرة (بؽداد - (الدعوة) الجهاد-  الشعب طرٌق) االحزاب

م2003 لؽاٌة 1980 من للمدة العراق

2005بؽداددكتوراه

 مهدي على عبد ضحى

العبٌدي

 التً المجالت عن دراسة:  االحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة صحافة

العربً الوطن فً االحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة بعثات تصدرها
2005بؽداددكتوراه

2003 - 1997 العراقٌة االنباء لوكالة االخبارٌة السٌاسة اتجاهاتحمادة حسن شعبان
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حمٌد الرحمن عبد اٌمان

 النماط مسحٌة دراسة:  التلفزٌونٌة االخبار فً الصورة استخدامات

 - 10 - 1 من للمدة العراق تلفزٌون فً االخبارٌة الصورة توظٌؾ

2003 - 4 - 1 الى / 2002

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العراق تلفزٌون فً لالعالن االجتماعٌة المسؤولٌةالهٌتً حمٌد ٌاسٌن حافظ
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبد مطشر سعد

علً الصاحب

 العراق تلفزٌون فً التلفزٌونٌة للبرامج الفنٌة واالشكال المضامٌن

مقارنة دراسة:  السوري العربً والتلفزٌون

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 ٌاسٌن رشٌد حسٌن

العزاوي

 مسحٌة دراسة:  بؽداد فً العراقٌة االذاعات فً االذاعٌة المقابلة فن

 - 1/7/2004 من للمدة االذاعٌة للمقابالت الفنٌة لالسالٌب

31/12/2004

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

علً ابراهٌم قٌس
 من لعٌنة مٌدانٌة دراسة:  العراقً التلفزٌون من السن كبار احتٌاجات

(9/4/2004 - 9/4/2003 من للمدة) نموذجا بؽداد مدٌنة/  السن كبار
2005بؽدادماجستٌر

الجبوري سالم خلٌفة سحر
 دراسة:  الثالثة الخلٌج حرب فً والعراقٌة االمرٌكٌة الدعاٌة اسالٌب

8/4/2003 لؽاٌة 20/3/2003 من للمدة المستخدمة لالسالٌب مقارنة
2005بؽدادماجستٌر

بطً داود ؼادة

 دراسة:  العربً القسم BBC الـ اذاعة فً االخبار تحرٌر اسالٌب

 من للمدة البرٌطانٌة االذاعة هٌئة فً االخبار لنشرات تحلٌلٌة

(31/3/2003 الى 1/1/2003

2005بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 اسماعٌل جمٌل بشرى

الراوي

 المكونات مضمون تحلٌل دراسة:  اللفظً وؼٌر اللفظً االتصال

 الى م1/10/2004 من للمدة الفضائٌة Lbc قناة فً لالعالنات الثقافٌة

م31/12/2004

2005بؽدادماجستٌر

 محمد عباس لٌث زٌنب

رؤوؾ

 مسحٌة دراسة:  العالمٌة المعلومات شبكة فً لالعالن الفنٌة االسالٌب

االنترنت عبر مكتوب موقع فً االعالنٌة لالسالٌب
2005بؽدادماجستٌر

 الرزاق عبد عادل

مصطاؾ

 العالم قناة فً للعراق الموجه االٌرانً السٌاسً االعالمً الخطاب

-  الٌوم العراق-  برنامج السٌاسٌة للبرامج تحلٌلٌة دراسة:  االخبارٌة

انموذجا

2005بؽدادماجستٌر

 ؼنتاب صبٌح ازهار

الكعبً

 فً الصحفٌة للفنون وصفٌة دراسة:  العراق فً الحزبٌة الصحافة

 - 1/5/2003) من للمدة (البٌان التاخً، الشعب، طرٌق) صحؾ

م (1/11/2003

2005بؽدادماجستٌر

الدلٌمً عطٌة عكاب هٌثم
 مسحٌة دراسة:  العراق فً التجاري القطاع فً العامة العالقات

الؽذائٌة المواد لتجارة العامة الشركة فً العامة العالقات النشطة
2005بؽدادماجستٌر

سعٌد محمد صابر النه
:  السلٌمانٌة ادارة/ كردستان اقلٌم وزراء مجلس فً العامة العالقات

العامة العالقات وظائؾ فً مٌدانٌة دراسة
2005بؽدادماجستٌر

 ذٌاب حمد مطر رفعت

الدلٌمً

 جرٌدة مالحق فً تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً المالحق

30/6/1978 حتى1/1/1978 من للمدة الجمهورٌة
2005بؽدادماجستٌر

جبر حسان دبً حسٌن
 االخبارٌة للبرامج تحلٌلٌة دراسة:  عربٌة (CNBC) قناة برامج

30/12/2004 الى 1/10/2004 من للمدة االقتصادٌة
2005بؽدادماجستٌر

العزاوي محمد جاسم سالم
 مسحٌة دراسة:  العراقٌة الثقافة تسوٌق فً العامة العالقات دور

العراقٌة الثقافٌة المؤسسات فً العامة العالقات النشطة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالعراق فً المروري الوعً نشر فً العامة العالقات دورالحدٌثً فلٌح موفق علً

الشمري بدٌوي محمد
 مسحٌة دراسة:  العراقً الجمهور لدى االمرٌكً الجندي صورة

وبعده 2003 نٌسان 9 قبل االمرٌكً الجندي نحو الجمهور التجاهات
2005بؽدادماجستٌر

الكنانً جبر جلوب محسن

 تحلٌل دراسة:  العربٌة الفضائٌة القنوات برامج فً الحوار فن

 انموذجا الفضائٌة الجزٌرة قناة فً الحٌة الحوارٌة البرامج مضمون

2004 /7 /20 الى 2004 / 4 / 2 من للمدة

2005بؽدادماجستٌر

 محمد حمدي رافً

الحدٌثً

 السٌاسٌة البرامج:  الفضائٌة العراقٌة قناة فً الحوارٌة البرامج واقع

انموذجا
2005بؽدادماجستٌر

2006بؽداددكتوراهالمستقبل تلفزٌون فً االعالن ومضامٌن اشكالجاسم حسٌن ؼزوان

 ابراهٌم خلٌل اٌسر

العبٌدي

 فً البٌئة لموضوعات مقارنة دراسة:  العربٌة الصحافة فً البٌئة

2002 لعام العراقٌة والجمهورٌة المصرٌة الٌومً االهرام جرٌدتً
2006بؽداددكتوراه

 علوان حسٌن محمد

السعدي

 الخبار تحلٌلٌة دراسة:  الموجهة الدولٌة االذاعات فً العراقٌة الشؤون

 كارلو ومونت سً بً بً الذاعتً الرئٌسة االخبار نشرات فً العراق

9/4/2003 احداث بعد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

هاشم احمد سامٌة
 تجربة فً دراسة:  باالتصال القائم على االعالمٌة البٌئة انعكاس

لالعالم دبً مدٌنة الى لندن من االوسط الشرق تلفزٌون مركز انتقال

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 احمد هللا عبد الدٌن علم

محمد

 ابوظبً لقناتً مقارنة دراسة:  التلفزٌون فً االخبارٌة التؽطٌة معاٌٌر

برامجٌتٌن لفترتٌن الفضائٌتٌن والجزٌرة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

١٧٧



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الحمدانً احمد قحطان رٌا

 المتحدة الوالٌات فً واالسالمٌة العربٌة الضؽط جماعات نشاط

 من للمدة" كٌر"  منظمة لنشاط تحلٌلٌة دراسة:  االمرٌكٌة

11/9/2003 لؽاٌة 11/9/2001

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الصدٌد كنعان مالك سعود

 تحلٌل دراسة:  الفضائٌة الشارقة قناة فً االطفال برامج اتجاهات

 من للمدة الفضائٌة الشارقة قناة فً االطفال لبرامج مضمون

1/6/2004 - 1/6/2005

2006بؽدادماجستٌر

 محمود حسن ٌوسؾ

الفراجً
2006بؽدادماجستٌرانموذجا الفضائٌة ظبً ابو قناة ومضامٌنها الوثائقٌة البرامج اشكال

القادر عبد طالل عمر
 القانون لبرنامج وصفٌة دراسة:  التلفزٌون فً القانونً االعالم

برامجٌتٌن لدورتٌن الفضائٌة العراقٌة قناة فً والمجتمع
2006بؽدادماجستٌر

 جلوب عدنان سهاد

المطٌري

 االستهالكٌة واالتجاهات العربٌة الفضائٌة القنوات فً االعالن

 بؽداد مدٌنة جمهور لتعرض مسحٌة دراسة:  العراقً للجمهور

العراقٌة الفضائٌة قناة العالنات

2006بؽدادماجستٌر

علً محسن محمود حٌدر

:  الفضائٌة ظبً ابو قناة فً العراقً السٌاسً للشان االخبارٌة التؽطٌة

 30 - 9 /1 من للمدة المدار برنامج فً العراق الخبار مسحٌة دراسة

/11/ 2004

2006بؽدادماجستٌر

 نوري نجاح عالء

السمرمد

 دراسة:  الكوٌت دولة اذاعة فً العراقٌة للشؤون االخبارٌة التؽطٌة

 - 4 /1 من للمدة الكوٌت دولة الذاعة االخبار نشرات فً تحلٌلٌة

م30/6/2003

2006بؽدادماجستٌر

الدهان صالح هادي رواء

 العراقٌة الصحافة فً المحلٌة السٌاسٌة لالخبار الصحفٌة التؽطٌة

 الجرائد فً المحلٌة السٌاسٌة لالخبار وصفٌة دراسة:  الٌومٌة

 1/9/2004 من للمدة (بؽداد التاخً، العدالة، الزمان، الصباح،)

30/11/2004 ولؽاٌة

2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن عباس االمٌر عبد

الركابً

 العالم" برنامج الخبار تحلٌلٌة دراسة:  سوا رادٌو فً العراقٌة الشؤون

30/6/2004 - 1/4 من للمدة االخباري،" االن
2006بؽدادماجستٌر

 محمود نوري مرتضى

الشدٌدي

 العالقات ووسائل السالٌب مسحٌة دراسة:  واالزمات العامة العالقات

 حتى 2006 / 1/6) من للمدة الكهرباء ازمة مع التعامل فً العامة

(م2006 / 9/ 1

2006بؽدادماجستٌر

العبٌدي خلٌل طارق اٌثار
 بؽداد امانة مشارٌع فً الجماهٌرٌة المشاركة وتحقٌق العامة العالقات

الخدمٌة
2006بؽدادماجستٌر

 سعٌد فهمً حسن عمر

الحٌدري

 مسحٌة دراسة:  الدولٌة العالقات تطوٌر فً ودورها العامة العالقات

العراقٌة الخارجٌة وزارة فً العامة للعالقات
2006بؽدادماجستٌر

شالل عناد عمر

 بٌن السٌاسة برنامج العربٌة BBC اذاعة لبرامج السٌاسٌة الوظٌفة

/  حزٌران/ 30 الى الثانً كانون / 1 من للمدة والمجٌب السائل

انموذجا-  م2004

2006بؽدادماجستٌر

 رسن صادق حنان

الخزعلً

 تحلٌلٌة دراسة:  المتخصصة الفضائٌة القنوات فً المراة برامج

 المراة شؤون فً المتخصصة الفضائٌة Heya قناة فً المراة لبرامج

30/9/2004 ولؽاٌة 1/7/2004 من للمدة (انموذجا) العربٌة

2006بؽدادماجستٌر

الؽرب طه عادل هدى

:  العربٌة الفضائٌات عبر الوافدة لالعالنات بؽداد جمهور تعرض

 من للمدة" الفضائٌة ظبً ابو لقناة التعرض فً مٌدانٌة دراسة

1/1/2005 - 1/1/2006

2006بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

القطبً علو احمد حٌدر

 تحلٌل دراسة:  االمرٌكٌة الشعبٌة الدبلوماسٌة فً الحرة قناة دور

 - 1/10/2005 من للمدة" الٌوم العالم" اخبار لنشرة مضمون

31/12/2005

2006بؽدادماجستٌر

تقً فرحان مصطفى

 بالعربٌة الناطقة العراقٌة الكردٌة الصحافة فً الفٌدرالٌة قضاٌا

 م2005 - 5 - 1 من للمدة تحلٌلٌة دراسة:  انموذجا (واالتحاد التاخً)

م2005 - 10 - 31 ولؽاٌة

2006بؽدادماجستٌر

حسن حمود علً طارق
 دراسة:  الفضائٌة العراقٌة قناة فً السٌاحٌة البرامج ومضامٌن اشكال

30/6/2006 لؽاٌة 1/1/2006 من للمدة تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حسٌن ناصر بدر
 تحلٌلٌة دراسة : (مجاالته فنونه، قنواته،) العراق فً الثقافً االتصال

عملٌاته نحو الثقافً الوسط التجاهات

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عبد الرزاق عبد نهلة

الخالق

:  العربٌة الفضائٌة القنوات فً الثقافٌة للبرامج السٌاسً التوظٌؾ

 والمنار المجد قناتً فً الثقافٌة للبرامج مضمون تحلٌل دراسة

برامجٌتٌن لدورتٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الموسوي مشط كرٌم

 : 2005 الدائم العراقً النواب مجلس انتخابات فً االعالنٌة الحمالت

 واالتحاد البٌان صحؾ العالنات شامل وحصر مقارنة دراسة

والمشرق

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 ال كاظم رشك محمد

عٌسى

 لدى االستهالكٌة النزعة نشر فً الوافد التلفزٌونً االعالن دور

 االعالنات ازاء العراقً المستهلك اتجاهات دراسة:  العراقً المواطن

Mbc مركز فً المعروضة التلفزٌونٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العانً رشٌد اسماعٌل ثناء
 لنشرات تحلٌلٌة دراسة:  الفضائٌة العراقٌة قناة فً االخبار صناعة

30/9/2004 الى 2004/ 1/4 من للمدة االخبار

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

زرٌزب كامل عظٌم

 اخبار فً مقارنة دراسة:  العربٌة الصحافة فً الخبر صناعة

 ولؽاٌة 1/1/2004 من للمدة (النهار االهرام، الصباح،) الصحؾ

30/6/2004

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 ابراهٌم علً حسٌن

الفالحً

: صحؾ فً تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة الصحافة فً الدٌمقراطٌة قضاٌا

 والنهار االردنٌة، والراي المصرٌة، واالهرام العراقٌة، الصباح

م31/12/2005-  م1/7/2005 من للمدة السعودٌة، وعكاظ اللبنانٌة،

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

كاظم موسى عاصفة
 نٌسان 9 من للمدة العراق فً االمرٌكٌة الدعاٌة واسالٌب وسائل

2005 الثانً كانون 30 ولؽاٌة 2003

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الزهرة عبد علً رسل

السعدي

 دراسة:  المحلً االرضً البث لقنوات بؽداد جمهور تعرض اشكالٌات

بؽداد مدٌنة لجمهور مٌدانٌة مسحٌة
2007بؽدادماجستٌر

 ؼضٌب حسٌن ظمٌاء

الربٌعً

 دراسة:  العراقٌة الجرائد فً الرئٌس للخبر السٌاسٌة االتجاهات

 من للمدة الٌومٌتٌن والزمان الصباح جرٌدتً فً الرئٌس للخبر مسحٌة

2006 /3 /31 لؽاٌة 2006 / 1 / 1

2007بؽدادماجستٌر

الربٌعً جابر جاسم حسٌن

 العربٌة الفضائٌة القنوات فً التعلٌمٌة للبرامج الفنٌة االشكال

 للتعلٌم النٌل قناة فً للبرامج المضمون تحلٌل دراسة:  المتخصصة

 ولؽاٌة 1/1/2005 من للمدة انموذجا المصرٌة الفضائٌة العالً

31/3/2005

2007بؽدادماجستٌر

محمد الدٌن ضٌاء احمد

 دراسة:  الفضائٌة دبً قناة فً العراقٌة للشؤون االخبارٌة التؽطٌة

 / 30 - 7 /1 من للمدة االخبارٌة النشرات فً العراق الخبار مسحٌة

م2006 / 9

2007بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

صلٌبً هللا عبد شٌماء

 تحلٌل دراسة:  العراق فً الدٌمقراطٌة والممارسات الصحافة

 للمدة والتاخً والعدالة الصباح لجرائد االفتتاحٌة المقاالت مضمون

1/1/2004 - 30/3/2004

2007بؽدادماجستٌر

امٌن علً مظفر هوشٌار
 مسحٌة دراسة:  الكردٌة السٌاسٌة االحزاب فً العامة العالقات

الكردستانً الدٌمقراطً للحزب العامة العالقات النشطة
2007بؽدادماجستٌر

العسافً حمادي هالل اٌاد

 دراسة:  العراقٌة الفضائٌة التلفزٌونٌة القنوات فً العامة العالقات

 من للفترة وبؽداد العراقٌة قناتً فً العامة العالقات النشطة مسحٌة

م1/8/2006 ؼاٌة الى م1/6/2006

2007بؽدادماجستٌر

 هللا عبد ابراهٌم محمد

الزبٌدي

 مسحٌة دراسة:  العراق فً االداري الفساد ومكافحة العامة العالقات

العامة النزاهة هٌئة فً العامة العالقات النشطة
2007بؽدادماجستٌر

العامري كاظم خلود

 الحٌاة لجرٌدتً الدولٌة الطبعات فً الخبري والتقرٌر الخبرٌة القصة

 و م2004) لعامً العراق شؤون فً مقارنة دراسة:  واالهرام

(م2005

2007بؽدادماجستٌر

صادق فائق عدنان حوراء

 الدرامٌة لالعمال تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الدراما فً السٌاسٌة القٌم

-  الحب وملٌشٌا-  خاتون سارة الفضائٌة الشرقٌة قناة فً العراقٌة

(18) وثمنطعش

2007بؽدادماجستٌر

ابراهٌم معن سعد

 تقٌٌمٌة دراسة:  العراق فً الدٌمقراطً والتحول االعالمٌة المراقبة

 من للفترة النٌابٌة االنتخابات فً االعالمٌة المراقبة لبرامج

15/12/2005 ولؽاٌة 14/11/2005

2007بؽدادماجستٌر

الموسوي قاسم حنون قاسم

 مقارنة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً الٌومٌة الرٌاضٌة المالحق

/ 31 حتى 2005 /1 /1 من للمدة والعدالة الصباح جرٌدتً لملحقً

12 /2005

2007بؽدادماجستٌر

كرٌم الحمٌد عبد قٌس

 مسحٌة دراسة:  العراقٌة الٌومٌة الجرائد فً الخبري االستهالل تطور

 الصباح جرٌدتً من االول الصفحات فً االخبار الستهالالت

30/4/2007 ولؽاٌة 1/2/2007 من للمدة والزمان

2007بؽدادماجستٌر

محمد احمد بهاءالدٌن

 مقارنة مسحٌة دراسة:  الكردٌة الصحافة فً االعالنات تطور

 من للمدة انموذجا (بات خه) و (نوى كوردستانى) صحٌفتً

31/12/2005 لؽاٌة 1/7/2005

2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالعراق فً االطفال صحافة فً واالدبٌة الصحفٌة الفنون توظٌؾالالمً خلؾ زٌدان خمائل

صالح ولٌد محمد
 دراسة:  العراقٌة للمراة السٌاسٌة المشاركة فً العامة العالقات دور

المراة لشؤون الدولة وزارة فً العامة العالقات السالٌب مسحٌة
2007بؽدادماجستٌر

 مجٌد عٌال عٌسى

المزروعً

 الفكر مجلة فً تحلٌلٌة دراسة:  العراق فً الدٌنٌة االقلٌات صحافة

 - 2002) عامً خالل اللش مجلة مندائٌة، افاق مجلة المسٌحً،

2003)

2007بؽدادماجستٌر

حسن شاكر اسراء

 تحلٌل دراسة:  المتخصصة القنوات فً المنظمة الجرٌمة افالم

 بٌن للفترة انموذجا (mbc2) قناة على المعروضة االفالم مضمون

(م2004 - 2002)

2008بؽداددكتوراه

محمد كامل حسن

 الراي لصفحة تحلٌلٌة دراسة:  المدنً المجتمع وقٌم العراقٌة الصحافة

 وحتى 1/7/2003 من للمدة والمؤتمر والزمان؛ الصباح؛ جرائد فً

31/ 12/2003

2008بؽداددكتوراه
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 ؼنتاب صبٌح ازهار

الكعبً

 فً دراسة:  العراق فً العنؾ ازاء الدولٌة العربٌة الصحافة اتجاهات

-  م1/1/2006 من للمدة الزمان االوسط، الشرق الحٌاة، جرائد

م31/12/2006

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الدلٌمً حسٌن خلؾ مؤٌد

:  العراق فً االمرٌكٌة السٌاسة نحو المصرٌة الصحافة اتجاهات

 واالسبوع االهرام جرٌدتً فً االفتتاحً المقال مضمون تحلٌل دراسة

15/12/2005 لؽاٌة 9/4/2003 من للمدة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 عرسان ٌوسؾ عرسان

الزوبعً

 والجمهور المعلنٌن التجاهات تحلٌلٌة دراسة:  التلفزٌونً االعالن

العراق فً التلفزٌونً االعالن ازاء

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

حمٌد سعٌد شرٌؾ

 العراقٌة قناة-  العراقٌة الفضائٌة القنوات فً االخبارٌة التقارٌر

 1/1/2008 من للمدة تحلٌلة دراسة:  انموذجا الفضائٌة

31/3/2008ولؽاٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الموسوي نور علً حسٌن

 تحلٌلٌة دراسة:  المحلٌة التلفزٌونٌة القنوات فً السٌاسٌة الدعوات

-  الحرٌة-  العراقٌة) التلفزٌونٌة القنوات فً السٌاسٌة للدعوات مقارنة

30/9/2007 ولؽاٌة 1/7 من للمدة (الفرات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

جاسم موسى باقر
 فً االدارٌة القٌادات لدى العامة العالقات لوظٌفة الذهنٌة الصورة

العراقٌة الوزارات فً مٌدانٌة دراسة:  الحكومٌة المؤسسات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الدلٌمً احمد نوار بشٌر
 فً للعاملٌن الوظٌفً االداء تحفٌز فً ودورها العامة العالقات

مقارنة دراسة والعربٌة الجزٌرة قناتا:  االعالمٌة المؤسسات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 فٌاض صالح فرٌد

الجبوري

 لالعمدة تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة الصحافة فً السٌاسٌة العراق صورة

 والبٌان المصرٌة واالهرام االردنٌة الراي صحؾ فً الصحفٌة

2005 لعام االماراتٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 محمود عمران مدٌن

التمٌمً

 تحلٌل دراسة:  عراق الحرة قناة فً الثقافٌة البرامج اتجاهات

 للمدة انموذجا عراق الحرة قناة فً (ابواب) الثقافً للبرنامج المضمون

2007/ 5/ 31 - 2006/ 6/ 1 من

2008بؽدادماجستٌر

المحمد علً صبار عامر

:  تقدٌمها واسالٌب الفضائٌة العراقٌة لقناة السٌاسٌة البرامج اتجاهات

 - 1/4/2007 من للمدة السٌاسٌة للبرامج مسحٌة تحلٌلٌة دراسة

30/6/2007

2008بؽدادماجستٌر

 حسٌن ؼازي حٌدر

الموسوي

 لمضامٌن تحلٌلٌة دراسة:  الفٌدرالٌة ازاء العراقٌة الصحافة اتجاهات

-  العدالة-  بؽداد-  الصباح-  التاخً) جرائد فً االفتتاحً المقال

م1/1/2008 لؽاٌة م1/1/2004 من للمدة (الزمان

2008بؽدادماجستٌر

هاشم محمد اسراء
 للمدة تحلٌلٌة دراسة:  المشرق جرٌدة فً الصحفً العمود اتجاهات

2004/ االول كانون/31 لؽاٌة 2004/  الثانً كانون/ 1 من
2008بؽدادماجستٌر

عزٌز سعدون سٌماء

 الشكل تحلٌل:  الٌومٌة العراقٌة الجرائد فً االخٌرة الصفحة اخراج

 من للمدة والعدالة والزمان الصباح جرائد فً االخٌرة للصفحة الفنً

31/3/2007 ولؽاٌة 1/1/2007

2008بؽدادماجستٌر

خلٌل فاروق رفاه

 دراسة:  الفضائٌة الشرقٌة قناة فً االخبارٌة البرامج ومضامٌن اشكال

 - 15/4/2006 من للمدة االخباري (الحصاد) لبرنامج تحلٌلٌة

15/7/2006

2008بؽدادماجستٌر

 عودة جاسم صباح

الشمري

 فً تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً لالرهاب االجتماعٌة االثار

31/12/2006 - 1/1/2006 من والمشرق الزمان جرٌدتً
2008بؽدادماجستٌر
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مجٌد كاظم محمد

 الفضائٌة البؽدادٌة قناة فً الحوارٌة للبرامج الفنٌة واالسالٌب االشكال

 الى 1/7/2007 من للمدة برامجٌة لدورة تحلٌلٌة دراسة: 

30/9/2007

2008بؽدادماجستٌر

خضٌر فاضل هدى
 والشؤون العمل وزارة فً العامة للعالقات االتصالٌة االنشطة

والوظائؾ لالنشطة مٌدانٌة دراسة:  االجتماعٌة
2008بؽدادماجستٌر

علً عاصً معد
 (النهرٌن حدٌث) برنامج : (عراق الحرة) قناة فً الحوارٌة البرامج

انموذجا
2008بؽدادماجستٌر

 رشٌد العزٌز عبد بتول

العانً

 لصحؾ تحلٌلٌة دراسة:  والمهجرٌن الهجرة لقضاٌا الصحفٌة التؽطٌة

 -1/3/2006)من للمدة نموذجا (بؽداد-  العدالة-  السالم دار) االحزاب

م(31/8/2006 

2008بؽدادماجستٌر

هللا عبد الهادي عبد حسن

 تحلٌلٌة دراسة:  االسالم صدر فً االسالمً السٌاسً الخطاب

 حول (السالم علٌه) علً االمام المؤمنٌن امٌر خطب لمضامٌن

الفتن من التحذٌر

2008بؽدادماجستٌر

الشمري عبٌد بدٌوي حاتم

 النواب مجلس النتخابات الجدارٌة الملصقات عبر االنتخابٌة الدعاٌة

 2005/ 13/11 من الدعائٌة للمضامٌن تحلٌلٌة دراسة:  العراقً

2005/ 12/ 13 ولؽاٌة

2008بؽدادماجستٌر

 حمه ؼرٌب حمه صادق

صالح

 االلكترونٌة للصحؾ مسحٌة دراسة:  الكردٌة االلكترونٌة الصحافة

نت﴾ كوردستان كان، نگه ده كالوروژنه، الكردٌة﴿
2008بؽدادماجستٌر

 الحسٌن عبد فرج اكرم

الربٌعً

 صٌاؼة فً اسلوبٌة دراسة:  االخبار صٌاؼة فً االسلوبٌة الصحة

 لؽاٌة 2007 - 4 - 1 من للمدة والمشرق الصباح جرٌدتً فً االخبار

10 - 8 - 2007

2008بؽدادماجستٌر

 االمٌر عبد هاشم علٌاء

الصفار
2008بؽدادماجستٌرالعراقً االعالم شبكة فً العامة العالقات

 محسن رضا سناء

القرٌشً

 العامة والمنشاة العراقٌة الجوٌة الخطوط شركة فً العامة العالقات

المدنً للطٌران
2008بؽدادماجستٌر

الزبٌدي منعم جمال سارة
 السالٌب مسحٌة دراسة:  واالسكان االعمار مجال فً العامة العالقات

واالسكان االعمار وزارة فً العامة العالقات نشاط ممارسة
2008بؽدادماجستٌر

حسٌن داود باقر
-  م1/1/2007 من للمدة االتحاد صحٌفة فً الصحفً العمود

م31/12/2007
2008بؽدادماجستٌر

متعب شالل حٌدر
 للنشرة تحلٌلٌة دراسة:  المحلٌة االذاعات فً االخبارٌة النشرات

(انموذجا) وبابل كربالء اذاعتً فً الرئٌسة االخبارٌة
2008بؽدادماجستٌر

 خمٌس اسماعٌل فراس

الشمري

:  الحكومً المصرفً الجهاز فً العامة للعالقات االتصالٌة الوظٌفة

 ومصرفً العراقً المركزي البنك فً العامة للعالقات مٌدانٌة دراسة

انموذجا والرشٌد الرافدٌن

2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌركردستان اقلٌم برلمان فً العامة للعالقات االتصالٌة الوظٌفةمصطفى فؤاد سندس

معروؾ صالح القادر عبد
 برنامج الشكال تحلٌلٌة دراسة:  العربٌة BBC اذاعة فً الحوار برامج

30/6/2007 - 1/4/2007 من للمدة واسالٌبه الساعة حدٌث
2008بؽدادماجستٌر

 فاخر ابراهٌم خلٌل

الضمداوي

 السٌاسً العامل لتاثٌر تحلٌلٌة دراسة:  العراق فً الصحفً العمل بٌئة

باالتصال القائم فً
2008بؽدادماجستٌر

 كاظم حسن صادق

الموسوي
2008بؽدادماجستٌرالعراقٌة الخاص القطاع شركات فً العامة العالقات وادارة تنظٌم

١٨٢



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

عباس احمد صباح محمد

 واالشؽال البلدٌات وزارة فً العامة العالقات نشاط وادارة تنظٌم

 مؤسسات فً العامة العالقات الدارة مسحٌة دراسة:  العراقٌة العامة

الوزارة

2008بؽدادماجستٌر

الكاظم شبٌب محمد جاسم
 دراسة مع العراقٌة الصحافة فً االتصال تكنولوجٌا تطبٌقات حدود

العراقٌة االلكترونٌة الصحافة فً المتعددة الوسائط الستخدام
2008بؽدادماجستٌر

جاسم نعٌم رنا
 لواقع مسحٌة دراسة:  البٌئٌة التوعٌة فً العامة العالقات دور

العراقٌة البٌئة وزارة فً العامة العالقات
2008بؽدادماجستٌر

صاٌل هادي حردان
 المجتمع منظمات عن الذهنٌة الصورة بناء فً العامة العالقات دور

التدرٌسٌٌن بشؤون المعنٌة المدنً
2008بؽدادماجستٌر

 محمد الهادي عبد زٌنة

الخفاجً
2008بؽدادماجستٌرالفضائٌة mbc قناة اعالنات فً المراة صورة

 عبد رشٌد شٌماء

الحمٌداوي

 تحلٌلٌة دراسة:  العراقٌة الصحافة فً الكارٌكاتٌر استخدام مجاالت

 من للمدة والتاخً والزمان الصباح جرائد فً الكارٌكاتٌرٌة للرسوم

31/6/2006 لؽاٌة 1/1/2006

2008بؽدادماجستٌر

 عبد سعدي ضرؼام

الصاحب

 دراسة:  الفضائٌة العراقٌة القنوات فً السٌاسٌة البرامج مضامٌن

 للمدة انموذجا الفضائٌة العراقٌة قناة فً مفتوح لقاء لبرنامج تحلٌلٌة

30/6/2006 الى 1/1/2006 من

2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرالعراقٌة الصحؾ فً االطفال صفحات على الصحفً االخراج مؤثراتجابر ؼانم نور

الهٌتً نعمان هادي هٌثم

 عن دراسة:  الذهنٌة الصورة بناء فً واهمٌتها الراي استطالعات

 2003 من للمدة والعالمٌة العراقٌة الراي استطالعات فً الصورة

م2008 ولؽاٌة

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

شبٌب مالك هدى
 تحلٌلٌة دراسة:  لالطفال الموجهة االعالنات فً السائدة القٌم

العربٌة Space Toon قناة العالنات

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

 سمٌع جبر جلوب محسن

الكنانً

 القٌمً النسق فً والتؽٌر الفضائٌة الجنس لقنوات الجمهور تعرض

االجتماعً

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

خلؾ زٌدان حذٌفة

:  العامة العالقات وظائؾ انجاز فً ودورها المدنً المجتمع مؤسسات

 فً المدنً المجتمع مؤسسات فً العامة العالقات لواقع مسحٌة دراسة

العراق

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

ابراهٌم خالد ٌسرى
 للباحث المعرفً االنماء فً ودورها االلكترونٌة االعالم وسائل

العراقً

 دكتوراه

فلسفة
2009بؽداد

زبون فاضل ماجد
:  الجمهور تشتت بظاهرة وعالقته التلفزٌونٌة للفضائٌات التعرض

بؽداد جامعة طلبة على مٌدانٌة دراسة
2009بؽدادماجستٌر

العلً عباس حسن نجاح
 دراسة:  الٌومٌة العراقٌة للصحؾ االلكترونٌة المواقع فً التفاعلٌة

مسحٌة
2009بؽدادماجستٌر

رشٌد جاسم ابتهال

 دراسة:  المدنً المجتمع منظمات انشطة فً السائدة الصحفٌة الفنون

 من للمدة الصباح جرٌدة فً السائدة الصحفٌة للفنون تحلٌلٌة

(31/12/2007 ولؽاٌة 1/1/2007)

2009بؽدادماجستٌر

خلؾ هللا عبد جلٌلة

 للبوابات تحلٌلٌة دراسة:  االلكترونٌة للبوابات االخبارٌة الوظٌفة

 - 1/2/2008 من للمدة (البوابة-  محٌط-  نسٌج) العربٌة االلكترونٌة

30/4/2008 لؽاٌة

2009بؽدادماجستٌر
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2009بؽدادماجستٌرالمراهقون ٌراها كما التلفزٌونٌة االسرة برامجالداؼستانً مراد علً فاتن

 قاسم رمضان جاسم

الهاللً

 السالٌب تحلٌلٌة دراسة:  العامة العالقات فً المدونات توظٌؾ

جٌران موقع مدونات ومضامٌن
2009بؽدادماجستٌر

 حسن حردان عدنان

السودانً

 المراة لبرامج مسحٌة دراسة:  العراقً االعالم شبكة فً المراة قضاٌا

 من للمدة والطفل المراة بشؤون المتخصصة شهرزاد اذاعة فً

م30/6/2008 الى م1/4/2008

2009بؽدادماجستٌر

عمارة نعٌم فراس

 الوطنٌة العلمٌة الكفاءات هجرة ظاهرة من العراقٌة الصحافة مواقؾ

 لجرٌدتً تحلٌلٌة دراسة:  م31/12/2006 ولؽاٌة 9/4/2003 بعد

2006 العام من ونٌسان اذار شهري خالل والصباح الزمان

2009بؽدادماجستٌر
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الجمالً محمود سومر
 تحلٌلٌة استقرائٌة دراسة:  الحضري النسٌج هٌكلة فً االمالء اثر

الحضري التصمٌم فً االمالء لظاهرة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

بؽداد مدٌنة فً الحضرٌة االرض ادارةحسن محسن جاسم سعٌد
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

سٌد محسن محمد
 طرٌق لمقترح تخطٌطٌة تحلٌلٌة دراسة:  المدٌنة فً النافذ المرور اثر

المحمودٌة مدٌنة الدراسة منطقة جانبً خارجً
2003بؽدادماجستٌر

البٌاتً فرج موالن ضٌاء
 منطقة:  الجبلٌة شبه المناطق فً السٌاحٌة المنتجعات تخطٌط اصول

(تبه قره) الدراسة
2003بؽدادماجستٌر

 الهادي عبد القادر عبد

ابراهٌم
2003بؽدادماجستٌرالحبانٌة فً السٌاحٌة المدٌنة تاهٌل اعادة

 حسٌن زامل حافظ امل

الساعدي

 محور الدراسة منطقة:  التقلٌدٌة بؽداد مدٌنة السواق الهٌكلً التحلٌل

(عٌسى سوق االؼا، باب الشورجة،) االسواق
2003بؽدادماجستٌر

 محمد اسماعٌل محمود

الجمٌلً
2003بؽدادماجستٌرالمرورٌة للحوادث المفسرة للنماذج التخطٌطٌة السمات

 ابراهٌم جلٌل مصطفى

الزبٌدي

 العربٌة المدن على العولمة تاثٌر فً تحلٌلٌة دراسة:  والمدن العولمة

االسالمٌة
2003بؽدادماجستٌر

 مرعب جاسب هادي

الماجدي
2003بؽدادماجستٌرالكبٌر المجر مدٌنة تطور فً االقلٌمٌة التنمٌة اثر تقٌٌم

 جبرائٌل جورج وسام

الجزراوي
2003بؽدادماجستٌرالكبرى المدن تجاه االشخاص نقل حركة وانسٌابٌة سهولة

 صالح محمد بدر عمر

الشبلً
2003بؽدادماجستٌرالثنائٌات بٌن ما المدٌنة بقاء صٌرورة

 محمد علً محمد امجد

صالح

 الحضرٌة البنٌة على البصري االختراق من الموقؾ تؽٌر اثر

االسالمٌة للمدٌنة والمعمارٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الهٌتً محمود شاكر ثائر
:  الصحراوٌة شبه البٌئة فً الحضرٌة للتنمٌة التخطٌطٌة التوجهات

القائم مدٌنة/ الدراسة منطقة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 الجلٌل عبد مصطفى

ابراهٌم

:  الحضرٌة االرض استعماالت بٌن الوظٌفً التفاعل وتحلٌل دراسة

 وكربالء االشرؾ النجؾ مدٌنتً بٌن مقارنة-  مٌدانٌة-  تحلٌلٌة دراسة

GIS الجؽرافٌة المعلومات نظم باستخدام المقدسة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الرزاق عبد سعٌد نذٌر

 مناطق فً السكنٌة للبٌئة االجتماعً التفاعل فً الفضائً التنظٌم اثر

 الصالحٌة لمجمعً مقارنة تحلٌلٌة دراسة:  بؽداد مدٌنة من مختارة

السكنٌٌن والسٌدٌة

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌراالفتراضٌة المستقبل مدن هوٌة فً الفكرٌة البنٌة تؽٌرات اثرالعانً كرٌم كاظم نجالء

 ابراهٌم خلٌل عمار

الزبٌدي

 المخططات فً دراسة:  دٌالى لمحافظة الصناعٌة االرض استعماالت

الهٌكلٌة
2004بؽدادماجستٌر

 هللا سعد اكرم مها

الحنكاوي

 البٌئة فً الصناعٌة للفعالٌات المكانً التوقٌع فً المؤثرة العوامل

 فً والمتوسطة الخفٌفة الصناعات لمناطق تحلٌلٌة دراسة:  الحضرٌة

الموصل مدٌنة

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالحضري المكان ووحدة المتجاورة الفعالٌاتعلً الحسٌن عبد هٌثم

 علً محمد ناظم فراس

السعرتً
2004بؽدادماجستٌروالتنظٌمٌة النفسٌة العوامل بٌن الحضرٌة الهٌئة

النصراوي علً اركان
 تحلٌلٌة دراسة:  العمرانً النظام عناصر على الؽربً الفكر تاثٌر

نموذجا االشرؾ النجؾ مدٌنة:  المحلً العمرانً النظام لواقع ومٌدانٌة
2004بؽدادماجستٌر

١٨٧



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الموسوي كاظم سهاد
 لحً مٌدانٌة دراسة:  االجتماعً والتوافق الحضاري االسكان تخطٌط

بؽداد مدٌنة فً المحاربٌن
2004بؽدادماجستٌر

جبار محمد الرزاق عبد
-  الدراسة منطقه:  االساسً المخطط ضمن الخضراء المساحات تقوٌم

الفلوجة مدٌنة
2004بؽدادماجستٌر

 عبد االمٌر عبد عقٌل

الحسٌن

:  العربٌة المدٌنة تشكٌل فً واثرها المعاصرة العمرانٌة البنٌة جدلٌة

العمرانٌة كربالء بنٌة فً (االنقطاع/التواصل) دراسة
2004بؽدادماجستٌر

 الحسٌن عبد ذٌاب ؼفران

المهداوي

 للموارد المستقبلً التخطٌط فً المعالجة العادمة المٌاه استخدام كفاءة

الثالث التوسٌع/الرستمٌة مجاري مٌاه تصفٌة محطة المائٌة
2004بؽدادماجستٌر

 خضٌر شاكر عامر

الكنانً

:  الحضرٌة للفضاءات الذهنٌة الصورة ادراك تؽٌر فً العولمة اثر

بؽداد مدٌنة من منتخبة تجارٌة لشوارع دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العمار عبود كرٌم علً
 اسالٌب) المحافظات بٌن المكانٌة االقتصادٌة العالقات احتساب اسس

(االقالٌم بٌن لما الكمً التحلٌل
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حسون رفٌق ضٌاء

مرجان

 الجؽرافٌة المعلومات نظم باستخدام القرار لمتخذي التخطٌطً االسناد

GIS

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حمٌد شكري فارس

السلٌفانً

 تحوالت فً تحلٌلٌة دراسة:  الحضرٌة البٌئة فً الثقافٌة المقاومة

(الموصل مدٌنة من جزء الدراسة منطقة) العمرانٌة الهوٌة
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عزٌز حسن الجواد عبد

الساعدي

 تخطٌطٌة دراسة:  الفارابً عند الحضري التخطٌطً الفكر دالالت

مقارنة استقرائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حمادي فهد فاطمة
 تحلٌلٌة دراسة:  فٌها المؤثرة العوامل وبعض الصحٌة الخدمات كفاءة

والمنصور الرصافة قطاعً بؽداد مدٌنة فً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حامد قاسم حٌدر
 منطقة:  تجارٌة شوارع الى السكنٌة الشوارع لتؽٌٌر السلبٌة االثار

بؽداد فً الربٌع شارع من جزء الدراسة
2005بؽدادماجستٌر

الفتٌان مالك هشام زٌنب
 االصالة بٌن بؽداد لمدٌنة الحضري المشهد على واثره البؽدادي البٌت

الكاظمٌة لمدٌنة السكنً الواقع دراسة:  والمعاصرة
2005بؽدادماجستٌر

الصباغ اسحق سالم هدٌل
 البنٌة تنظٌم فً العقدٌة الهٌاكل دور الحضري الفضاء فً التمفصل

الحضرٌة
2005بؽدادماجستٌر

 سعود ٌاسٌن معزز

الدلٌمً
2005بؽدادماجستٌرالجٌوستراتٌجٌة وابعادها االساسٌة للصناعات المكانً التوقٌع

 هللا عبد سلمان حسٌن

البوتانً

 دراسة:  الحضري للنسٌج التشكٌلٌة للخصائص االٌقاعٌة الداللة

الموصل مدٌنة من مختارة لمناطق مقارنة تحلٌلٌة
2005بؽدادماجستٌر

مطلوب هللا عطا فارس

 فً الحضرٌة الفعالٌات وتوقٌع الفضائً التنظٌم خصائص بٌن العالقة

 التنظٌم خصائص بٌن للعالقة تحلٌلٌة دراسة:  االسالمٌة المدٌنة

 فً االسالمٌة المدٌنة فً الجامعة المساجد ابنٌة وتوقٌع الفضائً

االول االسالمً العصر

2005بؽدادماجستٌر

العبٌدي علوان عبٌد حمٌدة
 دراسة:  المحمودٌة مدٌنة توسع عن الناجمة التخطٌطٌة المشاكل

التجاوزات لمشكلة خاصة
2005بؽدادماجستٌر

 عجمً عبٌد نجوى

الزبٌدي

:  بؽداد مدٌنة فً والخضراء المفتوحة للمساحات التخطٌطٌة المعاٌٌر

االعظمٌة الدراسة منطقة
2005بؽدادماجستٌر

خلٌل نوفل صفوان
 للنسٌج الفضائً التنظٌم خصائص اثر الحضرٌة البٌئة فً الوضوحٌة

الموصل مدٌنة فً الدالة المواضع توقٌع فً الحضري
2005بؽدادماجستٌر

هللا عبد نجم كوثر
 ضمن الرٌاضٌة للمنافع المناسبة الرٌاضٌة المدٌنة موقع اختٌار اهمٌة

بؽداد مدٌنة
2005بؽدادماجستٌر
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2005بؽدادماجستٌر(1997 - 1947) من للفترة دٌالى محافظة فً التحضر حركةالدٌن جمال عاصم شذى

كساب ناصر زهٌر نصٌر
 التصوٌر انظمة استخدام الحضري للتخطٌط الحاسوبٌة االنظمة دعم

الحضرٌة والتنمٌة التخطٌط عملٌات فً التعاونٌة المرئً
2005بؽدادماجستٌر

 جمعة قدوري انتصار

محمد

 منطقة:  االجتماعٌة والمنفعة الكلفة وفق العراق فً االسكانً التخطٌط

(بؽداد مدٌنة) الدراسة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الجنابً محمد حسٌن علً
 دراسة:  العراق فً السكان توزٌع على وانعكاسه االستثمارات توزٌع

تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عبد المجٌد عبد ماهر

الرزاق

 االثار دراسة:  المكانٌة التنمٌة فً واثرها الصناعً التوقٌع اتجاهات

(الصناعً االسكندرٌة مجمع) الصناعٌة للمجمعات االقلٌمٌة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالسماوة لمدٌنة دراسٌة حالة:  الحضري النسٌج فً الطبٌعٌة البٌئة اثرهللا عبد ناصر ماهر

 موسى حسٌن هالة

الخفاجً
2006بؽدادماجستٌركربالء مدٌنة لمركز العمرانً التحدٌث على الدٌنٌة السٌاحة اثر

 هللا عبد صبٌح محمد

الخزرجً
2006بؽدادماجستٌرالحضري الشكل حٌوٌة على العضوي النظام اثر

2006بؽدادماجستٌرالعراق فً الحضري والتصمٌم التخطٌط على االٌكولوجٌة النظرٌة اثرالعانً امٌن ولٌد اٌناس

لفته جابر سعاد

 االثار على االستدالل فً البٌئً التاثٌر تقٌٌم اسلوب استخدام

:  للمدن االساسٌة المخططات ضمن الصناعٌة للمشارٌع المصاحبة

 الطاقة النتاج الحرارٌة الدورة لمحطة البٌئً التاثٌر تقٌٌم الدراسة حالة

الكهربائٌة

2006بؽدادماجستٌر

سعٌد عدنان احمد
 الحركة فً دراسة:  المدن ضواحً فً الزراعٌة االرض استعماالت

الرٌفً وظهٌرها الرمادي مدٌنة بٌن الٌومٌة
2006بؽدادماجستٌر

الهاشمً حسٌن علً علٌاء
 سٌاحٌة قرٌة لتخطٌط واستثمارها االهوار لمنطقة السٌاحٌة االمكانات

الصحٌن هور فً
2006بؽدادماجستٌر

الكلٌدار برهان سلوان

 المعمارٌة االشكال دٌنامٌكٌة تفعٌل فً واثره الحضري التصمٌم

 المستدٌم الشكلً التنظٌم فً تحلٌلٌة دراسة:  للنسٌج المكونة لالجزاء

-  بؽداد جامعة مجمع االختبارٌة الدراسة منطقة-  الحضرٌة للبٌئة

الجادرٌة

2006بؽدادماجستٌر

االمٌر عبد فاضل فتحً
 التخطٌط فً واثرها الصلبة النفاٌات ادارة فً المستخدمة التقنٌات

بؽداد لمدٌنة البٌئً
2006بؽدادماجستٌر

الساعدي جاسم الٌج سمٌة
 دراسة:  الحضري للمشهد الشكلٌة التكوٌنات فً والتؽٌر الثبات

داخل وكرادة السعدون شارع-  بؽداد لمدٌنة حضرٌة لمشاهد تحلٌلٌة
2006بؽدادماجستٌر

ٌاس الرحٌم عبد بشرى
 منطقة:  حلبجة مدٌنة فً البٌئٌة الكارثة الثار التخطٌطٌة المعالجات

حلبجة قضاء مركز الدراسة
2006بؽدادماجستٌر

علً محمد لطفً سلوان
 ضمن البشرٌة المستقرات وتشتت تركز فً التنمٌة معطٌات اهمٌة

االهوار بمناطق العالقة ذات ومٌسان قار وذي البصرة محافظات
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالسماوة لمدٌنة تحلٌلٌة دراسة:  الصحراوٌة المدن تخطٌطحسن الشٌخ جواد هٌفاء

عواد مرعً محمد
 االستشعار تقنٌات باستخدام بؽداد لمدٌنة االرض استعماالت دراسة

االعظمٌة قطاع واور والمهدي الشعب احٌاء الدراسة منطقة:  بعد عن
2006بؽدادماجستٌر

جاسم عوض محمد
 14 شارعً الدراسه منطقة الحضري المشهد معنى فً دراسه

بؽداد مدٌنة فً الربٌعً وشارع رمضان
2006بؽدادماجستٌر
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 موسى ظافر مازن

الصفار

 فً الكرادة منطقة على والمعلوماتٌة التكنولوجٌا الثر مستقبلٌة رؤٌا

بؽداد مدٌنة
2006بؽدادماجستٌر

كسبرٌان مكردٌج ارام
 فً دراسة:  الرحلة لخصائص وفقا الجاذبٌة لنموذج السلوكً التحلٌل

بؽداد مدٌنة فً الحضري النقل تخطٌط

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العزاوي سلمان داود وداد
 مدٌنة على البٌئٌة واثاره الخضراء المناطق على العمرانً الزحؾ

بؽداد

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جعفر فٌصل حسن
 لمنطقة تحلٌلٌة دراسة:  الحضرٌة االرض استعماالت تخطٌط سٌاسات

داخل الكرادة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

ابراهٌم فاروق ظبٌة
 منطقة:  الحضرٌة البٌئة فً المكانً للتواصل التخطٌطٌة االبعاد

الجادرٌة/بؽداد جامعة الدراسة
2007بؽدادماجستٌر

السعٌدي موسى رفٌؾ
 من الخدمات تقدٌم فً للتحول تحلٌلٌة دراسة:  االلكترونٌة الحكومة

المنصور بلدٌة الدراسة منطقة:  االلكترونٌة الى التقلٌدٌة الصورة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالمقترح الدولً النجؾ مطار موقع اختٌار على المؤثرة العواملنوري قحطان االء

 المنعم عبد عدنان سالً

السعد ابو

:  بؽداد مدٌنة فً التجاري الشعبً العمل لشارع الوظٌفٌة الكفاءة

مٌدانٌة دراسة
2007بؽدادماجستٌر

 عبد رٌاض محمد هبه

القادر

 لمحالت مقارنة دراسة:  الحضري النسٌج تشكٌل فً وعالقته المناخ

بؽداد مدٌنة ضمن سکنٌة
2007بؽدادماجستٌر

جاسم عباس احسان
 الحضري G.I.S النقل ومنظومة االرض استعماالت بٌن العالقة تحلٌل

الكوت مدٌنة الدراسة:  منطقة تقنٌة باعتماد
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌروالمواصفات الموقع العراق فً المعلوماتٌة المدٌنة وتصمٌم تخطٌطالقادر عبد صبري قصً

توحلة ؼانم ٌعرب احمد
 التراثٌة لالسواق دراسة:  االسالمٌة المدٌنة السواق الحضري المشهد

االسالمٌة المدٌنة فً الحدٌثة التسوٌقٌة والمجمعات

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

2008بؽدادماجستٌركربالء مدٌنة دراسة:  الحضرٌة البنٌة معاٌٌر على االقلٌمٌة االبعاد اثركاظم جبار نادٌة

 المجٌد عبد حمٌد هٌام

الساعاتً

 تطور فً االٌكولوجً التنوع وتاثٌرات الحضري التخطٌط استدامة

دراسٌة حالة النجؾ بحر:  المدن
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌر(الرطبة مدٌنة) الدراسة منطقة:  الصحراوٌة المدن فً االستدامةكاظم محمد فاطمة

 اللطٌؾ عبد خالد الولٌد

البعاج

 الخضراء العمارة مفهوم ضوء فً المدن لتخطٌط المعاصرة الرؤٌا

(المستدامة)
2008بؽدادماجستٌر

 الدٌن عالء حسٌن

الهاشمً
2008بؽدادماجستٌرحضرٌة دراسة:  بؽداد فً الثقافٌة المراكز

نوار حاتم عادل
 بعد عن االستشعار تقنٌات باستخدام الصحراوٌة المدن مواقع تخطٌط

الجؽرافٌة المعلومات ونظم
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرهٌت مدٌنة فً االرض الستعماالت التخطٌطٌة التوجهات تقوٌممحمود شاكر نزار

احمد عباس مظهر

:  واجتماعٌا اقتصادٌا واالفقً العمودي السكنً البناء بٌن مقارنة

 فً السكنٌة العمارات ومجمع المثنى حً المٌدانٌة الدراسة منطقة

بؽداد بمدٌنة زٌونة

2008بؽدادماجستٌر

الكفالوي علً فرٌد ٌاسر
 مقارنة دراسة:  بؽداد مدٌنة فً السابلة مسارات وتصمٌم تخطٌط

بؽداد لمدٌنة التجارٌة الشوارع فً السابلة لمسارات
2009بؽدادماجستٌر

الزبٌدي فرحان لفتة صبٌح
 عن دراسة:  المكانٌة التنمٌة تحقٌق فً المحلٌة السلطات دور تقٌٌم

واسط محافظة
2009بؽدادماجستٌر
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البٌاتً سعٌد احمد وفاء
 دراسة:  الصحة وزارة فً طبٌة معلومات مركز النشاء التخطٌط

تطبٌقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 داود محمود اكرام

العزاوي

 للطب الدكتوراه واطارٌح الماجستٌر لرسائل الموضوعٌة االتجاهات

البٌطري
2004المستنصرٌةماجستٌر

الحكٌم صالح عدنان رنا
 للفترة والمكتبات المعلومات علم مجال فً العراقً الفكري النتاج

تحلٌلٌة دراسة : 2002 - 1991
2004المستنصرٌةماجستٌر

العانً ردٌؾ فوزي تٌسٌر
 تحلٌلٌة دراسة:  والموصل بؽداد فً العامة االوقاؾ وزارة مكتبات

مقارنة تقوٌمٌة
2004المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةدكتوراهتحلٌلٌة دراسة:  العراق فً المعمارٌة الهندسة فً المعلومات بنٌةٌونس حسٌن انؽام

 احمد اللطٌؾ عبد قٌس

الجبوري
تطبٌقٌة تجرٌبٌة دراسة:  رقمٌة مكتبة الى تقلٌدٌة مكتبة تحوٌل

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 عبد اللطٌؾ عبد عمار

محمد العالً
تحلٌلٌة دراسة:  الموصل جامعة مجالت

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسن حمزة مرزة

الشمري

 جامعة الطب كلٌة مكتبة فً الطبٌة اللٌزر القراص الفنٌة المعالجة

تقوٌمٌة دراسة:  بابل
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرتطوٌرٌة تقوٌمٌة دراسة:  النفط وزارة مقر فً البحثٌة المكتباتسلمان حامد شٌماء

2005المستنصرٌةماجستٌرالجامعة المنصور كلٌة لمكتبة متكامل متطور مكتبً نظام نحوخوجة الرحٌم عبد عبٌر

العراق فً للمعلومات وطنً لنظام التخطٌطجواد علوان سهلة
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 جواد الهادي عبد رؼد

الشمري كاظم
تجرٌبٌة دراسة:  المترابط الفهرس

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

تحلٌلٌة دراسة:  الشعبً التراث مجال فً العراقً الفكري النتاجهللا عبد عبد خالدة
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

مندوب داود احالم
 نظام باستخدام تطبٌقٌة دراسة:  العراق فً المنجزة النخٌل بحوث

المترابط النص

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 داود جودي سلمان

االسدي

 واستخدامهم العراقً النفطً القطاع فً القرار متخذي حاجات

للمعلومات

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الجارٌة االحاطة خدمات حوسبةخضٌر ٌحٌى مؤٌد
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 مصحب شمال سٌناء

الدلٌمً

 1966 من للمدة والنفسٌة التربوٌة البحوث مركز فً المنجزة البحوث

تحلٌلٌة دراسة : 2003- 
2006المستنصرٌةماجستٌر

سالم ابراهٌم عمار
 مقترح نموذج مع مٌدانٌة دراسة:  بؽداد مدٌنة فً المدرسٌة المكتبات

مطور
2006المستنصرٌةماجستٌر

خماس حاتم لؤي
 دراسة:  العراقٌة الجامعات فً الحاسبات علم لتدرٌسً الفكري النتاج

تحلٌلٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالعراقٌة الجامعٌة المكتبات فً العاملٌن مهارات تنمٌةشاكر عدنان محمد

الجماهٌري االتصال بعلم المعلومات علم عالقةالعنوزي عباس لٌلو ثناء
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة
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الحدٌث الرسم فً المطلق اشكالٌةالربٌعً حسن محمد فاخر
 دكتوراه

فلسفة
2002بابل

شناوة فضٌل محمد
 العروض فً وتطبٌقاته الحدٌثة االخراجٌة االسالٌب فً الممثل اداء

العراقٌة المسرحٌة
2002بابلماجستٌر

 رشٌد االمٌر عبد حٌدر

الخزعلً
2002بابلماجستٌراالبتكارٌة القدرات ذوي الثانوٌة المرحلة طلبة لرسوم الفنٌة الخصائص

2002بابلماجستٌرالمعاصر العراقً التصوٌر فً واثرها لالبداع العقلٌة العواملالحسنات خضٌر حامد

2002بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الرسم فً الفطرٌةشبر نعمة عامر اٌمان

 االمٌر عبد محمد احمد

الجبوري

 - 1991) العراق فً الحرب بعد ما لمسرح والفنٌة الفكرٌة المالمح

2000)
2002بابلماجستٌر

علوان هللا عبد حمٌد
 لطلبة المسرحً الماكٌاج مادة فً نمطٌة تعلٌمٌة وحدة وتطبٌق تصمٌم

بابل جامعة الفنٌة التربٌة كلٌة
2002بابلماجستٌر

 علً كاظم ناجً ابتسام

السعدي
2002بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الخزؾ فً العربً الحرؾ توظٌؾ

 شعالن شرهان فارس

العبٌدي

 المسرح فً برٌخت لمسرح والتربوٌة التعلٌمٌة المضامٌن توظٌؾ

العراقً
2002بابلماجستٌر

الخفاجً هاتؾ حسٌن رنا
 جمٌل:  المعاصر العراقً الرسم فً العربً الحرؾ توظٌؾ جمالٌات

انموذجا حمودي
2002بابلماجستٌر

 عبد المنعم عبد سهاد

شعابث المحسن
2002بابلماجستٌربالذكاء وعالقتها االطفال رسوم خصائص

 محسن مطشر الجلٌل عبد

النوري
2002بؽدادماجستٌرالملصقات فً التصمٌمٌة الجمالٌة القٌم اظهار فً ودوره التقنً التنوع

هللا عبد الواحد عبد بهجت
 الدراما فً توظٌفها وكٌفٌات البولٌسٌة للمشاهد الحركً البناء الٌات

العراقٌة التلفزٌونٌة
2002بؽدادماجستٌر

الدلٌمً شاكر طارق زٌاد
 المناظر تصوٌر فً البؤري البعد طوٌلة العدسات توظٌؾ جمالٌات

البعٌدة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرتحلٌلٌة دراسة:  االطفال منحوتات فً الذهنٌة الصور مرجعٌاتالٌاور ممتاز مصطفى

الحدٌث الرسم فً وتطبٌقاته الحدسماجد مهدي علً
 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

الواسطً محمود بن ٌحٌى رسوم فً الزمنخضٌر حسون حمٌد مجٌد
 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

 هاشم سامً ثائر

المشهدانً
الحداثة بعد ما فن فً الخامات لتوظٌؾ والجمالٌة الفكرٌة المفاهٌم

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

 حبٌب محمد حسٌن محمد

مجٌد
مختارة نماذج:  العراقً المسرحً العرض فً االنتظار ظاهرة

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

 ابراهٌم مهدي اٌناس

الصفار

 طالبات لدى االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً الٌدوٌة االشؽال ممارسة اثر

بابل جامعة الفنٌة التربٌة كلٌة
2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌرالسومرٌة للمصوؼات والفنٌة الفكرٌة االبعادعبادي خضٌر رحاب

 محسن رضا محسن

القزوٌنً حسٌن
2003بابلماجستٌرالواسطً رسوم فً للخط والداللٌة الفنٌة الخصائص

ؼازي محمد نورس
 الملك اسطورة عن المقتبسة للمسرحٌات الدرامً البناء عناصر تحلٌل

اودٌب
2003بابلماجستٌر

 عمران هللا عبد فاطمة

المعموري
2003بابلماجستٌربشٌر عالء رسوم فً والمضمون الشكل جمالٌات

 عبد الحمٌد عبد مواهب

هللا
2003بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الرسم فً الحداثة سمات
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2003بابلماجستٌربه النهوض وسبل العراق فً المدرسً المسرح واقعبٌرم هادي علً اٌفان

 المجٌد عبد الدٌن عالء

جاسم
المعاصرة السٌنمائٌة االتجاهات فً الجمٌل اشكالٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 الحاج حسن محمد بدرٌة

فرج
الداخلً التصمٌم فً الجمالٌة والبنٌة الوظٌفٌة البنٌة بٌن العالقة جدلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

2003بؽدادماجستٌرالبؽدادٌة للمقاهً الداخلً التصمٌم فً والمعاصرة التراثحمٌد هشام سداد

2003بؽدادماجستٌرالسامرائً ماهر الفنان اعمال فً االسلوبً المتحولثجٌل ٌونس علٌة

2003بؽدادماجستٌرالعراقً الطفل مسرح عروض فً للموسٌقى الدرامٌة الوظٌفةسلٌمان سالم زٌد

الدلٌمً عبود وزة عطٌة
 الجامعة-  المعلمٌن بكلٌة الفنٌة التربٌة فرع طلبة اداء تقوٌم

الرقعة خط فً المستنصرٌة
2003بؽدادماجستٌر

العبٌدي علً عباس باسم
 المطبوعة التجمٌلٌة الطبٌة المستحضرات علب اؼلفة تصامٌم تقوٌم

2002 لؽاٌة 2000 عام من للفترة العراق فً
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالحدٌث الرسم فً الجمالً والمفهوم التواصل بٌن التجرٌد شفرةمجٌسر جبار الكرٌم عبد

الحدٌث الرسم فً اللعبمحمد حمادي محمود عاد
 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

العراقً المسرحً العرض فً الزي تاوٌلالعمٌدي كاظم جواد حٌدر
 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

المعاصر المسرح فً الخٌال مفهومالربٌعً هادي محمد علً
 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

 عباس خزعل اٌمان

معروؾ
2004بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الرسم فً الحٌوانٌة االشكال لدالالت التاوٌل اشكالٌة

 صكبان كاظم قاسم

الظواهري

 العرض خطاب فً وااللقاء للصوت والداللً اللفظً التوظٌؾ

العراقً المسرحً
2004بابلماجستٌر

 فرحان نافع كامل ماهر

الناصري
2004بابلماجستٌرالدٌن مهر محمد رسوم فً العالماتٌة

2004بابلماجستٌراالستشراقً الرسم فً التخٌٌل الٌةالربٌعً سعٌد عباس احمد

السعدي خلؾ حسٌن علً
 للقنوات التجارٌة العالمات تصامٌم فً والداللٌة الجمالٌة االبعاد تقوٌم

العربٌة الفضائٌة التلفازٌة
2004بابلماجستٌر

2004بابلماجستٌرالعراقً المسرحً العرض فً المجامٌع توظٌؾحسٌن االمٌر عبد وسن

 عبد المنعم عبد عادل

شعابث المحسن

 الملصق فً الحركً االٌهام اظهار فً ودورها التباٌن جمالٌات

المعاصر
2004بابلماجستٌر

 كاظم سلمان بشرى

الجبوري
2004بابلماجستٌرالجداري الملصق تصمٌم فً الثالث البعد جمالٌة

 علً حامد اسراء

الجبوري
2004بابلماجستٌروالمدٌنة الرٌؾ بٌن االطفال رسوم فً المكان جمالٌة

 رضا الكرٌم عبد علً

البٌاتً

 جامعة طلبة من والالعقالنٌة العقالنٌة االفكار ذوي رسوم خصائص

دٌالى
2004بابلماجستٌر

نقدٌة-  تحلٌلٌة دراسة:  معقول الال نصوص فً الصمتالمٌالً جاسم ناجً سافرة
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 علوان حسٌن فهمً مٌادة

الحٌالً

 دراسة:  والتحقٌق االفتراض بٌن الداخلً التصمٌم فً المستقبلٌة

الفنادق صاالت تصمٌم لمستقبل تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 مصطفى الشهٌد عبد هٌال

النداوي

 تربٌة فً والبراجماتٌة العلم فلسفتً بٌن الفكري التداخل معطٌات

الفنً التذوق

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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محمد ٌعقوب ٌوسؾ صبا
 البابلٌة الجدارٌة الرسوم فً االشكال باستعارة وعالقته الخطاب بنٌة

واالشورٌة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرانموذجا وااللقاء الصوت:  التدرٌس فً التذكر مساعدة الٌات توظٌؾهارؾ علً ؼٌداء

 مهدي الكرٌم عبد شوكت

البٌاتً
العراقً المسرحً العرض فً المٌثولوجً التوظٌؾ

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

العراقً المسرحً العرض تكامل فً الشعرٌةنعمة شاكر اسماء
 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

 فرحان الكاظم عبد جواد

الزٌدي
الحدٌث الرسم فً الظاهراتٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

 جاسم احمد باسم

العسماوي
مٌدانٌة تطبٌقٌة دراسة:  العراق فً المستقبلٌة وافاقه البٌئً الفن

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

الحدٌث الرسم فً الجسد دالالتخضٌر الحسٌن عبد كامل
 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

الرواؾ كرٌم علً
 الخزفٌة االعمال فً القدٌم العراق لفخارٌات الفنٌة السمات اثر

المعاصرة العراقٌة
2005بابلماجستٌر

 سلطان جبارة كاظم

الحمٌري
2005بابلماجستٌراالطفال مسرح نصوص فً االم لشخصٌة التربوٌة االبعاد

 عبد رشٌد حمٌد سالم

الحسٌن
2005بابلماجستٌرالتجاري االعالن تصمٌم فً والجمالٌة الوظٌفٌة االبعاد

2005بابلماجستٌرالتكرلً فؤاد مسرحٌات فً والدرامً الفكري البناءالعتبً كاظم علوان ادٌب

العبٌدي عبٌس خضر منال
 والٌمنٌة السومرٌة الحضارتٌن فً المصورة للرموز الجمالٌة الرؤٌة

مقارنة دراسة:  القدٌمة
2005بابلماجستٌر

 محمد عباس هاجر

الخفاجً
2005بابلماجستٌرمحمد قاسم مسرحٌات فً التربوٌة القٌم

 هاشم عامر شروق

الموسوي
2005بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الملصق فً الجمال وتحقٌق والالمرئً المرئً

2005بابلماجستٌرالحدٌث العربً النحت فً المادة فاعلٌةالسعدي حسٌن علً رباح

2005بابلماجستٌرالقدٌم المصري التصوٌر فن فً وانعكاسها الخلود فكرةالسعدي موسى عطٌة علً

2005بابلماجستٌركاندنسكً رسومات فً وتطبٌقاته اللونً االٌقاع مفهومشبر نعمة شاكر محمود

2005بابلماجستٌرالمراهقٌن رسوم فً الفنً بالتعبٌر وعالقته الذات مفهومبعٌوي علً الهام

االسدي لفته عباس فاتن
 دراسة:  بؽداد لمدٌنة المفتوحة الفضاءات بٌئة فً التصمٌم اشتراطات

المفتوحة المطاعم لفضاءات تحلٌلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العامري حسٌن علً فاتن
 المنجز فً الناتجة والعالقات واالزٌاء االقمشة تصامٌم بٌن التكامل

الكلً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 محمد مهذول محمد

الطائً
واالتجاهات االنظمة المعاصر العربً المشرق رسم فً الواقعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبد الدٌن فخر صباح

القادر

:  العراق فً المعاصرة والعمارة التشكٌلٌة الفنون بٌن العالقة ماهٌة

بؽداد محافظة فً السكنٌة للدور تحلٌلٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

المعاصر العربً المسرحً النقد فً وتطبٌقاتها النقد مناهجسندال صبار رٌاض
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عٌادة دحام لؤي

المعاضٌدي
2005بؽدادماجستٌرالمتوسطة المرحلة طلبة لدى الفنً التعبٌر فً الخٌال بتنمٌة القصة اثر

 جاسم الصاحب عبد حٌدر

الٌاسري

 (Fritted Glaze) جاهز خزؾ زجاج لتحضٌر محلٌة خامات استخدام

الفخارٌة االجسام على وتطبٌقاته
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالتلفزٌونٌة البرامج فً الفنً الشكل لعناصر الجمالً التوظٌؾحسن مالك شروق
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 سٌؾ ردمان صالح

الردٌنً
2005بؽدادماجستٌرالٌمن فً المعاصر الرسم فً المرجع

 الرزاق عبد اسعد حارث

السعٌدي

 دراسة:  الداخلً الفضاء فً الداخلٌة للمحددات التصمٌمٌة المعالجات

الفندق لبهو تحلٌلٌة
2005بؽدادماجستٌر

عبد كاظم جاسم
 العراقً المسرحً العرض فً المكان وانشائٌة الفنٌة الصورة بنٌة

المعاصر
2005بؽدادماجستٌر

 حمد كاظم شامل بشار

الخفاجً

 الدولٌة الشبكة على العراقٌة الوزارات مواقع صفحات تصامٌم تقوٌم

Internet للمعلومات
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌربؽداد جامعة-  الجمٌلة الفنون كلٌة لطلبة الدراسً االداء كفاءةالبٌاتً حسن نائل مها

 احمد الحافظ عبد دنٌا

القبانً
2005بؽدادماجستٌرالفلمً السرد بنٌة فً المعنى لتعمٌق التكرار وظائؾ

 حنتوش عباس محمد

عمران

 العراقً المسرحً العرض فً الجسدٌة للتشكٌالت الجمالٌة السمات

المعاصر

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

العراقً المسرحً الممثل اداء فً القلقشناوة فضٌل محمد
 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

المسرح تارٌخ مادة فً الناقد التفكٌر لتنمٌة تعلٌمً برنامج بناءالسبتً حسٌن علً رند
 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 هللا عبد لطٌؾ فاطمة

الخفاجً
الحدٌث االوربً الرسم فً التلقً جدلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 علً مصطفى شوقً

الموسوي
االسالمً الفن فً والالمرئً المرئً جدلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

الحداثة بعد ما رسوم فً التصمٌم جمالٌاتعباس علوان علً محمد
 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 ذرب حمود حبٌب امنة

المعموري
الطفل دراما فً الفضاء دالالت

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

المزجج البالط على االسالمً الزخرفً التصمٌم سٌمٌائٌةاالمٌر عبد لطفً صفا
 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

2006بابلماجستٌرالمراهقات رسوم فً االنعزالً السلوك اثرالطاهر سعٌد رؤوؾ سحر

2006بابلماجستٌرالصامت التمثٌل مادة تدرٌس فً وتوظٌفها موسٌقٌة نماذج اعدادجاسم نصٌؾ علً اكرم

 محمد جاسم الكرٌم عبد

عبٌد

 العراقً الرسم فً السرٌالٌة للدالالت والجمالٌة الفكرٌة االبعاد

المعاصر
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرالعراقً المونودرامً النص فً االؼترابشوٌلٌة جواد عباس نهى

2006بابلماجستٌراالوربً النهضة عصر رسوم فً القٌمٌة الدالالتمجٌد تكلٌؾ تسواهن

 محمد علً كفاح زٌنة

الشبٌبً
2006بابلماجستٌرالعراقً المسرحً النص فً الرحلة

2006بابلماجستٌرالحمراء االطٌان على وتطبٌقاته الحرارة ئواط الرماد زجاج انتاجالكرادي حمزة احمد سامر

 هللا عبد مالك اٌناس

البشارة
2006بابلماجستٌراشتؽالها والٌة المعاصر العراقً الخزؾ فً العالمات تحول

2006بابلماجستٌراالطفال رسوم فً اللون استخدام تطورنجم رضا محمد هند

 عباس امٌن تراث

الخفاجً
2006بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الخزؾ فً التجنٌس جمالٌات

2006بابلماجستٌرالطؾ لواقعة الشعبٌة الرسوم جمالٌاتالزبٌدي علً طارق اٌاد

 كاظم سلمان رباب

الجبوري
2006بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الخزؾ فً الحداثة سمات
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نعمه شاكر علً
Teleology And Non - Teleology And Their Applications In 

The Modern Painting

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

الحداثة بعد ما رسم فً وانعكاساتها العدمٌةالدلٌمً حسن فاضل منذر
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

العراقً المسرحً النص فً الحلم بنٌةالسالمً طه كاظم اٌاد
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

2007بابلماجستٌرالحدٌث التعبٌري الرسم فً النفسٌة االبعادمحسن محمود فراس

2007بابلماجستٌرالذات بمفهوم وعالقته االطفال رسوم فً التحرٌؾمبارك كاظم هادي علً

2007بابلماجستٌر(2005 - 1980) المعاصر العراقً الرسم فً وتطبٌقاته التشظًالشبلً حٌدر محمود اٌاد

2007بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الرسم فً التراثٌة االشكال جمالٌاتناجً حلٌم شٌماء

 العباس عبد هشام امٌر

الحداد
2007بابلماجستٌرالعراقً المسرحً النص فً الحب موضوع

الحداثة بعد ما فن فً للمهمش والجمالٌة المفاهٌمٌة االبعادعبادي خضٌر رحاب
 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

 مسربت عالوي حمزة

العلوانً
2008بابلماجستٌروالموضوعً الذاتً بٌن بٌكاسو رسوم فً االسلوبٌة التحوالت

2008بابلماجستٌرالمعاصر العراقً الخزؾ فً التؽرٌبالخفاجً نجم علً اطٌاؾ

 روضان كاظم حمدٌة

المعموري
2008بابلماجستٌرالحداثة مابعد فن فً وتطبٌقاتها التفكٌكٌة

 جلٌل المولى عبد تؽلب

المولى
2008بابلماجستٌروالفطرٌٌن االطفال رسوم بٌن الفنٌة السمات

 حنتوش ورد سمٌر

الجبوري
2008بابلماجستٌرالمسرحٌة ابسن نصوص على واالجتماعٌة الفكرٌة المرجعٌات تاثٌر

السعدي حسن علً صبا
 العراقٌة االختام طبعات فً جلجامش السطورة الفنً التشكٌل جمالٌة

القدٌمة
2008بابلماجستٌر
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 الدٌن جمال خالد محمد

النوري نوري

Levels Of Some Trace Metals And Related Biochemicals In 

Different Labourers
2002الموصلماجستٌر

 حسونً عبٌد عادل

السعدي

Bioactivity Of Furfural On Different Species Of Pathogenic 

Bacteria
2002بابلماجستٌر

الموسوي الواحد عبد رافد
Immunological And Cytogenetic Abnormalities In Patients 

With Acute Myeloid Leukemia
2002بؽدادماجستٌر

 الدٌن حسام هاجر

الرضوانً

Epidemiological Surveillance For Maternal And Neonatal 

Health In Mosul City
2003الموصلماجستٌر

2003الموصلماجستٌرRisk Factors Of Breast Cancerاالعرجً جودت اسراء

فرحان خلٌل رفل

Effect Of Diode Laser And Photochemical Agents On Some 

Virulence Factors Of Disinfectant - Resistant 

Pseudomonas Aeruginosaisolated From Wounds

2003تكرٌتماجستٌر

ماربٌن اٌدٌن مرح
Effect Of Zinc Sulphate And Pollen Of Date Palm On Men 

Infertility
2003تكرٌتماجستٌر

صالح علً جواد
Prevalence And Associated Risk Factors For Bronchial 

Asthma Among Adult In Al - Hajaj - Village
2003تكرٌتماجستٌر

محمد برهان الدٌن صالح
Study The Effect Of Some Plant Extracts On Bacteria 

Isolated From Patients And Wastewater
2003تكرٌتماجستٌر

النعٌمً موفق احمد ٌاسر
The Role Of Hyperhomocysteinemia In Atherosclerosis 

With A Therapeutic Trial Using Prosopis Farcta Fruit
2003تكرٌتماجستٌر

حسن هللا فتح فتحٌة

Effect Of The Physical Parameters , The Blood 

Components Irradiation, Total Body Irradiation, And 

Electrical Stimulation For Lymphocyts In Bone Marrow 

Transplantation

2004المستنصرٌةدكتوراه

 الهادي عبد كامل زٌد

النوٌنً

Manufacturing And Using Of Matching Gel In Ultrasound 

Imaging
2004المستنصرٌةماجستٌر

 موسى حٌدر محمد

المصطفى

Assessment Of Posttraumatic Stress Disorders For 

Kindergarten Children In Mosul City
2004الموصلماجستٌر

 صالح حامد عمار

المعماري

Improving Quality Of Nursing Care For Patients With 

Acute Myocardial Infarction
2004الموصلماجستٌر

 داود سلٌمان نزار

الشكرجً

Monitoring Of Renal Function And Arterial Blood Pressure 

In Patients Receiving Non Steroidal Anti - Inflammatory 

Drugs

2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرNursing Role During Magnetic Resonance Imagingجادر عبد نجم شٌماء

 حسو الرحمن عبد شذى

الؽرٌري

Prevalence Of Childhood And Early Adolescencears 

Mental Disorders In Mosul City
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرProspective Pathological Study Of Laryngeal Tumorsحدٌد محمود احمد سفٌان

 صدٌق محمد ٌونس وفاء

الطائً
Risk Factors Of Preterm Labour A Case - Control Study2004الموصلماجستٌر

 صالح خٌري صبا

جلمٌران

Serum Lipid Profile In Iraqi Adult Population: Reference 

Range And Biological Variation Using Different Analytical 

Methods

2004الموصلماجستٌر
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 محمد حسٌن علً

المرزوكً

Incidence Of Rotavirus & Other Enteropathogens Causing 

Acute Diarrhea In Hilla Infants
2004بابلماجستٌر

جعفر. م فردوس

The Effect Of Black Cumin (Nigella Sativa Linn.) And Some 

Other Folk Herbs On The Male Reproductive System Of 

RAT

2004بؽداددكتوراه

االقمر علً محمد محمد
Impact Of Functional Disability On Life - Style For Patients 

With Arthritis A Dissertation Submitted

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

رؼٌؾ ابو رحمة احمد
Oxidative Stress In Patients With Behcet’S Disease : The 

Antioxident Effects Of Dapsone And Colchicine

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 محسن علً سعٌدة

االنصاري

The Effect Of Prednisolone And Luteal Support Therapy 

On Implantation Potential Of Human Embryos Following 

In Vitro Fertilization And Embryo Transfer In 

Immunologically Infertile Male Patients

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 الحسٌن عبد سمٌر

االنباري

A Study On Myogenesis With The Use Of Labeled Organs 

Elements
2004بؽدادماجستٌر

 علوان حسٌن نظٌرة

الصفار

Assessment Of Diabetic Patient Practices Concerning Foot 

Care
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرAssessment Of Factors That Contribute To Bladder Cancerخضر محمد خالدة

الشمري محمد كاظم ؼنٌة
Assessment Random - Sample Of Adolescents' Nutritional 

Status In Baghdad Governorate
2004بؽدادماجستٌر

محمود جبرٌل عادل

Evaluation Of Urinary Leukocyte Esterase Test As 

Screening Method To Predict Chlamydial And Gonococcal 

Urethritis Among Asymptomatic Males In Baghdad 

Province

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرLeptin And Inhibin - B In Obese Infertile Womenٌاسٌن فخري اكد

2004بؽدادماجستٌرSerum IL - 18 In Men And Women With Hyperlipidaemiaبحو ابراهٌم زكً بشار

خصاؾ محمد هٌكل
The Effect Of The Valsalva Maneuver On Transmitral Flow 

Indices
2004بؽدادماجستٌر

2004تكرٌتماجستٌرBiochemical Changes In Patients With Hyperthyroidismجالل الجبار عبد نهاد

خلؾ جاسم سالم

Determination Of Toxic Gaseous Wasteproducts And The 

Relation Of That With Biochemical And Hematological 

Indices In Individuals Working In The North Oil Company 

Region

2004تكرٌتماجستٌر

 عبد الدٌن نور زٌنة

الرحمن
Epidemiology Of Low Back Pai2004تكرٌتماجستٌر

مجذاب هللا عبد ندى

Identyfication Of Primary Human Rotavirus Isolates For 

Children Less Than 5 Years Attending Ibn - Atheer 

Pediatric Hospital In Mosul

2004تكرٌتماجستٌر

 ردمان الحبٌب عبد

القباطً

Evaluation Of Nitrosative Impact In Postmenopausal 

Women With Or Without Hormone Replacement Therapy 

(HRT)

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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الخضٌري محمود جمال
Evaluation Of Primary Health Care System As A 

Prerequisite For Iraqi Health System Reform

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الدٌن شمس االء
A Clinico - Epidemiological Study Of Thalassaemia In 

Baghdad
2005المستنصرٌةماجستٌر

القرٌشً خلٌل مطٌر حٌدر
A Study Of The Effects Of Oxprenolol On The 

Psychomotor Performance
2005المستنصرٌةماجستٌر

الخطٌب ابراهٌم سارة
Cross - Sectional Study Of Contraceptive Methods Among 

Iraqi Women In Baghdad
2005المستنصرٌةماجستٌر

 هللا عبد ابراهٌم اشرؾ

حمودة

Effect Of Anemia And Aging On The Lv Diastolic Function 

By Using Pw Doppler Echocardiography In Females
2005المستنصرٌةماجستٌر

 صكبان االله عبد امل

العبادي

Effect Of Sequential Dielectrical Currents On Selected 

Bacteria
2005المستنصرٌةماجستٌر

 موسى سمٌر سامح

عكٌلة صالح

Histological Changes Induced By Exogenous Human 

Growth Hormone In The Thymus Of Male Albino Mice
2005المستنصرٌةماجستٌر

 رهٌؾ حسن مٌادة

السهالنً

Red Blood Cell Response To Iron Supplementation Of 

Patients With Iron Deficiency Anaemia
2005المستنصرٌةماجستٌر

خدوري دلٌل جولٌان
Role Of Biochemical Parameters And Tumor Markers In 

Differential Diagnosis Of Pleural Effusion
2005المستنصرٌةماجستٌر

 علً محمد حمٌد رائد

الصائػ

The Effects Of Nitroglycerin On Transmitral Flow In Type I 

Diabetes Mellitus
2005المستنصرٌةماجستٌر

 اٌوب الرحٌم عبد اشرؾ

الرحٌم عبد

A Light Microscopical Study Of Human Fetal Sole Skin 

During Different Stages Of Intrauterine Life
2005الموصلماجستٌر

الحٌالً شٌت ؼانم اٌمان
A Morphometrical Study Of The Effect Of Hydrocortisone 

On The Thyroid Gland In Rabbits
2005الموصلماجستٌر

الصائػ ٌحٌى ٌونس مً
Assisstudy Of Certain Biochemical And Socioeconomic 

Factors Of Marasmus In Nineveh Province
2005الموصلماجستٌر

 حسٌن طه حسن احسان

الدباغ

Biochemical Risk Markers For Ischemic Heart Disease In 

Diabetic Patients
2005الموصلماجستٌر

فٌصل محمود هدى
Endoscopical And Histopathological Interpretation Of 

Gastritis
2005الموصلماجستٌر

الطائً احمد ذنون منال
Histopathological Interpretation Of Abnormal Uterine 

Bleeding After The Age Of 40
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرPolycythaemia A Clinico - Haematological Studyاحمد سالم القادر عبد

2005الموصلماجستٌرRisk Factors Of Pregnancy Wastage In Mosulصالح عدنان رقٌة

2005الموصلماجستٌرRisk Factors Of Psoriasis In Nineveh Governorateذٌاب محمد طارق

 هللا عبد توفٌق ابراهٌم

الوتاري احمد

Seroprevalence Of Toxoplasma Gondii Antibodies Among 

Unmarried Women Of Childbearing Age In Mosul
2005الموصلماجستٌر

صالح محمد مهٌدي هانً
The Effect Of Carbamazepine On Male Sex Hormones In 

Epileptic Patients
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرThyroid Lesions A Clinicopathological Studyحسٌن محمد قصً
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الصائػ جبار جلٌل رفل

A Study Of Some Clinical & Bacteriological Aspects Of 

Patients With Chronic Pyelonephritis In Hilla Teaching 

Hospital

2005بابلماجستٌر

فلٌح المهدي عبد رشا
Clinical Importance Of Beta - Lactamase Produced By 

Some Gram - Negative And Gram - Positive Bacteria
2005بابلماجستٌر

 فرهود كاظم نٌران

الربٌعً

Isolation And Characterization Of Bacteria From Patients 

With Conjunctivitis In Hilla Province
2005بابلماجستٌر

الخفاؾ رؤوؾ محمد دٌنا
Isolation And Characterization Of Propionibacterium 

Acnes From Patients With Acne Vulgaris
2005بابلماجستٌر

 عبد الرزاق عبد لمٌس

اللطٌؾ

Isolation And Characterization Of Streptococcus 

Agalactiae From Woman Patients With Vaginitis In Hilla 

Province

2005بابلماجستٌر

بشوري نعوم فرٌد امانً
Effect Of Working In Battery Factories (Lead) In Iraq On 

Male Fertility
2005بؽدادعالً دبلوم

 عبد الكرٌم عبد صفاء

الوٌسً الرزاق

Effectiveness Of Interferon - Alfa And Lamivudine Drugs In 

The Treatment Of Chronic Viral Hepatitis (B And C) Among 

Iraqi Patients

2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهPossible Role Of Epstein Barr Virus In Gastric Carcinomaوهبً سلمان داود

العانً حسٌن خٌري نوال
Different Modalities On Endometriosis Treatment And 

Follow Up By Biochemical Parameters

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

صالح محمد عوٌد باسل

Homocysteine And Some Other Biochemical Profile In 

Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: A Comparative Study 

With Ischemic Cardiomyopathy And Coronary Artery 

Disease

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العتابى زنكور رسن جبار
Infectious Mononucleosis - Like Syndrome: 

Immunological, Aetiological And Hematological Studies

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

شكر ال سعٌد جبار لٌث
Role Of Cytokines And P53 Antibodies In Bronchogenic 

Carcinoma

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 جٌاد شدهان شكرٌة

العكٌلً

The Impact Of Maternal Risk Factors On Birth Weight Of 

Newborn In Two Maternity Hospitals In Baghdad City

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

عباس الستار عبد لمٌاء

A Comparison Study Of Myocardial Performance Index 

And Some Other Physical Parameters For Ischemic Heart 

Disease Using Echocardiography

2005بؽدادماجستٌر

خلؾ حسٌن عواد
Assessment Of Secondary School Student’S Knowledge, 

Attitudes And Practices Toward Health Promotion
2005بؽدادماجستٌر

شوٌخ صبر رحٌم
Assessment Of The Physical, Psychological And Social 

Aspects Of Drug Abusers In Baghdad City
2005بؽدادماجستٌر

٢٠٨



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

خلٌفة جبر سعاد

Clinical And Epidemiological Characteristics Of Pregnant 

Women Having Cesarean Section At Tikrit Teaching 

Hospital

2005بؽدادماجستٌر

التمٌمً الجلٌل عبد زهراء

Clinical And Epidemiological Study On Brain Abscess: 

Review Of The Records Of Cases Admitted To The 

Neurosurgical Department Of The Surgical Specialties 

Hospital For The Period From 1993 - 2002

2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن ابراهٌم بسمة

النجار

Effect Of Zinc Supplementation On Growth And Insulin 

Like Growth Factor 1 (IGF - 1) In Growth Retarded Childre
2005بؽدادماجستٌر

علً حمٌد مهدي
Electrophysiological Study Of Patients With Rheumatoid 

Arthritis
2005بؽدادماجستٌر

 حذاؾ فاضل نبٌل

الشمري

Epidemiology Of The Acute Respiratory Tract Infections In 

Children Less Than Fiveyears In Al - Muqdadia City
2005بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم خلٌل هللا عبد

الراوي

Estimation Of Some Trace Elements In Severe Head 

Injured Patients
2005بؽدادماجستٌر

الربٌعً كاظم برٌسم رفاء
Evaluation Of Nurses Performance Toward Patients With 

Cardiogenic Shock In Cardiac Care Unit
2005بؽدادماجستٌر

محمد رجب تحسٌن
Evaluation Of The Staff Performance In Cardiopulmonary 

Bypass Unit
2005بؽدادماجستٌر

محمد عباس صاحب
Fetal And Maternal Outcome In Women With Chronic 

Renal Diseases
2005بؽدادماجستٌر

محمد حسٌن هادي
Helicobacter Pylori In Pediatric Patients, Serovalence 

Association With Clinical Symptoms
2005بؽدادماجستٌر

حمادي جاسم احمد
Immunological And Microbiological Aspects In Breast 

Cancer Iraqian Women
2005بؽدادماجستٌر

اسعد الواحد عبد سمٌر
Prevelance Of Overweight And Obesity Among Iraqi 

Adolescents In Baghdad
2005بؽدادماجستٌر

ثامر علً احمد عمار
Somatosensory Evoked Potentials And Free Radicals In 

Multiple Sclerosis
2005بؽدادماجستٌر

زٌنً حسٌن محمد سرمد
Some Microorganisms Isolated From Maxillary Sinusitis 

With Some Immunological Aspects
2005بؽدادماجستٌر

ناصر ثروت

The Correlation Of B - Natriuretic Peptide Level With The 

Severity Of Lv Dysfunction As Assessed By ECH0/Doppler 

Study

2005بؽدادماجستٌر

حمٌد المجٌد عبد ومٌض

The Prevelance Of Anemia In A Sample Of Elderly 

Dividuals Attending Puplic Health Centers In Urban Areas 

Of Bagdad City

2005بؽدادماجستٌر

النجار رفٌق فائق بنار
Virological And Immunological Status In Patients With 

Different Clinical Courses Of Hepatitis B Virus Infection
2005بؽدادماجستٌر
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احمد شهاب سالم
Evaluation Of Serum Gangliosides With Other Biochemical 

Parameters In Premature Neonates
2005تكرٌتدكتوراه

محمود القادر عبد نوح
Evaluation Of Enzymatic , Non - Enzymatic Antioxidant 

And Trace Elements In Iraqi Patients With Acute Leukemia
2005تكرٌتماجستٌر

العبٌدي داؤد فوزي براق
Evaluation Study Of α - Amylase Enzyme Activity In Serum 

And Saliva Of Jaundiced Patients
2005تكرٌتماجستٌر

محمود فاتح ارزو
Study Of Some Related Biochemical Parameters In 

Thyroid Patient
2005تكرٌتماجستٌر

عباس طلعت محمد
The Effect Of Ramadan Fasting On Some Serum 

Parameters Of Apparently Normal Subjects
2005تكرٌتماجستٌر

2005تكرٌتماجستٌرThe Role Of Sialic Acid In Essential Hypertensionناجً االمٌر عبد الهام

نواؾ ؼانم ماهر

The Use Of Lactobacillus Acidophilus As A Probiotic For 

The Prevention And Treatment Of Experimental Rat 

Enteritis

2005تكرٌتماجستٌر

العبدلً هللا عبد حمٌد بٌداء

The Effect Of Aqueous Extract Of Salvia Officinalis, 

Ciprofloxacin And Metronidazole On Lymphocytic And 

Bacterial DNA.. A Comparative In Vitro Study

2006المستنصرٌةدكتوراه

علً حسٌن نائل
Auto - And ISO - Immunity In Couples With Immunological 

Infertility

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

توفٌق صباح احمد

Four - Dimensional Imaging Analysis Of Left Ventricular 

Function In Patients With Mycoardial Infarction Using Ct 

Scanning Echnocardiography And Computer

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 الرحمن عبد احمد والء

الجدة

Leptin And Some Trace Elements Levels In Impaired 

Glucose Tolerance And Diabetic Patients With Different 

Glycaemic Controls

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

كرٌم حاتم عدي
A Comparative Study Of Different Eeg Electrodes With 

Respect To Signal Quality Of Alpha Rhythm
2006المستنصرٌةماجستٌر

نجم معٌن مٌثاق

A Study Of Angiogenesis In Human Colorectal Tumors By 

Using Anti - CD34 Antibody. (Assessment By Light 

Icroscope And Computer - Aided Image Analysis System)

2006المستنصرٌةماجستٌر

داود الزار النة

A Study Of Angiogenesis In Human Endometrial 

Adenocarcinoma And Other Premalignant Endometrial 

Pathologies

2006المستنصرٌةماجستٌر

 عبد الرزاق عبد رؼد

الحمٌد

Correlation Between Autonomic And Peripheral 

Neuropathy In Diabetic Subjects
2006المستنصرٌةماجستٌر

محمد نادر شٌماء

Determination Of The Size Of Cerebral Hematoma And It'S 

Relation To The Relative Dilatation Ratio Of The Lateral 

Ventricle By Using CT - Scanner

2006المستنصرٌةماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

عزٌز صباح زٌاد
Effects Of Anabolic Doses Of Clenbuterol Hydrochloride 

On Albino Mice Testes : Histological Study
2006المستنصرٌةماجستٌر

دهش عباس جمٌل عثمان
Evaluation Of Physical Hearing Parameters In Diabetic 

Subjects
2006المستنصرٌةماجستٌر

ناصر عباس ازهر

Immunohistochimecal Detection Of Lymph Node 

Metastasis In Node - Negative Breast Cancer Patients By 

Using Cytokeratin And Epithelial Membrane Antigen

2006المستنصرٌةماجستٌر

الدلٌمً الجبار عبد لمٌاء
Lead Level In The Milk Of A Sample Of Nursing Mothers In 

Baghdad
2006المستنصرٌةماجستٌر

كاظم محمد رائد
Physical Parameters In Carotid Artery Diseases Using 

Doppler Ultrasound
2006المستنصرٌةماجستٌر

ابراهٌم موسى سامر
Prevalence Of Metabolic Syndrome In A Sample Of Adult 

Diabetics In Baghdad
2006المستنصرٌةماجستٌر

الوهاب نزار زٌنب
QT Interval And Dispersion In Diabetic Patients With 

Cardiac Autonomic Neuropathy
2006المستنصرٌةماجستٌر

جابك عبد خزعل شهالء
QT Interval Dispersion And Echocardiographic Findings In 

Smoker Male Subjects
2006المستنصرٌةماجستٌر

حمزة كاظم جواد
Seroepidemiological Study Of Toxoplasma Antibodies 

Among Women In Reproductive Age In Hilla City
2006المستنصرٌةماجستٌر

الزبٌدي احمد خالد لقاء
The Effect Of Smoking On Some Immunological Rameters 

In Diabetic Patient’S
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرThe Use Of Dna Fingerprintingin Paternityالعزاوي الزم هادي حٌدر

العشو محمود علً حافظ
Histology Of The Liver Biopsies Removed By Laparoscopic 

And Conventional Techniques

 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

 عزٌز هللا عبد احمد

الصمدي

Assessment Of Nurse'S Knowledge And Practices 

Concerning Cardiogenic Shock
2006الموصلماجستٌر

النمٌر فهد بدر سمر
Biochemical And Cytochemical Studies Of Blood Esteratic 

Profile In Cancer Patients
2006النهرٌندكتوراه

تحسٌن حسن ٌلدز
Study Of The Acute Phase Reactants, Sialic Acids, And 

Trace Elements In Acute Coronary Syndromes

 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

علوش كاظم حسٌن بان
A Bacteriological & Clinical Study Of Patients With Benign 

Prostatic Hyperplasia & Or Chronic Prostatitis
2006بابلماجستٌر

 كاظم الحسٌن عبد فرح

الخفاجً

A Bacteriological And Clinical Study Of Gallbladder Stones 

And Biles After Cholecystectomy
2006بابلماجستٌر

سلمان داود هالة
A Bacteriological Study Of Local Strains Of Enterobacter 

Cloacae Isolated From Urine Samples
2006بابلماجستٌر

هاشم عدي رسل

A Bacteriological Study On Arcanobacterium 

Haemolyticum Isolated From Human Pharyngitis In Al - 

Hilla City

2006بابلماجستٌر

المٌالً كاظم نور حسٌن
A Clinical And Bacteriological Study Of Breast Abscess In 

Female Patients
2006بابلماجستٌر

٢١١



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الشبلً عبد كرٌم اٌفاد
A Clinico - Bacteriological Study Of The Interrelation Of 

Corynebacterium Urealyticum And Struvite Urolithiasis
2006بابلماجستٌر

الهادي عبود سامً نور
A Relationship Between Cytomegalovirus Infection And 

Incidence Of Peptic Ulcer Disease
2006بابلماجستٌر

كاظم حسٌن عدي
A Study Of The Occurrence Of Oral Candidiasis In Diabetic 

Patients In Najaf Province
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرBacteriological Study Regarding Acute Appendicitisالسالمً كتاب كامل فائز

 حمٌد الرسول عبد رٌاض

حنٌوة

Biochemical Markers And Risk Factors In Acute 

Myocardial Infarction
2006بابلماجستٌر

حمد حمزة وسام
Evaluation Of Anti - Rubella Antibodies Among 

Chlidbearing Age Women In Babylon Governorate
2006بابلماجستٌر

عوض سالم رافد
Glutathione - Stransferase And Reduced Glutathione As 

Tumor Markers In Carcinoma Of The Urinary Bladder
2006بابلماجستٌر

 مزاحم فاخر اسامة

الجبوري

The Evaluation Of Reduced Glutathione And Alpha - L - 

Fucose, A Possible Biomarker For Prostate Cancer
2006بابلماجستٌر

الجبوري حمزة فاضل لٌنا
The Resistance Of Pseudomonas Aeruginosa Isolated 

From Clinical Cases To Antimicrobials
2006بابلماجستٌر

طعمة الرسول عبد منٌر
Urinary Tract Infection In Children In Pediatric Under Five 

Years Hospital Of Karblla
2006بابلماجستٌر

سعٌد نجٌب باسل

A Comparative Study On Lipid Peroxidation End Product 

And Some Other Biochemical And Clinical Markers In 

Correlation To Ischemic Heart Disease

2006بؽداددكتوراه

الخالدي علً جهاد سجى

Detection Of Epstein - Barr Virus In Breast Cancer By 

Polymerase Chain Reaction & In Situ Hybridization 

Technique

2006بؽداددكتوراه

النعٌمً سمٌر احمد

Morbidity And Mortality In Pediatric Patients: A Review 

Of Hospital Discharge Forms Of Hospitalized Children In 

The Central Teaching Hospital Of Pediatrics, Baghdad 

Over A Ten Years Period

2006بؽداددكتوراه

حمه ؼضبان سناء
Prognostic Value Of Some Biomarkers In Stable And 

Unstable Angina
2006بؽداددكتوراه

ابراهٌم خلٌل احالم
Assessment Of Hospital Waste Management In Baghdad 

Governorate

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

حسٌن ابراهٌم اسماعٌل
Carotid Doppler As A Predictor To Ischemic Stroke In 

Middle Aged And Elderly Iraqi’S

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الزبٌدي الجبار عبد لبنى

Comparative Study Of The Preventive Action Of Some 

Probiotics, Phytotherapy And Antibiotics On Urinary Tract 

Infection

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

متعب لفته رٌاض
Herbal Influences On Oligospermia And Azoospermia; 

Histological And Biochemical Studies

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

٢١٢



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الدبونً طه ابراهٌم ؼادة
Immunological And Microbiological Factors Affecting 

Seointegration In Dental Implant

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 صالح طالب مشتاق

العكٌلً

Molecular, Bacteriological And Immunological Aspects In 

The Diagnosis Of Human Brucellosis

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

منهل سالم فالح

Phenotyping Of Pseudomonas Aeruginosa Isolates 

Associated With Nosocomial Respiratory Infections In An 

Intensive Care Unit

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

خلٌل علً مثنى
Seroepidemiology Study On Influenza Virus In Iraq With 

Experimental Vaccine Preparation

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 هادي عبطان حمادي

الهاللً

Study Of Human Leukocyte Antigens And Some 

Immunological Markers Of Ulcerative Colitis And Crohn'S 

Disease Patients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 سلٌمان معتوق اسراء

الجلبً

The Effect Of Various Fenugreek Seeds Extracts On Un 

Coupled Female Rats Genital Tract (Histological, 

Histochemical, Hormonal & Cytological Approach).

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الحرباوي طالب محاسن
The Impact Of Late Motherhood Upon Mother'S Quality 

Of Life

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 طاهر ؼرٌب محمد رقٌة

زنجً البر

Viral And Fungal Appearance In Hodgkin Lymphoma 

Patients In Correlation With Some Immunological 

Parameters

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

علً موفق سماره

A Comparative Study Of The Effect Of Nigella Sativa Fixed 

Oil, Eugenol Oil And Betamethasone On The Healing Rate 

Of Recurrent Aphthous Ulceration

2006بؽدادماجستٌر

الزبٌدي مروان
Antioxidant Effects Of Oral Zinc Sulfate In Patients With 

Behçet'S Disease
2006بؽدادماجستٌر

السعٌدي بندر خمٌس

Assessment Of Nurses' Knowledge Toward Child With 

Bacterial Meningitis At Pediatric Teaching Hospitals In 

Baghdad City

2006بؽدادماجستٌر

 فٌاض الحسن عبد زٌنب

الركابً

Assessment Of The Religious And Spiritual Needs Of 

Mentally Ill Patients
2006بؽدادماجستٌر

خضٌر وناس فاطمة
Assessment Of Women'S Level Of Awareness Towards 

Reproductive Health In Baghdad City
2006بؽدادماجستٌر

اسماعٌل الكرٌم عبد بٌداء
Determination Of Job Stress Among Nurses In Cardiac 

Surgical Intensive Care Units In Baghdad City
2006بؽدادماجستٌر

داود سلمان كوثر

Determination Of The Effect Of War On The Incidence Of 

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Among Primary 

Schools Children In Baghdad City

2006بؽدادماجستٌر

كاظم حسٌن مٌعاد
Evaluation Of Nurses’ Practices Toward Patients Who 

Undergo Percutaneous Coronary Intervention In Iraq
2006بؽدادماجستٌر

 داود عباس حسام

السلطانً

Evaluation Of The Nurse'S Practices Toward Coronary 

Artery Bypass Grafting Patients In The Intensive Care 

Units In Baghdad City

2006بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

العبٌدي ٌحٌى ثامر بدٌعة
Hospital - Acquired Surgical Wound Infection In Baghdad 

Teaching Hospital For A Five Year Period 2000 - 2004
2006بؽدادماجستٌر

محمد هللا عبد خلٌل

Markers Expression Patterns As An Indicator Of Tumor 

Progression In Lymph Node Negative Colorectal Ca Duke'S 

Stage B

2006بؽدادماجستٌر

فرحان صبحً سنان
Morphometry Of Normal Pituitary Gland Using Mri In 

Iraqi Subjects
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرNerve Conduction Study In Patients With Hyperlipidemiaالشرٌفً جاسم شٌماء

االطرقجً قاسم محمد
Pharmacological Effects Of Low - Doses Of Aspirin On 

Reproductive Systemin Pre - Mature Female Mice
2006بؽدادماجستٌر

الحافظ توفٌق حافظ
Prevalence Of Overweight And Obesity Among Sample Of 

Iraqi Primary School Children In Baghdad City
2006بؽدادماجستٌر

 رحٌم سبع سمٌر

الجواهري

Serotyping And Plasmid Content "As Epidemiological 

Markers" Of Enteropathogenic Escherichia Coli Causing 

Diarrhea In Iraqi Children

2006بؽدادماجستٌر

الوهاب عبد طارق عصام

The Frequency & Relation Of Variations In The Blood 

Supply Of The Inferior Myocardial Wall To Ischemic Heart 

Diseases In Iraqi Subjects, A Retrospective Angiographic 

Study

2006بؽدادماجستٌر

البٌاتً ؼائب حسٌن افان
The Importance Of The Presence Of Gram - Negative 

Bacilli In Patients With Carcinoma Of The Urinary Bladder
2006بؽدادماجستٌر

محمد حمد خضٌر
The Incidence Of Dominance Coronary Artery In Iraqi 

People And Its Relation To Syndrome X Angiographic Study
2006بؽدادماجستٌر

الطائً هادي حسن سعاد
Vitamin A Status In A Sample Of Apparently Healthy 

Children Aged 6 Months - 7 Years In Baghdad City
2006بؽدادماجستٌر

جعفر الرسول عبد حٌدر
Anatomical And Histological Study Of Prenatal And 

Postnatal Human Lung

 دكتوراه

فلسفة
2006تكرٌت

نكنه زه علً كاظم نجالء
The Nutritional Status And Some Physiological Parameters 

Among School Age Children Infected With Giardia Lamblia
2006تكرٌتماجستٌر

الهاشمً حسن اسراء
Immune Response To Hepatitis B Virus Vaccine Among A 

Group Of Iraqi People In Baghdad
2007المستنصرٌةدكتوراه

الخطٌب جواد محمد شذى
Immunochemical Profile Of Patients With Bladder 

Carcinoma
2007المستنصرٌةدكتوراه

 علٌوي هاتؾ ازهار

القرٌشً

Important Factors Affecting The Development Of Larval 

Stage Of Echinococcus Granulosus In Albino Mic
2007المستنصرٌةدكتوراه
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كطامً ٌونس نوري

Computerized Four - Dimensional Echocardiographic 

Reconstruction Model Of The Global And Regional Left 

Ventricular Function

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

التمٌمً صالح بادي منال
Investigating The Immunological And Cytogenetic Effects 

Of Hyperprolactinaemia In Infertile Females

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

فائق جمال اشنا
Molecular Epidemiology Analysis Of Salmonella Enterica 

Serotype Typhi

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

حسٌن منصور نازك

The Efficacy Of Some Specific And Non - Specific 

Immunopotentiators In The Development Of Mammary 

Adenocarcinoma

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

سلمان حسٌن امال
The Role Of Some Microbial Infections And Immune 

Activation In Pregnancy Loss

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 سعد جواد محمد شماء

الشدٌدي الدٌن

Typing Of Candida Albicans Isolated From The Vagina Of 

Pregnant And Non Pregnant Women In Baghdad City

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 عبد شبٌب الدٌن ضٌاء

علً

A Comparative Study To Calculate The Effective Dose On 

Children For Three Iraqi Hospitals By Using Spiral CT - Scan 

Technique

2007المستنصرٌةماجستٌر

علً الرسول عبد انسام

Determination Of Cerebral Ventricular Dilatation During 

Evolution Of Cerebral Infarction By Using Spiral CT - Scan 

Technique And Calculation Of Subject'S Head Effective 

Dose

2007المستنصرٌةماجستٌر

الموسوي حكمت عمار
QT Interval And Dispersion In Patients With Chronic Renal 

Failure Pre And Post Hemodialysis
2007المستنصرٌةماجستٌر

جواد صفاء تٌسٌر
A Bacteriological Study Of Maxillary Sinusitis In Babylon 

Province
2007بابلماجستٌر

صالح هادي رشا
A Study Of Efficacy Of Disinfectants And Bacterial 

Contamination In Al - Hilla Teaching Hospital
2007بابلماجستٌر

العمار جبار عبد حٌدر
A Study On New Risk Factors In Patients With Ischemic 

Heart Disease
2007بابلماجستٌر

 جواد الوهاب عبد هدى

بالكت
Clinical Bacteriology And Immunology Of Burn Victims2007بابلماجستٌر

 تاج هادي طالب لمٌس

الدٌن

The Relationship Between C - Reactive Protein And 

Antioxidants In Diabetes Mellitus
2007بابلماجستٌر

العكٌلً ٌاسٌن اٌاد
Urinary Tract Infection In Febrile Infants And Young 

Children
2007بؽداددكتوراه

الجابري سعدي شذى
Assessment Of Quality Of Life For Brain Tumors Patients 

Who Have Undergone Craniotomy

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

شكر حمٌد سامً وسن
Immune Response In Patients Infected With Helicobacter 

Pylori, Entamoeba Histolytica, Giardia Lamblia

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العمري صدٌق لؤي حنان
Physiological Role Of Inhibin In The Management Of 

Infertile Polycystic Ovary Patients

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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جالب كاظم علً
Chloroquine Phosphate In The Treatment Of Teoarthritis 

Effects On Interleukins
2007بؽدادماجستٌر

حمدان كاظم نجوح
Pregnancy Course And Outcome In Obese Women: A Case 

Comparison Study In Two Maternity Hospitals In Baghdad
2007بؽدادماجستٌر

 عبد القادر عبد االء

الرزاق

Procaspase - 3 Status In Both Benign Prostatic Hyperplasia 

And Prostatic Carcinoma (A Correlative Study)
2007بؽدادماجستٌر

جالل رؤوؾ فٌنك

The Detection Of Molecular Markers (Nuclear Factor 

Kappa - B And C - MYC) In Malignant Ovarian Epithelial 

Tumors In Comparison To Benign Tumors By In Situ 

Hybridization Technique

2007بؽدادماجستٌر

 حسٌن محمود مٌادة

الشربتً

Hormonal Behaviour And Electrolytes Disturbances In 

Pregnant Women With Hyperemesis Gravidarum
2008بابلماجستٌر

 هندي كاظم خزعل ندى

الوائلً

Study Of Some Characteristics Of The Bacteria Isolated 

From Patients With Otitis Media In Babylon Province
2008بابلماجستٌر
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الخفاجً هادي حسنٌن
Finite Element Stress Analysis Of Different Implant Fixture 

Designs

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

علً احسان ولٌد

A Comparison Of Inferior Alveolar Nerve Block And 

Periodontal Ligament Injections During Endodontic 

Treatment Of Human Mandibular First Premolars

2004بؽدادماجستٌر

حمدون ؼانم زٌد
An Evaluation Of The Immediate Loaded Implants: 

Experimental Study On Dogs
2004بؽدادماجستٌر

 الكرٌم عبد سلمان هدٌل

العزاوي احمد

Clinical Effect Of Different Doses Of Low Level Laser 

Therapy On Healing Of Recurrent Aphthous Ulcer And 

Oral Ulceration In Behcet’S Disease

2004بؽدادماجستٌر

رائق طالل طارق

Dental Maturity And Chronological Age In A Sample Of 

Growth Hormone Deficient Patients Aged 4 - 16 Years : 

Comparative Study

2004بؽدادماجستٌر

صبري نزار امانً
Detection Of Candida Albicans From The 0Ral Cavity And 

Fingertips Of Complete Denture Wearers
2004بؽدادماجستٌر

 الحمٌد عبد محمد

الطالبانً

Effect Of 904 nm Diode Laser With Different Exposure 

Times On Titanium Dental Implants Inserted In Rabbit’S 

Tibia

2004بؽدادماجستٌر

البٌاتً شهاب ارٌج

Evaluation Of Muscular Activity Of Masseter And 

Temporalis Muscle Of Class I, Class II And Class III Subjects 

At Different Mandibular Positions (Comparative 

Electromyographic Study)

2004بؽدادماجستٌر

الصفار حسان رٌم
Evaluation Of Tooth Brushing Program Among Group Of 

Instituted Down Syndrome Children In Baghdad City
2004بؽدادماجستٌر

شكري محمد بٌلوند
Finite Element Stress Analysis Of Endodontically Treated 

Teeth Restored By Prefabricated Posts
2004بؽدادماجستٌر

شاكر طلعت الوهاب عبد

Measurement Of Mercury Concentration In Saliva Of 

Selected Sample Of Children In Relation To Amalgam 

Fillings

2004بؽدادماجستٌر

 علً محمد عدنان

الخزعلً

Oral Health Status And Treatment Needs Among (6 - And 

12 - ) Years Old School Children In Irbid City (Jordan)
2004بؽدادماجستٌر

الرٌاحً بدر عباس
Retrospective Analysis Of Malignant Oral Lesions For 

(1534) Patients In Iraq During The Period (1991 - 2000)
2004بؽدادماجستٌر

الظاهر الرزاق عبد سامر
Salivary Iga Concentration And Oral Health Status In Early 

Onset Type 1 Diabetic Patients
2004بؽدادماجستٌر

الحٌالً محمد ؼانم بان

Skeletal Assessment Of Lower Facial Complex For 

Clinically Class I Open Bite Cases At Adolescent Period (A 

Cephalometric Study)

2004بؽدادماجستٌر

الحاجم محمد اسٌل

The Effect Of Prepared Denture Cleansers On Some 

Properties Of Stained Acrylic Resin Denture Base Material 

Cured By Two Different Techniques

2004بؽدادماجستٌر
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الرٌس ٌعقوب متً رٌتا

The Effect Of Water Sorption On Dimensional Changes 

And Ransverse Strength Of Filler Reinforced Acrylic 

Denture Base Material

2004بؽدادماجستٌر

محمد عوٌد حسٌن

The Relationship Between Periodontal Disease And 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Complicated By 

Poor Oral Hygiene

2004بؽدادماجستٌر

 الكرٌم عبد حازم الهام

منصور

The Role Of Ultrasonography In The Diagnosis Of 

Temporomandibular Joint Disorders
2004بؽدادماجستٌر

شاكر صالح مروة

Ultrasonography Of Tongue Movement And Masticatory 

Efficiency In Elderly Dentates And Complete Denture 

Weareres

2004بؽدادماجستٌر

الجبوري هادي رجاء

A Comparative Study On The Effect Of Griseofulvin And 

Metronidazole In The Treatment Of Behcet'S Disease 

With Special Reference To Recurrent Aphthous Ulceration

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

سلمان فاهم رائد
Development And Assessment Of New Restorative Filling 

Material (Polyphosphonate Glass Ionomer)

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الحبٌب صاحب صباح

Evaluation Of Bone - Implant Interface Of Commercially 

Pure Titanium And Ti - 6Al - 7Nb Alloy Dental Implants 

(Experimental Study In Rabbits)

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

ؼفور محمد شناز

Serum And Salivary Levels Of Proinflammatory Cytokines 

And Polyamines As Potential Biomarkers In The Diagnosis 

Of Oral Squamous Cell Carcinoma

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الموسوي ضٌاء نوري

A New Approach For Matching Bitemark Evidence In 

Forensic Odontology: Application Of New Methods Of 

Digital Analysis On Experimental Human Bitemarks

2005بؽدادماجستٌر

الدوري سعٌد رعد

Aclinical Comparision Between Maxillary And Mandibular 

Posterior Teeth Using Local Anesthesia And Normal Saline 

By Periodontal Ligament Injection (In VIVO Study)

2005بؽدادماجستٌر

الهاشمً مكً خالد محمد

An Evaluation Of Coronal Microleakage In Endodontically 

Treated Teeth Using Two Different Obturating Techniques 

And Two Types Of Sealers At Four Different Time Periods 

(In Vitro Study)

2005بؽدادماجستٌر

 حسن محمد نزار زهراء

الوهاب

An Evaluation Of The Effect Of Curing Systems And Water 

Storage On The Fracture Toughness Of Two Types Of 

Composite Resin Filling Materials With Different Organic 

Matrix Composition (In Vitro Study)

2005بؽدادماجستٌر

العزي ٌاسٌن منان

Antibacterial Effects Of Black And Green Tea Extract On 

Mutans Streptococci And Lactobacilli (In Vitro And In Vivo 

Study)

2005بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

نصٌؾ حاتم ضالل

Assessment Of The Relationship Between The 

Morphology Of The First Cervical Vertebra And The 

Direction Of Mandibular Rotation In Iraqi Adult Sample 

Aged 18 - 25 Years

2005بؽدادماجستٌر

الخالق عبد رمزي زٌد
Characterization Of A Locally Developed Type I Stick 

Impression Compound
2005بؽدادماجستٌر

ضمد مختار صباح

Clinco - Pathological Review Of Oral Pathological 

Conditions At The College Of Dentistry ,University Of 

Baghdad

2005بؽدادماجستٌر

الدوري مدحً مٌادة

Clinical And Radiographical Evaluation Of Amalgam And 

Mineral Trioxide Aggregate As A Retrograde Filling In 

Periapical Surgery (A Comparative Study)

2005بؽدادماجستٌر

 الحلٌم عبد ؼازي هٌثم

العانً

Concentrations Of Major And Trace Elements In 

Permanent Teeth And Enamel Among (11 - 14) Years Old 

Children In Relation To Dental Caries

2005بؽدادماجستٌر

 نصر حسٌن جواد محمد

هللا

Corrosion Evaluation Of Some Dental Base Metal Alloys 

With And Without Soldering
2005بؽدادماجستٌر

 عٌسى حسن حمٌد

العامري

Diagnosis Of Internal Derangement Of 

Temporomandibular Joints By Ultrasonography 

Comparison With Magnetic Resonance Imaging

2005بؽدادماجستٌر

احمد كمال بسمة

Evaluation Of Gunshot Injuries, Effects, Diagnosis And 

Early Management Of Facial Injuries At The Present 

Conditions

2005بؽدادماجستٌر

الكساب اؼارٌد

Evaluation Of Primary Schools Students With Traumatized 

Anterior Permanent Incisors In Relation To Different 

Variables In Mosul City (Comparative Study)

2005بؽدادماجستٌر

المشهدانً الكرٌم عبد مها

Evaluation Of The Antibacterial Effect Of Some 

Endodontic Materials, Irrigants, And Antibiotics On Open 

Apex Root Canals Bacterial Isolates (In Vitro Study)

2005بؽدادماجستٌر

 نجٌب فاروق فراس

قولنجً جورج

Evaluation Of The Clinical Efficiency Of Two Different 

Techniques For Maxillary Canine Retraction. (A 

Comparative Clinical Study)

2005بؽدادماجستٌر

علً القادر عبد ترٌفا

Evaluation Of The Efficacy Of New Modified Carisolv ™ Gel 

On Removal Of Artificially Induced Caries - Like Lesion In 

Primary Teeth (In Vitro Study)

2005بؽدادماجستٌر

 جبار سعدون فضلى

الزبٌدي

Evaluation Of The Gingival Smile Line In Class I Pattern In 

Iraqi Sample Aged 18 - 25 (A Comparative Clinical And 

Cephalometric Study)

2005بؽدادماجستٌر

٢٢١



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 الرحٌم عبد محمد محمود

علٌان

Evaluation Of Transverse And Tensile Strengths Of 

Different Acrylic Denture Base Materials After Relining 

And Repair With A Visible - Light - Polymerized Material

2005بؽدادماجستٌر

علً حمد ٌاسٌن طه
Evalvation Of Incidence And Treatment Of Squamous Cell 

Carcinoma Of The Tongue In One Of Baghdad Hospitals
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن فؤاد صبا

Expression Of Secretory Protein In Whole Unstimulated 

Saliva Before And After Placement Of Orthodontic Elastic 

Separators In Iraqi Samples (Clinical Study)

2005بؽدادماجستٌر

 خضر مزبان محمد

العلوي

Influence Of Different Metal Surface Treatments On Shear 

Bond Strength Of Commercially Pure Titanium And Ni - Cr 

Alloy On Resin Bonded Bridge

2005بؽدادماجستٌر

 حنوش دحام ضٌاء

الفهداوي

Maxillary Canine Problems In Adolescent Students From 

Ramadi City
2005بؽدادماجستٌر

 القادر عبد خٌري حراء

الحدٌثً

Oral Health Status, Treatment Needs Among Behcet’S 

Disease Patients In Comparison To Healthy Control In Iraq
2005بؽدادماجستٌر

كاطع عبود اٌناس

Primary Teeth Emergence And Enamel Anomalies In 

Relation To Nutritional Status Among 4 - 48 Months Old 

Children In Baghdad City / Iraq

2005بؽدادماجستٌر

الراوي عادل رحاب

Skeletodental Modulation For Horizontal Activator 

Treatment For Skeletal II And Dental Class II Division 1 

(Clinical And Cephalomatric Study)

2005بؽدادماجستٌر

الدباغ ناطق الحمٌد عبد

Sodium Hyaluronate Evalution Of Intra - Articular 

Injection In The Treatment Of Osteoarthritis Of 

Temporomandibular Joint (Clinicl And An Experimental 

Study)

2005بؽدادماجستٌر

 رضٌوا محمد وسام

العكٌلً

Sucrose Taste Functions And Dental Caries Among 15 - 

Year - Old Students In The Province Of Baghdad - Iraq
2005بؽدادماجستٌر

الصمٌدعً خلٌل اٌاد

The Assessment Of Gingival Changes In Children With 

Acute Lymphoblastic Leukemia Before And After 

Chemotherapy Treatment - Clinical Study - 

2005بؽدادماجستٌر

جاسم خضر تمٌم

The Effect Of Adhesive Material And Surface Roughness 

On The Tensile Bond Strengthbetween Some Elastomeric 

Impression Materials And Cold Cure Acrylic

2005بؽدادماجستٌر

الحكٌم عبد ولٌد فارعة
The Effect Of Complete And Partial Dentures Wearing On 

Taste Acuity
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن علً كاظم

The Effect Of Four Types Of Photo - Activation Devices On 

Flexural Strength Of Two Types Of Composite Restorative 

Resins (In Vitro Study)

2005بؽدادماجستٌر

٢٢٢



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 الفتاح عبد الحمٌد عبد لٌنا

الهمشري

The Effect Of The Wettability On The Retention Of 

Different Denture Base Materials - A Comparative Study - 
2005بؽدادماجستٌر

كنعان مهدي صبٌحة

The Influence Of Different Photo - Activation Methods On 

The Shear Bond Strength Of Composite To Dentin In Vitro 

Study

2005بؽدادماجستٌر

اؼا قنبر عزام رانٌة

The Relapse During Retention Period With Hawley And 

Clear Overlay Removable Retainers After An Orthodontic 

Treatment In Iraqi Sample Aged (18 - 30 Years)

2005بؽدادماجستٌر

العانً فوزي هالة
The Value Of Cytobrush Technique In The Diagnosis Of 

Oral Ulcerative Lesions
2005بؽدادماجستٌر

 علً الرحمن عبد ضحى

العساؾ

Therapeutic Evaluation Of Multiple And Comminuted 

Mandibular Fractures
2005بؽدادماجستٌر

الؽنً عبد طلفاح زٌاد

Tissues Reaction To Different Types Of Acrylic Denture 

Base Resin Implants In Golden Hamsters And New 

Zealand Rabbits

2005بؽدادماجستٌر

النعمة انور مظفر منار

An Analytical And Histological Study Of A New Root Canal 

Filling Material Composed Of Iraqi Propolis, Beeswax And 

Vanillin

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 مجٌد وجٌه محمد هللا عبد

الشماع

Assessment Of Salvadora Persica (Siwak) Aqueous Extract 

As An New Endodontic Irrigant In Comparison To Sodium 

Hypochlorite (Bacteriological, Histopathological, And 

Immunological Studies)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مجٌد الرحمن عبد منهل

Assessment Of The Black Seed Oil Extract As An Intracanal 

Medicament (A Microbiological, Histopathological, And 

Immunological Study)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المعروؾ حاتم رفاه

Effects Of Diphenhydramine Hydrochloride And Lidocaine 

Hydrochloride Injection On Oral Mucosa (Histological, 

Histochemical And Ultrastructural Comparative Study On 

Rabbits)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ٌونس حمدي وسن

Evaluation Of Proliferation By KI - 67 And AgNOR 

Apoptosis (By Proto - Oncogen BCL2 Protein And In Situ 

Detection Of Apoptotic Dna Fragmentation Tunel Assay) 

And Angiogenesis (By Vascular Endothelial Growth Factor 

And CD34 Endothelial Cell Marker) In Amel

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

جاسم كرٌم رؼداء
Finite Element Stress Analysis And Radiographic Follow - 

Up Of Mandibular Implant Retained - Overdenture

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ٌاس صبري نادٌة
Glycoconjugates Profile In Hyperplastic, Dysplastic And 

Neoplastic Lesions Of The Oral Mucosa

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

صالح محمد الرحمن عبد
Manufacturing And Evaluation Of Refractory Die Used For 

Direct Sintering Of Ceramic Inlay

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

علً محمد باسمة
Preparation And Evaluation Of Some Properties Of Heat 

Cured, Acrylic - Based Soft Denture Liner

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الدروبً فاضل بان

The Role Of Inflammatory Mediators And Cell Matrix 

Interaction In Different Severities Of Periodontal Diseases 

(ELIZA, Immunohistohemical,In Situ Hybridization Study)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المدرس احمد بان

The Significance Of Biomimetic Calcium Phosphate 

Coating On Commercially Pure Titanium And Ti - 6Al - 7Nb 

Alloy

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العطار هادي وجٌه بسام

Calcium, Phosphorus, Magnesium, Aluminum And 

Strontium Ions Concentrations In Primary Teeth Of 11 - 13 

Years Old Children In Baghdad City

2006بؽدادماجستٌر

سلمان ثابت علً

Comparative Study For The Role Of Pepgen P - 15 And 

Algipore On Closure Of Oroantral Fistula (Experimental 

Study)

2006بؽدادماجستٌر

 عباس خضٌر دالٌة

العنبوري

Effect Of Myrtus Communis Extracts On Mutans 

Streptococci (In Vitro And In Human Beings Study)
2006بؽدادماجستٌر

عباس فضل حنان

Effect Of Proximal Caries With Loss Of Contact Of Primary 

Molars On Interproximal Hard Tissues Among Iraqi 

Children Aged 7 And 8 Years Using Modified Bitewing 

Digital Imaging

2006بؽدادماجستٌر

العبٌدي محمد نبال

Effect Of Siwak Extract On The Microhardness And 

Microscopic Feature Of Initial Caries - Like Lesion Of 

Permanent Teeth, Compared To Fluoridated Agents

2006بؽدادماجستٌر

االمٌر عبد صالح علً

Evaluation Of Changes In Some Properties Of Acrylic 

Denture Base Material Due To Addition Of Radio - Opaque 

Fillers

2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن فٌصل زٌاد

الحوٌزي

Evaluation Of Immediate Implant Placement In Fresh 

Extraction Sockets With And Without The Use Of Frios 

Algipore (Clinical And Radiographoical Study)

2006بؽدادماجستٌر

كرم كرٌم محمد لٌث
Evaluation Of Shear Bond Strength Of Bonded Molar 

Tubes (In Vitro Comparative Study)
2006بؽدادماجستٌر

 الحسٌن عبد رضا ٌاسر

اللبان

Maxillary Sinus Dimensions And Its Relation With 

Craniofacial Measurements In Mouth Breathing 

Individuals Compared With Skeletal Cl I Nasal Breathers (A 

Comparative Study)

2006بؽدادماجستٌر

حمد شاكر اٌناس

Measurements Of Periodontal Temperature & Its 

Omparison To The Crevicular Fluid Flow Theassessmentof 

Periodontal Disease Severity

2006بؽدادماجستٌر

٢٢٤



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الردٌنً اسماعٌل اوراس

Measurements Of Salivary And Serum Immunoglobulins 

A, G, M And Its Relation To Different Degrees Of Dental 

Caries And Gingival Condition In Selected Group Of 

Children

2006بؽدادماجستٌر

جعفر جمعة زٌنب
Oral Health Status And Treatment Needs Among (3 - 12) 

Year - Old Children With Cleft Lip And/Or Palate In Iraq
2006بؽدادماجستٌر

الشٌبانً ناجً زٌد

Oral Health Status Of 10 - 12 Years Old Insulin - 

Dependent Diabetic Patients In Relation To Salivary 

Streptococci And Mutans Streptococci

2006بؽدادماجستٌر

محمد هللا عبد هٌثم
Peel/Shear Debonding Strength Of Metal Brackets With 

And Withoutarchwire Ligation (An In - Vitro Study)
2006بؽدادماجستٌر

عباس فاضل رؼد

Periodontal Health Status And Biochemical Study Of Saliva 

And Gingival Crevicular Fluid Among Diabetics And Non 

Diabetics (Comparative Study)

2006بؽدادماجستٌر

 سلمان علً سوزان

الٌساري

Periodontal Health Status And Specific Salivary Analysis 

For Patients With Asthma At Different Treatment 

Modalities

2006بؽدادماجستٌر

جاسم عباس ثائرة
Pharmacological Control Of Orthodontic Pain (A Clinical 

Study)
2006بؽدادماجستٌر

 جواد هادي شٌماء

البستانً

Prediction Of The Canines And Premolars Size 

(Comparative Study)
2006بؽدادماجستٌر

القاسم قحطان انس
Rate Of Force Decay For Different Types Of Extra - Oral 

Elastics (A Comparative In Vitro Study)
2006بؽدادماجستٌر

وحٌد رحٌم محمد

Selected Salivary Constituents Among Five To Eight Years 

Children With Chronic Renal Failure In Relation To Oral 

Diseases

2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرSubmentovertex Cephalometric Norms In Iraqi Adultsالدراجً الرزاق عبد احمد

الشمري ذٌاب عون سامر

The Adaptability Of Three Different Gutta - Percha 

Obturation Techniquse : Thermafil , System B/Obtura , 

And Lateral Condensation (An In Vitro Study)

2006بؽدادماجستٌر

ٌوسؾ هللا عبد احمد

The Effect Of Disinfection, Tray Perforations And Adhesive 

Usage On The Tensile And Shear Bond Strength Using Two 

Different Elastomeric Impression Materials (A 

Comparative Study)

2006بؽدادماجستٌر

صالح حسٌن زٌنة
The Effect Of Fibers Reinforcement On Some Properties 

Of Visible - Light Cured Acrylic Denture Base Material
2006بؽدادماجستٌر

 فخري منعم مصطفى

الخطٌب

The Effect Of Fluoride Prophylactic Agents On Load 

Deflection Of Nickel Titanium Orthodontic Wires (An In 

Vitro Study)

2006بؽدادماجستٌر

٢٢٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

السلٌم حسٌن حمود نادٌة

The Effect Of Pepgen P - 15 And Algipore On Closure Of 

Cleft Palate In Comparison With Autogenous Bone 

Graft(Experimental Study)

2006بؽدادماجستٌر

 خضٌر ناطق راوٌة

الدفاعً

The Effect Of Using Different Impression Techniques And 

Materials On Vertical Tissue Displacement In Free - End 

Extension Ridges (Dental Survey And Clinical Study)

2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن فٌصل رائد

الحوٌزي

The Effects Of Different Concentrations Of Alum Mouth 

Rinses On The Viability Count Of Mutans Streptococci,In 

Comparison To Chlorhexidine

2006بؽدادماجستٌر

 سلمان صبار مٌساء

الكبٌسً

The Effects Of Two Bleaching Agents On Microhardness 

And Surface Roughness Of Composite Resins (In Vitro 

Study)

2006بؽدادماجستٌر

العكٌدي علٌوي جنان

The Relationship Between Deep Bite And Cranio - 

Dentoalveolar Measurements In Iraqi Adult - 

Cephalometric Study

2006بؽدادماجستٌر

العطار حمٌد محمد علً

The Relationship Between Mandibular Antegonial Notch 

Depth And Craniofacial Morphology In Iraqi Sample Aged 

18 - 25 Years

2006بؽدادماجستٌر

 برٌص محمود طاهر

العبادي

The Reliability Of The Intercondylar Width In Determining 

The Occlusal Vertical Dimension (Clinically & 

Radiographically)

2006بؽدادماجستٌر

 عبد الدٌن نور مروة

الخالدي الرحمن

The Role Of Augmentin And Amoxicillin Effects In The 

Impacted Lower Third Molar Surgery
2006بؽدادماجستٌر

ربان جرجٌس عادل رنا
The Spatial Analysis Of Condyle To Fossa Relationship In 

Different Skeletal Patterns (Tomographic Study)
2006بؽدادماجستٌر

حسٌن ممتاز روز
β - TCP )Cerasorb®( In Bony Defect Around Dental Implant 

(Comparative And Experimental Study)
2006بؽدادماجستٌر

الصافً الهادي عبد خلود

Biochemical, Immunological And Histochemical Study Of 

Cyclosporin - A Induced Gingival Enlargement In Kidney 

Transplanted Patients

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

فرهود كاظم انتصار

Evaluation Of The Status Of Undergraduate 

Prosthodontics Curriculum Of College Of Dentistry - 

Baghdad University

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حمد اسماعٌل ذكرى
Histological And Mechanical Evaluation Of Electrophoretic 

Bioceramic Deposition On Ti - 6Al - 7Nb Dental Implants

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الزٌدي حسن وسن
Oral Immune Factors And Salivary Constituents In 

Relation To Oral Health Status Among Pregnant Women

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

داود نبٌل حسام

An Evaluation Of Sodium Ascorbate Effects On Shear Bond 

Strength Of Dual Cure Resin Cement To Radicular Dentin 

Treated With NaOCl (In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

جهاد حمٌد رشا

An Evaluation Of The Effect Of Modified Carisolv Gel On 

Shear Bond Strength Of Repaired Light Cure Composite 

And Compomer Restorations (In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

 عبد حسن محمد نور

كرمة المنعم

An Experiental And Artificial Neural Network Prediction Of 

Cross Section And Activation Distance Effect On T - Spring 

Force System

2007بؽدادماجستٌر

احمد شهاب عمار

Assessment Of The Relationship Between The 

Morphology Of Symphysis And Different Skeletal Classes 

In Iraqi Sample Aged (18 - 25) Years

2007بؽدادماجستٌر

حسٌن علً قتٌبة

BAX In Situ Hybridization & Proliferating Cell Nuclear 

Antigen Immunohistochemical Expressions In Salivary 

Gland Tumours

2007بؽدادماجستٌر

البؽدادي باسم مروة
Bcl - 2 & Bax Mrna In Situ Hybridization (ISH) Expressions 

In Squamous Cell Carcinoma Of Oral Cavity
2007بؽدادماجستٌر

كاظم ابراهٌم حسام
Comparison Of The Forces Generated By Different Types 

Of Elastomeric Separators (An In - Vitro Study)
2007بؽدادماجستٌر

الدفاعً رشٌد رٌا
Dental Erosion Among 11 - 12 Years Old Schoolchildren In 

Baghdad City (Iraq)
2007بؽدادماجستٌر

حسن محمد ناهض محمد
Dentoalveolar Compensation In Relation To Mild Skeletal 

Discrepancies
2007بؽدادماجستٌر

 محسن عدنان هدٌل

الظاهر

Determination Of The Vertical Dimension By Cranio - 

Facial Measurement Using Clinical And Cephalometric 

Analysis (A Comparative Study)

2007بؽدادماجستٌر

االلوسً رشاد محمد جنان

Effect Of Garlic Extracts On Streptococci And Mutans 

Streptococci, In Comparison To Chlorhexidine Gluconate 

(A Comparative In Vitro And In Vivo Study)

2007بؽدادماجستٌر

سامر ممدوح
Effect Of Saliva Contamination On The Shear Bond 

Strength Of Composite Resin To Dentin (In Vitro Study)
2007بؽدادماجستٌر

مهدي ؼانم احمد
Effect Of Soldering On Shear Bond Strength Of Porcelain 

Fused To Metal (In Vitro Study)
2007بؽدادماجستٌر

سلمان توفٌق رؼٌد
Effects Of Supervised Chlorhexidine Mouthrinse For 

School Children Suffering From Gingivitis (A Clinical Study)
2007بؽدادماجستٌر

الصاحب عبد جمٌل علً
Evaluation Of Some Physical Properties Of Two 

Permanent Heat Cure Silicone Soft Lining Materials
2007بؽدادماجستٌر

حسن صاحب خدٌجة
Evaluation Of Some Properties Of Foure Silicon Based Soft 

Denture Reliner Materials
2007بؽدادماجستٌر

العزاوي ولٌد روال

Evaluation Of Some Properties Of Three Types Of Denture 

Reline Materials With Miconazole (Antifungal Agent) 

Preparation.

2007بؽدادماجستٌر
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فخري زٌد بان

Evaluation Of The Antibacterial Efficacy Of Carisolv And 

Thyme Extract As Root Canal Irrigants In Children (In Vivo 

And In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

محً مراد اشواق

Evaluation Of The Effect Of Double Flask Method On 

Teeth Movements In Complete Dentures With Different 

Types Of Hot Cured Acrylic Resins

2007بؽدادماجستٌر

خلٌل ابراهٌم معن

Evaluation Of The Effect Of Surface Roughness Of Glazed 

And Polished Porcelain On Adhesion Of Oral 

Streptococcus Mutans (An In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

محمد راضً مٌثاق

Evaluation Of The Shear Bond Strength Of Artificial Teeth 

To The Denture Base By Different Surface Treatment And 

Polymerization Methods

2007بؽدادماجستٌر

 الرحمن عبد قتٌبة مروة

الكركجً

Histological Study Of Bone Healing Using Organic Bovine 

Bone In Combination With Platelet Rich Plasma (An 

Experimental Study In Rabbit)

2007بؽدادماجستٌر

القزاز الٌاس ؼانم سحر
Histological Study Of The Effect Of Steroidal And Non 

Steroidal Drugs On Maxillary Sinus
2007بؽدادماجستٌر

الجبار عبد عمر

Histopathological And Immunohistochemical Study Of 

Giant Cell Granuloma Of The Jaw And Giant Cell Tumor Of 

Long Bones (Comparative Study)

2007بؽدادماجستٌر

طاهر باقر صفاء

Influence Of Cross Sectional Surface Area And Different 

Bonding Mechanisms On Shear Bond Strength To Dentine 

(In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

ٌاسر الكاظم عبد ٌاسر

Mandibular Antegonial Notch Depth Distribution And Its 

Relationship With Craniofacial Morphology In Different 

Skeletal Patterns

2007بؽدادماجستٌر

الجبوري علً حسن
Oral Health Status And Treatment Needs Among Fifteen 

Yaer Old Students Of Babylon Governorate - Iraq
2007بؽدادماجستٌر

ؼالم شكر اسراء
Oral Health Status In Relation To Salivary Variables Among 

A Group Of Asthmatic Patients
2007بؽدادماجستٌر

موسى الحسٌن عبد عادل
Orientation Of The Cranial Base On Facial Skeleton In 

Different Skeletal Classes Of Iraqi Adults
2007بؽدادماجستٌر

الربٌعً الهادي عبد مهدي

Orthodontic Treatment And Temporomandibular Joint 

Condylar Position Relationship With Disk Displacement 

(Magnetic Resonance Imaging Study)

2007بؽدادماجستٌر

 جواد محمد حٌدر اسٌل

االسدي

Pacifier Effects On The Oral Health Of Children In Baghdad 

City
2007بؽدادماجستٌر

الجبوري سلمان هناء

Selected Salivary Constituents Among 16 - 18 Years 

Patients With β Thalassemia Major In Relation To Oral 

Diseases

2007بؽدادماجستٌر

كلخان فالح حٌدر
Stainability Of Clear Overlay Retainers After Immersion In 

Different Drinks
2007بؽدادماجستٌر
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 جوحً جمٌل سامرة

العبٌدي

Storage Effect On Shear Bond Strength Of Four Types Of 

Adhesive Generations (In Vitro Study)
2007بؽدادماجستٌر

 الرزاق عبد رٌاض ندى

الشٌبانً

The Antibacterial Effects Of Licorice Extracts On Viability 

Counts Of Streptococci And Mutans Streptococci In 

Comparison To Chlorhexidine (In Vitro And In Vivo 

Bacteriological Study)

2007بؽدادماجستٌر

الجبوري حبٌب عمرشالل
The Effect Of Air - Abrasive Particles On The Retention Of 

Lower Complete Denture
2007بؽدادماجستٌر

جاسم سلمان اسراء
The Effect Of Bracket Ligation Methods On Canine 

Retraction (An In - Vitro Study)
2007بؽدادماجستٌر

جاسم كاظم لبنى

The Effect Of Calcitonin Hormone On Rat Embryonic 

Dental Tissues (Histological, Biochemical, And 

Radiographical Study)

2007بؽدادماجستٌر

فاضل موفق صالح

The Effect Of Dowel Space Preparation On The Apical Seal 

Of Resilon & Gutta - Percha Obturation Materials (An In 

Vitro Comparative Study)

2007بؽدادماجستٌر

طه شاكر شٌماء

The Effect Of Fluoride Prophylactic Agents On Load 

Deflection Of Beta Titanium Orthodontic Wires (An In 

Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

احمد فٌصل رحاب

The Effect Of Oral Contraceptive Pills Intake On 

Biochemical Composition & Secreation On Lyophilized 

Saliva, And Associated Oral Manifestations

2007بؽدادماجستٌر

احمد حبٌب بشرى
The Effects Of The Iraqi Propolis On The Bone Healing Of 

The Rabbit’S Mandible
2007بؽدادماجستٌر

العبٌدي محمد اكرم محمد

The Influence Of Different Root Canal Medicaments On 

The Tensile Bond Strength Of Composite Resin To Coronal 

Dentin By Using 7th Generation Bonding Agent (In Vitro 

Study)

2007بؽدادماجستٌر

كامل محمد زٌنب

The Influence Of Three Different Photo - Activation 

Method And Polishing On Wear Resistance Of Two Types 

Of Composites (In Vitro Study)

2007بؽدادماجستٌر

 عبد المهدي عبد ومٌض

االمٌر

The Relationship Between The Direction And The 

Proximity Of The Impacted Mandibular Third Molar To 

The Inferior Alveolar Canal (Radiographic Study)

2007بؽدادماجستٌر

الصفار رشٌد بشٌر اسماء

The Value Of Digital Dental Panoramic Tomography In The 

Identification Of Common Carotid Artery Cacification 

Among Iraqi Sample At Risk Of Cerebrovascular Accident

2007بؽدادماجستٌر

سمحٌري باسم لؤي

Measurement Of Mandibular Residual Ridgl Height And 

Width Radiographically Using Parallel And Cross - 

Sectional Techniques In Presurgical Planning For Dental 

Implant

بؽدادماجستٌر
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الحافظ عبد محمد
Pulp Tissue Reaction Of Ra’St Teeth To Polyphosphonate 

Glass Ionomer Filling Material (Histopathological Study)
بؽدادماجستٌر
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شرٌؾ اٌوب سامً رفاه
 االرانب اناث فً الدم شحوم على السمفاستاتٌن وعقار التفاح خل تاثٌر

البالؽة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

العالم احمد محمود عمار

 بالسالمونٌال لالصابة المصلً والتشخٌص الجرثومً العزل مقارنة

 بعض وتاثٌر تجرٌبٌا المخمجة واالرانب الخمجة االبقار فً

علٌها الحٌاتٌة المضادات

2003الموصلماجستٌر

بهنام نعمت سفٌان
 فً المختلفة المٌاه مصادر فً Cryptosporidium طفٌلً تواجد

نٌنوى محافظة مناطق بعض
2004الموصلماجستٌر

العواسٌة االؼنام فً النحاس نقص مرض الستحداث تجرٌبٌة دراسةالخالدي عبٌد علً جنان
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

عبد مجٌد اقدام
Using Of Commercial Iodine As A Water Disinfectant In 

Broilers
2004بؽدادماجستٌر

 صالح عبد نجم احمد

الدلٌمً

 فروج فً للنمو كمحفزات المركزي العصبً الجهاز مهبطات استخدام

اللحم
2004بؽدادماجستٌر

المحنة مزهر مٌري بلسم

 نبات مستخلصات وتاثٌر الجلدٌة االمراض مسببات بعض دراسة

 Myristica Fragrans الطٌب وجوز. Myrtus Communis L االس

Houtt .ًنموها ف

2004بؽدادماجستٌر

المحنة ؼازي محمد علً

 عالج فً المحلً الكحولً البروبولس مادة خالصة فاعلٌة دراسة

 والفطرٌات الجراثٌم ببعض تجربٌا المخموجة الخارجٌة الجروح

الفئران فً الممرضة

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌربؽداد فً ومنتجاته الحلٌب من المعزولة الفطرٌات الهم مرضٌة دراسةالعزاوي خالد جنان

العبدلً علً بالل ادرٌس
 الكٌمٌاوٌة الجوانب وبعض نٌنوى محافظة فً بالبروسٌال االصابة

الحٌوٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 الرزاق عبد سالم سرى

داؤد

 المناعٌة التاثٌرات دراسة مع العدوى مصادر بعض عن التحري

Toxoplasma Gondii لطفٌلً والمرضٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

بكر حسن حمادي منال
 فً الخبٌئة االبواغ لداء وانتقالٌة تجرٌبٌة ومناعٌة وبائٌة دراسة

نٌنوى محافظة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 جمٌل اللطٌؾ عبد زاهر

بابكا

 وانتاج صحة فً T - 2 سم تاثٌر تقلٌل فً الممتزات بعض استخدام

اللحم فروج
2005الموصلماجستٌر

 علً عزٌز حسن عمر

الزٌباري

 الحٌاتٌة الكٌمٌائٌة المتؽٌرات بعض على الصوٌا فول بذور تاثٌر

بااللوكسان المحدث السكر بداء والمصابة السلٌمة للجرذان
2005الموصلماجستٌر

احمد محمود سهى
 عملٌة فً لاللتهاب المضادة الستٌروٌدٌة ؼٌر االدوٌة بعض تاثٌر

الجرذان فً النطؾ تكوٌن
2005الموصلماجستٌر

 ٌحٌى قاسم ولٌد حنان

اؼوان

 التاكسدي االجهاد احداث على الصودٌوم وسٌلٌنات C فٌتامٌن تاثٌر

الجرذان فً الصودٌوم بفلورٌد
2005الموصلماجستٌر

صالح المحسن عبد محمد
 فً المحلً المعز فً السالمونٌال لداء الوبائٌة الجوانب بعض دراسة

الموصل مدٌنة
2005الموصلماجستٌر

 عابً حسو علً عدنان

القروات
2005الموصلماجستٌرBubalus Bubalis المحلً الجاموس لقضٌب ونسٌجٌة تشرٌحٌة دراسة

2005الموصلماجستٌرالهزٌلة االبقار فً الدم لفقر وكٌموحٌوٌة دموٌة سرٌرٌة دراسةاسماعٌل عبد سالم

ابراهٌم محمد ؼانم رواء
 مجزرة فً المذبوحة االبقار فً المنفحة دٌدان وبائٌة فً دراسة

الموصل
2005الموصلماجستٌر
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العبٌدي محمد حامد نادٌة

 االكٌاس لسائل التركٌبٌة الخصائص وبعض االصابة نسبة دراسة

 االؼنام فً الحبٌبٌة المشوكات طفٌلً فً االولٌة والرؤٌسات المائٌة

واالبقار

2005الموصلماجستٌر

عبد علوان ثاٌر

A Comparative Study Between Using Of 

Photobiostimulation And Steroidal Anti - Inflammatory 

Regime As A Remedy After Sciatic Nerve Neurotmesis In 

Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 شمخً ناهً راهً

االسدي

A Comparative Study Of Three Surgical Techniques For 

Reconstruction Of Experimentally Induced Large Ventral 

Hernias In Goats

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حسٌن كامل اسٌل

Acomparative Study Between Using Demineralized 

Xenograft Bone & Autoggraft Bone Healing In Long Bones 

Of Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 سلمان عودة كفاح

الجبوري

 الجرذان فً بالتفحم المؽطاة للحنطة والماسخة السمٌة التاثٌرات دراسة

الدجاج واجنة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

اسماعٌل عودة االمٌر عبد
 المؽروس الفاري اللبنٌة الؽدة لسرطانة عالجٌة مناعٌة مرضٌة دراسة

الفئران فً الجلد تحت

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العانً كافً احمد لبنى
 واالنروفلوكساسٌن التلماٌكوسٌن بٌن الدوائٌة للحركٌة مقارنة دراسة

الدجاج افراخ فً والمرضٌة الطبٌعٌة الحالة فً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الدلٌمً علً كاظم جواد
 فً االبقار بٌن Fasciola Gigantica لطفٌلً ومناعٌة وبائٌة دراسة

بابل محافظة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الناٌلً جالب كزار خلٌل
Pathological And Biochemical Changes Due To Toxic Effect 

Of Methotrexate In 6 Months Study On White Mice
2005بؽدادماجستٌر

ؼازي المهدي عبد حمٌدة
The Influence Of Food Type On The Anatomical Form And 

Histological Structure Of Crop In Three Species Of Birds
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن عباس خولة
 هرمونٌا المعاملة النعاج فً الصوتٌة فوت الموجات تقنٌة استخدام

(eCG و البروجسترون)
2005بؽدادماجستٌر

ابراهٌم االله عبد افنان
 فروج فً A فٌتامٌن من مضاعفة ؼذائٌة لمستوٌات السمٌة التاثٌرات

النمو طور فً اللحم دجاج
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالرصافة-  بؽداد فً االطفال فً المعوٌة الطفٌلٌات بعض انتشارهادي مسلم افكار

حمود فلحً مهند
 الجراب مرض خمج على السوس عرق جذور مسحوق استخدام تاثٌر

اللحم لفروج التجرٌبً الخمجً
2005بؽدادماجستٌر

العقابً علً رسام عامر

 Nigella Sativa المحلٌة السوداء الحبة بذور مسحوق اضافة تاثٌر

Linn الصفات وبعض نٌوكاسل لقاح اضداد معٌار فً العلٌقة الى 

اللحم دجاج فً الفسلجٌة

2005بؽدادماجستٌر

 مجبل ناجً محمد نبٌل

الشرٌفً
2005بؽدادماجستٌروالفسلجٌة االنتاجٌة الصفات بعض على اللحم فروج علؾ تلوٌن تاثٌر

داود ناطق تمارة
 ومستوٌات الدمٌة الصورة فً Hcg وهرمون E فٌتامٌن تاثٌر

العواسٌة للنعاج التناسلٌة الهرمونات
2005بؽدادماجستٌر
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2005بؽدادماجستٌرالبالؽة الكالب فً المزمنة الشوكً الحبل اصابات فً الثرب لؾ تاثٌرعمران الجبار عبد حسنٌن

2005بؽدادماجستٌرالماعز فً الهضمٌة القناة فً الدٌدانٌة االصابات تقوٌمفرج علً ازهار

الزٌادي نجم عنوك علً
 باستخدام االبقار فً البروسٌالت لداء (RB51) لقاح عترة كفاءة تقٌٌم

المناعٌة الفحوصات
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالخزن بفترة وعالقته المجمد الدجاج ارباع فً العظام اسوداد دراسةالساعدي محمد حمٌد مجٌد

العكٌلً شمخً جبر ؼسق

 الخبٌئة االبواغ بطفٌلً القوارض بعض اصابة دراسة

(Cryptosporidium) الفئران فً الطفٌلً حٌوٌة على التشعٌع وتاثٌر 

المختبرٌة

2005بؽدادماجستٌر

 حمٌد شاكر شٌماء

السالمً

 والحٌوانات االنسان فً المشتركة المعوٌة الطفٌلٌات انتشار دراسة

الدٌوانٌة محافظة فً الحقلٌة
2005بؽدادماجستٌر

الهاشمً مجٌد جمال لهٌب
 المعوٌة للسالمونٌال والمناعٌة المرضٌة الجوانب بعض دراسة

(Salmonella Enteritidis) ًالفئران ف
2005بؽدادماجستٌر

البٌاتً كرٌم حكمت لمى
 مع النساء فً االجهاض مسببات اهم عن مصلٌة جرثومٌة دراسة

البروسٌللوسٌز داء على التركٌز
2005بؽدادماجستٌر

مهدي كامل ارٌج
 عمد كسور التئام على الثرب طعم تاثٌر حول ونسجٌة شعاعٌة دراسة

البالؽة الكالب فً الفخذ عظم
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌراالبقار حلٌب فً البكترٌة المضادات متبقٌات دراسةالعامري سعدون اٌسر

 كوشان كاطع زٌاد

الركابً

 التناسلٌة الصفات على والتلوث الموسم لتاثٌرات مقارنة دراسة

والتوٌثة الزراعٌة الرعً مناطق فً لالؼنام والخلوٌة
2005بؽدادماجستٌر

الخالدي العباس عبد رافد

 Iraqi) بالمحلً (Biomin) المستورد الحٌوي المعزز مقارنة

Probiotic) ًفً الماٌكروبً والتوازن والفسلجً االنتاجً االداء ف 

اللحم لفروج االمعاء

2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرقار ذي محافظة الطفال الحشوي اللشمانٌات داء وبائٌةالكسار حمٌد رشٌد نثٌلة

ؼضبان سالم فٌحاء
 الكارب اسماك فً والنسٌجٌة العٌانٌة المرضٌة التؽٌرات دراسة

للدم المحللة ؼٌر المسبحٌات بجنس التجرٌبٌة االصابة عن الناجمة
2006البصرةماجستٌر

 عبد الرحمن عبد ؼادة

طاقة اللطٌؾ

 2-  الساٌكلواوكسجٌنٌز ومثبط الزاٌالزٌن 2-  الفا شاد تداخل

الدجاج افراخ فً المعادن بعض مع الرفٌكوكسب

 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

2006بؽدادعالً دبلوماللحوم فً مونوساٌتوجٌنز اللسترٌا لجرثومة الصحٌة االهمٌةسعٌد الرضا عبد اصٌل

2006بؽدادعالً دبلومالعامة الصحة على وتاثٌره الٌود اهمٌةؼرٌب اكرم اوزدان

2006بؽدادعالً دبلوماالؼنام فً االنتاجٌة الكفاءة على النحاس نقص تاثٌرنوري شهٌد اناس

2006بؽدادعالً دبلومالعراق فً والحٌوان لالنسان السل داء واقع عن عامة نظرةمحمد الكرٌم عبد محمد

 عباس الرزاق عبد عفاؾ

معله

 حٌة بٌض اكٌاس باستعمال االكرٌات داء ضد الدجاج افراخ تحصٌن

.Eimeria Sp االٌمٌرٌا جنس من مختلفة النواع
2006بؽداددكتوراه

عزاوي ابراهٌم اسامة
Clinical, Bacteriological, And Pathological Studies Of 

Uterine Infections Of Iraqi Buffaloes

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

كرٌم محمود خلٌل سامٌة
 نٌوكاسل المراض اللحم لفروج االنتاجً واالداء المقاومة تحسٌن

والثوم والحلبة السوداء الحبة بذور باستخدام وكمبورا

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 علً حسٌن سامر

السامرائً

 لتقٌٌم والكٌموحٌوٌة الدموٌة المعاٌٌر بعض استخدام امكانٌة دراسة

العراقٌة االؼنام فً االنتاجٌة الصفات

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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الكنانً فٌاض علً
Anatomical , Histological And Radiological Study Of The 

Kidney And The Ureter Of Buffalo “Bubalus Bubalis” In Iraq
2006بؽدادماجستٌر

البدري صالح مهدي احمد

Anatomical And Histological Study Of The Ultimobranchial 

Gland In The Indiginous Geese Anser Anser (Gray Lage 

Goose)

2006بؽدادماجستٌر

 ولً محمد سردار

مصطفى

Effect Of Anise Seeds (Pimpinella Anisum) Oil On Male 

Reproductive System In Mice
2006بؽدادماجستٌر

 خورشٌد محمد

شكورالبٌاتً

Evaluation Of Three Commercial Gumboro Disease 

Vaccines In Broilers
2006بؽدادماجستٌر

 لعٌبً جودة ماجد

الساعدي

Toxic And Pathological Effects Of AflatoxinB1 In White 

Male Rats
2006بؽدادماجستٌر

الشمري ارحٌم حسن سهاد
 وبعد قبل بالخارصٌن معامله الفراخ والمناعٌه الفسلجٌه االستجابه

وكمبورو نٌوكاسل لقاحً
2006بؽدادماجستٌر

محمد المحسن عبد فادٌة
 من المعزولة O157:H7 القولونٌة االشرٌشٌا لجراثٌم الصحٌة االهمٌة

بؽداد مدٌنة فً الدجاج ولحم المفرومة االبقار لحوم
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرمنتجاته وبعض الخام الحلٌب فً البروسٌال لجرثومة الصحٌة االهمٌةالنٌازي قاسم علً امان

الجلٌل عبد علً رؼد

 العراق وبروباٌوتك (GALLIACID) العضوي الحمض اضافة تاثٌر

(Iraq Probiotic) ًالصحٌة المؤشرات وبعض االنتاجٌة الصفات ف 

اللحم فروج فً

2006بؽدادماجستٌر

 محمد اسماعٌل زاهد

الجبوري

 بعض على Haemonchus Contortus السلكٌة بالدٌدان الخمج تاثٌر

المحلٌة والماعز االؼنام فً والمناعٌة الدمٌة والقٌم االنتاجٌة لصفات
2006بؽدادماجستٌر

العتابً شبل رجً محمد
 الفئران لذكور التناسلٌة الكفاءة معاٌٌر بعض فً الدٌازٌنون تاثٌر

البالؽة
2006بؽدادماجستٌر

القطان الخالق عبد ؼادة

 Saccharomyces Cerevisiae خمٌرة من حٌوي مرادؾ تحضٌر

 Salmonella بجراثٌم التجرٌبٌة االصابة خفض فً واستخدامه

Typhimurium ًاللحم افراخ ف

2006بؽدادماجستٌر

محمد كامل امٌرة
 فً والكٌموحٌوٌة الفسلجٌة المعاٌٌر فً الحاصلة التؽٌرات دراسة

الخٌل بخناق سرٌرٌا المصابة الخٌول
2006بؽدادماجستٌر

 حسٌن مهدي ساهرة

بؽدادي

 العملٌات لجروح الملوثة الهوائٌة الجراثٌم لبعض بكترولوجٌة دراسة

الحٌوانات وبعض االنسان فً الجراحٌة
2006بؽدادماجستٌر

بطوطة توما ضاري حر

 Withania الفراخ سم لنبات الكحولٌة الخالصة تاثٌر دراسة

Somnifera Dun ًالمزروعة الثدٌٌة الؽدٌة السرطانٌة خالٌا ف 

الفئران فً تجربٌا

2006بؽدادماجستٌر

 اسماعٌل راضً جمٌلة

الشوٌلً

 والعجول لالطفال الهوائٌة البكتٌرٌة االسهال مسببات لبعض دراسة

الحٌاتٌة للمضادات وحساسٌتها القادسٌة محافظة فً
2006بؽدادماجستٌر

 محسن ابراهٌم كواكب

الزبٌدي

 Listeria الـ جرثومة امراضٌة فً الصفراء كٌس دور

Monocytogenes ًالفئران فً والتجرٌبٌة الطبٌعٌة االصابات ف
2006بؽدادماجستٌر

 مهدي صالح اسامة

الزبٌدي

 تمنٌع فً اللٌسترٌا جرثومة من المحضرة اللقاحات تاثٌر مقارنة

مرضٌة مناعٌة دراسة:  المختبرٌة الحٌوانات
2006بؽدادماجستٌر
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صٌهود حنون مؤٌد
Extraction And Purification Of Salmonella Spp. 

Enterotoxin Isolated From Bovine In Basrah Province
2007البصرةماجستٌر

 صالح العزٌز عبد

الشمري

 وامعاء كرش من الطبٌعٌة الفلورا جراثٌم بعض وتشخٌص عزل

 لجرثومة مٌكروبٌة الضد الفعالٌة عن والكشؾ المجترات بعض

القولونٌة االٌشٌرٌكٌا

2007البصرةماجستٌر

2007بؽدادعالً دبلومAn Evaluation Of Castration Methods Used In Bullcalvesفخري صباح حٌدر

الطائً كانً محمد منتظر

Anatomical And Histological Study Of Thyroid And 

Parathyroid Glands In Iraqi Buffalo“ Bubalus Bubalis” With 

Referring To The Seasonal Changes

2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومManagement Of Umbilical And Inguinal Hernias In Horsesالموسوي محمد ستار علً

 زاهد علً االمٌر عبد

الزاهد
Mare Estrous Cycle And Its Irregularties2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومReproduction In Deerجاسم جلٌل عالء

2007بؽدادعالً دبلومStudy Of Some Causes Of Repeat Breeder In Buffalo Cowsعباس عرٌبً جمعة

2007بؽدادعالً دبلوموالحٌوان االنسان فً Pseudomonas الزوائؾ اصاباتحمد هللا عبد محمد

2007بؽدادعالً دبلوماالفراس فً للعقم الخمجٌة االسبابنصٌؾ حمٌد رٌاض

2007بؽدادعالً دبلومالكلوٌة المتالزمة ذات النزفٌة الحمىشهاب احمد انمار

البزاز نصٌؾ حسن مازن
 المناعٌة واالستجابة االنتاج تحفٌز فً الكروم لعنصر الحٌوي الدور

المرضٌة االصابة وخفض
2007بؽدادعالً دبلوم

 هللا عبد محمد جاسم

العٌثاوي
2007بؽدادعالً دبلوماالفراس فً الحمل خالل العطاؾ

2007بؽدادعالً دبلوماالؼنام فً االنتاجٌة الصفات على باالشعاع التلوث تاثٌرالركابً وثٌج تركً باسم

محل محمد ازدهار
 االنسان امعاء فً Listeria Monocytogenes جرثومة تواجد

طبٌعٌا والحٌوان
2007بؽدادعالً دبلوم

احمد خضٌر ستار
 فً الحلٌب انتاج فً bST البقري السوماتوتروبٌن تاثٌر عن دراسة

االبقار
2007بؽدادعالً دبلوم

 مكطوؾ رشٌد علً

االمارة

 فً Sacrocystosis الصنوبرٌة الحوٌصالت مرض وبائٌة فً دراسة

والحٌوان االنسان
2007بؽدادعالً دبلوم

صالح ثجٌل فالح
 فً وتاثٌرها Haemonchus Contortus الرابعة المعدة دٌدان وبائٌة

االؼنام فً واالنتاجٌة الصحٌة الحالة
2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومالعالم بلدان بعض فً البرٌون وامراضٌة وبائٌةعباس كاظم رحٌم

النعٌمً خلٌل موسى اٌمان

Anatomical, Histological And Ultrastructural Study Of 

Abomasum And Its Glands Development In Iraqi Male 

Black Goat (Caprus Hircus)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

اودٌشو مٌخائٌل شونً
Detection Of Respiratory Syncytial Virus Infection In 

Infants And Calves In Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

خلٌل ولٌد لمى

The Influence Of Some Immunostimulators On 

Physiological Changes In Immune Response In Alloxan 

Induced Diabetic Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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محسن كاظم رحمن

The Use Of Lactobacillus Acidophilus As A Probiotic In The 

Prevention And Treatment Of A Salmonella Typhimurium 

Infection In Puppies

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 صلبً محمد احسان

الزؼٌبً

 Hyalomma القراد لٌرقات البروتٌنٌة المستخلصات تاثٌر

Anatolicum Anatolicum واالمراضٌة المناعٌة االستجابة على 

بها المصابة الضان الناث

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الودود عبد اسراء

محمدعلً

 فً االؼنام فً وتشخٌصٌة مسحٌة دراسة:  العدرٌة االكٌاس داء

الفئران فً العدري الكٌس مستضدات بعض وتاثٌر البصرة محافظة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الحسٌن عبد ابراهٌم

الزبٌدي

 المستضدات لبعض والخلطٌة الخلوٌة المناعٌة االستجابة دراسة

اللقاحٌة البروسٌال عتر بعض من المستخلصة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الهٌتً شالل صالح مهدي
 الشراٌٌن بتصلب التجرٌبٌه االصابة على سً فٌتامٌن دور دراسة

الجرذ ذكور فً العصٌدي

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الهاشمً علً حسن بلقٌس
 المصاحبة والمناعٌة المرضٌة النسجٌة للتؽٌرات مقارنة دراسة

كمبورو مرض لقاحات من انواع خمسة العطاء

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

االعرجً سعد احمد

A Comparative Anatomical And Histological Study Of 

Gizzard In Three Species Of Birds According To Their Food 

Type

2007بؽدادماجستٌر

حسن ابراهٌم باسم

A Study Of Effect Of Live Attenuated Infectious Bronchitis 

And Inactivated Avian Influenza Vaccines On The Immune 

Response To Newcastle Disease Vaccine In Broilers

2007بؽدادماجستٌر

 محمد ابراهٌم نهى

الربٌعً

Anatomical And Histological Study Of Adrenal Gland In 

Iraqi Buffalo “Bubalus Bubalis” With Referring To The 

Seasonal Changes

2007بؽدادماجستٌر

 عباس ؼازي جعفر

الجبوري

Anatomical And Histological Study Of The Tongue In 

Buffaloes (Bubalus Bubalis) In Middle Of Iraq
2007بؽدادماجستٌر

 الكاظم عبد حسن عامر

الزبٌدي

Comparative Study Between The Prophylactics Effects Of 

Aqueous Extract Of Black Currant (Vitis Vinferia.L) And 

Vitamin E On Some Biological Parameters Related With 

Heart Diseases In Oxidative Stressed Rats

2007بؽدادماجستٌر

 علً محمد مجٌد صابرٌن

جواد

Effects Of Fenugreek Seeds (Trigonella - Foenum - 

Graecum) In Some Haematogical And Immunologices 

Parameters In Male Rabbits

2007بؽدادماجستٌر

محمد الوهاب عبد ارٌج
Pre And Postnatal Effects Of Different Doses Of Diclofenac 

Sodium On Adult Female And Neonate Rats
2007بؽدادماجستٌر

اعً الخز هللا عبد باسم
Study Of Seminiferous Epithelium And Spermatogenic 

Waves In Adult (Indogenous) RAM
2007بؽدادماجستٌر

عثمان هٌوا دٌاري
Study Of The Effect Of Nigella Sativa Oil On Cell - 

Mediated And Humoral Immune Response In Mice
2007بؽدادماجستٌر

فهمً احمد منذر زٌنة
The Effect Of Aloe Vera Leaf Gel In Promoting Wound 

Healing And As An Antibacterial Agent
2007بؽدادماجستٌر
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النقٌب مهدي كاظم نورس
The Relationship Between Salmonella Infection And Liver 

Fluke Infestation In Slaughter Sheep
2007بؽدادماجستٌر

على محمد ؼسان
Ultrasonography As A Method Of Diagnosis Of Uterine 

Cyst In Mares
2007بؽدادماجستٌر

 حٌاوي مهدي سحر

الربٌعً

 حاالت من الحٌاتٌة للمضادات الحساسٌة واختبار الجرثومً العزل

 بنقص وعالقته والكالب االطفال فً الؽدد واورام الدم سرطان

الخلوٌة المناعة

2007بؽدادماجستٌر

خلؾ احمد دالٌا
 داء على السٌطرة فً والتلقٌح الوقائً العالج اسلوبً بٌن المقارنة

اللحم امهات ذكور فً االكرٌات
2007بؽدادماجستٌر

 نومً صادق بشار

الحدٌثً

 فً Salmonella Typhimurium عن المتسبب المرض انتشار

واالبقار العجول
2007بؽدادماجستٌر

 حمٌد فاضل سجى

الحسناوي

 على Sacchromyces Cerevisiae وخمٌرة اللبنٌة العصٌات تاثٌر

المرضٌة الفطرٌات بعض
2007بؽدادماجستٌر

جارهللا سعدهللا اولى
 الجراثٌم على النافذة بالمادة المدعمة الجرثومٌة المضادات تاثٌر

المهبلٌة االسفنجات استعمال بعد المعز مهبل من المعزولة
2007بؽدادماجستٌر

 حبٌب سلمان داود

السنجري

 البكر االؼنام حمالن فً التناسلٌة الكفاءة على المٌالتونٌن تاثٌرهرمون

المحلٌة
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالماعز فً االمعاء تفمم طرائق من لطرٌقتٌن مقارنة دراسةداود سلٌمان محمد

الباوي كاظم حسٌن فراس
 بطرٌقة زٌتً ومحلً تجاري نٌوكاسل مرض ضد للقاح مقارنة دراسة

اللحم دجاج فً االجنة تلقٌح
2007بؽدادماجستٌر

داود عكلة احمد
 فً تجرٌبٌا المستحدث الحلمة ناسور معالجة فً الكاٌتوسان دور

الماعز
2007بؽدادماجستٌر

الزاملً زؼٌر ٌاسٌن خالد
 االستجابة فً Listeria Monocytogenes جرثومة مستضدات دور

الفئران انسجة فً الزنجارٌة الزوائؾ جرثومة ضد المناعٌة
2007بؽدادماجستٌر

الؽفور عبد برزان اٌمن
 Pseudomonas Aeruginosa الزنجارٌة الزوائؾ وتشخٌص عزل

والحٌوان االنسان من
2007بؽدادماجستٌر

علً عباس سوسن
 Bubalus المحلً الجاموس فً للجلد نسٌجٌة وكٌمٌاء نسٌجٌة دراسة

Bubalis
2008البصرةماجستٌر
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سالم ولٌد صبا
Preliminary Preformulation And Clinical Study Of Two 

Plant Extracts For Topical Use
2004بؽدادعالً دبلوم

كاظم هاشم سرمد

Effects Of Non - Steroidal Anti - Inflammatory Drugs On 

The Glycemic Control And Complications In Poorly 

Controlled Type II Diabetic Patients

2004بؽدادماجستٌر

 عبد ابراهٌم اٌهاب

الخلٌفة الوهاب

Evaluation Of Clinical Efficacy And Safety Of Rofecoxib 

And Piroxicam Using Knee Injury And Osteoarthritis 

Ouycome Score

2004بؽدادماجستٌر

حسٌن كامل حسنٌن

Pre - Operative Prophylaxis With Single Oral Dose Of 

Ciprofloxacin And Tinidazole In Abdominal And 

Gynecologic Surgery

2004بؽدادماجستٌر

خلٌل عدنان دٌنا
Comparative Study Between Statin And Statin - Folic Acid 

Combination Therapy On Hyperlipidemia
2005بؽدادعالً دبلوم

جالب زكً رؼدان
Evaluation Of Pharmaceutical Care Application In An Iraqi 

Hospital
2005بؽدادعالً دبلوم

صالح علً حسٌن شهالء
Investigating Antioxidants Usefulness In Treatment Of 

Acute Attack Of Migraine
2005بؽدادعالً دبلوم

البكاء ؼٌاد صالح
Role Of The Clinical Pharmacist In Heparin Therapy 

Monitoring
2005بؽدادعالً دبلوم

العبٌدي ٌوسؾ سلٌم ابتسام

Study Of Escheritia Coli Antibiotics Sensitivity Isolated 

From Infants With Urinary Tract Infection Comlicated 

With Diarrhea

2005بؽدادعالً دبلوم

الطائً سهام تؽرٌد

Clinical And Experimental Studies On The Efficacy Of 

Topically Applied Silymarin In The Treatment Of Oral 

Ulcers

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الصراؾ مجٌد خلود

Evaluation Of Melatonin In The Management Of 

Experimentally - Induced Infected Lesions In Skin And Oral 

Cavity Of Rabbits As Immunomodulator

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الجاؾ الدٌن نجم اشواق
Evaluation Of Oxidative Stress Indicators In Lymphocytes 

Of Patients With Alopecia Areata

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جوٌد حامد احمد
Effects Of Pentoxifylline On Biochemical Profile And 

Oxidative Stress In Alloxan Induced Diabetes In Rats
2005بؽدادماجستٌر

محمد مجٌد حٌدر

Evaluation Of The Effect Of Topically Applied Silybinin 

Hemisuccinate And Other Drugs On The Intraocular 

Pressure In Normotensive Rabbits

2005بؽدادماجستٌر

 صادق الكرٌم عبد اباذر

القٌسً

Floating Drug Delivery Systems Using Metronidazole As A 

Model Drug
2005بؽدادماجستٌر

الدجٌلً حكمت سٌؾ
Formulation Of Diltiazem Hydrochloride As A Bilayer 

Mucoadhesive Sustained Release Tablet
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرFormulation Of Naproxen As A Suspension Dosage Formسلٌمان طالل هالة

سلٌمان اجاوٌد امال
Hepatoprotective Effect Of Melatonin Against 

Chlorpromazine - Induced Cholestasis In Rats
2005بؽدادماجستٌر
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المٌاحً حسٌن محمد

In - Vitro Bioequivalency Tests As A Surrogate For In - Vivo 

Method And The Development Of New HPLC Assay 

Procedures

2005بؽدادماجستٌر

عبود نجم احمد
Microencapsulation Of Naproxen By Complex 

Coacervation And Aqueous Dispersion Methods
2005بؽدادماجستٌر

عبد جبار عمار

Modulatory Effect Of Sildenafil On Analgesic And 

Ulcerogenic Activity Of Non - Steroidal Anti - 

Inflammatory Drugs (Piroxicam And Meloxicam) In 

Experimental Animals

2005بؽدادماجستٌر

الجمٌلً علً عزٌز علً

Sex Hormones Levels, Renal And Liver Function Tests 

After Lead Exposure For Female Workers In Batteries 

Manufacturing Plants

2005بؽدادماجستٌر

الطائً سعدي مثنى
Synthesis Of New Opioid Peptide Analogues With 

Expected Biological Activity
2005بؽدادماجستٌر

سعٌد موفق علً

The Hepatoprotective Activity Of Fenugreek Seeds' 

Extract Against Carbon Tetrchloiride - Induced Liver 

Toxicity In Rats

2005بؽدادماجستٌر

سلمان محمد حٌاة
Comparative Effects Of Fluvastatin With Ascorbic Acid For 

The Management Of Hyperlipidemia
2006بؽدادماجستٌر

علً ؼرٌب حما رباض
Effect Of β - Cyclodextrin On Dissolution And Mouse Skin 

Diffusion Of Meloxicam From The Prepared Gel
2006بؽدادماجستٌر

نٌكوال لوٌس امٌل
Phytochemical And Biological Study Of Some Flavonoids 

Present In The Fruit Peels Of Some Citrus Species
2006بؽدادماجستٌر

اوهان ادؼر ارى
Phytochemical Investigation Of Steroidal Sapogenin Of 

Tamus Communis Wildly Grown In Iraq
2006بؽدادماجستٌر

حسن خلٌل جبران

Possible Cardio - Protection Induced By Antioxidants 

(Allopurinol, Vitamin E And Vitamin C) In Patients With 

Supraventricular And Ventricular Arrhythmias Treated By 

Antiarrhythmic Drugs

2006بؽدادماجستٌر

قاسم الحسٌن عبد علً
The Immune Response Provoked By Type 1 And 2 Diabetic 

Foot Patients
2006بؽدادماجستٌر

القادر عبد محمد فراس
Computer Simulated Dose Reduction With The Same 

Quality Of CT Images For Patients Of Various Sizes

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 الحسٌن عبد عمار

الربٌعً

Comparative Quantitative Analysis For Ibuprofen 

Suspensions Of Different Pharmaceutical Companies
2007بؽدادعالً دبلوم

سعٌد هٌوة
In Vitro Scolicidal Activity Of Tinidazole: 

Pharmacodynamic And Pharmacokinetic Studies

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 سلوم ؼازي مصطفى

العباسً

Prophylactic And Therapeutic Effects Of Different Doses 

Of Melatonin In Lead - Induced Toxicity In Rats

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الشاطر اسماعٌل احمد
Synthesis Of New Polymeric Anticancer Conjugates As 

Possible Prodrugs

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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الربٌعً الرضا عبد الئقة

Synthesis, Characterization And Evaluation Of 

Carbamazepine And Valproic Acid Polymeric Adducts As 

Controlled Release Prodrugs

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 رسول امجد زٌنب

االسدي

Comparative Study Between Candesartan, Valsartan 

Alone And With Antioxidant Vitamins (E Or C) ; In Respect 

To Oxidative Stress, Lipid Profile And Uric Acid Levels In 

Treatment Of Patients With Essential Hypertension

2007بؽدادماجستٌر

 عبد الستار عبد ندٌم

الرزاق

Design And Synthesis Of New Non - Steroidal Anti - 

Inflammatory Agents With Expected Selectivity Toward 

Cyclooxygenase - 2 Inhibition

2007بؽدادماجستٌر

جمعة محمود قاسم

Dose - Dependent Anti - Inflammatory Effects Of Silymarin 

In Experimental Animal Models Of Acute, Sub - Acute And 

Chronic Inflammation

2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرEffects Of Anabolic Androgenic Steroids On Athletesطاهر ماهر المهند

 هللا عبد نجم نور

الوسواسً

Preparation Of In - Situ Gelling Liquid Suppositories For 

Naproxen
2007بؽدادماجستٌر

حسٌن هاشم احمد

Some Variables Affecting The Formulation Of 

Pentoxifylline (PTX) As A Sustained Release Tablet Dosage 

Form

2007بؽدادماجستٌر

مطلك حطاب شهاب
Study Of The Hepatoprotective Effect Of Ammi Majus 

Seeds' Extract In CCl4 - Induced Liver Toxicity In Rats
2007بؽدادماجستٌر

 عبد اسماعٌل جمٌل

الزهرة

Study Of The Hepatoprotective Effect Of Pentoxifylline In 

CCl4 - Induced Liver Toxicity In Rats
2007بؽدادماجستٌر
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حمد احسان عصام

 التبػ نبات الوراق والباردة الحارة المائٌة المستخلصات تاثٌر دراسة

Nicotiana Tabacum دم مصل فً استرٌز الكولٌن انزٌم فعالٌة على 

االنسان

2001المستنصرٌةماجستٌر

 مصطفى مهدي صالح

الخفاجً

A Study Of C - Band And Satellite Chromosomal 

Association In Azoospermia And Oligospermia

 دكتوراه

فلسفة
2001بابل

للنسج الحالة باالمٌبا المصابٌن للمرضى وبائٌة مناعٌة دراسةحسٌن بدٌوي الوهاب عبد
 دكتوراه

فلسفة
2002المستنصرٌة

علً عبود صبا
A Study On Some Aerobic Bacteria Associated With Otitis 

Media In Children
2002المستنصرٌةماجستٌر

بٌركو ٌونان ابتسام
The Relationship Between The Infection With Pulmonary 

Tuberculosis And Isolation Of Streptococcus Pneumoniae
2002المستنصرٌةماجستٌر

 شوكت سهٌل دعاء

الدلٌمً

 مسببات بعض لتثبٌط (نواتجها او) المجهرٌة االحٌاء بعض استخدام

الفطرٌة الجلدٌة االمراض
2002المستنصرٌةماجستٌر

 وفٌق الجلٌل عبد شذى

الراوي

 االوكسٌتوسٌن هرمون لحقن المرافقة والهرمونٌة التركٌبٌة التؽٌرات

البالؽة ؼٌر الفئران فً االنثوي التناسلً الجهاز فً
2002المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن مرزا سعد

االعرجً
النساء فً الرحم عنق سرطان لحاالت وراثٌة دراسات

 دكتوراه

فلسفة
2002بابل

الزبٌدي هادي زٌنب
 على وتاثٌرها Ancylostoma Duodenale الشصٌة بالدودة االصابة

بابل محافظة فً مشٌمش قرٌة فً الدم صورة
2002بابلماجستٌر

جبر محمد اٌاد
 الهائمات على الصناعٌة المٌاه لتصرٌؾ المحتملة البٌئٌة التاثٌرات

النباتٌة
2002بابلماجستٌر

 حسٌن ابراهٌم بتول

الحسٌنً
2002بابلماجستٌرالبشرٌة النطؾ تنشٌط فً المواد بعض تاثٌر دراسة

 عون عبد علً عبد بلقٌس

الطرفً
2002بابلماجستٌراالذن اللتهاب المسببة والفطرٌات البكترٌا بعض وتشخٌص عزل

 محسن مهدي صالح

الجنابً

 افراط استحداث فً للقند الموجهة للهرمونات الفسٌولوجً التاثٌر

الفئران فً الجسم خارج واخصابها البوٌضات وانضاج االباضة
2002بؽدادماجستٌر

 هللا عبد ثامر فرح

السماوي

 باستخدام االطفال فً الرئة لذات البكتٌرٌة المسببات عن التحري

ومصلٌة مزرعٌة طرق
2002بؽدادماجستٌر

 الواحد عبد ضٌاء خالد

الجاجانً
2002بؽدادماجستٌرالبصرة لمحافظة النباتٌة االؼذٌة فً المنضب الٌورانٌوم عن التحري

 الوهاب عبد سعد احمد

الضامن

 Melia Azedarach السبحبح نبات ثمار لمستخلصات الحقلٌة الكفاءة

L .ًالنخٌل دوباس حشرة بقاء ف Ommatissus Binotatus Lybicus 

Deberg. (Homoptera:Tropiduchidae)

2002بؽدادماجستٌر

البٌاتً كنعان اٌناس
 ثالثة باستخدام Daphnia Magna Straus الماء برؼوث انتاجٌة

كؽذاء الخضر الطحالب من انواع
2002بؽدادماجستٌر

الرماحً داود حمٌد نهاد
: البٌض الجرذ ذكور فً الدرقٌة الؽدة فعالٌة على الحلبة بذور تاثٌر

ونسجٌة هورمونٌة سة درا
2002بؽدادماجستٌر

محمد صالح الوهاب عبد
 الذبابة فً حشرٌة، مبٌدات ثالثة فعالٌة فً الخزن ظروؾ تاثٌر

Musca Domestica L المنزلٌة
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالهدبٌات بوساطة الصحً الصرؾ مٌاه فً البكترٌا اعداد خفضخلؾ فالح ٌعرب
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السعدي فاضل ٌونس حلى
 من المستخلص الشحمً السكرٌد لمتعدد المرضٌة التاثٌرات دراسة

محلٌة سرٌرٌة عٌنات من المعزولة Aeromonas Hydrophila بكترٌا
2002بؽدادماجستٌر

 علً حسن طالب

الموسوي

 باٌولوجٌة كمرشحات االبتدائٌات اجناس بعض استخدام امكانٌة دراسة

دجلة نهر مٌاه فً (Salmonella - Shigella E.Coli) لبكترٌا
2002بؽدادماجستٌر

العبٌدي علوان حسن لمى
 الحٌوانٌة الؽذائٌة المنتجات عبر المنضب الٌورانٌوم انتقال دراسة

له المتعرضة الكائنات فً والجزٌئٌة الحٌوٌة العوامل بعض فً وتاثٌره
2002بؽدادماجستٌر

الطائً ابراهٌم خلٌل رواء
 Aeromonas Hydrophila لبكترٌا الضراوة عوامل بعض دراسة

مرضٌة حاالت من المعزولة
2002بؽدادماجستٌر

 احمد تحرٌر كرامة

الطائً

 الممرضة للبكترٌا الضراوة عوامل لبعض وجزٌئٌة تصنٌفٌة دراسة

Proteus
2002بؽدادماجستٌر

 على حمٌد جمعة وداد

المشهدانً

 Cutaneous Leishmaniasis الجلدٌة اللشمانٌة داء واقع دراسة

بؽداد محافظة فً وناقالته
2002بؽدادماجستٌر

الشٌخ احمد نوري ماهرة
 داء على المزروع البنكرٌاس لنسٌج وكٌمٌانسجٌة نسٌجٌة دراسة

الذهبٌة الهامستر حٌوانات فً المحدث السكر

 دكتوراه

فلسفة
2003المستنصرٌة

2003المستنصرٌةماجستٌرالمنزلٌة الفضالت مٌاه معالجة فً الطحالب استخدامالربٌعً حسٌن ؼٌداء

عوٌد خالد دواج محمد
 مدٌنة فً االحمراري الذاب داء مرضى فً المناعٌة الجوانب بعض

الموصل
2003الموصلماجستٌر

الٌاس خدر خلؾ نوزت
 نوعٌة على الموصل لمدٌنة والصناعٌة المدنٌة المطروحات مٌاه تاثٌر

دجلة نهر مٌاه
2003الموصلماجستٌر

هللا عبد الدٌن حسام بلند
 Actinobacillus لجرثومة ماٌكروباٌولوجٌة دراسة

Actinomycetecomitans السن حول ما التهابات من المعزولة
2003الموصلماجستٌر

صابر حازم تؽرٌد

 فً الكهرومؽناطٌسٌة، االشعة بعض وتاثٌر مقارنة، مجهرٌة دراسة

 السنك العظمٌة االسماك من نوعٌن فً العٌن لشبكٌة النسٌجً التركٌب

Chalcalburnus Mossulensis : انكورة ولخ Noemacheilus 

Angora

2003الموصلماجستٌر

حسن مٌرزا امل
Diabetes Mellitushumoral Immune Response In: Chronic 

Viral Hepatitis, Brucellosis, And Diabetes Mellitus

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

 هندي الزهراء عبد وسام

الطاهر

 علٌه والسٌطرة 7201 الزٌت لمستحلب الهوائً البكتٌري التردي

المضادات بعض باستعمال

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

كاظم عباس رائد
 مزرعة فً االسماك انواع بعض على القشرٌة الطفٌلٌات عن التحري

بابل محافظة فً المجمع المحاوٌل ومبزل الفرات اسماك
2003بابلماجستٌر

 كاظم احمد سماح

الجبوري

 الكٌمٌاوٌة والمواد االدوٌة ببعض المحدث التجرٌبً المناعً التحوٌر

االرانب فً
2003بابلماجستٌر

الكواز جواد مهدي جنان
 سمكة فً الهضمً لالنبوب الجنٌنً والتكوٌن النسجً التركٌب

Gambusia Affinis (Baird & Girard) البعوض
2003بابلماجستٌر

 محٌمٌد جاسم شٌماء

السلطانً

 المعوٌة الحمى خمج مع المشتركة الجدار فاقدة جراثٌم باٌولوجٌة

االنسان فً المتخفً
2003بابلماجستٌر
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 صالح جواد محمد

الحٌدري

 العامة الفرات لشركة الصناعً الصرؾ لمٌاه البٌئٌة التاثٌرات بعض

الهندٌة سدة-  الكٌمٌائٌة للصناعات
2003بابلماجستٌر

 عباس فاضل طالب

الزٌادي

 وعالقته الحٌوٌة االكسدة مضادات فً F2a (PG F2a) الموثٌن تاثٌر

البٌض الفئران فً الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات بمختلؾ
2003بابلماجستٌر

رحٌم احمد شٌماء

 وهرمون الٌاس سن فً البشري القند محرض هرمون حقن تاثٌر

 البالؽة البٌض الفئران ذاور خصوبة فً المشٌمً القند محرض

الكٌموحٌاتٌة الدم معاٌٌر وبعض

2003بابلماجستٌر

 محمد اللطٌؾ عبد سنان

الماشطة

 بعض بذور للكتٌنات والمناعٌة الفٌزٌاوٌة الصفات بعض دراسة

النباتات
2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌرالطحالب نمو فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر دراسةالزرفً لفته كاظم صادق

 مهدي الستار عبد اسٌل

الشمري
2003بابلماجستٌرالعراق فً Tragopogon L. (Copositae) للجنس تصنٌفٌة دراسة

 بعٌوي عباس بشرى

الزبٌدي

 لعائلة التابعة العراقٌة االجناس بعض فً الفم الجزاء مقارنة دراسة

Anthophoridae - Hymenoptera االزهار نحل
2003بابلماجستٌر

علً احمد نبٌل
Cytogenetic And Bacteriological Study On Lung Cancer 

Patients

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

انور ؼازي اٌاد

Effect Of Nitrogen Laser On Phagocytosis, Viability And 

Antibiotics Sensitivity Of Staphylococcus Aureus Isolated 

From Burns

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 عبد احمد الرحٌم عبد

الرحٌم

Genetic, Immunohistochemical And Physiological Studies 

On Patients With Breast Cancer

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 خلؾ هادي صالح

الزهٌري

 Saccharomyces للخمٌرة محلٌة عزالت من الترٌهالوز سكر انتاج

Cerevisiae واالنزٌمات الحٌة الخالٌا بعض حفظ فً واستخدامه

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

الصفار الكرٌم عبد منتهى
 بكترٌا من (Lipase) للدهون المحلل االنزٌم وتوصٌؾ وتنقٌة انتاج

Serratia Odorifera محلٌا المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

مجٌد حسٌن ؼانم

 المرضى من Clostridium Difficile جرثومة وتشخٌص عزل

 انتاجها قابلٌة عن والتحري القولون والتهاب باالسهال المصابٌن

والخلوٌة المعوٌة للذٌفانات

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

اجاوٌد نجٌب اسٌل
 Simocephalus (Schodler1858) القشري الحٌوان استخدام

Vetulus الثقٌلة العناصر بعض فً المٌاه لتلوث حٌوٌا دلٌال
2003بؽدادماجستٌر

الحمٌد عبد سالم ضحى
 الجلدي الفطر نمو فً الواطئة القدرة ذو نٌون-  الهلٌوم لٌزر تاثٌر

trichophyton Mentagrophytes
2003بؽدادماجستٌر

االعرجً محسن عالء

 Fusarium Solani (Mart.) الفطر لعزالت الوراثٌة البصمة تحدٌد

Sacc .الباذنجان فً السٌقان وقواعد الجذور تعفن لمرض المسبب 

 الدنا لسلسلة االشكال المتعدد العشوائً التضاعؾ مؤشرات باستخدام

(RAPD)

2003بؽدادماجستٌر

الحالق ٌوسؾ محمد عبٌر
 طرٌقة باستخدام الحنطة من وراثٌة لتراكٌب الملوحة تحمل تقوٌم

االعمدة
2003بؽدادماجستٌر

جاسم ٌوسؾ سوزان

 باالسهاالت المصابٌن االشخاص مصول بٌن التصالبً التفاعل دراسة

 Campylobacter" لبكترٌا الشحمً السكرٌد وعدٌد الجرثومٌه

Jejuni"

2003بؽدادماجستٌر
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القٌسً چٌاد احمد اشراق
 والمسببات بالكالمٌدٌا واالصابة الذكري العقم بٌن العالقة دراسة

االخرى الجرثومٌة
2003بؽدادماجستٌر

 اللطٌؾ عبد فائق رشا

الحدٌثً

 اورام فً مستلماته على الدرقٌة للؽدة المحفز الهرمون الٌة دراسة

والخبٌثة الحمٌدة الدرقٌة الؽدة
2003بؽدادماجستٌر

الجمٌلً عبٌد خلٌل كامل
 والنفٌدبٌن الساٌكلوسبورٌن لعقاري المناعٌة التاثٌرات بعض دراسة

االرانب فً
2003بؽدادماجستٌر

 فاضل كرٌم ساهرة

الونداوي

 البولٌة بالبلهارزٌا المخمجٌن للمرضى المناعٌة الجوانب بعض دراسة

بالبرازاٌكوانتٌل العالج وبعد قبل المزمنة
2003بؽدادماجستٌر

 اسماعٌل خلٌل مً

الحدٌثً

 االذن بالتهاب المصابٌن للمرضى المناعٌة الجوانب بعض دراسة

والمزمن الحاد الوسطى
2003بؽدادماجستٌر

 خلؾ الرحمن عبد لؤي

الزبٌدي
2003بؽدادماجستٌرالدم معاٌٌر بعض فً المنضب بالٌورانٌوم التلوث تاثٌر دراسة

 الحسٌن عبد هانً هناء

الصفار

: muscidae (Insecta المنزلٌة الذبابة لعائلة تصنٌفٌة دراسة

Diptera) ًالعراق وسط ف
2003بؽدادماجستٌر

 مشرؾ حسٌن محمد

الشمري
2003بؽدادماجستٌربؽداد فً السرطان لمرضى المصاحبة الفطرٌات انواع فً دراسة

 عبٌد محمد رواء

الحرٌشاوي

 الجراثٌم بعض نمو فً والحناء العفص نباتً مستخلصات تاثٌر

الجراحٌة العملٌات بعض جروح من المعزولة
2004البصرةماجستٌر

السالمً علً محمد عباد

Morphological And Biological Studies On The Larval 

Stages And Adult Of Echinococcus Granulosus (Batsch, 

1786)

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 لعٌبً محمد نوري

السودانً
Thyroid Hormones Inhibitors And Spermatogenesis

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

العبٌدي محمد كاظم هاشم
 فً الحً الجسم خارج الملوحة لتحمل الوراثٌة التؽاٌرات استحداث

.Glycine Max L الصوٌا فول محصول

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عوض محمد سعٌد

اسماعٌل

 من المعزولة المتقلبات بكترٌا من الٌورٌز انزٌم وتوصٌؾ استخالص

الٌمن فً البولٌة المجاري خمج مرضى

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

المفتً زكً فاروق هدى

 الشجٌرٌة-  الحوٌصلٌة الماٌكوراٌزا لفطري المتداخل التاثٌر

(Glomus Mosseae و.gigaspora Spp) فً الرٌزوبٌا وبكترٌا 

 النامٌة (.Vicia Faba L) والباقالء (.Vigna Radiata L)الماش نباتات

الفسفور من مختلفة مستوٌات تحت

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 نجٌب قاسم ملٌكة

البرواري

 ذوات النساء لدى المرضٌة والنسجٌة المناعٌة التؽٌرات بعض

العفوي االجهاض

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

الدلٌمً عجة علً حمزٌة
 عوامل بعض فً الالكتٌك حامض بكترٌا عزالت رواشح تاثٌر

Cryptococcus Neoformans خمٌرة امراضٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 سلٌم الدٌن صالح ساجد

السعٌدي

 Lycopersicon Esculentum Mill الطماطة نبات فً المقاومة تحفٌز

 Tomato Mosaic Virus الطماطة موزائٌك بفاٌروس االصابة ضد

نباتٌة مستخلصات طرٌق عن

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 صالح داود نعمان

المشهدانً

 بالتهاب المصابٌن المرضى عند المناعٌة االوجه بعض دراسة

االحمراري الذاب وداء الرثٌانً المفاصل

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

محمد علً نجاح

 المصابٌن المرضى لدى واالنسجة الدم مصل معاٌٌر بعض دراسة

 بوجود المرتبطة Helicobacter Pylori المعدة وسرطان بالتهاب

بكترٌا

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة
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 حلٌم محمود ازهار

الجنابً

 لمرضى اللمفاوٌة الخالٌا فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر دراسة

المزمن النخاعٌنً الدم ابٌضاض

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

الرهوي حسن محمد حسن
 مستخلص وتاثٌر (DNA). ا.ن.د فً االكسدة مواد بعض تاثٌر دراسة

(Salvia Officinalis) المرمٌة نبات
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

محمود عصام عالٌة
 الكبٌبات التهاب لمرضى وراثٌة ومناعٌة حٌاتٌة كٌمٌاوٌة دراسة

الكلوٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

حامد لعٌبً سعد

 ودراسة بالعقم للمصابٌن المنوي السائل فً البكترٌا انواع بعض دور

 المضادة المواد من لعدد واستجابتها النطؾ معاٌٌر على تاثٌرها

للجراثٌم

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

المحنة نعمة محسن علً
 الفٌرو لسم المنتجة القولون اٌشٌرٌشٌا بكترٌا وصفات انتشار مدى

والنجؾ بؽداد فً باالسهال المصابٌن المرضى من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 صادق الحسٌن عبد علً

الجنابً

 الجلدٌة الفطرٌات عن المتسببة الجلدٌة االمراض معالجة

Dermatophytes البٌورٌن مركبات بعض على حاوٌة بمراهم

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 الرحمن عبد الحكٌم عبد

كرٌم

 لطفٌلً االولٌة الرؤٌسات حٌوٌة فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر

 لمرض المسبب Echinococcus Granulosus الحبٌبٌة المشوكات

المائٌة االكٌاس

2004المستنصرٌةماجستٌر

 ابراهٌم حكٌم كوثر

الباجالنً

 على saccharomyces Cerevisiae خمٌرة من محلٌة عزالت تاثٌر

الذهبٌة العنقودٌات بكترٌا امراضٌة عوامل بعض
2004المستنصرٌةماجستٌر

سلطان حاتم احمد اسماء
 المرضٌة البكترٌا نمو الجوزعلى نبات وثمار قلؾ مستخلصات تاثٌر

االختبار حٌوانات وعلى مختبرٌا الجلدٌة لاللتهابات المسببة والفطرٌات
2004المستنصرٌةماجستٌر

 خلخال ناظم انتصار

الشٌبانً

 Pseudomonads لمجموعة التابعة لالنواع بكترٌولوجٌة دراسة

علٌها العوامل بعض وتاثٌر بؽداد فً المستشفٌات من المعزولة
2004المستنصرٌةماجستٌر

 هللا عبد نجم شهرزاد

الشوٌلً

 انواع بعض على والمعقمات المطهرات بعض تاثٌر دراسة

االسهال حاالت من المعزولة والشكٌال السالمونٌال
2004المستنصرٌةماجستٌر

الخفاجً قاسم علً سهام

 وحصى الكلوي الفشل مرضى وادرار دم لمصل كٌموحٌاتٌة دراسة

 الكلى حصى تفتٌت فً النباتٌة المستخلصات بعض وفعالٌة الكلى

الحً الجسم خارج

2004المستنصرٌةماجستٌر

 حسن محمود شذى

الفٌصلً

 الحرمل بذور مستخلص تاثٌر حول ومستدقة نسجٌة دراسة

.Peganum Harmala L ًالممرض بالفطر االصابة عالج ف 

Trichophyton Tonsurans ًاالرانب ف

2004المستنصرٌةماجستٌر

 محمد جاسم ضفاؾ

الحسٌنً

 القولون سرطان لمرضى المرافقة المرضٌة البكتٌرٌا وتشخٌص عزل

والكلى
2004المستنصرٌةماجستٌر

 الرحٌم عبد الدٌن ضٌاء

الزبٌدي حسٌن

 لمضاد المنتجة Paenibacillus Polymyxa بكترٌا وتشخٌص عزل

المضاد النتاج المثلى الظروؾ وتثبٌت العراقٌة التربة من البولٌمكسٌن
2004المستنصرٌةماجستٌر

اؼا سٌؾ الؽنً عبد نجٌب
 لمناطق المحلً الطري االبٌض للجبن الماٌكروبً المحتوى مقارنة

بؽداد مدٌنة فً مختلفة
2004المستنصرٌةماجستٌر

الحمدانً المنعم عبد دعاء
 من المعزولة Nocardia جرثومة على وامراضٌة فسلجٌة دراسة

السفلً التنفسً الجهاز اخماج

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل
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الرسام داؤد ذنون زٌاد
 وعالقتها Alcaligenes Spp. عن المتسببة البولٌة المجاري اصابات

السكر داء مرضى لدى المناعً بالتثبٌط
2004الموصلماجستٌر

ذنون صدٌق ذكرى

 جرثومة نمو فً النباتٌة المستخلصات لبعض الباٌولوجً التاثٌر

 Enteropathogenic لالمعاء الممرضة القولونٌة االٌشرٌكٌة

Escherichia Coli(EPEC) االطفال لدى االسهال حاالت من المعزولة 

الرضع

2004الموصلماجستٌر

 حسٌن الجبار عبد محمود

الطوبجً محمد

 االجهاض حاالت فً القلبٌة الدهون بمتالزمة االصابة عن التحري

التلقائٌة
2004الموصلماجستٌر

 ابراهٌم احمد مٌادة

الطائً مصطفى

 Listeria لجرثومة واالمراضٌة الفسلجٌة الجوانب بعض

Monocytogenes مدٌنة فً مختلفة سرٌرٌة حاالت من المعزولة 

الموصل

2004الموصلماجستٌر

الشعار فتحً طارق زبٌدة
 المعزولة Streptococcus Agalactiae لجرثومة تشخٌصٌة دراسة

الموصل مدٌنة فً النساء من
2004الموصلماجستٌر

السعدي كاظم عبد محمد
An Evaluation Study Of Cellular Immunological Functions 

In Anergic Tuberculous Patients

 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

الموسوي نعمه كاظم علً
Toxic Effects Of Aluminum And Chromium On Sprague - 

Dawley Albino Rats (Rattus Rattus)

 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

نسجٌة-  وظٌفٌة دراسة:  السنام وحٌدة االبل فً المائً االتزانحسن علٌوي الصمد عبد
 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

الٌاسٌن نعٌم كاظم احالم
 الصحً الصرؾ مٌاه عالقة مدى لتقٌٌم وراثٌة-  بكتٌرٌولوجٌة دراسة

الحٌوٌة للمضادات المقاومة المتعددة البكتٌرٌا بانتشار للمستشفٌات

 دكتوراه

فلسفة
2004بابل

 طارش حنظل عقٌل

الجبوري
2004بابلماجستٌرالزجاج فً المعمرة المنً لعٌنات النطؾ تنشٌط فً االندروجٌنات تاثٌر

العامري علً محمد قاسم
 ذكور فً الفسلجٌة الدم ومعاٌٌر النطؾ نشاة عملٌة على الفٌاكرا تاثٌر

البٌض الفئران
2004بابلماجستٌر

الطائً عمران محمد اسٌل

 (.Avena Fatua L) فً الٌواالبتوس لنبات المائٌة المستخلصات تاثٌر

 (.Lollium Temulentum L) والكلؽان البري الشوفان مكافحة

(.Silybum Marianum L) والروٌطة

2004بابلماجستٌر

2004بابلماجستٌرالكٌموحٌوٌة الدم معاٌٌر بعض فً الحمل موانع بعض تاثٌراسماعٌل خٌري عفاؾ

الشٌخ شرٌؾ محمد ورقاء
 نبات وحاصل نمو فً الكجرات بمستخلص والرش الرٌات عدد تاثٌر

(Vigna Radiata L. Wilczek) الماش
2004بابلماجستٌر

عزٌز وهاب حوراء
 حاوٌات فً الحٌوٌة الرقٌقة لالؼشٌة والمكونة الملوثة البكترٌا دراسة

الحلٌب
2004بابلماجستٌر

ناجً ساٌب اثٌر
 المرافقة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الصفات وبعض البكتٌري التلوث دراسة

بابل محافظة فً الصخر جرؾ ناحٌة اسالة محطة فً له
2004بابلماجستٌر

 تاج هادي سمٌر سوسن

الدٌن

 لؽرض معالجتها وكٌفٌة الحلة نهر مٌاه فً العسرة دراسة

النسٌجٌة للصناعات العامة الشركة فً الصناعٌة االستعماالت
2004بابلماجستٌر

 هادي عادل مٌساء

الجبوري

 الحلبة وبذور F2α الموثٌن لتاثٌر النافذ االلكترونً بالمجهر دراسة

Trigonella Faenum - Graecum L .ًللبنكرٌاس الخلوٌة الفعالٌة ف 

البٌض الفئران ذكور فً

2004بابلماجستٌر
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 علوان عودة هللا عبد

الدلٌمً

 مستوى فً لالكسدة المضادة والعوامل الضئٌلة العناصر تاثٌر دراسة

 خالل تحدث التً االكسدة فرضٌة خالل من الخلٌك حامض اندول

.Phaseolus Aureus Roxb الماش عقل فً التعمٌر ظاهرة

2004بابلماجستٌر

 محمد الحسٌن عبد بان

الخفاجً
2004بابلماجستٌرالعراق فً Crepis L. (Compositae)للجنس تصنٌفٌة دراسة

الطوٌل جبار صالح رنا
 ومساجد مدارس بعض وتربة ارضٌات لؽبار المرافقة الفطرٌات مسح

الدٌوانٌة مدٌنة وفنادق
2004بابلماجستٌر

 محمد الستار عبد مروج

العبٌدي

 جراثٌم من المستخلص االول النمط لخمل الجزئٌة التنقٌة

Escherichia Coli االصابة فً ودوره

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 علً سالم الحلٌم عبد

التمٌمً

 Pentostam بنتوستام لعقار والمناعٌة الفسلجٌة التاثٌرات بعض

(Sodium Stibogluconate) ًالبٌض الجرذ ذكور ف (Rattus 

Norvegicus)

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ال محمد عباس ساهرة

دوش

 الذرة وحرائر الٌوكالبتوس الوراق المائٌة المستخلصات تاثٌر

Cladophora Glomerata الطحلب نمو على السٌطرة فً الصفراء

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الرزاق عبد حافظ حنان

 المختلفة النباتٌة االجزاء استجابة على النمو منظمات بعض تاثٌر

 عند (.Lycopersicon Esculentum Mill) الطماطة هجن بلعض

النسٌجٌة الزراعة طرٌق عن اكثارها

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 الباقً عبد جمٌل نعمت

الجودي

 Oryza) الرز الصناؾ الوراثٌة العالقة وتحلٌل الدنا بصمة تحدٌد

Sativa L.) مؤشرات باستخدام العراق فً والمحسنة المحلٌة 

(RAPD) الدنا لسلسلة االشكال متعدد العشوائً التضاعؾ

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

القٌسً فاضل ؼازي وفاء
 مع السٌاحٌة االعراس جزٌرة حال وواقع البٌئٌة العوامل بعض دراسة

فٌها نباتٌة وحدٌقة متنزه تصمٌم

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 رٌشة ابو عبد رسمٌة

الموسوي

 للهٌموال وانتاجٌتها Plesiomonas Shigelloides بكترٌا عن دراسة

بٌتا ٌسٌن

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ٌاسٌن نزار علً

 الكارب اسماك معالجة فً الخام النباتٌة المستخلصات بعض استخدام

 Lernaea الكالبٌة بالدودة المصابة Cyprinus Carpio االعتٌادي

Cyprinacea

2004بؽدادماجستٌر

 خضٌر رٌاض صبا

الطائً

 المظهرٌة الصفات بعض فً الكالسٌوم لكبرٌتات االٌونً التاثٌر

المائٌة الزراعة تقنٌة باستخدام الحنطة من لصنفً والفسلجٌة
2004بؽدادماجستٌر

الشامً حسٌن فرح
 الفئران ذكور فً دٌازٌنون الحشري للمبٌد والمناعٌة السمٌة التاثٌرات

البٌض
2004بؽدادماجستٌر

 محمد الحمٌد عبد نورا

اوجً

 Glycyrrhiza السوس عرق عن الناتجة والنسجٌة الفسلجٌة التاثٌرات

Glabra L .ًالبٌض الفئران مباٌض ف
2004بؽدادماجستٌر

 وادي ضبع خزعل

الجبوري
2004بؽدادماجستٌرمقارنة تصنٌفٌة دراسة:  العراق فً. Alcea L الجنس

العبٌدي حسٌن علً امل
 فً المعالجة وحدة مخلفات لمٌاه الحٌوي التحلل فً المؤثرة العوامل

بؽداد-  الدورة مصفى
2004بؽدادماجستٌر

 رجب محمود جٌهان

العانً

 الخفاش لمقلة والمستدق النسجً والتركٌب الشكلٌائً الوصؾ

Pipstrellus Kuhli
2004بؽدادماجستٌر

 فرنسٌس خمو سلمى

الشٌخ

 النساء فً Toxoplasma Gondii لطفٌلً المناعٌة التاثٌرات بعض

المجهضات
2004بؽدادماجستٌر

 مهدي صباح شٌماء

العبٌدي
2004بؽدادماجستٌرالخلوي االنقسام على الخام النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر
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 محمود الدٌن عز استبرق

القٌسً

. Zygophyllum Fabago L الدجاج خناق نبات مستخلصات تاثٌر

. Citrus Aurantium L النارنج نبات ثمار لقشور الطٌار والزٌت

المجهرٌة االحٌاء بعض وفعالٌة نمو فً الخضراء

2004بؽدادماجستٌر

العزاوي نصٌؾ نبٌل زٌنة
 الحٌاتٌة الجوانب بعض فً (NaCl) الصودٌوم كلورٌد ملح تاثٌر

Daphnia Pulex (Crustacea: Cladocera) للقشري
2004بؽدادماجستٌر

 زبار سهٌل نضال

البوسودة

 عزالت من Lipase الالٌبٌز انزٌم انتاج فً المؤثرة الظروؾ تحدٌد

Pseudomonas Sp للبكترٌا محلٌة
2004بؽدادماجستٌر

 هللا على كاظم سعد

الخالدي
2004بؽدادماجستٌرالحٌوانٌة العوالق على وتاثٌره بابل/  الهاشمٌة مبزل فً التلوث دراسة

 علً محمد اخالص

الشرٌفً

 النباتات بعض ومستخلصات كاما الشعة الحٌاتٌة الفعالٌة دراسة

 Rhyzoperth Dominica الصؽرى الحبوب ثاقبة لحشرة البقولٌة

(Fab.) (Coleoptera : Bostrichidae)

2004بؽدادماجستٌر

هللا دخل محمد احمد ارٌج
 االنؾ بالتهاب المصابٌن المرضى عند المناعٌة االوجه بعض دراسة

العراق فً االرجً
2004بؽدادماجستٌر

العزاوي محمد جاسم احمد
 للمصب الشمالً الجزء مبازل بعض فً النباتٌة العوالق بٌئة دراسة

العام
2004بؽدادماجستٌر

 خضٌر شراد الفتاح عبد

التمٌمً
2004بؽدادماجستٌربؽداد جنوبً ودٌالى دجلة نهري لمٌاه وبكتٌرٌة بٌئٌة دراسة

 حسٌن رحٌم ازهار

الفرطوسً

 بعض فً Optic Tectum البصري للسقؾ مقارنة نسجٌة دراسة

العراقٌة الفقرٌات
2004بؽدادماجستٌر

 مزعل نؽٌمش شٌماء

الحجامً

 المهبل من Candida Albicans البٌضاء المبٌضات وتشخٌص عزل

الفطرٌة للمضادات وحساسٌتها ضراوتها عوامل ودراسة
2004بؽدادماجستٌر

 حمٌد سعٌد اطٌاؾ

المعموري

 المتحسسات باستخدام المبٌضات ضد الواطئة القدرة لٌزر فعالٌة

In Vivo & In Vitro (الخالٌا وخارج داخل) الضوئٌة
2004بؽدادماجستٌر

 امٌن محمد قاسم محمد

النعٌمً

The Effect Of Fenugreek And Carbimazole In Gonad And 

Adrenal Gland In White Mice
2005المستنصرٌة؟

صالح محمد اسماء
Immunological Evaluation Of Coronary Heart Disease In 

Iraqi Patients
2005المستنصرٌةدكتوراه

الهاشمً كاظم امل
Serum PSA Levels In Female With Breast Neoplasm, 

Clinicopathological, Serum Tumor Marker Interpretation
2005المستنصرٌةدكتوراه

عباس عراك عباس
Association Of Rheumatoid Arthritis Parameters And 

Some Immunological Aspects With Hepatitis C Virus

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

مسلم نصٌؾ ساهرة

Biochemical And Genetic Studies On Hemolysin Produced 

By Aeromonas Hydrophila Isolated From Diarrheal 

Patients And From Surface Water

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

مجٌد محمود حمٌد
Effects Of Some Environmental Conditions On The Extra - 

Cellular Antioxidant Systems In Iraqi Subjects

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 سلمان الستار عبد جٌهان

الدلٌمً

 والمصادر االنسان من المعزولة الالكتٌك حامض بكترٌا استخدام

لالسهال المسببة البكترٌا بعض نمو تثبٌط فً الؽذائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حتٌت عباس واثق

الدراؼً
الحٌوي الماء تلوث من الحد فً المؽناطٌسً المجال تقانة استخدام

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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الدلٌمً عبود حامد نصر

 والفطر (Glomus Mosseae) الماٌكوراٌزا فطرٌات استخدام

 ماء فً التلوث ازالة فً (Trichoderma Harzianum) التراٌكودٌرما

العام المصب

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

السعدي زٌدان كامل حٌدر
 الكظرٌة القشرة هرمونات لبعض والكٌموحٌوٌة الفسٌولوجٌة التؽٌرات

االنسولٌن على المعتمد ؼٌر السكري داء مرضى فً والنخامٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسن فالح طالب

الحمٌداوي

 اللتهاب المسببة القولون شٌرٌكٌا ا لبكترٌا الهٌموالٌسٌنً النشاط

الحٌاة امضادات ومقاومتها البولٌة المجاري

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 فائق الوهاب عبد وسن

السعٌدي

 دراسة:الجرذان الناث اللبنٌة الؽدد على الحلٌب مدررات بعض تاثٌر

مناعٌة نسجٌة كٌمٌائٌة كٌمٌانسجٌة، نسجٌة،

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الطائً شفٌق علً شذى
 لعقار التطفٌري الفعل فً النباتٌة االنواع بعض فالفونوٌدات تاثٌر

MTX افال وسم B1. 
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 الجبار عبد منقذ شٌماء

البكر

 Candida خمٌرة مستضدات لبعض المناعٌة الجوانب بعض دراسة

Albicans المهبلٌة االصابات من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 علوان حسٌن علً

العامري

 الكلوٌة لالصابات واالمراضٌة المناعٌة الجوانب بعض دراسة

 Streptococcus القٌحٌة المسبحٌة المكورات بكترٌا عن المتسببة

Pyogenes االطفال الجلد من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الكرخً جاسم احمد كفاح

 من المنتجة الضراوة عوامل لبعض وكٌموحٌوٌة بكترٌولوجٌة دراسة

 المصابٌن المرضى من محلٌا المعزولة Vibrio Cholerae بكترٌا

بالهٌضة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الخفاجً طراد كاظم جواد
 Enterococcus عزالت لبعض ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

Faecalis بابل محافظة فً وبٌئٌة سرٌرٌة مصادر من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الطائً رشٌد رحمن هادي

 Proteus Mirabilis لبكترٌا وجزٌئٌة كٌموحٌوٌة بكترٌولوجٌة، دراسة

 مدٌنة مستشفٌات بعض فً البولٌة المجاري التهابات من المعزولة

بؽداد

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الجشاعة سعٌد احمد فضل
 Saccharomyces خمٌرة من المنتجة المثبطة المواد تاثٌر دراسة

Boulardii ًالمعوٌة البكترٌا بعض ضراوة عوامل ف

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 موسى حسٌن امل

الخفاجً

 المتالقة الزائفة جراثٌم من المستخلصة المركبات من عدد تاثٌر دراسة

Pseudomonas Fluorescens ًالمسببات نموبعض تثبٌط ف 

المرضٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

العباسً خالد رشٌد صالح
 المصري الهالوك مصاحبة من مختلفة لنماذج مقارنة تشرٌحٌة دراسة

Orobanche Aegyptiaca Pers .له العائلة للنباتات

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 سٌؾ سالم هللا عبد احمد

الجندي

 بكترٌا من المستخلص TSST - 1 الذٌفان على مناعٌة دراسة

الجلدٌة االخماج من المعزولة الذهبٌة العنقودٌة المكورات

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

الجنابً محمد طاهر سبا
 Cryptosporidium بطفٌلً للخمج وامراضٌة مناعٌة دراسة

Parvum الخمج عملٌة على الباٌولوجٌة العوامل بعض وتاثٌر

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

عباس خضٌر شذى
 فً والمشٌمة السري للحبل طفٌلٌة ومناعٌة مرضٌة نسجٌة دراسة

Toxoplasmosis المقوسات بداء المخمجات النساء

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

المرجانً شذر فرج محمد

 Serratia Marcescens بكترٌا على وبكترٌولوجٌة وراثٌة دراسة

 صفات بعض نقل امكانٌة ودراسة سرٌرٌة مصادر من المعزولة

الٌها E.coli O157:H7 بكترٌا من الضراوة

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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الكاتب رحٌم سامً
 فً الدم معاٌٌر بعض على للتاكسد مانعة كمادة" C"فٌتامٌن دور

االنسان

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

محمود ناصر الهادي عبد
Isolation Of Aerobic And Anaerobic Bacteria In Patients 

With Osteomyelitis And Study Of The Virulence Factors
2005المستنصرٌةماجستٌر

سعٌد محمد منذر اصٌل
 Glycine Max (L.) الصوٌا فول نبات فً وراثٌة تؽاٌرات استحداث

Merr الصودٌوم ازاٌد باستخدام Sodium Azide (NaN3)
2005المستنصرٌةماجستٌر

حسن بنٌد هادي صبا
 االنسان على Verbascum Alepense السمرة لنبات السمٌة التاثٌرات

والنبات والحٌوان
2005المستنصرٌةماجستٌر

كاظم درٌول سناء
 بعض باستعمال العراق فً السوداء بالحمى االصابة عن التحري

المصلٌة االختبارات
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن جاسم مٌثاق

الجبوري

 والعالقة المتكرر لالسقاط المرافقة الدقٌقة االحٌاء بعض عن التحري

الدم فصائل مع
2005المستنصرٌةماجستٌر

 كمال الحمٌد عبد انوار

الخفاجً
2005المستنصرٌةماجستٌرالهضمٌة للقرحة المرافقة الدمٌة التؽاٌرات بعض

علً صالح عبٌر
 الهامستر لحٌوانات الكلٌة فً الحصان ذٌل ونبات الحلبة بذور تاثٌر

الزئبق كلورٌد المعاملةبثانً
2005المستنصرٌةماجستٌر

خضر محمد ئاراس
 المسببة الفطرٌات بعض نمو فً الالكتٌك حامض بكترٌا تاثٌر

النباتٌة لالمراض
2005المستنصرٌةماجستٌر

عزٌز اسماعٌل خالد
 من المعزولة البكترٌا انواع بعض على البروبولس مستخلص تاثٌر

القٌحٌة الجلد خمجات
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌروالمبٌضات البكترٌا انواع بعض نمو على العكبر مستخلص تاثٌرالفدعم متعب شاكر انفال

مطرود علً االء

 Eucalyptus Camaldulensis الٌوكالبتوس نبات مستخلصات تاثٌر

 لبعض المصاحبة البكترٌا بعض على Mentha Virdis النعناع ونبات

االطفال فً العلوي التنفسً الجهاز لتهابات ا

2005المستنصرٌةماجستٌر

رسن موجر حسن
 الوظٌفة على Zeylanicum Cinnamomum الدارسٌن نبات تاثٌر

الهامستر فً والكبد الدرقٌة للؽدة النسٌجً والتركٌب
2005المستنصرٌةماجستٌر

الحجاج علً محمد امنة
 المعتمد السكري مرضى لدى الحلزونٌة المعدة بواب جرثومة تردد

العالج على السٌطرة فً وتاثٌرها االنسولٌن على
2005المستنصرٌةماجستٌر

الشمري عبد عطٌه علً
 البكترٌولوجٌة الناحٌة من كربالء محافظة فً الشرب مٌاه تقٌٌم

والفٌزوكٌمٌائٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

كامل حسٌن فؤاد
 بكترٌا قبل من المنتجة Surlactin لمادة وتوصٌؾ تنقٌة

Lactobacillus Acidophilus
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمود شحدة سٌرٌن

الخالدي

 فً الالكتٌك حامض لبكترٌا االٌضٌة للنواتج التضادي الفعل دراسة

المرضٌة البكترٌا تجاه المحلٌة االلبان منتوجات
2005المستنصرٌةماجستٌر

الزهٌري حسٌن فؤاد انعام

 القطب لنباتً والكٌمٌائٌة الباٌولوجٌة الجوانب بعض دراسة

Terrestris L. Tribulus االفعى وحشٌشة Galium Aparine L .وتاثٌر 

البولٌة المجاري اخماج مسببات بعض نمو فً مستخلصاتهما

2005المستنصرٌةماجستٌر
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شرٌؾ ٌوسؾ تقى

 النساء فً المنسً لالجهاض المناعٌة الجوانب بعض دراسة

 فً( CMV) Cytomegalovirus الخالٌا مضخم بفٌروس المصابات

اربٌل مدٌنة

2005المستنصرٌةماجستٌر

النعٌم نعٌم سمٌرة
 السكري لمرضى الحٌاتٌة والكٌمٌائٌة المناعٌة الجوانب بعض دراسة

العٌن امراض ببعض المصابٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

 عبد فهد محمود هٌفاء

الجمٌلً
2005المستنصرٌةماجستٌربؽداد مستشفٌات بعض فً الكلى زرع لمرضى بكترٌولوجٌة دراسة

الهاشمً علً محمد امنة
 للمرضى القصبات تنظٌر لسوائل وخلوٌة بكترٌولوجٌة دراسة

الرئة بسرطان المصابٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

 علً احمد جوان

الهماوندي

 فً الرئة بذات المصابٌن للرضع ومناعٌة بكتٌرٌولوجٌة دراسة

بابل محافظة
2005المستنصرٌةماجستٌر

حمادي حسون علً
 نوعٌة فً واثره االسفل الزاب رافد لمٌاه بكترٌولوجٌة بٌئٌة دراسة

دجلة نهر مٌاه
2005المستنصرٌةماجستٌر

 صالح هادي تحرٌر

النداوي

 من المعزولة البكترٌا انواع بعض على المطهرات بعض تاثٌر دراسة

الجراحٌة العملٌات وصاالت مرضى
2005المستنصرٌةماجستٌر

الصائػ سلٌمان محمد نداء
 اللشمانٌا بطفٌلً المخمجٌن االطفال على البنتوستام عقار تاثٌر دراسة

Leishmania Donovani الحشوٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

العتابً ذباح خالد اسٌل
 بعوامل تلوثه ومدى العواسٌة االؼنام صوؾ خصائص عن دراسة

الحٌة وؼٌر الحٌة البٌئة
2005المستنصرٌةماجستٌر

دروش حاتم خالد ؼزوان
 المستخلصة الكٌمٌائٌة المركبات لبعض مقارنة كٌمٌائٌة دراسة

الرمرامٌة للعائلة التابعة االشنان جنسً نباتات بٌن الؽذائٌة والعناصر
2005المستنصرٌةماجستٌر

توفٌق محمود شامٌران
 االطفال عند البولٌة المجاري الخماج المسببة البكترٌا وتشخٌص عزل

الحدٌثة المضادات لبعض مقاومتها صفة وتحدٌد الثالثة السن دون
2005المستنصرٌةماجستٌر

هاشم طالب صبا
 الدهون تاثٌر ودراسة للحروق الملوثة البكترٌا وتشخٌص عزل

نموها فً االؼنام الٌة من المستخلصة
2005المستنصرٌةماجستٌر

الدلٌمً دخٌل حامد خلود
 دراسة:  الربو مرضى عند البكتٌرٌة االخماج بعض وتشخٌص عزل

مناعٌة-  بكتٌرٌولوجٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 دوٌش ساهً احمد

الربٌعً

 Saccharomyces الخمٌرة لعزالت البالزمٌدي المحتوى عالقة

Cerevisiae المجهرٌة لالحٌاء المثبطة العوامل بانتاج
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ٌاسٌن اسماعٌل اسرار

الخفاؾ ٌوسؾ

 التجرٌبً العصٌدي التصلب افات احداث فً التاكسدي االجهاد قابلٌة

االكسدة مضادات بعض استخدام مع البٌضاء الجرذان اناث فً
2005الموصلدكتوراه

الجمٌلً اٌوب حسٌن بسام
 الجراثٌم انواع بعض فً النباتٌة المستخلصات لبعض التثبٌطً التاثٌر

لالنسان البولٌة المجاري من المعزولة
2005الموصلماجستٌر

 حسن محمود مدركة

الجمالً العلٌوي
2005الموصلماجستٌرالموصل مدٌنة نساء لدى التناسلٌة البولٌة المجاري التهاب

ٌحٌى قاسم سالم وجدان

 خالٌا انقسامات تحفٌز فً الكهربائٌة والصدمة الحرارٌة المعاملة

 Helianthus Annuus L. الشمس زهرة نباتات فً الخلوٌة المزارع

المتعددة االكار قطرات فً الكالس وتكوٌن

2005الموصلماجستٌر

الجادر حمٌد وجٌه زٌنة
 Xanthomonas Campestris ATCC لبكترٌا الؽذائٌة المتطلبات تاثٌر

الزانثان المتعدد السكر انتاج فً 13951
2005الموصلماجستٌر
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مدٌد احمد هللا عبد شٌماء

 Nerium oleander الدرفلة لنباتً المائٌة المستخلصات تاثٌر

 اللشمانٌا طفٌلٌات واٌض نمو على Melia Azedarach والسبحبح

 Leishmania Tropica Promastigotes السوط امامٌة االستوائٌة

الحً الجسم خارج

2005الموصلماجستٌر

مصباح ازهر محمد ارقم

 ونمو حٌوٌة فً واالس والسبحبح الشفلح نباتات مستخلصات تاثٌر

 Echinococcus Granulosus الحبٌبٌة للمشوكات االولٌة الرؤٌسات

وداخله الحً الجسم خارج واؼنام انسان اصل من

2005الموصلماجستٌر

الشالل علً حسٌن عالء

 بعض فً التربة ورطوبة (Pix) كلوراٌد مبكوٌت النمو معوق تاثٌر

 الناعمة الحنطة من لصنفٌن واالنتاجٌة والفسلجٌة المظهرٌة الصفات

(.Triticum Aestivum L)

2005الموصلماجستٌر

محمد الؽنً عبد عبٌر
 كالس مزارع من Allium Sativum L. الثوم نباتات تكوٌن كفاءة

االلٌسٌن مركب عزل مع القرصٌة والسٌقان البراعم اوراق
2005الموصلماجستٌر

السالمً عبد ارٌم عدنان

A Comparative Study On The Specific Mucosal And 

Systemic Immune Responses To Two Shigella Species In 

Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

مهٌل حسٌن مهدي
Some Aspects Of Specific Immunity For Salmonella Typhi 

In Typhoid Patients And Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

عدوس عزٌز سلمان
The Study Of Immune Responses In Patients With 

Bacterial Chronic Otitis Media

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

عبد جمٌل فلاير
 االشرٌشٌا ببكترٌا المهبل اللتهاب المناعٌة الجوانب بعض دراسة

واالرنب االنسان فً K1 المصلً النوع القولونٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

احمد خضر زٌنب
Effect Of Human Male Senescence On Mucosal Immune 

Responses During Bacterial Urinary Tract Infections
2005بابلماجستٌر

 حسٌن كطوؾ عروبه

البٌرمانً

Role Of Secretory Immunity In The Diagnosis Of Bacterial 

Mastitis In Lactating Women
2005بابلماجستٌر

 مرهج ابراهٌم اٌفان

الجبوري

 وعالقتها التعمٌر ظاهرة خالل والبروتٌنات للدهون االٌضٌة التؽٌرات

Phaseolus Aureus Roxb. الماش نبات عقل بتجذٌر
2005بابلماجستٌر

حسٌن مشكور حٌدر
 بابل لمحافظة الجت حقول بعض فً االرجل لمفصلٌة االحٌائً التنوع

العراق- 
2005بابلماجستٌر

الحسناوي طارق عالء
 فً الخارجٌة والطفٌلٌات المعوٌة-  المعدٌة االبتدائٌة الحٌوانات

الحلة مدٌنة فً Bubalus Bubalis الجاموس
2005بابلماجستٌر

 رباط عذاب ناظم

السلطانً
2005بابلماجستٌرالرئة بذات المصابٌن المرضى فً المتخفً البكتٌري الخمج

2005بابلماجستٌرالمحلٌة االرانب ذكور خصوبة فً الكادمٌوم تاثٌرالطائً ناجً سعد ندى

 محمد حمٌد فادٌة

السلطانً

 ونمو انبات فً حلوة والحبة الحلبة لبذور المائً المستخلص تاثٌر

له المرافقة االدؼال وبعض Triticum Aestivum L. الحنطة نبات
2005بابلماجستٌر

 عبٌس شخٌر حٌدر

الجنابً

 Microsporum Canis الفطر نمو فً البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر

البروتٌز انزٌم وفعالٌة
2005بابلماجستٌر

 مجٌد العظٌم عبد لبنى

موسى

 فً التائٌة اللمفاوٌة للخالٌا المشطرة النباتات بعض بذور لكتٌنات تاثٌر

الحً
2005بابلماجستٌر
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العابدي لفته فٌصل امال
 الكسوب نبات وازهار الوراق البارد الماء تاثٌرمستخلص

Carthamus Tinctorius ًالبٌض الفئران ذكور خصوبة ف
2005بابلماجستٌر

 نطاح محمد تحرٌر

الثوٌنً

 فً Myristica Fragrans L. الطٌب جوزة بذور تاثٌرمستخلص

الوظٌفٌة المعاٌٌر وبعض البٌض الفئران ذكور خصوبة
2005بابلماجستٌر

كاظم فالح نهى
 لنهر والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الصفات ببعض وعالقتها الطحالب تنوع

الحلة
2005بابلماجستٌر

 هللا عبد علً انوار

الحسٌنً
2005بابلماجستٌرالشباب لحب المسببة البكترٌا على ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

الكعبً العالً عبد ذكرى
 من المعزولة Bacillus Cereus لبكترٌا ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

االؼذٌة بعض
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرالعراق-  الكفل وناحٌة الهندٌة سدة بٌن الفرات لنهر بٌئٌة دراسةالفتالوي جواد جمٌل حسن

الشاله المطلب عبد لبنى
 الفسلجٌة الجوانب من عدد فً البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر دراسة

المختبر فً Kuhn Rhizoctonia Solani للفطر
2005بابلماجستٌر

الخفاجً سعد مالك علً
 فً مناعٌة محورات باستعمالها والحنظل الخٌار بذور لكتٌنات دراسة

االرنب
2005بابلماجستٌر

الحمامً حمٌد هادي عماد
 فً C و B نمطً الفٌروسً الكبد اللتهاب مصلٌه وبائٌة دراسة

بابل محافظة
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرالنطؾ ووهن النطؾ وقلة بالالنطفٌة المصابٌن للمرضى وراثٌة دراسةاللبان حسن صالح والء

 اللطٌؾ عبد نورى بان

القاضً

Study Of Some Immunological And Biochemical Aspects 

Of Patients Infected With Hydatidosis

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

محمد خضر تؽرٌد
 Listeria جرثومة من Listeriolysin O وتنقٌة استخالص

Monocytogenes االمراضٌة فً ودوره خصائصه بعض ودراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حسن الكرٌم عبد هللا عبد
 Pleurotus الفطر من الدموٌة للخثرة المحلل البروتٌز انتاج

Ostreatus الصلبة الحالة تخمر بوساطة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

مراد شاوي طه
 فً Tamoxifen تاموكسفٌن لعقار والمناعٌة الفسلجٌة التاثٌرات بعض

(Rattus Norvegicus) االبٌض الجرذ واناث الثدي سرطان مرٌضات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

عزٌز محمد فوزٌة

. Batrachedra Spالنخٌل حمٌرة حشرة على وبٌئٌة حٌاتٌة دراسات

(Lepidoptera: Cosmopterygidae) ظهورها بموعد والتنبؤ 

الربٌع اول فً النخٌل واصابتها

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

داروؼه نافع سهٌلة
 المهبلٌة للمشعرات والوبائٌة المناعٌة الجوانب لبعض دراسات

اربٌل محافظة فً السٌالن ونٌسٌرٌا البٌضاء والمبٌضة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حمد شهاب باسم

 chrysoperla Mutataالمفترس عن وحٌاتٌة بٌئٌة دراسة

(Maclachlan) (Neuroptera:Chrysopidae) الطبٌعً العدو 

. Ommatissus Lybicus Deberg الدوباس لحشرة

(Homoptera:Tropiduchidae)

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

سٌدا االحد عبد لوٌس
 الفئران فً الثانوٌة العدرٌة االكٌاس داء معالجة فً محاوالت

(Balb/ c ساللة) المختبرٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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محمد الرحمن عبد بالل
A Comparative Study Of Aeromonas Hydrophila Isolated 

From Local Waters And Clinical Samples
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرDNA Ploidy In Different Types Of Breast Lesionsالجراح كاظم علً

هللا عبد محمد سوسن
Immunological Study On Women Infected With 

Toxoplasmosis With A History Of Abortion
2005بؽدادماجستٌر

راضً عقٌد عهود
Staphylococcus Aureus Nosocomial Infections In Diyala 

Province
2005بؽدادماجستٌر

المحسن عبد زهراء
Study Of Some Immunological Aspects In Diabetic 

Patients With Soft Tissue Infection
2005بؽدادماجستٌر

مجٌد قٌس رؼد
 Klebsiella بكترٌا من الشحمً السكرٌد عدٌد وتنقٌة استخالص

Oxytoca االمراضٌة فً دوره ودراسة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرله االضداد وتحضٌر االنسان من الفعال سً بروتٌن وتنقٌته استخالصالحلً رشٌد مجٌد حسن

2005بؽدادماجستٌرالصناعٌة المخلفات مٌاه من للكروم الحٌوٌة االزالةمحمود باسل محمود

2005بؽدادماجستٌردٌالى محافظة فً الدودٌة الزائدة اللتهاب المرافقة الطفٌلٌاتالدلٌمً حسٌن علً لمٌاء

 الحمٌد عبد معن علٌاء

العزاوي

 عزالت من (L - Asparaginase) االسباراجٌنٌز انزٌم وتوصٌؾ انتاج

محلٌا المعزولة Marcescens Serratia لبكترٌا محلٌة
2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن عباس ساجدة

الجبوري

 ذكور فً Dichlorvos للمبٌد والمناعٌة الفسلجٌة التقٌٌمات بعض

oryctolagus Cuniculus االبٌض االرنب
2005بؽدادماجستٌر

الركابً عاجل حمٌد اعٌاد
 فً (البروسٌال داء) مالطا لحمى المناعٌة الوراثٌة التقٌٌمات بعض

عراقٌٌن مرضى
2005بؽدادماجستٌر

 علٌوي حسن اشراق

االنباري

 المتسبب االطفال اسهال فً والبكترٌولوجٌة المناعٌة الجوانب بعض

البكتٌرٌة المسببات وبعض Rotavirus بفاٌروس االصابة عن
2005بؽدادماجستٌر

الحمٌد عبد سالم اسراء
 هرمونٌة راسة الرئة وظائؾ فً الدرقٌة للؽدة الوظٌفً االختالل تاثٌر

نسٌجٌة انزٌمٌة
2005بؽدادماجستٌر

فرمان سلمان خنساء

 فً الثقٌلة المعادن بعض سمٌة على والملوحة القعرٌة الرواسب تاثٌر

 دٌدان) Limnodrilus Claparedeanus, Ratzl, 1868 النوع بقاء

(االهالب قلٌلة:  حلقٌة

2005بؽدادماجستٌر

الوائلً وائل هدٌل

 Citrus فروت الكرٌب لثمار الصفراء للقشور الطٌار الزٌت تاثٌر

Paradisi اللٌمون حشٌشة واوراق Cymbopogon Citratus ًنمو ف 

B1 لالفالتوكسٌن وانتاجه Aspergillus Flavus الفطر

2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالبٌض للفئران الذكري التكاثري الجهاز فً السداسً الكروم تاثٌرمسلم حسن وفاء

 صالح صدٌم صالح

الدوري

 االخضر والفلفل Citrus Limon L. الحامض اللٌمون عصائر تاثٌر

 Allium. الحلو االبٌض والبصل Capsicum Grossum L. البارد

Cepa L ًللسلطة والملوثة المعزولة البكترٌا من انواع ف

2005بؽدادماجستٌر

 القادر عبد بشٌر عامر

العبدلً

 للحٌوان الحٌاتٌة الجوانب بعض فً والقصدٌر الفضة عنصري تاثٌر

Daphnia Magna Straus 1820 القشري
2005بؽدادماجستٌر

صكر عبد صباح راكان
 للصناعات العامة الشركة مدابػ فً الكروم لعنصر البٌئٌة االثار تقوٌم

بفداد-  الجلدٌة
2005بؽدادماجستٌر

هللا عبد سعٌد جرا
 فً دانازول لعقار والوراثٌة والفسلجٌة المناعٌة التاثٌرات بعض تقٌٌم

البٌض الفئران اناث
2005بؽدادماجستٌر
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 عبود فاضل محمد

الكٌالنً

 زجاج معمل فً العاملٌن من عٌنة على الفنادٌوم تاثٌرات تقٌٌم

العراق-  الرمادي
2005بؽدادماجستٌر

سبتً علً حسٌن
 المحتوى زٌادة فً المٌكانٌكٌة التهوٌة طرائق استخدام دراسة

المائٌة االحٌاء بعض فً واثرها المصرفة للمٌاه االوكسجٌنً
2005بؽدادماجستٌر

 حمودي عطٌة عباس

العامري علً
2005بؽدادماجستٌرالكلٌة زرع لمرضى التنفسً الجهاز فً البكتٌرٌة االصابات دراسة

 ناٌؾ الهادي عبد رعد

العانً

 Camellia االخضر الشاي لمستخلص التازري التاثٌر دراسة

Sinensis والبابونك Matricaria Camomilla المضادات بعض مع 

albicans Candida خمٌرة تجاه الفطرٌة

2005بؽدادماجستٌر

 ٌعقوب انترانٌك سٌلفا

زوكٌان

 ذنب لنبات والكحولً المائً للمستخلصٌن البٌولوجٌة الفعالٌة دراسة

Equisetum Arvense L. المحلً الخٌل
2005بؽدادماجستٌر

 بدٌوي السالم عبد شادن

الحدٌثً

 وتاثٌر Alcea Sulphurea الختمة لنبات الكٌمٌائً المحتوى دراسة

الشائعة البكتٌرٌة االنواع بعض تثبٌط فً الهالمً مستخلصها
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرOxytoca Klebsiella بكترٌا قبل من المنتج البٌتاالكتامٌز انزٌم دراسةمحمد سعٌد لمى

 علٌوي رحمن سناء

الحفاظً

 المفاصل بالتهاب المصابٌن للمرضى المناعٌة الجوانب بعض دراسة

بٌنهما العالقة واٌجاد االحمراري الذئب وداء الرثوي
2005بؽدادماجستٌر

القٌسً ابراهٌم قٌس امجد

 Cymbopogon اللٌمون حشٌشة لنبات الطٌار الزٌت تاثٌر دراسة

Citratus الخمج على االولٌة الرؤٌسات مستضد استخدام بدون او مع 

Echinococcus Granulosus الحبٌبٌة للمشوكة العدرٌة باالكٌاس

2005بؽدادماجستٌر

الوائلً موشً كرٌم ثامر
 Aloe الصبار لنبات الخام المستخلصات بعض تاثٌر دراسة

Barbadensis ًالممرضة المجهرٌة االحٌاء بعض نمو ف
2005بؽدادماجستٌر

الربٌعً جودة جبار فائزة
 الجهاز اعضاء بعض انسجة فً الجنتاماٌسٌن حقن تاثٌر دراسة

البٌض الفئران ذكور فً والخصوبة الذكري التناسلً
2005بؽدادماجستٌر

 حسن ضمد شٌماء

العبودي

 Zephyranthes البٌضاء المطر زنابق نبات مستخلص تاثٌر دراسة

Candida الخلوي االنقسام على مكوناته وبعض
2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن مخلؾ زوٌر حنان

الدعمً

 مسطحات من (Crustacea/Ostracoda) للدرعٌات تصنٌفٌة دراسة

العراق وسط مائٌة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌربؽداد فً السكري لمرضى المصاحب اللقاحٌة الفطرٌات داء دراسةالتمٌمً علً احمد اسراء

2005بؽدادماجستٌرالبروتٌٌز انزٌم انتاج على بعضها وقابلٌة الجلود فطرٌات دراسةكاظم اسماعٌل شٌماء

الخالق عبد محمد اسراء
 Tinea الجسد بسعفة المصابٌن للمرضى ومناعٌة فطرٌة دراسة

Corporis
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌربؽداد فً المهبلٌة لالصابات فصلٌة وبائٌة دراسةالعانً شهاب هاشم زٌنة

الكنانً حسان بداي ابتسام
 والوراثٌة المناعٌة التاثٌرات تعدٌل فً E و C و A الفٌتامٌنات دور

Mus Musculus االبٌض الفار فً االٌتوبوسٌد لعقار
2005بؽدادماجستٌر

الكنانً محمد قائد هٌام
 مدٌنه فً للمستشفٌات الملوثة والخمائر االعفان وتشخٌص عزل

الدٌوانٌة
2005بؽدادماجستٌر

كاظم سلمان سراب
 Pasteurella ملتوسٌدا الباستورٌال جرثومة وتشخٌص عزل

Multocida المناعٌة صفاتها بعض ودراسة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرProteus Mirabilis لجرثومة مرضٌة ودراسة عزلكاظم علً بشرى
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المجمعً طه ابراهٌم كفاح
 داء مرضى لدى البولٌة المجاري اللتهابات المسببة البكترٌا فوعة

االنسولٌن على المعتمد ؼٌر السكري
2005بؽدادماجستٌر

 ادهام حمد محسن

الجبوري

 الفٌزٌائٌة العوامل وبعض االحٌائً للتلوث الجرثومٌة الدالئل دراسة

 فً االسفل الزاب ونهر دجلة نهر لمٌاه علٌها المؤثرة والكٌمٌائٌة

وتكرٌت الحوٌجة منطقة

2005تكرٌتماجستٌر

طه اسعد كمال نهله
 فً العصبٌة والفسلجة الحٌوٌة الكٌمٌاوٌة المتؽٌرات بعض دراسة

وضواحٌها تكرٌت مدٌنة فً السكر داء مرضى
2005تكرٌتماجستٌر

الطائً داؤد احمد انمار
 الطارئة والعملٌات الجراحٌة العملٌات للحروق، بكترٌولوجٌة دراسة

البكتٌري بالملتقم عالجها وامكانٌة الموصل مدٌنة فً
2005تكرٌتماجستٌر

كعٌم ؼانم ؼصون
 الحوامل النساء فً (Pre - Eclampsia) الشنج قبل ما مرض تاثٌر

القلب وانزٌمات الكبد وظائؾ على
2005كربالءماجستٌر

 حسٌن هللا عبد كوكب

السعدي

 فً المعزولة Providencia انواع لبعض ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

كربالء
2005كربالءماجستٌر

 جواد االمٌر عبد رشا

العبٌدي

 محافظة فً التاجٌة الشراٌٌن لمرضى فسلجٌة كٌموحٌوٌة دراسة

كربالء
2005كربالءماجستٌر

العقابً عتبة محمد نوال

Immunological Abnormalities Associated With Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) Infected Patients In 

Baghdad

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 خضٌر خلٌفة محمد

العزاوي

Molecular Typing Of Human Papilloma Virus Associated 

With Uterine Cervical Carcinoma In Iraq Femal Patients

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 كرٌم سعدون محمد

السرٌحً

Virological And Immunological Studies Of Laryngeal 

Carcinoma Associated With Human Papillomavirus (HPV) 

Infection

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

دجلة-  الثرثار ذراع فً منها نوعٌن وحٌاتٌة لالسماك الحٌوي التنوعسلمان حسٌن علً
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

قندال نجٌب جوزٌؾ نهى
 Enterococcus بكترٌا من المنتج االنتروسٌن وتوصٌؾ وتنقٌة انتاج

Faecalis مختلفة سرٌرٌة مصادر من محلٌا المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 حسٌن شمسً ولٌد

المشهدانً

 لبعض والسٌفالوسبورٌنات البنسلٌنات لمضادات المقاومة صفة انتشار

 البٌتاالكتامٌز النزٌمات المنتجة ؼرام لصبؽة السالبة البكترٌا انواع

المهبل التهاب من ٌعانٌن اللواتً النساء عند

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

عبد بشٌر وجدان
 البٌض الجرذان النسجٌةفً والتؽٌرات المناعٌة التاثرات بعض

المثانة سرطان مرضى ادرار ببروتٌنات المعاملة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

محسن موحان بان

 الخضراء الفاصولٌا لقرون الخام المائً المستخلص تاثٌر

.Phaseolus Vulgaris L ًالمحدث السكري مرض على السٌطرة ف 

االرانب فً بااللوكسان

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

عباس مهدي بهجت نجدت
 فً الشكلٌة التؽٌرات على والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة العوامل بعض تاثٌر

بٌئٌا المعزولة Vibrio Cholerae الكولٌرا ضمات بكترٌا

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العانً جاسم هالل اوس
 لتلؾ المسببة المجهرٌة االحٌاء فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر

الطري الجبن حفظ فترة اطالة فً وتطبٌقاتها الؽذاء

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة
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الدلٌمً عبٌد حسٌن هند
 الطبٌعٌة الخالٌا فً للكولسٌنات الحٌاتٌة التاثٌرات بعض دراسة

الحً الجسم وداخل خارج والسرطانٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

اسماعٌل ابراهٌم محمود
 البولً المجري لخمج والمناعٌة البكتٌرٌة الجوانب بعض دراسة

المزمن

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الموسوي مهدي حمٌد لقاء

 الالجٌك حامض لتاثٌر ونسٌجٌة وكٌموحٌوٌة بكتٌرٌولوجٌة دراسة

 الكولٌرا بكترٌا عزالت بعض على الرمان قشور من المستخلص

Vibrio Cholerae البروتٌٌز وانزٌم

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

الكعبً محسن جاسم سهام
 على Klebsiella Pneumoniae بكترٌا مستضدات بعض تاثٌر دراسة

المناعٌة االستجابة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

المحنة جواد شاكر عباس
 Acinetobacter لبكترٌا الضراوة لعوامل ووراثٌة جزٌئٌة دراسة

مختلفة مرضٌة خمجات من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

 طرٌؾ فلٌح محمد

الخرسانً

 Aloe Vera L. الصبار نبات عصٌر لتاثٌر مرضٌة نسٌجٌة دراسة

الدجاج الفراخ الممرضة الفطرٌات من مختلفة انواع نمو على

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

التٌفوئٌدٌة الحمى لمسببات ووراثٌة وبائٌه دراسةرمضان تحرٌر اروى
 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

مجٌد زهٌر هدى

 مرضٌة بكترٌا من الهٌموالٌسٌن انزٌم انتاج على المؤثرة العوامل

 لبعض مقاومتها وتحدٌد السكري مرضى ادرار من معزولة

الحٌوٌة المضادات

2006المستنصرٌةماجستٌر

العزي محمود حسن مهند
 للعملٌة الخضوع قبل المائٌة االكٌاس لمرضى المناعٌة الجوانب بعض

الجراحٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

داود اكرم هللا عبد
 بعض على Pseudomonas Aeruginosa بكترٌا سكراٌد عدٌد تاثٌر

االبٌض للفار المناعٌة الخالٌا
2006المستنصرٌةماجستٌر

االمٌن مصباح مؤٌد هالة

 Origanum Vulgarae L. المردقوش نباتات لحش موعد افضل تحدٌد

 المجهرٌة االحٌاء بعض تثبٌط فً تاثٌره ومدى الطٌار الزٌت النتاج

الممرضة

2006المستنصرٌةماجستٌر

المالكً عجمً ناجً رٌام
 الثقٌلة العناصر وبعض العالقة بالدقائق والتربة الهواء تلوث تحدٌد

بؽداد فً المعمرة النباتات بعض فً واثرها
2006المستنصرٌةماجستٌر

الحكٌم الؽنً عبد سعد
 رمضان صائمً عند والكٌموحٌوٌة المناعٌة التؽٌرات بعض دراسة

الثانً النمط السكري بمرض والمصابٌن االصحاء من
2006المستنصرٌةماجستٌر

رمضان فاطمة
 القٌحً الوسطى االذن اللتهاب المرضٌة المسببات بعض دراسة

الحٌاتٌة للمضادات البكتٌرٌة العزالت حساسٌة اختبار مع المزمن
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالدودٌة الزائدة التهابات لحاالت ونسٌجٌة مرضٌة بكترٌولوجٌة، دراسةبرهان حسن ؼادة

حمٌد هادي رنا
 وامراضٌتها (بؽداد) دجلة نهر فً البٌضٌة للفطرٌات بٌئٌة دراسة

االسماك لبعض
2006المستنصرٌةماجستٌر

 محمود نزار نبراس

العبٌدي

 بكترٌا فعالٌة على والمطفرات البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر دراسة

 والبكترٌا المرضٌة البكترٌا ضد المثبطات انتاج فً الالكتٌك حامض

لالؼذٌة المتلفة

2006المستنصرٌةماجستٌر

احمد اللطٌؾ عبد مٌساء
 وعقار Agaricus Bisporus الفطر عالق تاثٌر دراسة

metronidazole بطفٌلً المصابة الفئران على Giardia Lamblia
2006المستنصرٌةماجستٌر

السلٌم حسٌن حمود نظٌمة
 بكترٌا خمج الٌة فً (االلتصاق اهداب) االلتصاق عامل تاثٌر دراسة

Shigella Flexneri الحً الجسم خارج
2006المستنصرٌةماجستٌر
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 كامل عصام بشرى

الشٌشانً

-  دٌالى محافظة جداول بعض فً النباتٌة الهائمات توزٌع دراسة

العراق
2006المستنصرٌةماجستٌر

مهٌدي جبٌر محمد
 الخامسة سن دون االطفال لدى الهضمٌة القناة لطفٌلٌات دراسة

الدم مستوٌات بعض على وتاثٌرها
2006المستنصرٌةماجستٌر

البناء مجٌد زهٌر شذى

 للحبة الزٌتً والمستخلص المٌترونٌدازول عقار تاثٌر مقارنة دراسة

 Entamoeba Histolytica امراضٌة على Nigella Sativa السوداء

الفئران فً

2006المستنصرٌةماجستٌر

شوكت االمٌر عبد محمد
 مستوى فً Allopurinol ال وعقار التٌن فاكهة لتاثٌر مقارنة دراسة

االنسان دم فً البولٌك حامض
2006المستنصرٌةماجستٌر

مصحب ابراهٌم لٌث
 الشعٌر نقٌع باستخدام الشرب مٌاه تصفٌة وحدات فً الطحالب معالجة

التٌتانٌوم اوكسٌد ثنائً ومادة
2006المستنصرٌةماجستٌر

المختار حمد جواد نصٌر
Physiological And Immunological Studies For Human 

Infertile Couples

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

طاهر حمٌد جاسم
Some Biochemical & Immunological Aspects Of Patients 

Infected With Visceral Leishmaniasis

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 ٌوسؾ جري جمٌل

الحمٌداوي

 العدرٌة االكٌاس داء عالج فً مناعٌا المثبطة العقاقٌر بعض استعمال

البٌض الفئران فً

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

حسن ٌحٌى صاحب
 معاٌٌر فً االكسدة مضادات وبعض الهٌدروجٌن بٌروكسٌد تاثٌر

الحً الجسم خارج البشرٌة النطؾ

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

الساعدي بنٌان عباس الهام
 Plesiomonas بكترٌا عزالت على ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

Shigelloides ًالحلة مدٌنة ف

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

سلمان محمد جاسم
 منطقة الهندٌة سدة بٌن الفرات نهر فً المحتمل للتلوث بٌئٌة دراسة

العراق-  الكوفة

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 خشان طالب كرٌم

الحاتمً

 فً الحً الجسم وخارج داخل التروبٌن قلوٌدات النتاج مقارنة دراسة

datura Metel Linn و Datura Innoxia Mill الداتورة نوعً

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

حمد سلٌمان ابراهٌم
Detection Of Ampicillin Transposon In Klebsiella 

Pneumoniae
2006بابلماجستٌر

رحمن مجٌد فرٌاد
Genetic Analysis Of Protease From Pseudomonas 

Aeruginosa Isolated From Different Human Infections
2006بابلماجستٌر

حسون عبٌد شٌماء
Gram - Positive Bacteremia In Febrile Children Under Two 

Years Of Age In Babylon Province
2006بابلماجستٌر

حمزة جاسم هبه
Study Of Humoral Mucosal Immunity Of Urinary Tract 

During Infection In Menopausal Women
2006بابلماجستٌر

العزاوي كاظم ؼالً سعاد
 لمعمل الصناعٌة الفضالت مٌاه معالجة فً الطحالب بعض استعمال

الحلة نسٌج
2006بابلماجستٌر

 عبد الرضا عبد نبٌل

الحسن

 استجابة فً المبكرة المراحل ذات الفلق مستخلصات تاثٌر امتداد

 مرحلة عند Phaseolus Aureus Roxb. Cuttings الماش عقل تجذٌر

االولٌة لالوراق التام االتساع

2006بابلماجستٌر

شٌماء
 نشاة وعملٌة التناسل هرمونات بعض مستوٌات فً F2Α الموثٌن تاثٌر

المحلٌة االرانب ذكور فً النطفة
2006بابلماجستٌر

حسٌن عمران امٌرة
 rhizoctonia Solani الفطر نمو فً البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر

البكتنٌز انزٌم وفعالٌة
2006بابلماجستٌر
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حسن محمد منار
 االرانب ذكور نطؾ معاٌٌر فً للسكر البدٌلة المواد بعض تاثٌر

المحلٌة
2006بابلماجستٌر

كاظم الهادي عبد شٌماء
 لخصى النسجً والتركٌب النطؾ معالم فً الزئبقٌك كلورٌد تاثٌر

البٌض الفئران وبرابخ
2006بابلماجستٌر

الدهٌمً محمد حمٌد مً
 بعض استخدام وامكانٌة الحلة نهر فً البٌئٌة الملوثات بعض دراسة

حٌوٌة كدالئل المائٌة االحٌاء
2006بابلماجستٌر

جاسم كاظم نهاد
 المخثر لالنزٌم السالبة للعنقودٌات ووراثٌة بكتٌرٌولوجٌة دراسة

الدم لبالزما
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرالحلة لمدٌنة الجوفٌة المٌاه بعض لنوعٌة بٌئٌة دراسةجبرٌل توفٌق محمود نادٌة

عبٌد هادي زٌنة
 الفطرٌن بٌن التضاد عملٌة فً الكاٌتنٌز انزٌم لتاثٌر مختبرٌة دراسة

Trichoderma Harzianum Rifai و rhizoctonia Solani Kuhn
2006بابلماجستٌر

 شمران مكطوؾ فاخر

الزبٌدي

 فً E فٌتامٌن بمستوٌات وعالقتها الهرمونات بعض مستوٌات دراسة

الخصبٌن ؼٌر للرجال الدم مصل
2006بابلماجستٌر

عوض عباس فاضل اٌمان

 الٌاس سن فً البشري القند محرض هرمون استعمال مقارنة

 - Trigonella Foenum. الحلبة نبات لبذور االثٌل خالت ومستخلص

Graecum L ًالبٌض الفئران الناث التناسلٌة الكفاءة تحسٌن ف 

بالبروجسترون المعاملة

2006بابلماجستٌر

Dermatophytes Infection : Mycological Studyالجنابً جمٌل سندس
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 نانه قادر مصطفى نادر

لى كه

Effects Of Adenosine And Adenosine Triphosphate Upon 

The Mechanical Activity Of Rabbit (Oryctolagus Cuniculus) 

Intestinal Smooth Muscles

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

جابر محمد بشرى
Phytochemical And Cytotoxic Studies Of Viola Odorata L. 

Cultivated In Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الرزاق عبد حافظ احمد
 للدم المكونة الجذعٌة الخالٌا وتوصٌؾ لتنمٌة مزرعة استحداث

االنسان فً السري الحبل ودم المحٌطً الدم من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مهدي هللا عبد الناصر عبد
 دٌالى نهر من االسفل الجزء لتلوث احٌائٌة ادلة الطحالب استخدام

العضوٌة بالمواد

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المٌاه ملوثات بعض لمعالجة والبكترٌا الطحالب انواع بعض استخدامالمٌالً عباس كامل اٌثار
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مولود عساؾ كلثوم

 بعض فً لاللتهاب المضادة الالستٌروٌدٌة العقاقٌر بعض تاثٌر

 Rattus البٌض الجرذان لذكور والنسجٌة الفسٌولوجٌة الجوانب

Norvegicus

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عباس خورشٌد سهلة

البٌاتً
السكر داء مرضى فً وكٌموحٌوٌة ومناعٌة دمٌة تقٌٌمات

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المشهدي سعد سهٌر
 (N/L) اللمفٌة الى العدلة الخالٌا نسبة ومعدل البٌض الدم خالٌا

الماعز من مختلفة وراثٌة مجامٌع بانتاجٌة وعالقتها

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 هللا عبد العزٌز عبد منار

الصراؾ

 ودٌالى العظٌم رافدي فً النباتٌة للهائمات تصنٌفٌة بٌئٌة دراسة

دجلة نهر فً وتاثٌرهما

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 جٌجان فالح نبراس

الخفاجً

 بعض فً االرض دٌدان النواع وتشخٌصٌة وحٌاتٌة بٌئٌة دراسة

بؽداد محافظة مناطق

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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البٌض الفئران فً العدرٌة االكٌاس لتكون ومناعٌة حٌاتٌة دراسةالناصري شهاب فاطمة
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العزاوي عناد حسن نجاح

The Cytotoxic Effect Of Some Chemotheraptic Drugs & 

Functional Activity Of Peripheral Blood Lymphocytes From 

Breast Cancer Patients.

2006بؽدادماجستٌر

العكٌلً ابراهٌم محمد ثائر
 االخضر للطحلب الحٌة الكتلة فً البٌئٌة الملوثات بعض اثر

Ankistrodesmus Bibraianus Kors(Reinsch)
2006بؽدادماجستٌر

 حمد فاضل سمٌة

الجبوري

 للزراعة Solanum Melongena L. الباذنجان هجن بعض استجابة

الحً الجسم خارج
2006بؽدادماجستٌر

 احمد الرحٌم عبد زهراء

هللا عبد

 الزجاج فً Entamoeba Histolytica للنسج الحالة االمٌبا استنبات

 الطفٌلً وتاثٌر نموها فً المؤثرة العوامل بعض ودراسة الحً وفً

الكبد على

2006بؽدادماجستٌر

الحسنً محمد حسٌن مائدة
 الجسم خارج Gladiolus Spp. الكالدٌولس نبات اصناؾ بعض اكثار

الحً
2006بؽدادماجستٌر

الحبٌب االله عبد رسل
 حتى المعٌدة مرحلة من المركزي للجهازالعصبً الجنٌنً التكوٌن

Gambusia Affinis (Baird &Girard) البعوض لسمكة الوالدة مرحلة
2006بؽدادماجستٌر

 علً الرزاق عبد حسن

السعدي

 اصناؾ نمو فً الصودٌوم كلورٌد من المتزاٌدة التراكٌز تاثٌر

مؽذ محلول فً النامٌة الحنطة من حدٌثا مستنبطة
2006بؽدادماجستٌر

الربٌعً سلمان علً انعام

 لبذور الصابونٌن مادة ومستخلص الخام الكحولً المستخلص تاثٌر

 Albino البٌض الفئران ذكور خصوبة فً Fenugreek Seeds الحلبة

Male Mice

2006بؽدادماجستٌر

 علً ابراهٌم سوزان

باجالن

 fenugreek (Trigonella الحلبة لبذور المائً المستخلص تاثٌر

Foenum Graecum L) ًوالصفات الخصوبة معاٌٌر بعض ف 

البٌض الفئران ذكور فً المناعٌة

2006بؽدادماجستٌر

 المجٌد عبد مؤٌد سرى

الصادق

 اللٌمون حشٌشة من المستخلصة الفعالة المركبات بعض تاثٌر

Cymbopogon Citratus والزعتر Thymus Vulgaris ًانواع ف 

 السالق بداء المصابٌن االطفال افواه من المعزولة والبكترٌا المبٌضات

Oral Thrush الفمً

2006بؽدادماجستٌر

 جبار هللا خٌر شٌالن

الزندي

 البٌض للفئران المناعً الجهاز فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر

Albino Mice
2006بؽدادماجستٌر

الحجامً عبٌد ناجً اسٌا
 المبٌضات خمٌرة وفعالٌة نمو فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر

Candida Albicans مرضٌة حاالت من المعزولة
2006بؽدادماجستٌر

صاحب االمٌر عبد ذكرى
 فعالٌة فً Cinnamomum Zeylanicum الدارسٌن نبات قلؾ تاثٌر

الجرذ اناث فً بالمبٌض وعالقتها الدرقٌة الؽدة
2006بؽدادماجستٌر

 جمٌل المنعم عبد زٌنة

المفتً

 نبات على الكالسٌوم كبرٌتات مع والتداخل الصودٌوم كلورٌد تاثٌر

الؽذائً المحلول فً Triticum Aestivum L. القمح
2006بؽدادماجستٌر

القٌسً احمد عامر بٌداء
 تثبٌط فً Convolvulus Arvensis L. المدٌد مستخلصات تاثٌر

الخلوي االنقسام
2006بؽدادماجستٌر

ٌعقوب ٌاس نضال
 للعاملٌن الدم معاٌٌر بعض فً وتاثٌره الرصاص تركٌز تقدٌر

بؽداد مدٌنة فً له المعرضٌن
2006بؽدادماجستٌر
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الحبٌب حسن علً هدى

 Drosophila Melanogaster Meigenالخل لذبابة وراثٌة دراسات

(Diptera : Drosophilidae) والتوٌثة السٌدٌة منطقتً من المجموعة 

بؽداد مدٌنة فً

2006بؽدادماجستٌر

 عبد حارث اعراؾ

القٌسً الوهاب

 الجلدٌة للفطرٌات البكتٌري والتداخل االمراضٌة دراسة

Dermatophytes ًبؽداد ف
2006بؽدادماجستٌر

ضمد عٌدان احمد

 البرودٌجٌوسٌن صبؽة انتاج فً المؤثرة الظروؾ دراسة

(Prodigiosin) بكترٌا من .Serratia Sp الضد فعالٌتها واختبار 

مٌكروبٌة

2006بؽدادماجستٌر

العامري عبادي قاسم مٌس
 مناعً الدرقً االنسمام لمرضى المناعٌة الجوانب بعض دراسة

المعالجٌن ؼٌر (جرٌؾ داء) المنشا
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌربؽداد فً منتخبة مناطق على المتساقط الؽبار جوانب بعض دراسةالصفار علً سعد ورود

 حمٌد العزٌز عبد علٌاء

العزاوي

 عثة على السٌطرة فً Bacillus Thuringiensis بكترٌا تاثٌر دراسة

 Phthorimaea Operculella (Zeller) البطاطا درنات

(Lepidoptera : Gelechiidae)

2006بؽدادماجستٌر

 علً احمد عجاج احالم

العزاوي

 فً Seidlitzia Rosmarinus االشنان نبات مستخلصات تاثٌر دراسة

المهبلٌة لاللتهابات المسببة المرضٌة الجراثٌم بعض نمو
2006بؽدادماجستٌر

 صبر جمٌل احمد

المرسومً

 Orthocladiinae & Chironominae عوٌلتً لٌرقات تصنٌفٌة دراسة

(Chironomidae: Diptera) وسط فً مختلفة مائٌة مواطن من 

العراق

2006بؽدادماجستٌر

 الرزاق عبد شوقً رنا

الخفاجً

 الحٌاتٌة الجوانب بعض فً الدورسبان مبٌد لسمٌة مختبرٌة دراسة

Porcellio Scaber (Crustacea - Isopoda) للنوع
2006بؽدادماجستٌر

 جعفر عباس سنارٌا

العالق

 الباذنجانٌة العائلة من مختارة برٌة النواع وتشرٌحٌة مظهرٌة دراسة

(Solanaceae) ًالعراق ف
2006بؽدادماجستٌر

الحسٌنً عباس فؤاد اسٌل
. salvia Lللجنس نوعا ثالثٌن من اكثر بٌن مقارنة مورفولوجٌة دراسة

(Labiatae) ًالعراق ف
2006بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم اسماعٌل اسٌل

الربٌعً

 Helicobacter جرثومة امراضٌة فً الشحمً السكرٌد عدٌد دور

Pylori عشري االثنى بقرحة المصابٌن المرضى من المعزولة
2006بؽدادماجستٌر

سعٌد الحمٌد عبد لٌلى
 Proteus Morganella لمجموعة العنقودي بالتحلٌل العددي التصنٌؾ

Providencia مختلفة سرٌرٌة مصادر من المعزولة
2007المستنصرٌةدكتوراه

 عبد الرزاق عبد اثٌر

العزٌز

Detection Of Hepatitis B Virus In Human Mononuclear 

Cells Using Polymerase Chain Reaction (Pcr) And 

Immunocytochemistry (ICC)

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 امٌن الكرٌم عبد شٌرٌن

روذبةٌانً

 المزارع فً الثانوي االٌض نواتج بعض انتاج زٌادة وتحفٌز استحداث

Hypericum Perforatum L الروجة لنبات النسٌجٌة
 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 باقر محمد ٌسرى

الجصانً

 نمو فً Lactobacillus بكترٌا عزالت بعض وراشح خالٌا تاثٌر

وسمومها Aspergillus Flavus عفن عزالت بعض

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

التمٌمً حسٌن نعمة نهاٌة

 Streptococcus بكترٌا فً Candida Albicans خمٌرة تاثٌر

Pyogenes المستخلصات بعض واستعمال اللوزتٌن اللتهاب المسببة 

معالجتها فً النباتٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 الهادي عبد حٌدر علً

الساكنً

 باستعمال الذهبٌة العنقودٌات عن للكشؾ تشخٌصٌة عدة تحضٌر

Tnase وcoagulase وprotein A

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة
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الخفاجً عبود حسن علً
 التكاثرٌة المعاٌٌر على البنلٌت الفطري للمبٌد السامة التاثٌرات دراسة

البٌض للجرذان والنسٌجٌة والفسلجٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 صالح الواحد عبد ٌعقوب

الموسوي

 القنوي الثدي بسرطان واالصابة الدم مجامٌع بعض بٌن العالقة دراسة

العراقٌات النساء فً

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

علً نوري اخالص
 البشرٌة البٌض الدم خالٌا مستضدات الٌالت مابٌن المصاحبة دراسة

العرب العراقٌٌن المرضى من عٌنة فً الحاد الدم وابٌضاض

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

النعٌمً سلٌم عزت اسماء
 بكترٌا عن العزالت من ووراثٌا مصلٌا الجوانب بعض دراسة

.Brucella Spp محلٌا المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 علً رضوان منعم

الخزرجً

 Clostridium Perfringens لبكترٌا ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

بؽداد مستشفٌات بعض بٌئة ومن السرٌرٌة العٌنات من المعزولة

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 انور فوزي زٌاد فوزي

عزو

 الذرة من مختلفة لهجن البٌئة×  الوراثً التركٌب تداخل دراسة

االحصائٌة الطرائق بعض باستعمال Zea Mays L. الصفراء

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 عبد الحافظ عبد هالة

الرزاق

 اجناس بعض قبل من المنتجة الفعالة المواد بعض ودراسة عزل

علٌها المؤثرة والعوامل Myxobacteria بكترٌا

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

العجٌلً كاظم قانع عماد

 االنثٌال صفة على والبٌئٌة الكٌمٌائٌة العوامل بعض تاثٌر

(Swarming) بكترٌا فً االنزٌمات بعض وانتاج Proteus Mirabilis 

.البولٌة المجاري اصابات من المعزولة

2007المستنصرٌةماجستٌر

مسافر كرٌم هدٌل
 Acinetobacter Baumannii لبكترٌا الخام االهداب مستخلص تاثٌر

الحٌة وؼٌر الحٌة السطوح على
2007المستنصرٌةماجستٌر

الطائً علً قاسم لمى

 لنباتً الزٌتٌة والمستخلصات المٌترونٌدازول عقار تاثٌر دراسة

 Zingiber والزنجبٌل Cinnamomum Zeylanicam الدارسٌن

Officinale امراضٌة على Entamoeba Histolytica ًانسجة ف 

الفئران

2007المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن رضاوي هدٌل

النوٌنً

/ الجٌش قناة من المعزولة البٌضٌة الفطرٌات لبعض فسلجٌة دراسة

بؽداد
2007المستنصرٌةماجستٌر

امٌن محمد ادرٌس
A Diagnostic Study Of Some Causes Of Male Infertility In 

Kurdistan Region Of Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

ٌكن محمد ابراهٌم سرباز
Iron Status As A Predictor Of Impaired Growth And 

Puberty In Kurdish Thalassemia Major Patients

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

عمران ؼانً داخل
Some Hematological And Biochemical Changes In Patients 

Suffering From Hyperthyroidism

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

الحربً عبٌد جاسم حسٌن
 الجرذان ذكور خصوبة فً" الفلوتاماٌد" االندروجٌن مضاد تاثٌر

البٌض

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

سالم الرزاق عبد سهام
 (Citrus Aurantium L) النارنج نبات فً الوراثً التؽاٌر تحفٌز

النسٌجٌة المزارع تقانة باستخدام

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

 جعفر موسى احالم

الزبٌدي

 الوراثً الدموي التوازن اعتالل لمرضى فسٌولوجٌة دراسة

(الهٌموفٌلٌا)
 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

2007بابلماجستٌرالسكري بداء المصابات الحوامل النساء لدى المتؽٌرات بعض دراسةحسٌن جاسم فرح

ناجً محً هالة
 الفرات منطقة فً المفسر ؼٌر للعقم المحددة العوامل لتحدٌد دراسة

االوسط
2007بابلماجستٌر

مهدي محمد نادٌة
Biochemical Interactions Between Cyperus Rotundus L. 

And Some Crops And Microorganisms

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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صرٌح محمد سلمان محمد
Biological Effects Of Klebsiella Pneumoniae Toxin In 

Albino Mice (In Vivo & In Vitro)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جاسم نصٌؾ احالم

Detection Of Telomerase Activity And Measurement Of 

Bcl - 2 Level And Other Factors In Patients With Breast 

Cancer

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

زاهد محمد ابتهال

Epidemiological Study On Β - Hemolytic Streptococci 

(BHS) Isolated Among Children Of Baghdad. The Detection 

Of Antibiotic Resistance Genes

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 كاطع مسٌر سرٌعة

المٌاحً

In Vitro Comparison Between Anti - P Fimbriae And Anti - 

PapGII Adhesin Antibodies In Prevention Of 

Pyelonephritic Escherichia Coli Adhesion To Human 

Uroepithelial Cells

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

مناتً محمد انتظار

In Vivo And In Vitro Studies Of Adult Bone Marrow Stem 

Cells And Its Role In Induced Myocardial Infarction In 

Albino Rats

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

البٌاتً ٌاسٌن نؽم
Some Epidemiological And Biochemical Aspects Of 

Schistosoma Haematobium Infection In Balad Rouz Town

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

كرٌم جالل كرٌم

The Role Of Rhubarb (Rheum Ribes) And Thyme (Thymus 

Syriacus) Aqueuos Extracts In The Inhibition Of Mutagenic 

Effects Of Gemcitabine And The Carcinogenic Effects Of 7, 

12 - DMBA In Male Albino Mice (Mus Musculus)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 خضٌر عدنان زبٌدة

الجشعمً

 انتاج فً leuconostoc و Lactococcus بكتٌرٌا انواع بعض اختبار

واالسٌتٌون االسٌتل ثنائً النكهة مركبً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الدلٌمً عبٌد نوري حمزة
 وانتاجٌة نمو تحسٌن فً الكبرٌتٌك وحامض الكالسٌوم استخدام

مالحة بمٌاه المروٌة الصفراء والذرة الحنطة محصولً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 هالل الحمزه عبد علً

الربٌعً

 االحٌاء بعض فً وتاثٌراتها العالقة ذات والمؤشرات العضوي التلوث

بؽداد منطقة فً ودٌالى دجلة نهري فً المائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 جبارة جنزٌل علً عبد

الساعدي

 فً الخشنً سمكة وحٌاتٌة االسماك بعض طفٌلٌات وتصنٌؾ بٌئة

العراق كربالء، محافظة فً الحسٌنٌة جدول

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

علً فٌصل زكً ماهر
 المواد وانتاج النمو فً رشه وفترة الجبرلٌن وتركٌز الصنؾ تاثٌر

Fenugreek Trigonella Foenum - Graecum L الحلبة لنبات الفعالة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الكبٌسً مكً حسٌن علً
 المسببات تثبٌط فً النباتات لبعض المائٌة المستخلصات تاثٌر

كربالء محافظة فً لالسهال والطفٌلٌة البكتٌرٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العبٌدي قاسم اسراء
 اللشمانٌا طفٌلٌات وحٌوٌة نمو فً النباتٌة المستخلصات بعض تاثٌر

الحً الكائن جسم وداخل خارج واالحشائٌة الجلدٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العتابً ٌاسر صالح مهدي

 زهرة نبات نمو فً والشجٌرٌة الحوٌصلٌة الماٌكوراٌزا فطرٌات تاثٌر

 والنحاس الكادمٌوم وامتصاص (Helianthus Annuus) الشمس

ملوثة مزٌجٌة تربة فً والرصاص

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

٢٧١



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

نصرهللا كرٌم اسراء
 و phlomis L. للجنسٌن البرٌة لالنواع مقارنة تصنٌفٌة دراسة

.sideritis L الشفوٌة العائلة من .Labiatae

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 جبر حسٌن صدام

الحٌدري

 االنؾ والتهاب الربو لمرضى مجهرٌة واحٌائٌة مناعٌة دراسة

المناعً العالج وبعد قبل االرجً

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

محمد عبد عادل حرب
 بكترٌا عزالت بعض فً الملوحة تاثٌر عن جزٌئٌة وراثٌة دراسة

العراقٌة الترب من Sinorhizobium Meliloti الجذرٌة العقد

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عٌدان مشرؾ اخالص
 من الحماٌة توفٌر فً والالنوعٌة النوعٌة المناعٌة المحفزات دور

البٌض الفئران فً المهبلٌة بالمشعرات االصابة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 حمدان الرضا عبد محمد

الكنزاوي

Ecological Study Of Aquatic Macrophytes In The Central 

Part Of The Marshes Of Southern Iraq
2007بؽدادماجستٌر

 كرٌم السالم عبد ؼٌداء

ٌحٌى

Effect Of Hypothyroidism On Some Organs And Hormones 

Of Male Reproductive System In Albino Rats Rattus 

Norvegicus L.

2007بؽدادماجستٌر

 محمد محسن سٌروان

امٌن

Serological Study Of Toxoplasmosis In Definitive And 

Intermediate Hosts In Sulaimani City.
2007بؽدادماجستٌر

رشٌد عمر اراس
The Incidence Of Growth Hormone Deficiency In A Group 

Of Short Statured Children In Sulaimani Governorate
2007بؽدادماجستٌر

 جازع علً لقاء

االبراهٌمً

 Cassia السنامكً نبات اكثار فً النباتٌة االنسجة زراعة تقنٌة استخدام

Italica (Mill.)
2007بؽدادماجستٌر

البٌاتً ادهم انتصار

 Melia Azedarch L. السبحبح نبات لثمار الزٌتً المستخلص تاثٌر

 الحٌاتً االداء فً Beauveria Bassiana (Bals.) Vulli والفطر

 Callosobruchus (.Fab) الجنوبٌة اللوبٌاء خنفساء لحشرة

Maculatus (Coleoptera : Bruchidae) المختبرٌة الظروؾ تحت

2007بؽدادماجستٌر

التمٌمً حسٌن عامر مروة

 الكرفس نبات واوراق لبذور الخام الكحولٌة المستخلصات تاثٌر

Apium Graveolens Var Dulce ًالمؽروسة اللبنٌة الؽدة سرطانة ف 

البٌض الفئران اناث فً

2007بؽدادماجستٌر

 شكر الستار عبد ماجدة

محمود

 بعض فً االس واوراق االلبٌزٌا نبات بذور مستخلصً تاثٌر

 Dacus Ciliatus Loew القرعٌات ثمار لذبابة الحٌاتٌة المقاٌٌس

Diptera : Tephritidae

2007بؽدادماجستٌر

هللا نصر الزهرة عبد لمٌاء
 المظلٌة العائلة) ammi L. و Apium L. الجنسٌن انواع تصنٌؾ

Umbelliferae) ًالعراق ف
2007بؽدادماجستٌر

ٌعقوب نزار سمارة
 نماذج فً العراقٌة الطبٌة النباتات لبعض الوراثٌة التاثٌرات دراسة

ونباتٌة حٌوانٌة
2007بؽدادماجستٌر

حسٌن احمد ذنون شذى
 اللحم عٌنات من المعزول E.coliO157:H7 البكتٌري النمط دراسة

باالسهال مصابٌن اطفال ومن والجبن
2007بؽدادماجستٌر

علً محمد هٌثم هالة

 الدورانتا نبات وثمار الوراق االٌثانولً المستخلص تاثٌري دراسة

.Duranta Repens L وفطر Vuill (Balsamo) Beauveria 

Bassianaلبعوضة الحٌاتً االداء على .Culex Pipiens Pipiens L

2007بؽدادماجستٌر
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االمٌر عبد ماجد رنا
 العراقً البلبل فً للجهازالهضمً نسٌجٌة مرضٌة دراسة

Pycnonotus Lecuotis Mesoptamiae معوٌة بطفٌلٌات المصاب
2007بؽدادماجستٌر

 عمران تاٌه حال

الحسناوي

 Dacus Ciliatusالقرعٌات ثمار لذبابة وتصنٌفٌة خلوٌة وراثٌة دراسة

(Loew) (Diptera : Tephritidae)
2007بؽدادماجستٌر

العامري جمٌل عامر امنة
 وهرمون (FSH) للحوٌصالت المحفز بالهرمون المبٌض حجم عالقة

والخصبات العقٌمات النساء فً (E2) االسترادٌول
2007بؽدادماجستٌر

هللا جار محمد اٌمان
 النفطٌة للمخلفات الحٌوي للتحلل كنموذج محلً بكتٌري مزٌج تحضٌر

الدورة مصفى فً

 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

 ابو محمد عدنان نداء

سراج

 Centaurea L. (Compositae) الجنس انواع لبعض تصنٌفٌة دراسة

العراق فً

 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

ابراهٌم سامً اسماء

 المٌاه شبوطٌات من انواع لثالثة ومظهرٌة خلوٌة وراثٌة دراسات

 , Barbus Luteus , Cyprinion Macrostomus) العراقٌة العذبة

Chondrostoma Regius)

2008بؽداددكتوراه

جاسم محمد امانً
Histopathological Study Of Toxoplasma Gondii Infection In 

Mice And Human Embryo

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

مطلك حسٌن بٌداء
In Vitro Study Of Umbilical Cord Blood - Derived Stem 

Cells And Their Neurogenic Differentiation

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الردٌنً كاظم جواد محسن
 اسماك الجنة العمٌق بالتجمٌد الحفظ فً الداخلة العوامل بعض تاثٌر

Cyprinus Carpio L. االعتٌادي الكارب

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

عباس خضٌر امال

 borago الثور لسان لنباتً والنسجٌة المناعٌة التاثٌرات بعض تقوٌم

Officinalis المطر وزنبق Zephyranthes Candida ًفعل تثبٌط ف 

االبٌض الجرذ ذكور فً الٌورانٌل خالت

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

صٌهود درٌعم ٌحٌى
 القصب لمستخلصات والمناعٌة الوراثٌة التاثٌرات بعض دراسة

Phragmites Communis ًالثدٌة الؽدد سرطان وخط االبٌض الفار ف

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الجمٌلً احمد سامً اٌمان

 المٌاه اسماك من نوعٌن فً للعٌن مقارنة ونسجٌة مظهرٌة دراسة

 Silurus Triostegus Heckel االسٌوي الجري) العراقٌة العذبة

(Liza Abu (Heckel) والخشنً

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

 حسن محسن شكران

البٌاتً

 نبات بواسطة مائً بٌئً نظام من والرصاص النحاس عنصري ازالة

Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms النٌل زهرة
2008بؽدادماجستٌر

 الحمٌد عبد عالء رنا

العامري

 ابو العراقٌة العذبة المٌاه اسماك من نوعٌن فً للجلد النسجً التركٌب

 Mastacembelus والمرمرٌج Mystus Plusius (Solander) الزمٌر
Mastacembelus (Solander)

2008بؽدادماجستٌر

الحٌانً هادي حسٌن اٌمان
 Triticum. القمح من صنفٌن وحاصل نمو فً البٌئٌة التؽاٌرات تاثٌر

Aestivum L
2008بؽدادماجستٌر

 عبد صالح منٌر وشاح

القادر

 لبرؼوث الحٌاتٌة المظاهر بعض فً السداسً والكروم الكادمٌوم تاثٌر

لسمٌتهما كمثبط الزنك واستعمال Daphnia Pulex الماء
2008بؽدادماجستٌر

 منصور هادي نمارق

السعدي

. L) المدٌد نبات الوراق الخام القلوٌدي المستخلص تاثٌر

Convolvulus Arvensis) ًالخلوي االنقسام ف
2008بؽدادماجستٌر

٢٧٣



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمود ابراهٌم رنا

الجبوري

 Fenugreek Seeds الحلبة لبذور الخام الكحولً المستخلص تاثٌر

(Trigonella Foenum Graecum L) ًومستوى والكلى الكبد ف 

 Lutenizing اللوتٌنً والهرمون Prolactin البروالكتٌن هرمونً

Hormone ًاالرانب ذكور ف

2008بؽدادماجستٌر

سلمان صكر اسراء
 Silybum Marianum L. الكلؽان لحبوب الخام المستخلصات تاثٌر

والطبٌعٌة السرطانٌة الخلوٌة الخطوط على
2008بؽدادماجستٌر

الحمٌد عبد اسماعٌل اٌمان
 على Lactuca Serriola L. نبات لسٌقان الخام المستخلصات تاثٌر

والطبٌعٌة السرطانٌة الخلوٌة الخطوط
2008بؽدادماجستٌر

 شهٌب طالب نضال

الؽرباوي

 Apium) الكرفس الوراق الخام والمائً الكحولً المستخلصٌن تاثٌر

Graveolens Var Dulce) البٌض الفئران اناث فً الخصوبة على
2008بؽدادماجستٌر

 حسن عزٌز معزز

الحدٌثً

 عرق ومستخلص النمو منظمات بعض رشات وعدد تراكٌز تاثٌر

 Triticum. القمح لنبات ومكوناته والحاصل النمو فً السوس

Aestivum L

2008بؽدادماجستٌر

سلمان علً رقٌة

 الوظٌفٌة الجوانب بعض فً E و C فٌتامٌن االكسدة مضادات تاثٌر

 سداسً بالكروم المعاملة البٌض للفئران الذكري التناسلً للجهاز

التكافؤ

2008بؽدادماجستٌر

عاشور جمٌل حنان
 الذهبٌة االسماك فً (Cr 6+) التاكسد السداسً الكروم تاثٌرات

.Carassius Auratus L
2008بؽدادماجستٌر

ٌاسٌن مؤٌد سمٌرة

 البراعم لنشوء المالئمة Ms الؽذائً الوسط امالح مستوٌات تحدٌد

 Phoenix Dactylifera L. التمر لنخلة االوراق بادئات اباط فً االولٌة

In Vitro الحً الجسم خارج فً

2008بؽدادماجستٌر

 الفتاح عبد ٌوسؾ شٌماء

العبٌدي

 للمستخلص والمناعٌة الخلوٌة-  الوراثٌة التاثٌرات بعض تقٌٌم

 ذكور) الحً فً (Achillea Millefolium) القٌصوم لنبات الكحولً

(بشرٌة لمفٌة خالٌا) والزجاج (االبٌض الفار

2008بؽدادماجستٌر

 ممدوح رضا رسل

النقشلً

 الهكسان لمستخلص والمناعٌة الخلوٌة-  الوراثٌة التاثٌرات بعض تقٌٌم

 (االبٌض الفار ذكور) الحً فً (Tribulus Terrestris) القطب لنبات

(بشرٌة لمفٌة خالٌا) والزجاج

2008بؽدادماجستٌر

البصام محمد محسن سها

 الكروموسومٌة التؽاٌرات فً الكهرومؽناطٌسً التاثٌر دراسة

 والشعٌر Vicia Faba L. الباقالء نباتً من لكل العام والسلوك

.hordeum Vulgare L

2008بؽدادماجستٌر

مزهر نوري نسرٌن

 Corixinae، Cymatiinae عوٌلتً انواع لبعض تصنٌفٌة دراسة

 Hemiptera االجنحة نصفٌة رتبة من Corixidae الماء زوارق لعائلة

العراق مناطق بعض فً

2008بؽدادماجستٌر

 حسن العزٌز عبد بثٌنة

المكدمً
2008بؽدادماجستٌرSalvinia Natans (.L) للسرخس وخلوٌة وتشرٌحٌة مظهرٌة دراسة

2008بؽدادماجستٌرالعراق فً الجباٌش هور-  الفاٌروسً الكبد التهاب وبائٌة دراسةالهادي عبد محمد علٌاء

 رؤوؾ سعد نور

الشهوانً

 لداء المسببة Candida Albicans لخمٌرة وانزٌمٌة وبائٌة دراسة

لها المرافقة البكترٌا مع وتداخلها المهبلً المبٌضات
2008بؽدادماجستٌر

محمود الرحمن عبد اٌمان

 مادة باستخدام الدجاج اجنة فً نٌوكاسل فاٌروس انتاج زٌادة

 فً االضداد انتاج على وتاثٌرها (SDC) كولٌت اوكسً دي الصودٌوم

الدجاج

2008بؽدادماجستٌر
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القٌسً خلٌل اٌاد هدى
( Martius) Solms Eichhornia Crassipes النٌل زهرة نبات فعالٌة

للبكترٌا المضادة
2008بؽدادماجستٌر
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طه ناصر داخل
A New Approach For Merging Zone - Flow Injection 

Analysis

 دكتوراه

فلسفة
2002البصرة

كسار عبد مزهر اكتفاء
 - RF) الرثٌانً العامل عن للكشؾ انزٌمً مناعً تحلٌل عدة تحضٌر

IgM)
2002المستنصرٌةماجستٌر

 الؽنً عبد عادل هدٌل

الدلٌمً
2002المستنصرٌةماجستٌربنزوثاٌازول مركبتو مركبات لبعض طٌفٌة ودراسة تحضٌر

 الحمٌد عبد محمد قٌس

الهاللً
2002الموصلماجستٌراالٌبوكسً راتنج صفات على مختلفة مائٌة اوساط فً التقادم تاثٌر

توحلة ؼانم معتصم لمى
 Cyperus) السعد درنات من الفعالة البروتٌنٌة المركبات عزل

Rotundus Linn) السكر داء مرضى فً تاثٌرها ودراسة
2002الموصلماجستٌر

 عطٌة جاسم عباس

الخالدي

Photocatalytic Oxidation Of Aliphatic Alcohols By Naked 

And Dyes Sensitized Titanium Dioxide
2002بابلماجستٌر

ناصر الحسن عبد ناصر
 مثٌل - 2 باستخدام (III) والحدٌد (II) والزئبق (I) للفضة الطٌفً التقدٌر

هاٌدروكلوراٌد ثاٌازول (فنٌل هاٌدروكسً ثنائً - 4,3) - 4- 
2002بابلماجستٌر

احمد مجٌد لمى
 المنؽنٌزو معقدات الستخالص الثرمودٌنامٌكٌة-  الحركٌة الدراسة

.مختلفة مذٌبات فً 6-  كراون - 18-  بنزو ثنائً الكاشؾ مع الكوبلت
2002بابلماجستٌر

الموسوي كاظم محمد زٌنا
 بعض على باالعتماد الثنائً الزئبق لتقدٌر انتقائٌة اقطاب تحضٌر

المختلفة خصائصها ودراسة العٌانٌة الحلقٌة المركبات
2002بابلماجستٌر

 كرٌم موسى مهند

الحجامً
2002بابلماجستٌرمانٌتول - D لسكر االورثواستر مشتقات تحضٌر

الدوح سعٌد هادي محمد
 قواعد من الباربٌتٌورٌك حامض مشتقات بعض وتشخٌص تحضٌر

شٌؾ
2002بابلماجستٌر

ملوح علً عداي هناء
 السرطانٌة البولً السبٌل مرضى امصال فً حٌاتٌة كٌمٌائٌة دراسات

السرطانٌة وؼٌر
2002بابلماجستٌر

 عبد الودود عبد شذى

الرحمن

Some Biochemical Aspects In Women Patients With 

Benign And Malignant Cervix And Uterine Tumors

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الحسٌن عبد السالم عبد

Synthesis Of Novel Thermally Stable Polyimides From 

Polycondensation Or Chain Growth Polymerization And 

Their Composites With Other Polymers

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

محمد جاسم احمد

Synthesis, Structural Studies And Characterisation Of New 

(N2S2) And (N2O2) Tetradentate Mannich Base Ligands 

Derived From Phosphinic Acid With Thiosemicarbazide 

And Semicarbazide And Their Coordination Complexes 

With Some Metal Ions

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

عمر احسان لنجة
Molecular Characterization Of Luteinizing Hormone In 

Some Of Ovarian Tumor
2002بؽدادماجستٌر

حمد حسٌن سمٌرة

Pretreatment And Storage Effect On Cr, Cu, Se, And Zn 

Determination In Tissue Of Patients With Breast Tumors 

By AAS

2002بؽدادماجستٌر

صحن موسى سعاد

Synthesis Structure And Characterization Of New Schiff 

Bases And Amic Acid Derivatives Of 3 - Amino - 1, 2, 4 - 

Triazole And Their Complexes With Some Metal Ions

2002بؽدادماجستٌر
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مذكور حسن ذكرى

Trace Elements Levels, Superoxide Dismutase And 5/ - 

Nucleotidase Activities In Tissues Of Women With Breast 

Tumors

2002بؽدادماجستٌر

 جاسم شمران سلوى

الحداد

 من االقتصادي المردود ذات المعدنٌة االمالح بعض وتنقٌة استخالص

االدوٌة صناعة الؼراض المعدنٌة المخلفات
2002بؽدادماجستٌر

صادق داود مؤٌد زٌد

 مباشرة ؼٌر كهروحرارٌة ذرٌة امتصاصٌة طٌفٌة استقصاءات

 مالٌٌات العقارٌن من كل لتقدٌر جزٌئٌة امتصاصٌة واخرى

 بعض فً مٌثورفان دكسترو وهٌدروبروماٌد كلورفٌنارامٌن

الصٌدالنٌة المستحضرات

2002بؽدادماجستٌر

 عبد الرزاق عبد ندى

الحسٌن

 تؽٌرات فً بحثا:  المفاصل لسوفان المصاحبة االٌضٌة التؽٌرات

والمناعٌة الحٌاتٌة كٌمٌائٌته الدم، مؤشرات
2002بؽدادماجستٌر

تركً محمد عصام
 لدواء الجزٌئً واالمتصاص التزامنً والتالق التالقً الطٌفً التقدٌر

الصٌدالنٌة المستحضرات بعض فً االندومٌثاسٌن
2002بؽدادماجستٌر

 محمد نعمان احمد

الحكٌمً

 الٌون جدٌدة لٌكاندات مزٌج لمعقدات طٌفً وتشخٌص تحضٌر

الرباعً الزركونٌوم
2002بؽدادماجستٌر

 خلٌل مهدي صبا

الشجٌري
2002بؽدادماجستٌرالمٌاه لتنقٌة ومرشحات االٌونً التبادل اؼشٌة ودراسة تحضٌر

2002بؽدادماجستٌراالٌونً التبادل الٌاؾ بعض خواص ودراسة تحضٌرالخٌالنً عبد سلمان لمى

التمٌمً محمد جاسم رائد
 المواد لبعض المحلول من االمتزاز فً مختارة سطوح قابلٌة دراسة

الدوائٌة
2002بؽدادماجستٌر

نجم عباس احمد

 واخرى مباشرة ؼٌر كهروحرارٌة ذرٌة امتصاصٌة طٌفٌة مشاهدات

 بعض فً رانتدٌن العقار تقدٌر حول امتصاصٌة جزٌئٌة طٌفٌة

الصٌدالنٌة المستحضرات

2002بؽدادماجستٌر

شناوه علً حسٌن
 والمكانٌكٌة الحركٌة خصائصها ودراسة اللكنٌن راتنجات تحضٌر

والحرارٌة
2003البصرةماجستٌر

العباسً ٌونس خلٌل محمد
Synthesis Of Some New Conjugated Polymers And The 

Study Of Their Electrical Conducting Properties

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 حسن اسماعٌل ٌونس

خلٌل

-  بالكلورامٌن السلفواوكسٌدات بعض اكسدة ومٌكانٌكٌة حركٌة دراسة

T ًالهٌدروكلورٌك حامض محٌط ف

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 احمد العلٌم عبد رواء

زكرٌا

 طرٌقة باستخدام السالبٌوتامول وكبرٌتات للبنزوكائٌن الطٌفً التقدٌر

الدوائٌة المستحضرات بعض على تطبٌقاتها-  واالقتران االزوتة
2003الموصلماجستٌر

العزاوي سعدهللا قٌس ٌمان
 فً والبرولٌن الكلوتامٌن االمٌنٌة االحماض على كاما اشعة تاثٌر

المائٌة محالٌلهما
2003الموصلماجستٌر

صالح محمد سالم فراس
 تنقٌة عملٌات عن المتخلفة الصلبة الفضالت استؽالل امكانٌة دراسة

القٌرٌة الشائبة من الخام المشراق كبرٌت
2003الموصلماجستٌر

الطائً بالل مسعود كندة
 الكلوي العجز مرضى لدى الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات بعض دراسة

نٌنوى محافظة فً الدموٌة بالدٌلزة المعالجٌن المزمن
2003الموصلماجستٌر

العباسً محمد ٌونس عمر

 امٌن بولً النزٌم متجانسة ؼٌر متماثالت فعالٌة تثبٌط دراسة

 االطفال عند الشوكً المخً السائل من جزٌئا المنقى اوكسٌدٌز

البكتٌرٌة السحاٌا بالتهاب المصابٌن

2003الموصلماجستٌر

 الحمٌد عبد زهٌر بشار

الخٌرو

-  بارا مركب مع السلفا ادوٌة بعض لتفاعل تقدٌرٌة حركٌة دراسة

علٌه سطحٌا الفعالة العوامل احد وتاثٌر بنزالدٌهاٌد امٌنو مثٌل ثنائً
2003الموصلماجستٌر
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الطائً ابراهٌم طالب رنا
 من عدد على الحمل فً المفرط والقٌاء الوحام لتاثٌر دراسة

الحوامل النساء فً الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات
2003الموصلماجستٌر

صالح محمد عبد حسٌن
Synthesis, Studying And Antimicrobial Activity Of Some 

New Azo Dyes And Some Of Their Metal Ions Compexes

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

 مشكور صالح مثنى

الجبوري

 العامة للشركة التابعة المصرفة الصناعٌة المٌاه ومعالجة دراسة

الحلة فً النسٌجٌة للصناعات

 دكتوراه

فلسفة
2003بابل

حمود حسن السمٌع عبد
A New Relationship Between Cytidine Deaminase Activity 

And Cancer Via Oxidative Hypothesis
2003بابلماجستٌر

 جبار الزهراء فاطمة

جاسم

 اوكسٌد ثانً باستعمال البنزاٌل لكحول المحفزة الضوئٌة االكسدة

التٌتانٌوم
2003بابلماجستٌر

ؼالً عبٌس ازهار

 الكاشؾ باستعمال (VI) والمولبٌدنٌوم (VI) للكروم الطٌفً التقدٌر

 - (ازو بنزوثٌازولٌل - 2-  ناٌترو - 6) - 4 الجدٌد العضوي

رٌزورسٌنول

2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌرفركتوز - D لسكر جدٌدة مشتقات تحضٌرالشدود صالح علً ندى

 جعفر صاحب سفانة

ابوجناح

Evaluation Of Poly Vinylpyrrilidone As Antimicrobial And 

Anticoagulant Agents, Hydrogel Matrices In The 

Controlled Release Of Drugs

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 هللا عبد محمد هللا عبد

الحسام

Modification Of Epoxy Resin With Fatty Acids And 

Vegetable Oils

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 حسٌن محمد سعاد

الماجدي

Modification Of Poly [Acryloyl Chloride] And Poly [Styrene 

- co - Butadiene] Rubber To Polymers Containing Pendant 

Amic Acids, Imides, And Isoimides. Isomerization Of The 

Polymers Containing Isoimides To The Corresponding 

Imides

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

خلٌل احمد هللا عبد خلٌل
 الحٌاتٌة المتؽٌرات بعض على الطبٌة النباتات بعض مستخلصات تاثٌر

النٌوزلندٌة االرانب فً

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

القاضً زهٌر صبا
Characterization Of Progesterone And Its Receptors In 

Ovarian Tumors “ Benign And Malignant”
2003بؽدادماجستٌر

محمود شفاء رٌم

Comparative Biochemical Study For Lipid Profile And 

Immunoglobulins In Sera Of Secondary Amenorrhic 

Patients And Healthy Control

2003بؽدادماجستٌر

دروٌش احمد سمر

Construction And Characterization Of New Copper Liquid 

Ion Selective Electrodes Based On Copper - Anthranilate 

And Copper - N - Acetyl Glycinate Complexes In PVC 

Matrix

2003بؽدادماجستٌر

سالم فارع صالح لوال

Determination Of Some Biochemical Parameters In Serum 

Of Pregnant Women During Different Periods Of 

Pregnancy

2003بؽدادماجستٌر

 سهٌل فرحان خالدة

العزاوي

Preparation And Evaluation Of Modified Urea - 

Formaldehyde Resins For Surface Coatings Based On Iraqi 

Local Raw Materials

2003بؽدادماجستٌر
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الرزاق عبد حبٌب فراس

Studies Of Some Excess Molar Quantities For The Binary 

Mixture Of N - Methyl Morpholine + Butylalcohol Isomers 

At 298.15 K Comparison With Theories

2003بؽدادماجستٌر

السامرائً شفٌق شهالء
Study Of Ceruloplasmin, Copper, Iron And Other Analytes 

In Patients With Brain Tumor
2003بؽدادماجستٌر

اللطٌؾ عبد طارق نادٌة
 تراكٌز لتعٌٌن المشتق النبضً البوالروؼرافً طرٌقة استعمال

الرصاص سبائك وفً الدم فً (والكادمٌوم الرصاص) الثقٌلة الفلزات
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالصٌدالنٌة االقراص فً الفولٌك لحامض الطٌفً التقدٌرالستار عبد سنان رؼد

الدهان حمٌد خالد اطٌاؾ
 بعض مع المٌالمٌن بتفاعل جدٌدة مٌالمٌن راتنجات تحضٌر

اخرى كواشؾ مع تفاعالتها ودراسة االلدٌهاٌدات
2003بؽدادماجستٌر

 علوان حسٌن ؼادة

الفراجً

 عناصر ادخال خالل من النوفوالك راتنج على كٌمٌائٌة تحوٌرات

 وتطعٌم البولٌمر الى والكبرٌت البورون الفسفور، السلٌكون،

مالٌئٌماٌد والبولً الفاٌنٌل كلورٌد ببولً النوفوالك

2003بؽدادماجستٌر

حمادي حامد هالة
 Cو B1، B3، B6 فٌتامٌنات لمحالٌل الفٌزٌائٌة الخصائص بعض دراسة

مختلفة حرارٌة بدرجات مائٌة اوساط فً
2003بؽدادماجستٌر

 نعمان عامر سرمد

العبٌدي

 باستخدام والثالثً الثنائً للحدٌد سائل-  سائل استخالص حول دراسة

تربتوفان - DL-  اسٌتاٌل - N االمٌنً للحامض المشتق
2003بؽدادماجستٌر

داود خالد شٌماء
 فً الحلقات متعددة العطرٌة بالمركبات التلوث ونسب نوعٌة دراسة

بالتفحم المصابة الحنطة ومحصول الثقٌلة العراقٌة النفوط
2003بؽدادماجستٌر

 صالح ضاري احمد

المحمدي

 وعٌنات المائٌة المحالٌل فً (Tinidazole) التٌنٌدازول مستوى قٌاس

المائٌة االكٌاس ضد فعالٌته لدراسة الحٌاتٌة والسوائل العقار
2003بؽدادماجستٌر

الكرٌم عبد ؼازي محمد

 مخلفات من (II) والنٌكل (IV) والتٌتانٌوم (V) الفنادٌوم استخالص

-  بنزو ثنائً متعدد) التاجً االٌثر بولٌمر بوساطة الثقٌل الوقود حرق

(6-  كراون - 18

2003تكرٌتماجستٌر

ارزوقً الستار عبد احمد
 الفلزات مع المتاصرة النتروجٌنٌة القواعد مشتقات بعض تحضٌر

الحٌوٌة فعالٌتها ودراسة
2003تكرٌتماجستٌر

الٌونس عٌسى كاظم نجالء
Study Of Hypoglycemic Action Of Cucurbita Maxima L. 

Fruit Extracts In Domestic Rabbits

 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

 شاكر ؼازي اٌناس

الجبوري

Biochemical Characterization Of CA125 In Sera And 

Tissues Of Some Colorectal Tumors

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

اللطٌؾ عبد محمد زٌنب

Biochemical Characterization Of Human Chorionic 

Gonadotropin And It'S Receptor In Sera And Tissues Of 

Breast Tumors

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

ناٌؾ علً عامر اٌهام

Study Of The Biochemical Parameters And Some Tumor 

Markers In The Sera Of Patients With Thyroid Gland 

Disorders And Thyroid Carcinoma

2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالفورفورال بولٌمرات بعض وتشخٌص تحضٌرمجلً جلٌل علً

 سحاب شعالن خالد

المجمعً
2004المستنصرٌةماجستٌرالجدٌدة الفثاالزٌن مشتقات بعض وتشخٌص تحضٌر

ثامر منادي ساجدة
 داي - 5 ،2 المركب من مشتقة جدٌدة مركبات وتشخٌص تحضٌر

بنزوفٌنون مٌثوكسً
2004المستنصرٌةماجستٌر
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النعٌمً احمد جلٌل ٌسرى
 المركبات لمشتقات االنتقالٌة العناصر معقدات بعض ودراسة تحضٌر

اوكسادٌازول 1 ،3 ،4
2004المستنصرٌةماجستٌر

مدلول مهدي ثائر
 مع االنتقالٌة الفلزات بعض لمعقدات ضوئٌة كٌمٌائٌة ودراسة تحضٌر

البنزٌلدٌن مشتقات بعض
2004المستنصرٌةماجستٌر

البٌاتً الدٌن صفاء زٌاد
 مع اون - 5-  ثٌادٌازول - 4,2,1 مشتقات لبعض ودراسة تحضٌر

الباٌولوجٌة فعالٌتها ودراسة االنتقالٌة العناصر بعض
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرمحتلفة بطرائق االٌماٌدٌة البولٌمرات بعض وتحضٌر دراسةالدوري محمد هادي امٌن

 سلطان حاجم محمد الهام

الخشاب

Blood Biochemical Parameters In Osteoporotic And 

Osteomalacic Women In Ninevah Governorate

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

كٌسو امٌن ؼانم سنابل
Further Applications Of Diazometry - Spectrophotometric 

Determination Of Some â - Dicarbonyl Compounds

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

السبعاوي محمد الدٌن خٌر
Iron Deficiency Anemia And Some Metals In Pregnancy In 

Mosul City

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 محمد ادرٌس دٌنا

الصواؾ

Isolation And Purification Of Glucocerebrosidase From 

Human Placental Tissue For Treatment Of Gaucher’S 

Disease

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

حسن داؤد خضر سعد

Synthesis And Characterization Of Noniodinated And 

Conductive Iodinated Platinum Group Metal Complexes 

With Sulfur Containing Ligands

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

النوري الدٌن جمال عصام

UV. Spectroscopic Studies Of The Interaction Of Some 

Schiff Bases With Lanthanide Shift Reagent Eu (fod) 3 In 

Cyclohexane

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

جارهللا محسن صبحً
 من لعدد الطٌفً التقدٌر فً المنتقلة الشحنة معقد تكوٌن تفاعل استخدام

الدوائٌة والمركبات االمٌنات

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

خضر عثمان صبٌح شذى

 من لعدد الفٌزٌاوٌة الصفات وبعض الجزٌئً التركٌب تاثٌر

 الحالتٌن فً الكهربائً توصٌلها صفات على التعاقب كاملة البولٌمرات

والمشوبة النقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

االثٌل بنزوات امٌنو - 4 لـ سلفونانلٌد االرٌل مشتقات بعض تحضٌرٌحٌى نوري محمد احالم
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

العضوي االنتقائً التحلٌل فً بالبٌرٌودات االكسدة تفاعل تطبٌقاتعمر بكر حمزة محسن
 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 احمد علً صهباء

السبعاوي

 الحامضٌة الهٌدرازٌدات لمشتقات والنحاس والنٌكل الكوبلت معقدات

الباٌولوجٌة لخصائصها دراسة مع

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 محمد الحً عبد عمر

الطائً

 امٌنو-  وبارا مٌتا وخلٌط االمٌنٌة االحماض لبعض الطٌفً التقدٌر

-  سٌانو رباعً الكاشؾ باستخدام الحٌوٌة المضادات وبعض فٌنول

اثٌلٌن

2004الموصلماجستٌر

 القادر عبد ناطق اسماء

محمود
2004الموصلماجستٌرالدوائٌة االقراص فً لالٌزونازاٌد الطٌفً التقدٌر

محمد المنعم عبد اٌمان
 دم ومصل ادرار فً والكرٌاتنٌن الٌورٌك لحامض الفولتامتري التقدٌر

الطٌفٌة بالطرق ومقارنتها االنسان
2004الموصلماجستٌر

 مصطفى حبٌب حسٌن

العزي

 انطالق على السٌطرة االستلٌنو ثنائٌة البولٌمرات بعض تحضٌر

اخرى بولٌمرات باستخدام الدواء
2004الموصلماجستٌر
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 احمد رمضان كنعان

السلٌفانً
2004الموصلماجستٌرالبنتوناٌت-  خام من واالكسدة الحفازي الحل حفازات بعض تحضٌر

الراعً علً رفعت سمٌة
-  البارا باستخدام االستٌلٌنٌة االمٌنات مشتقات بعض تحضٌر

امٌنوفٌنول
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرالسلفاثاٌازول مشتقات بعض تحضٌرالنعٌمً زكً محمد نؽم

2004الموصلماجستٌرواالناالبرٌل لالٌزنوبرٌل جدٌدة مشتقات تحضٌراالمام بشٌر هللا عبد اكرام

الدباغ محمد مظفر احمد
 فعالٌتها ودراسة ومشتقاته لالوكساداٌازول جدٌدة معقدات تحضٌر

بالكلوتاثٌون واقترانها الحٌاتٌة
2004الموصلماجستٌر

شاهٌن محمد ادرٌس جنان
 مع (III) واالندٌوم (IV) السٌلٌنٌوم معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

ثاٌوكاربامٌت ثنائً اثٌل امٌنو - 2
2004الموصلماجستٌر

 هللا عبد اسماعٌل واجدة

الحمدانً

 مع والنحاس والنٌكل الكوبلت معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

الحامضٌة الهٌدرازٌدات من المشتقة شٌؾ قواعد
2004الموصلماجستٌر

امٌن رؤوؾ عدنان سماء

 ثنائً) بس اثٌلٌن اللٌكاند معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

 والخارصٌن( II) والنحاس( II) والنٌكل( II) الكوبلت مع (ثاٌوكاربامٌت

(II)

2004الموصلماجستٌر

 هللا صنع فاروق امنة

العمري

 مع انتقالٌة لعناصر النوى متعددة معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

 المؤكسدة االضافة تفاعل خالل من السٌلٌنٌوم ثاٌوكاربامٌت ثنائً

الكبرٌتٌد ثنائً للثاٌورام

2004الموصلماجستٌر

النعٌمً محمد حازم اٌناس

 الرئٌسٌة العناصر لبعض النوى متعددة معقدات وتشخٌص تحضٌر

 بس من المشتقة ثاٌوفوسفات ثنائً اٌونات مع واالنتقالٌة

الكبرٌتٌد ثنائً (ثاٌوفوسفوراٌل)

2004الموصلماجستٌر

محمد شكٌب ٌاسر
 - 4 ،3 ،1 معوضات من لبعض الباٌولوجٌة الفعالٌة ودراسة تحضٌر

تراٌازول - 4 ،2 ،1 ثاٌاداٌازولو - 4 ،3 ،1 اوكساداٌازولو
2004الموصلماجستٌر

الكرٌم عبد احمد اٌاد شهد
 ثاٌوكاربوكسلٌت ثنائً الهٌدرازٌن معقدات بعض ودراسة تحضٌر

المضافة االكسدة بطرٌقة (III) والبزموث (IV) للقصدٌر
2004الموصلماجستٌر

الدباغ احمد محمد احالم
 (IV) والزركونٌوم (IV) التٌتانٌوم معقدات من عدد ودراسة تحضٌر

االمٌنٌة والحوامض سالسالدازٌن الزانثٌتو لٌكاندات من لمزٌج
2004الموصلماجستٌر

الصفار سعٌد سامً رنا
 لحشوات كمصدر الكالسٌوم داٌثاٌوفوسفات معقدات ودراسة تحضٌر

الكٌمٌاوي التاصر خالل من االسنان
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرصٌدالنٌة مستحضرات فً الكلورامفٌنكول لتقدٌر طٌفٌة طرائق تطوٌرحمودي عباس تماضر

الطائً مرعً حسن فداء
 اسٌتون البنزواٌل من المشتقة المركبات لبعض التاٌن ثوابت تعٌٌن

مٌدون والداي
2004الموصلماجستٌر

 ابراهٌم سعٌد احالم

العنزي

-3,1-مثٌل ثنائً-3,2 مع الجدٌدة الكوٌنونات لبعض الدر-دٌلز تفاعل

بٌوتاداٌٌن
2004الموصلماجستٌر

 العزٌز عبد نزار اوس

الحالوجً
2004الموصلماجستٌربالبولٌمرات المحور لالسفلت الرٌولوجٌة الخواص دراسة

الحسنً حامد موفق اسماء
 ثنائً ادنٌن فالفٌن االنزٌم لمرافق الكهروكٌمٌائً السلوك دراسة

SDH دٌهٌدروجنٌز السكسٌنٌت انزٌم فعالٌة وتقدٌر FAD النٌوكلٌوتاٌد
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرفتك بتفاعل المحضرة للبولٌمرات الكهربائٌة الصفات دراسةاللهٌبً احمد محمد صدام

2004الموصلماجستٌرالمشبعة ؼٌر-  بٌتا الفا، الكاربونٌل مركبات تفاعالت بعض دراسةسلمان محمد حارث
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الحٌالً حمٌد طارق رواء
 مركب من المحضرة االزو معقدات لبعض االستقرارٌة ثوابت دراسة

الثٌرموداٌنمٌكٌة الدوال وحساب نفثول البٌتا
2004الموصلماجستٌر

 ٌوسؾ احمد شهاب

البجاري

 الفاصولٌا ثمرتً من البروتٌنٌة ؼٌر واالجزاء البروتٌنات عزل

Phaseolus Vulgaris واللوبٌا Vigna Sinensis تاثٌراتهما ودراسة 

الفئران فً

2004الموصلماجستٌر

زكرٌا محمود مظهر منار

 الكزبرة ثمار من الفعالة البروتٌنٌة المركبات ودراسة عزل

(Coriandrum Sativum Linn) المتؽٌرات من عدد على وتاثٌرها 

الفئران فً الكٌموحٌوٌة

2004الموصلماجستٌر

اللٌلة طٌب محمد االء
 فً الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات وبعض الدرقٌة جنٌب هورمون مستوى

الدموٌة بالدٌلزة المعالجٌن الكلوي العجز مرضى مصل
2004الموصلماجستٌر

قادر رشٌد فلكناز

:  الجاروساٌت معدن على الحاوٌة المحلٌة الطبٌعٌة الصخور معالجة

 تصفٌة فً استخدامها ومجال والتركٌبٌة الفٌزٌائٌة الخصائص دراسة

الثقٌل العراقً النفط مشتقات

2004الموصلماجستٌر

الجنابً عبد ٌونس احمد
Anti - Oxidant Status In The Sera And Leukocytes Of 

Niddm Patients
2004بابلماجستٌر

هدوان حسٌن محمود
The Correlation Between Creatine Kinase Activity And 

Antioxidants In Diabetes Mellitus Type I And II
2004بابلماجستٌر

 مجٌد محمد مهٌمن

الرفٌعً

 - Dibenzo - 18 المركب باستخدام سائلة انتقائٌة اقطاب تحضٌر

crown - 6 الكوبلت اٌونً تقدٌر فً وتطبٌقها (II) والنٌكل (II)
2004بابلماجستٌر

 عباس كاظم احمد

الحسناوي

 التفاعالت فً واستعماله CuO - CoO المساعد العامل تحضٌر

الضوئٌة
2004بابلماجستٌر

 سمٌر فٌاض حسن

العزاوي

Biochemical And Biological Studies On Oleuropein And Its 

Hypoglycemic Effect

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

محمد جاسم حمزه
Biochemical Studies On Sialic Acid And It'S Binding 

Proteins (Lectins) In Gastrointestinal Tumors

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ٌاسٌن الجبار عبد ؼادة

الوائلً

Electrochemical Studies Of The Thermodynamics Of The 

Dissociation And Transfer Of Acetic And Some 

Halogenated Acetic Acids

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

حسان محسن سندس

Improvement Of Gasoline Octane Number By Phenol - 

Ferric (III) System And Some Organometallic Compounds 

Of Molybdenum, Tungsten And Chromium

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 علً جمٌل سوزان

السامرائً

Molecular Characterization Of CA19 - 9 In Sera And 

Tissues Of Colorectal Cancer Patients

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ادم احمد االمٌن عمر
Physical Properties Study Of Aqueous Solutions Of Glycols 

Over Temperature Range 293.15 - 318.15 K

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الربٌعً مالك منٌب زٌنب
Some Phenol Derivatives As Antileukemic Agents In Vivo 

And In Vitro Study

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

البقاعٌن ابراهٌم عاٌد لمٌا
Synthesis & Characterization Of Polyaniline, Polyurethane 

Anionomers & The Binary Blends Of Them

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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سمٌر حمادي علً

Synthesis Of Mono - & Dispiro 1,3 - Oxazepine - 4,7 - 

Diones And Decarboxylation Of P - 

Benzoquinoneiminoacetic Acids

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

توفٌق طارق مٌسون
Synthesis Of Substituted 1,3 - Oxazepines And 1,3 - 

Diazepines Via Schiff Bases

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ناجً محمد علً احمد

 التضخٌم تفاعالت خالل من والسباعً الثنائً للمنؽنٌز االنً التقدٌر

 دراسة:  محلٌا مصنعة بصرٌة الكترونٌة منظومة بواسطة والتحسس

وتطبٌق مقارنة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

حمد كاكل بختٌار
Corrosion Of Lead - Acid Battery Electrodes In Sulphuric 

Acid
2004بؽدادماجستٌر

الكنانً حسٌن ملك عماد
Durability Study Of High Impact Polystyrene Used As Food 

Packaging Of Dairy Products
2004بؽدادماجستٌر

الحٌدري ممتاز سازان
Evaluation Of α - L - Fucose And Related Parameters In 

Different Types Of Diabetes Mellitus
2004بؽدادماجستٌر

الشٌخلً نافع رمزي عمر
Influence Of Ovarian Cancer On Some Biochemical 

Parameters
2004بؽدادماجستٌر

الشعٌبً صالح مقبل محمد
Lactic Acid Evaluation In Cardiovascular , Renal Failure 

And Liver Cirrhosis In Iraqi Patients
2004بؽدادماجستٌر

محمد الرزاق عبد شذى
Lipid Profile In Patients With Hypothyroidism In Relation 

To Tsh Level
2004بؽدادماجستٌر

 محمد شاكر سهاد

الموسوي

Preparation Of Activated Carbon Using Iraqi Raw 

Materials And Study Of Its Chemical And Physical 

Properties

2004بؽدادماجستٌر

 الستارمحمد عبد مها

العبٌدي

Synthesis And Characterisation Of 

Polyvinylthiourethanised - Oxime Ligand And It’S 

Complexes With Some Metal Ions

2004بؽدادماجستٌر

احمد جاسم دالٌا

Synthesis And Spectral Studies On Co (II) , Ni (II) , Cu (II) , 

Zn (II) , Cd (II) , and Hg (II) Complexes Of 

Polyvinylurethanised Oxime

2004بؽدادماجستٌر

محسن خالد محمد

 الكروم اكاسٌد مع نحاس--  النٌكل فراٌت خلٌط وتشخٌص تحضٌر

(III) والكوبلت (II) والمٌكانٌكٌة المؽناطٌسٌة خصائصها ودراسة 

والكهربائٌة

2004بؽدادماجستٌر

الموسوي علً شهرٌار
 سداسٌة (V) رٌنٌوم االوكسو معقدات بعض تشخٌص تحضٌرو

المائٌة المحالٌل فً حركٌا ودراستها التناسق
2004بؽدادماجستٌر

 محمد خالد اسراء

المشهدانً

 مواد على وتطبٌقها لالمٌنات سائلة انتقائٌة اقطاب بناء حول دراسة

دوائٌة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌربؽداد مدٌنة فً السطحٌة والمٌاه االبار بعض نوعٌة عن دراسةمحمد الحكٌم عبد مٌس

جمعة هللا عبد جمٌل
 احداث فً الحلقات متعددة العطرٌة الهٌدروكاربونات فاعلٌة دراسة

الكم مٌكانٌك نظرٌات خالل من السرطان
2004بؽدادماجستٌر

عبد مهدي نزار مضر

 المعدنٌة العناصر بعض قٌاس عن سرٌرٌة حٌاتٌة كٌمٌائٌة دراسة

 المعتمدٌن وؼٌر المعتمدٌن السكر داء لمرضى الدم مصل فً الضئٌلة

االنسولٌن على

2004بؽدادماجستٌر
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ٌعقوب برهان ؼسان
 استرات وبولً التراٌازول لحلقة االماٌد مشتقات وتشخٌص تحضٌر

االوكساداٌازول حلقة

 دكتوراه

فلسفة
2004تكرٌت

 حسٌن شكر كامران

الدلوي

 انتشار فً E و C وفٌتامٌنً النزرة العناصر بعض دور حول دراسة

العراق جنوب وسطو فً الدرقٌة الؽدة امراض

 دكتوراه

فلسفة
2004تكرٌت

جمال ٌاوز مصطفى

Synthesis And Preliminary Antibacterial Activity Of Some 

New 1,3,4 - Oxadiazole ,1,3,4 - Thiadiazole And 1,2,4 - 

Triazole Compounds Derived From 2 - Mercapto 

Benzothiazole

2005؟ماجستٌر

عباس مجٌد احمد

Preparation And Study Of The Physical Characteristic Of 

Carboxymethyl Cellulose - Water Solution For Oil Drilling 

Fluid

2005المستنصرٌةدكتوراه

الحبٌب بادي صبري نبٌل

Isolation And Characterization Of Active Constituents Of 

Quercus Infectoria (NUTGALL) Herb And Their Expected 

Biological Activity

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 فلٌفل عبود ابراهٌم

الخفاجً

Synthesis And Theoretical Study Of A New (1, 3, 4) - 

Oxadiazole Derivatives And Some Of Their Transition 

Metal Complexes

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

كاظم االئمة عبد شذى
A Study Of Some Biochemical Changes Associated With β - 

 Thalassemia
2005المستنصرٌةماجستٌر

 خضً عمران روٌده

الكبٌسً

Biochemical Studies On Total Homocysteine And High 

Sensitive C - Reactive Protein In Established 

Cardiovascular Disease

2005المستنصرٌةماجستٌر

نصٌؾ نبٌل زٌزفون

Molecular Characterization & Determinating The Level Of 

Oxidative Stress & Some Antioxidants In Iraqi Women 

With Breast Tumors

2005المستنصرٌةماجستٌر

رضا محمد دالٌة
Molecular Characterization Of Thyroxine Receptors In 

Some Thyroid Gland Diseases
2005المستنصرٌةماجستٌر

 كاظم جواد هللا عبد

الجشعمً

Synthesis And Characterization Of New Derivatives Of (1, 

2, 4 - Triazol)
2005المستنصرٌةماجستٌر

 الستار عبد عدي جوان

امٌن

 فلزي مع بروماٌد كلٌدنٌوم بٌن المكون المعقد وتقدٌر استخالص

 بطرٌقتً كوازان الصٌدالنً المستحضر من والبالدٌوم الذهب

الذري واالمتصاص الجزٌئٌة االطٌاؾ

2005المستنصرٌةماجستٌر

بطً عزٌز نادٌة
 الفاٌنٌلٌة المونومرات لبعض الحرة الجذور بواسطة المشتركة البلمرة

الحمراء تحت االشعة مطٌافٌة بوساطة تركٌبها وتحدٌد
2005المستنصرٌةماجستٌر

توماالصائػ افهم منال
 مونمر مع الثنائٌة السلٌلوز لخالت والحراري الضوئً التبرعم

فنادات مٌتا امونٌوم ملح بوساطة اماٌد االكرٌل
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالكوٌنولٌن من مشتقة متجانسة ؼٌر حلقٌة مركبات تحضٌرحسن احمد هدى

 رسول رضا شٌرٌن

البارحً

 - 4,3,2,1-  اوكسو - 4-  مثٌل - 6 لمركب جدٌدة مشتقات تحضٌر

 لبعض الباٌولوجٌة الفعالٌة وتقٌم ثاٌوبرٌمٌدٌن - 2-  تتراهاٌدرو

المركبات

2005المستنصرٌةماجستٌر
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علً ناصر صباح روال

 لبعض البٌولوجٌة الفعالٌة ودراسة النٌكوتنك حامض مشتقات تحضٌر

 دم مصل فً القاعدي الفوسفاتٌز انزٌم فعالٌة على المشتقات هذه

الكلوي الفشل بداء المصابات النساء

2005المستنصرٌةماجستٌر

 كاظم هللا عبد سحر

الركابً

 ثنائً - 4 ،3 لـ الجدٌدة المشتقات بعض وتشخٌص تحضٌر

اون- 2 - [H1]-  هٌدروبرٌمٌدٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

 جنزٌل هللا عبد ناهدة

االسدي
2005المستنصرٌةماجستٌرالرودانٌن لمركب جدٌدة حلقٌة مشتقات وتشخٌص تحضٌر

خمٌس متعب وصال
 مع والنحاس والنٌكل المنؽنٌز لمعقدات ضوئٌة ودراسة تحضٌر

واالوكساداٌازول الهٌدرازاٌد مشتقً
2005المستنصرٌةماجستٌر

عٌال كاظم اسماء
 بعض مع الفلزٌة االٌونات بعض لمعقدات طٌفٌة ودراسة تحضٌر

شؾ قواعد
2005المستنصرٌةماجستٌر

حسٌن هادي علً اراء
 ،1 مركبتو، - 5 امٌنو، - 2 لمركب جدٌدة مشتقات ودراسة تحضٌر

داٌازول ثاٌا ،4 ،3
2005المستنصرٌةماجستٌر

الؽانمً ٌاس حسن اثٌر
 ،2 ،1 مشتقات مع االنتقالٌة العناصر بعض معقدات ودراسة تحضٌر

ثاٌاداٌازول - 4
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ؼٌاض وفٌق استبرق

العانً
2005المستنصرٌةماجستٌرمختلفة بطرائق جدٌدة مشتقات وتحضٌر (الفاٌنٌل كحول) بولً تحوٌر

التمٌمً عبد حاتم بشار
 االكرٌلوناٌترٌل لبلمرة الثاٌول مركبات لبعض االنتقال ثوابت تعٌٌن

فورماماٌد مثٌل ثنائً مذٌب فً
2005المستنصرٌةماجستٌر

علً موسى اسماء
 خالت بلمرة فً االمٌنٌة المركبات لبعض السلسلة انتقال ثوابت تعٌٌن

الفاٌنٌل
2005المستنصرٌةماجستٌر

احمد عدنان رؼد

 الصٌدالنً المستحضر فً البرومٌثازٌن هٌدروكلورٌد دواء تقدٌر

 وباستعمال الذري واالمتصاص المرئٌة االطٌاؾ بطرٌقة فنركان

كوسٌطٌن والذهب البالدٌوم فلزي

2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌراالٌبوكسً متراكبات لبعض والفٌزٌاوٌة المٌكانٌكٌة الصفات دراسةزؼٌر الكاظم عبد وفاء

رشٌد ابراهٌم الجبار عبد
 فً حشرٌة كمبٌدات العضوٌة الفسفور مركبات لبعض ضوئٌة دراسة

مختلفة ظروؾ
2005المستنصرٌةماجستٌر

علً سلطان عٌسى االء
 مع السن الرباعٌة شٌؾ قواعد معقدات لبعض وضوئٌة طٌفٌة دراسة

الخماسً الفنادٌوم
2005المستنصرٌةماجستٌر

جاسم ؼشٌم لفتة لمٌاء
 مرضى دم مصل فً والنحاس الحدٌد عنصري لتعٌٌن مقارنة دراسة

اللونً والمطٌاؾ الذري االمتصاص بتقنٌتً السكر
2005المستنصرٌةماجستٌر

كشمولة احمد ذنون بشار
A Study On Nucleophilic Addition Reactions Of Phthalic 

Anhydride And O - Phthalaldehyde
2005الموصلدكتوراه

 محمد فارس عامرة

السراج

 مع االنتقالٌة وؼٌر االنتقالٌة الفلزات معقدات من عدد ودراسة تحضٌر

 والثنائً ثاٌوفوسفات والثنائً الكبرٌت ثنائً الثاٌورام لٌكاندات

ثاٌوكاربامٌت

2005الموصلدكتوراه

A Study On Some Azachalcones Condensation Reactionsرؤوؾ ٌوسؾ منٌرة
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 هادي عادل اٌمان

الرمضان

Seasonal Variations In Some Biochemical Parameters In 

Hypertensive Patients

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

٢٨٨



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 حسٌن قادر عادل

اسماعٌل

The Development Of New Adhesives Based On Cross - 

Linked Unsaturated Polyesters

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 سلٌمان زكً ابتهاج

الحلٌم محمد

 االمٌك حامض مع االٌبوكسً راتنج لشبكات مقارنة حرارٌة دراسة

والنحاسٌة االمٌدٌة ومشتقاته

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 حمودي الحق عبد اسراء

الجراح
السكر داء مرضى فً االكسدة لمضادات كٌموحٌوٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 حسن بحري محمد

السعدون

 Apium Graveolens الكرفس نبات بذور من المستخلصات عزل

التاكسدي للكرب المعرضة الفئران فً تاثٌرها ودراسة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الدباغ امٌن ؼانم مً

Spectroscopic Study Of Charge Transfer Complexes For 

Salicylideneaniline And Its Substituents With Lanthanide 

Shift Reagent Pr (fod) In Cyclohexane

2005الموصلماجستٌر

 هللا عبد علً جاسم

المعماري

 مركبات تفاعالت لبعض الطور بانتقال التحفٌز تقنٌات استخدام

المشبعة ؼٌر بٌتا-  الفا الكاربونٌل
2005الموصلماجستٌر

 مصطفى علً سحر

المالح

 دراسة:  الفلسبار معدن على الحاوٌة المحلٌة الطبٌعٌة المعدنٌة االتربة

 النفط تجزئة فً االستخدام مجال والتركٌبٌة الفٌزٌائٌة الصفات

الثقٌل العراقً

2005الموصلماجستٌر

 احمد العزٌز عبد عالء

الزبٌدي
2005الموصلماجستٌركاما اشعة باستخدام المائٌة المحالٌل فً لالدٌنوسٌن االشعاعً التحلل

العبدلً صالح زهٌر زٌنة
 فً تطبٌقات-  البنزوٌك امٌنو-  بارا لحامض الطٌفً التقدٌر

دوائٌة مستحضرات
2005الموصلماجستٌر

 اسماعٌل محمد فنار

الحٌالً
2005الموصلماجستٌرواالدرار الدم مصل فً االدوٌة لبعض الفولتامتري التقدٌر

 محمود رعد انفال

البرهاوي
2005الموصلماجستٌروالراٌبوفالفٌن الفولك لحامض الفولتامتري التقدٌر

 سلطان حاجم اسماء

النعٌمً
2005الموصلماجستٌرالباٌولوجٌة فاعلٌتها ودراسة امٌنوفٌنول-  البارا مشتقات بعض تحضٌر

 نجم ٌحٌى محمد عمر

الخلٌل
2005الموصلماجستٌرالكومارٌن مشتقات بعض تحضٌر

الطائً محمود سالم احمد

 العناصر لبعض الجدٌدة المعقدة االمالح من عدد وتشخٌص تحضٌر

 - 10,1 االمٌنو ثنائً واالثٌلٌن االلٌفاتٌة االمٌنات امالح مع االنتقالٌة

فٌنانثرولٌن

2005الموصلماجستٌر

 مصطفى سلطان ذاكر

المولى

 بعض لفلزات النوى وثالثٌة ثنائٌة معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

ثاٌوكاربامٌت ثنائً مع االنتقالٌة وؼٌر العناصراالنتقالٌة
2005الموصلماجستٌر

الظاهر نجم جمعة لٌلى
 االولى االنتقالٌة السلسلة عناصر معقدات من عدد وتشخٌص تحضٌر

ثاٌوكاربامٌت ثنائً لٌكاندات مع الخارصٌن عن فضال
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالباٌرولٌدٌنات معوضات لبعض الباٌولوجٌة الفعالٌة ودراسة تحضٌرالعبٌدي سعٌد اكرم رنا

 اسماعٌل سمٌر شٌماء

محمد

 - 1 ،3 ،4 معوضات من لعدد الباٌولوجٌة الفعالٌة ودراسة تحضٌر

تراٌازول - 1 ،2 ،4 ثاٌاداٌازولو - 1 ،3 ،4 اوكساداٌازولو
2005الموصلماجستٌر

 قاسم هللا وعد احمد

العبٌدي

 المتجانسة ؼٌر الحلقة خماسٌة المركبات من عدد ودراسة تحضٌر

المتوقعة الباٌولوجٌة الفعالٌة ذات
2005الموصلماجستٌر

 هللا عبد حمٌد نذٌر خالد

الصراؾ

 التاكسد حالة فً االنتقالٌة الفلزات معقدات من عدد ودراسة تحضٌر

(III) و (IV) كذرات والنٌتروجٌن الكبرٌت على حاوٌة لٌكاندات مع 

مانحة

2005الموصلماجستٌر
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حسن طه اٌمان
 الشمع مع بالمعالجة لالسفلت الرٌولوجٌة المواصفات تحوٌر

الكبرٌت البارافٌنٌو
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالكومارٌن معوضات من المشتقة الجدٌدة المركبات بعض تشٌٌدعبوش حامد محمد جمال

2005الموصلماجستٌرالجدٌدة الفالفانون مركبات من عدد وتفاعالت تشٌٌدابراهٌم امٌن هبة

الحدٌدي حسن ٌونس عماد
 دوائٌٌن مستحضرٌن فً البنزوكائٌن لتقدٌر طٌفٌة طرائق تطوٌر

مصنعٌن
2005الموصلماجستٌر

 شهاب عادل انتصار

الحمودي

 باستخدام االولٌة االمٌنٌة المركبات بعض لتقدٌر طٌفٌة طرٌقة تطوٌر

 عقار على وتطبٌقها فلوروبنزٌن - 1-  نٌترو ثنائً - 4,2 الكاشؾ

المٌتوكلوبرامٌد

2005الموصلماجستٌر

 حسٌن االله عبد ماثر

الزبٌدي

 من المشتقة والفٌنولٌة االوكزٌمٌة االحماض لبعض التاٌن ثوابت تعٌٌن

وااللٌفاتٌة االروماتٌة الكاربونٌلٌة المركبات
2005الموصلماجستٌر

 حسٌن علً ذنون عمر

العبٌدي

 عدد مع المشبعة ؼٌر-  بٌتا الفا، الكاربونٌل مركبات بعض تفاعالت

الكٌتونات من
2005الموصلماجستٌر

 كلو احمد حسن رنا

الحٌالً

 المحالٌل فً الثرٌونٌن االمٌنً للحامض االشعاعً التحلل دراسة

كاما اشعة باستخدام المائٌة
2005الموصلماجستٌر

 محمد علً ابراهٌم

الجرجري

 ومعقداتها االزو اصباغ بعض امتزاز على المؤثرة العوامل دراسة

المنشط الكاربون على
2005الموصلماجستٌر

مالعلو حامد ٌونس علً
 امٌدات البولً لبعض الكهربائٌة التوصٌلٌة فً المؤثرة العوامل دراسة

والمشوبة النقٌة الحالتٌن فً ونماذجها المتعاقبة
2005الموصلماجستٌر

العبادي ؼانم طارق رائد
 على االزو اصباغ من عدد المتزاز وحركٌة ثرموداٌنمٌكٌة دراسة

جدٌدة مازة ومواد المنشط الفحم
2005الموصلماجستٌر

علً تحسٌن رنا
 انلٌن السالسٌلٌدٌن لمركبات الشحنة انتقال لمعقدات طٌفٌة دراسة

مختلفة مذٌبات فً Pr (fod) 3 اللنثانً االزاحة كاشؾ مع ومشتقاته
2005الموصلماجستٌر

 علً محمد الصمد عبد

النعٌمً سعٌد

 ثنائً-  بارا مع البرومهكسٌن عقار لتفاعل تقدٌرٌة فٌزٌاوٌة دراسة

سطحٌا الفعالة العوامل احد وبوجود بنزالدٌهاٌد امٌنو مثٌل
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالجٌرٌة عقرة منطقة لصخور القٌرٌة للمواد كٌمٌائٌة دراسةالبدرانً علً حجً محمد

الجرٌسً ٌاسٌن طه امل
 دم امصال فً الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات بعض مستوٌات دراسة

الرئة بسرطان المصابٌن المرضى
2005الموصلماجستٌر

موسى الستار عبد عزام
 المرضى لدى الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات بعض مستوٌات دراسة

المعدة وسرطان عشر االثنً بقرحة المصابٌن
2005الموصلماجستٌر

ٌوسؾ ٌعقوب ولٌد
 سرعة على الفراؼً والحشد االلكترونً للتاثٌر نظرٌة دراسة

الدر-  دٌلز تفاعالت
2005الموصلماجستٌر

 سعٌد صباح زهراء

الطائً

Synthesis Of Heterocyclic Derivatives Of N - Substituted 

Phenothiazine
2005النهرٌنماجستٌر

جابر عباس فردوس
Evaluation Of The Oxidative Stress In Patients With 

Diabetes Millitus Using Some Enzymatic Activities

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

فٌروز ٌحٌى ندى
Photocatalytic Oxidation Of Some Chlorophenols In 

Aqueous Dye - Sensitized Tio2 Suspension System

 دكتوراه

فلسفة
2005بابل

االسكوربٌك حامض - L من جدٌدة ازا سكرٌات تحضٌرؼانم ثامر حسن
 دكتوراه

فلسفة
2005بابل
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هللا عبد صباح امل
Isolation, Identification And Biological Activity Of Volatile 

Oil Extracted From Local Thyme
2005بابلماجستٌر

 حسٌن محمد فاضل فؤاد

القٌم

Study Photodegradation Of Tetradecane In Hexane As A 

Solvent In The Presence Of TiO2 Using UV - Visible 

Spectroscopy

2005بابلماجستٌر

 حسٌن محمد فاضل اٌاد

القٌم

Study The Adsorption Of Phenol And P - Chlorophenol 

From Aqueous Solutions By Using Some Novel Polymer 

Attapulgite - Urea - Formaldehyde

2005بابلماجستٌر

الصاحب عبد علً احمد
 التاجٌٌن المركبٌن باستخدام البالدٌوم لعنصر السائلً االستخالص

(Db18C6 و Db24C8)
2005بابلماجستٌر

كحلول خٌون محمد
 (II) والزئبق (II) والكادمٌوم (II) الخارصٌن الٌونات الطٌفً التقدٌر

رٌزورسٌنول -(ازو بنزوثٌازولٌل-2-ناٌترو-6)- 4 الكاشؾ باستعمال
2005بابلماجستٌر

جرٌو مهدي عقٌل

 والتنكستن (VI) والمولبٌدنٌوم (VI) الكروم الٌونات الطٌفً التقدٌر

(VI) 4[-ازو( بنزوثٌازولٌل-2-مثٌل-6 )[-2 الجدٌد الكاشؾ باستعمال-

فٌنول كلورو

2005بابلماجستٌر

علً محمد ٌحٌى حازم
 اوكسٌد بوجود (n - C26H54) هكساكوسان للنورمال الضوئً التكسٌر

المرئً والضوء المحسس الخارصٌن
2005بابلماجستٌر

 جواد الرسول عبد اٌمن

قسام

 - (ازو بنزوثٌازولٌل - 2-  برومو - 6) - 2 العضوي الكاشؾ تحضٌر

 (II) النٌكل الٌونً الطٌفً التقدٌر فً واستخدامه فٌنول كلورو - 4

(II) والنحاس

2005بابلماجستٌر

 الحسٌن عبد محمد جاسم

الشمري

 الكاشؾ مع (Pt , Pd , Ni) االنتقالٌة الفلزات بعض معقدات تحضٌر

 - 2 - [ ازو (بنزوثٌازولٌل مثٌل - 6) - 2 ] - 1 الجدٌد العضوي

 الطٌفٌة خصائصها بعض ودراسة النفثوٌك حامض - 3-  هٌدروكسً

والفٌزٌاوٌة

2005بابلماجستٌر

 هاشم خضٌر عالء

الربٌعً

 الكهربائٌة والخواص السائل البلوري السلوك ودراسة تحضٌر

ومعقداتها شؾ قواعد توائم من جدٌدة الصناؾ
2005بابلماجستٌر

سعد طه سعاد
 مع (IIB) المجموعة عناصر لمعقدات طٌفٌة ودراسة تحضٌر

امٌدازول فنٌل ثنائً-5 ،4 -(ازو بروموفنٌل-3)- 2العضٌدة
2005بابلماجستٌر

الشمري حبٌب عبادي االء
 المحالٌل خالل الباٌروثروٌدٌة المركبات لنفاذٌة الحرة الطاقة تقدٌر

.التنفسٌة السلسلة مكونات بعض مع وتاثرها SDS االٌونٌة المصوبنة
2005بابلماجستٌر

محمد جاسم ثامر
A Study On Polymer Carriers Of Long - Acting Drugs For 

Chronic Diseases

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

مهدي كامل حسنٌن

Biochemical Studies Of Beta - 2 - Microglobulin And Its 

Receptors In Some Breast Tumors Using Radioreceptor 

Assay Technique

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 سلوم طعمة وركاء

السعدي

Biochemical Studies On Alpha Fetoprotein In Some 

Malignant And Benign Breast Tumors

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الصالح حنون معلك رائد

Clinical Studies For Oxidant - Antioxidant Status In 

Leukaemic Patients, And Effect Of Terrestrial Plant Ellagic 

Acid On This Status

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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عباس الرضا عبد سلمة

Evaluation Of Zinc, Copper, Selenium, Manganese And 

Some Biochemical Study In Sera Of Iraqi Patients With 

Leukemia

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جواد حسٌن عالء
Study Of Some Biochemical Parameters In Thalassemic 

Patients

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العقابً لفتة عباس منتهى
Fucose In Sera Of Hyperprolactinemia Women Patients

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبد الحسٌن عبد فائز

علوان

Synthesis Of A New Bicyclic System Containing 5 - 

Heteroatoms (Thiatetrazanonane & Pentazanonanes)

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الجبوري علً فهد خالد

Synthesis, Decarboxylation Of 9,10 - 

Anthraquinoneiminoacetic Acids And Their Spiro - 

Oxazepine Derivatives

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 ٌوسؾ فٌصل نجود

السراج

α - L - Fucose As A Possible Diagnostic Marker With Other 

Related Parameters In Thyroid Dysfunction Patients

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حسن بشٌر محمد حسن

 ثنائٌة لمزٌجات الدقٌق الصفري التقاطعً االشتقاقً الطٌفً التعٌٌن

 والحدٌد (II) والنٌكل (II) المنؽنٌز: الفلزات بعض اسٌتونات استٌل من

(III) وااللمنٌوم (III)

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الكهروبصرٌة صفاتها ودراسة نٌماتٌة سائلة بلورات مزائج تحضٌرحسٌن هادي ضٌاء
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

شرٌؾ محمد علً
 من المشتقة الشحنة-  انتقال معقدات لبعض وطٌفٌة فٌزٌائٌة دراسات

شؾ قواعد

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الحمدانً احمد بٌداء
Comparative Study Of Sialic Acid Levels In Diabetic 

Patients Complicated By Retinopathy
2005بؽدادماجستٌر

حسن احمد هدٌل
Effect Of Ascorbic Acid (VIT.C) On Lipid Prorile In 

Apparently Healthy Individual
2005بؽدادماجستٌر

 عباس اسامة رؼد

الموسوي

Effect Of Bonding System And Kevlar Fibers On The 

Mechanical Properties Of Urea - Formaldehyde Resin As 

Adhesive For Wood - Wood Surface

2005بؽدادماجستٌر

الحسٌن عبد عالء اثٌر

Effect Of Bonding System On The Mechanical Properties 

Of Phenol - Formaldehyde Resins As Adhesive For Wood - 

Wood Surfaces

2005بؽدادماجستٌر

محمد سالم اسراء
Evaluation Of Copper, Zinc Levels & Sialic Acid In Sera Of 

Patients With Rheumatoid Arthritis (RA)
2005بؽدادماجستٌر

رشٌد فٌصل ندى
Hyperbilirubinemia Evaluation And Statistical 

Comparative Study In Thalassemic Patients
2005بؽدادماجستٌر

الكرٌم عبد محمد سعاد
Plasma Lactic Acid Levels In Migraine And Tension 

Headache In Iraqi Patients
2005بؽدادماجستٌر

موسى فاضل انعام

Preparation And Spectral Studies Of 3 - O - Benzoyl - 5,6 - 

O - isopropylidene - L - Ascorbic Acid And Its Complexes 

With Some Metal Ions

2005بؽدادماجستٌر
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محمد صبري ابتهال

Relationship Between Mealtime Glucose Excursions, 

Glycemic Control And Secondary Complications In Type 2 

Diabetes Mellitus Patients

2005بؽدادماجستٌر

موسى فاضل رنا
Some Biochemical Studies In Patient’S Sera Of Poly Cystic 

Ovaries Syndrome
2005بؽدادماجستٌر

العبٌدي شاكر هند

State Of High Density Lipoprotein And Oxidative Stress In 

Type II Diabetic Patients, Effect Of Albuminuria And 

Duration Of The Disease

2005بؽدادماجستٌر

سلطان شهاب جسام

Synthesis & Characterisation Of Some Binuclear 

Complexes Of [Bis (2 - Hydroxy - 3 - Formyloxime - 5 - 

Methyl Benzaldimine) - N - Ethylene

2005بؽدادماجستٌر

السعٌدي عذٌب محمد االء

Synthesis & Characterisation Of Some Polydentate Imine - 

Oxime Ligands And Their Complexes With Some Metal 

Ions

2005بؽدادماجستٌر

 مهدي عصام علٌاء

الجنابً

Synthesis & Characterisation Of Some Polymeric 

Complexes Of N - Crotonyl - 2 - Hydroxy Phenyl 

Azomethine

2005بؽدادماجستٌر

الرزاق عبد شكٌب اسراء

Synthesis & Characterisation Of The Ligand 5,6 - O - 

Isopropylidene - L - Ascorbic Acid And Its Complexes With 

Some Metal Ions

2005بؽدادماجستٌر

العانً صالح سلٌم احمد

Synthesis & Spectral Studies Of Some Polymeric 

Complexes With (N - Acryloyl - 2 - 3 - Butaylidine Mono - 

Imine Monoxime)

2005بؽدادماجستٌر

عواد هتور سناء

 الصناعٌة المخلفات من وتنقٌتهما الحدٌد االلمنٌوم، استخالص

 فً الكهربائٌة للصناعات العامة الشركة لدى الناتج (الخبث السكرابو)

الوزٌرٌة

2005بؽدادماجستٌر

 محمد سوري اسماء

الساعدي

 االمبٌسٌلٌن لتقدٌر انتقائٌة ؼشائٌة بولٌمرٌة اقطاب حول ودراسة بناء

هٌدرات ثالثً
2005بؽدادماجستٌر

 عباس االله عبد رنا

الطحان

 السائل البلوري سلوكها ودراسة شؾ قواعد مركبات من عدد تحضٌر

االمتزاج طرٌقة بوساطة
2005بؽدادماجستٌر

جامل عبٌد حٌدر

- \ N,N\ - Bis (Pyridyl - 2 اللٌكاندان وتشخٌص تحضٌر

Azomethinyl) - 1,2 - Ethylene And N,N\ - Bis (Pyridyl - 2 \ -

Methylene) - 1,2Ethylenediamine اٌونات بعض مع ومعقداتهما 

العناصر

2005بؽدادماجستٌر

ٌوسؾ اسماعٌل انعام
 مع ومعقداته [N - Propyl Salicylamide] اللٌكند وتشخٌص تحضٌر

العناصر اٌونات بعض
2005بؽدادماجستٌر

مؽٌر حسٌن طارق

 Tetrakis (Amido - - 4,4,  - 3,3 اللٌكند وتشخٌص تحضٌر

Diacetylmonoxime) Biphenyl بعض مع النواة ثنائٌة ومعقداته 

االنتقالٌة العناصر اٌونات

2005بؽدادماجستٌر

سلطان محمد خولة
 بعض مع ومعقداتهما S,N نوع السن ثنائً لٌكندان وتشخٌص تحضٌر

العناصر اٌونات
2005بؽدادماجستٌر

 احمد ابراهٌم اسٌل

السلطانً
2005بؽدادماجستٌراالدوٌة بعض وتقدٌر لتحسس انتقائٌة اقطاب ودراسة تحضٌر
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محمد شمران حسن
 وكاما هٌبورٌك امٌنو بارا للحامض مختلطة معقدات ودراسة تحضٌر

الفلٌزٌة العناصر بعض امالح مع بٌكولٌٌن
2005بؽدادماجستٌر

 عباس محمد احمد

الجبوري

 لبعض والملحٌة المائٌة للمحالٌل والحجمٌة اللزوجٌة الخواص دراسة

كلفن 310.15 حرارة درجة عند الفٌتامٌنات
2005بؽدادماجستٌر

الدلٌمً حمزة عبٌد منال

 Cc الواصر التاصر ورتبة االهتزاز ترددات بٌن العالقة دراسة

 والكورانٌولٌن البرٌلٌن: الحلقات متعددة العطرٌة للجزٌئات

الكم مٌكانٌك باسلوب والسالبة الموجبة االٌونٌة وجذورها والكورونٌن

2005بؽدادماجستٌر

الحٌدر جاسم سمٌر لٌث
 اسطح على المائٌة محالٌلهما من والثٌوفٌلٌن الكافٌٌن امتزاز دراسة

مختارة عراقٌة اطٌان
2005بؽدادماجستٌر

عبود حمٌد نؽم

 - N من المكون ثالثٌة لالنظمة الفٌزٌائٌة الخصائص بعض دراسة

 عند والمستلٌن واالورثوزاٌلٌن والتلوٌن البنزٌن مع مورفلٌن مثٌل

كلفن 298.15 حرارة درجة

2005بؽدادماجستٌر

مرزا هادي سندس
 الحوامض بعض لمحالٌل الثرمودٌنامٌكٌة الخواص بعض دراسة

مختلفة حرارة درجات عند كالٌكول اثلٌن-  الماء مزٌج فً االمٌنٌة
2005بؽدادماجستٌر

الخالدي طاهر ثائر نور

 التراٌازول، االوكسادٌازول،) مشتقات بعض تاثٌر دراسة

 النساء دم مصل فً القاعدي الفوسفاتٌز انزٌم فعالٌة فً (الثاٌودٌازول

الحوامل

2005بؽدادماجستٌر

جبر هللا عبد سالم انعام

 فعالٌة على الثاٌادٌازول  االوكسادٌازول، مشتقات بعض تاثٌر دراسة

 الكبد بالتهاب المصابٌن االشخاص دم مصل فً GOT انزٌم

(A) الفاٌروسً

2005بؽدادماجستٌر

 عاشور شاكر لمٌاء

الزبٌدي

 مصل فً الدهون مستوٌات على Tocopherol E فٌتامٌن تاثٌر دراسة

االصحاء االشخاص دم
2005بؽدادماجستٌر

 حمزة كرٌم سندس

الحجامً

 مادة مستوٌات عن الكٌمٌوحٌوٌه المتؽٌرات عن سرٌرٌه دراسة

 المصابٌن االطفال فً (ALT , AST , ALP) االنزٌمات وفعالٌة الصفراء

الفاٌروسً الكبد والتهاب الوالدي بالٌرقان

2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن هللا عبد ناجً

المسهلً
2005بؽدادماجستٌرChromazurol S بالكاشؾ III البراسٌودمٌوم اٌون لتقدٌر طٌفٌة دراسة

رؤوؾ برهان اسراء
 السكري مرضى عند الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات لبعض مقارنة دراسة

واالصحاء النوعٌن من
2005بؽدادماجستٌر

جبار الستار عبد سلوى
 لحلقة واالٌتاكونئٌماٌد والمالئٌماٌد االماٌد مشتقات وتشخٌص تحضٌر

اماٌد االكرٌل مع ومشتركة متجانسة بلمرة وبلمرتها الداٌازول

 دكتوراه

فلسفة
2005تكرٌت

النافعً هاشم خلؾ كاظم
 االٌثر بولٌمر بواسطة (II) والبالدٌوم (II) النحاس وفصل استخالص

"6-  كراون - 18-  بنزو ثنائً متعدد" التاجً
2005تكرٌتماجستٌر

 شهاب صابر عفراء

الزوبعً

 الحاوٌة (II) والبالتٌن (II) البالدٌوم معقدات بعض وتشخٌص تحضٌر

 ؼٌر الحلقٌة والمركبات الفوسفٌن ثنائٌة لٌكاندات من هجٌن على

الثاٌون على الحاوٌة المتجانسة

2005تكرٌتماجستٌر

 مصطفى سلٌمان بركل

احمد

 االزو مشتقات مع االنتقالٌة الفلزات بعض معقدات وتشخٌص تحضٌر

الحٌوي تاثٌرها ودراسة المتجانسة ؼٌر الحلقٌة
2005تكرٌتماجستٌر

٢٩٤
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 محمد احمد اسماء

الراشدي

 1 - [BiI4] و2 - [PdI4] لمعقدي االٌونً المزدوج واستخالص تكوٌن

 فلوبٌرازٌن ثالثً وهٌدروكلورٌد (CP) الكوداٌن فوسفات عقاري مع

(TFPH) بتقنٌة العقارٌن وتقدٌر الجزٌئً االمتصاص بتقنٌة وتقدٌرهما 

مباشرا تقدٌرا الكٌمٌائً البرٌق

2005تكرٌتماجستٌر

التكرٌتً رشٌد ناجً قبس
 الكاشؾ باستخدام البالدٌوم واٌون النحاس اٌون لتقدٌر طٌفٌة دراسة

1,2 - Bis - 5,5´ (1,3,4 - Oxadiazole - 2 - Thiol) Ethane
2005تكرٌتماجستٌر

مجٌد ناٌؾ زٌنب
Induced Photodegradation Of Cellulose Derivatives By 

Aromatic Carbonyl Compounds

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

السعٌدي محمد حمٌد خالدة

Quantitative Determination Of Some Antibiotic Drugs Of 

Penicillin And Cephalosporin Groups Through A New 

Selective Electrodes And Derivative Spectrophotometry

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

السعٌدي محمد حسن مسلم
 اوكسادٌازول - 4.3.1 من جدٌدة لمشتقات نظرٌة ودراسة تحضٌر

االنتقالٌة العناصر بعض مع ومعقداتها

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العنزي مزهر كرٌم لطٌؾ
 مع الملوثة العناصر اٌونات بعض لمعقدات طٌفٌة دراسة تحضٌرو

شؾ قواعد الفا-  ثنائً

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

جاسم نصٌؾ اكثم
 السٌلٌنٌوم لتقدٌر الكٌمٌائً للبرٌق مبتكرة تلقائٌة شبه-  انٌة منظومة

المختلفة النماذج فً

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006المستنصرٌةماجستٌرPrepartion Of Some Derivatives Of Benzo [B] Thiopheneمحمد عدنان لقاء

الخالدي حنتوش سلٌم هدى

Study Of Some Antioxidants And Other Biochemical 

Changes In The Sera Of Patients With Benign And 

Malignant Breast Tumors

2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالمٌاه فً الهالٌدات تقدٌر فً التكبٌرٌة التفاعالت استخدامعلً عبد عماد لٌث

 بدن خنجر نجاة

الزٌرجاوي

 ثانً من مختلفة انواع بوساطة Hg (II) الٌون المحفزة الضوئٌة االزالة

المعلقة المائٌة المحالٌل فً التٌتانٌوم اوكسٌد
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالمتجانسة ؼٌر الحلقٌة المركبات لبعض التكاثفٌة البلمرةحسن علً محمد شذى

معروؾ سعٌد احالم
 العالٌة االنتقالٌة العناصر معقدات بعض باستخدام الحرارٌة البلمرة

التاكسد
2006المستنصرٌةماجستٌر

الصعب طالب معاذ
 واكرٌالت االكرٌلٌك حامض مع الستاٌرٌن لمونمر المشتركة البلمرة

تركٌبها وتعٌٌن واالكرٌلوناٌتراٌل البٌوتٌل
2006المستنصرٌةماجستٌر

القٌسً طالب رعد رٌا
 فنٌلٌن-  البارا من مشتقة جدٌدة متجانسة ؼٌر حلقٌة مركبات تحضٌر

البكترٌا ضد فعالٌتها ودراسة الخلٌك حامض ثنائً
2006المستنصرٌةماجستٌر

 هللا عبد رشٌد ولٌد

الجمٌلً

 فً التطبٌقٌة االهمٌة ذات الكٌمٌاوٌة المعقدات بعض ودراسة تحضٌر

الصناعة
2006المستنصرٌةماجستٌر

 عبد الحسٌن عبد مٌسون

النبً

 ومعقداتها ثاٌاداٌازول - 4 ،3 ،1 للـ جدٌدة مشتقات ودراسة تحضٌر

الباٌولوجٌة فعالٌتها وتشخٌص االنتقالٌة العناصر مع
2006المستنصرٌةماجستٌر

حسٌن باسم لمٌس
 على الزعرور نبات ثمار فً الفعالة المركبات بعض تاثٌر دراسة

االنسان دم مصل فً استرٌز كولٌن استٌل انزٌم فعالٌة
2006المستنصرٌةماجستٌر

قادر اسعد فٌان
 المرضى فً كاٌنٌز الكرٌاتٌن النزٌم وثرمودٌنامٌكٌة حركٌة دراسة

القلبٌة العضلة باحتشاء المصابٌن
2006المستنصرٌةماجستٌر

٢٩٥
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مهدي صاحب زمان
 باستخدام السداسً للمولٌبدنٌوم بالمذٌب االستخالص فً دراسة

بنزوثاٌازول مركبتو - 2 الكاشؾ
2006المستنصرٌةماجستٌر

حموشً حسن اسعد اباء
 الكاتٌنً الكبرٌت الى الثمانً الحلقً الكبرٌت لتحول فٌزٌاوٌة دراسة

S
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرالعراقٌٌن لدى المرارة حصى لمكونات حٌاتٌة كٌمٌائٌة دراسةحسوة حسن عزٌز سعاد

 اسماعٌل علً عبد لؤي

الهاللً

Antioxidants And Some Biochemical Parameters In 

Workers Exposed To Pollutants In Mosul City
 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

 عبو ابراهٌم نشوان

اللهٌبً

 على االبقار لبا من المفصول القاعدٌة االمٌنٌة االحماض جزء تاثٌر

اخرى كٌموحٌوٌة ومتؽٌرات الدم كلوكوز مستوى
2006الموصلماجستٌر

السلطان خلٌل فتحً محمد
 (III) والحدٌد (III) المنؽنٌز معقدات من عدد ودراسة تحضٌر

االمٌنٌة واالحماض الزانثٌتوسالسالدازاٌن مع (III) والكوبلت
2006الموصلماجستٌر

 لطٌؾ موسى نجوى

الكرٌمً

 اولٌة وامٌنات االمٌنٌة االحماض من عدد لتقدٌر طٌفٌة طرٌقة تطوٌر

المٌثان ثنائً سٌانوكوٌنون رباعً- ´ 8 ،8 ،´7 ،7 الكاشؾ باستخدام
2006الموصلماجستٌر

هللا عبد الهادي عبد صالل
Preparation Of Some Magnesium Compounds As Fuel 

Additives
2006النهرٌنماجستٌر

حسٌن محمد زهٌر احمد

Separation And Detection Of Some Cations By 

Unsuppressed Conductivity And Indirect Photometric 

Methods

2006النهرٌنماجستٌر

 خلٌل ابراهٌم مروة

العمٌري

Synthesis And Biological Activity Studies Of New 1, 2 - 

Diazin - Dione, 1, 3, 4 - Oxadiazole, ∆4 - Oxazoline, 4 - 

Thiazolidinone And 1, 3 - Oxazepin - Dione Derivatives

2006النهرٌنماجستٌر

شبرم شاٌع االء

Synthesis And Some Biological Studies Of New Triazine, 

Diazine, ∆4 - Oxazoline , Thiazole, Diazole And Oxazepine 

Derivatives

2006النهرٌنماجستٌر

الرضا عبد عبد نبٌل

1,3 - Dipolarcycloaddition Reaction Of Carbohydrate 

Azides With Carbohydrate Derivatives Containing 

Unsaturated Groups

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

 جودة موسى عامر

الشمري

Preparation Of Polymeric Composites And Study Of Some 

Electrical Conductivity , Mechanical And Swelling 

Properties

 دكتوراه

فلسفة
2006بابل

خلؾ صاحب رنا
Determination Of Chlorate By Flow Injection Analysis Via 

Merging Zone Technique "Study And Application"
2006بابلماجستٌر

مبارك حسن محمد هشام
 ازوجدٌدتٌن لصبؽتً وثرمودٌنامٌكٌة طٌفٌة ودراسة تحضٌر

االنتقالٌة العناصر اٌونات بعض مع ومعقداتهما
2006بابلماجستٌر

حسٌن محمد بان

 مضادات بعض كاٌنٌزو الكرٌاتٌن انزٌم متشابهات فعالٌة دراسة

 فٌها المستحدث االرانب فً البٌض الدم وكرٌات المصل فً االكسدة

السكري مرض

2006بابلماجستٌر

عباس علً عبد اٌمان

A Study Of Homocysteine And Other Biochemical Profile 

In Patients With Chronic Renal Failure Undergoing 

Hemodialysis And Kidney Transplant Recipients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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الهادي عبد حسان ؼٌد

Comparative Study Of CA19 - 9 Levels As Tumor Marker In 

Sera And Tissues Of Different Malignant Tumor Patients 

And Kinetic Study Of The Effect Of Some Oxadiazole 

Derivatives On The Activity Of Got, Gpt And Alp In Sera 

And Tissues Of Breast, Prostate And THY

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الخالدي ساطع انوار

Effect Of Chemotherapy On Vitamin B12, Folic Acid And 

Some Biochemical Parameters On Leukemia (Chronic 

Myeloid Leukemia) In Iraqi Patients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الجبوري علً حسن فلٌح

Novel Acyclic And Cyclic Polydentate Ligands Derived 

From 2,6 - Diformyl - 4 - Methylphenol And Their Metal 

Complexes Synthesis And Physico - Chemical Studies

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ؼضٌب خضٌر كاظم

Preparation And Separation Of Some Polyphenolic 

Compounds As Antitumor Materials And Studying Their 

Cytotoxic Effects Toward Selective Types Of Tumor Cell 

Lines

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

عثمان المنذر عبد محمد
Serum Lipids And Bile Contents In The Patients Of 

Gallbladder Stones

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 محمد جواد محمد نوال

علً

Study Of Some Hormonal Changes In Polycystic Ovarian 

Syndrome Patients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

محمد راجً وفاء

Study The Role Of Homocysteine, Asymmetric 

Dimethylarginine And Vitamin E Supplement In Reducing 

Homocysteine Concentration In Chronic Renal Failure 

Patients.

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 حسن احمد حسن

الصالحً

Synthesis & Characterisation Of Tetradentat Bis - 

Thiosemicarbazone Ligands And Their Complexes With 

Metal Ions

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 محمود عونً اسامة

النحال

Synthesis And Characterisation Of Novel Polydentate 

Acyclic And Cyclic Ligands Derived From 3 - Chloro - 2 Xo - 

1,4 - Dithiacyclohexane And Their Metal Complexes

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

روئٌل حمٌد اٌفان
Synthesis And Characterization Of Some Novel 

Heterocyclic Liquid Crystalline Compounds And Polymers

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

محمد علً حكمت
Synthesis And Characterization Studies Of Some Metal 

Complexes Of Macroligands Containing S And N Atoms

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

-ال داود حمود عاشور

ؼدٌر

Synthesis And Spectral Studies Of Polydentate Ligands 

Type N2O3,N2O2S, N2Os2, N4O2S2 And Their Metal 

Complexes

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

٢٩٧
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 محمد جاري ماجد

العبودي

Synthesis Of Some Mannose Esters at - C1 - as A Prodrugs 

And, Study Their Effects On The Serum ALT, ALP And AST 

Enzymes

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

زنكنة علً هللا عبد زٌان
α - L Fucose Among Other Biochemical Parameters As A 

Possible Diagnostic Parameter In β - Thalassemic Patients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مطر صالح محمود

 مشتقة شؾ لقواعد جدٌدة للٌكندات فٌزٌوكٌمٌائٌة دراسات مع تحضٌر

 - di (Phenyl - 4 - Methyl) {3.3.1} Azabicyclo - 9 - 2,6 من

One الفلزٌة معقداتها مع

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عبد نوري علً

الحصناوي

 الدجاج كبد من كالكتوساٌدٌز-  البٌتا انزٌم وتوصٌؾ وتنقٌة فصل

العالجٌة المجاالت فً واستخدامه المحلً

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ٌاسٌن منعم همسة
Adsorption Of Cobalt (II) Ion From Its Aqueous Solutions 

On Selected Iraqi Clay Surfaces
2006بؽدادماجستٌر

جاسم رحٌم ابراهٌم
Evaluation Of Liver Function Tests In Rheumatoid Arthritis 

Patients
2006بؽدادماجستٌر

شالل شاكر محمد مدٌحه

New Spectrophotometric Method For The Determination 

Of Cephalexin And Cefadroxil In Their Pharmaceutical 

Preparations

2006بؽدادماجستٌر

احمد محمود رٌاض
Novel Metal Complexes Of Tetradentate Ligands Type 

N2S2 Synthesis And Physico - Chemical Characterisation
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرSialic Acid Profile In Serum Of Patients With Enteric Feverالساده عبد خضٌر حبٌبه

صالح محمد كمال نورا
Some Of Biochemical Changes In Multiple Myeloma 

Patients
2006بؽدادماجستٌر

جاسم شاكر لقاء

Spectrophotometric Determination Of Resorcinol In Real 

Water Samples And Pharmaceutical Formulations After 

Reaction With P - Aminophenol

2006بؽدادماجستٌر

الطائً مسلم فاروق انوار
Study Of Some Biochemical Parameters In Osteoarthritis 

Patients
2006بؽدادماجستٌر

 عزٌز رٌمون منهل

البحري

Synthesis And Characterisation Of Some New Ligands 

Schiff Bases (2 - {1 - [2 - Hydroxybenzylidene - Hydrazono] 

- Ethyl} - Benzene1,3,5 - Triol) , And Sodium (2[2 - (1 - 

Carboxy - Ethylideneamino) - Phenylimino] - Propaneate) 

And Their Complexes With Some Metal Ions

2006بؽدادماجستٌر

 رحٌم جلٌل دۆتشا

البرزنجً
Synthesis Of New 10 - Substituted Phenoxazine Derivatives2006بؽدادماجستٌر

جواد سعد رشا
Synthesis Of New Oxazepine Derivatives Starting From L - 

Ascorbic Acid
2006بؽدادماجستٌر

حسٌن فاروق ضحى

Synthesis Of Oxazepine, Benzoxazepine, Diazepine And 

Benzodiazepine Derivatives Of Acetophenone Via Schiff 

Basses

2006بؽدادماجستٌر
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اللطٌؾ عبد حسن محمد

Utility Of Π - Acceptors And Acid Dyes For The 

Spectrophotometric Determination Of Some Tricyclic 

Antidepressant Drugs

2006بؽدادماجستٌر

 فرحان عثمان لٌلى

الكرخً

 الحنطة نبات بذور من الٌورٌز انزٌم وتوصٌؾ وتنقٌة استخالص

.Triticum Aestivum L علٌه المثبطات بعض تاثٌر ودراسة
2006بؽدادماجستٌر

 عسكر فاضل اسراء

الكبٌسً

 Saccharomyces من المنتج االثٌلً للكحول الكمً التقدٌر

Cerevisiae البٌئٌة المتؽٌرات بعض مع التخمٌر بواسطة
2006بؽدادماجستٌر

خلؾ سلٌم حسام
 امصال فً الدهون صورة مع كٌنٌز الكرٌاتٌن وانزٌم التاكسدي الشد

الدرقٌة الؽدة فً الوظٌفً الخلل مرضى
2006بؽدادماجستٌر

الدباغ عاصم كمال ارٌج
 ودراسة الهالوجٌنٌة العضوٌة االنتٌمون مركبات بعض تحضٌر

المجهرٌة االحٌاء بعض على الحٌاتٌة فعالٌتها
2006بؽدادماجستٌر

كرٌم العزٌز عبد تمارا

 فً تاثٌرها ودراسة الالعضوٌة المركبات بعض وتشخٌص تحضٌر

 Pleurotus الفطرٌة العزلة من المنتج Laccase انزٌم فعالٌة

Ostreatus

2006بؽدادماجستٌر

حمٌد شاكر محمود بان

 االمٌنٌة الحوامض مع النزرة العناصر معقدات وتشخٌص تحضٌر

 مشتقات واحد (السٌرٌن االسبارتٌك، حامض االنٌن، فنٌل االالنٌن،)

كربس دورة

2006بؽدادماجستٌر

كاظم جاسم ندى
 بعض امالح مع السلفونٌة االمٌنٌة الحوامض معقدات ودراسة تحضٌر

المائٌة المحالٌل فً لها االستقرارٌة ثوابت ودراسة الفلزٌة العناصر
2006بؽدادماجستٌر

حمد سلٌمان احمد
 مع المشبعة ؼٌر (الفاٌنٌل كحول) بولً استرات وبلمرة تشابك

الفاٌنٌلٌة المونومٌرات
2006بؽدادماجستٌر

دعدوش منعم رشا

 بٌوتٌل رباعً لبرومٌد واللزوجة الظاهري الموالري الحجم دراسة

 حرارة درجات عند وبٌوتاٌروالكتون الماء من مزٌج فً االمونٌوم

مختلفة

2006بؽدادماجستٌر

مجٌد ؼنً قاسم زٌنب
 وبعض بالدهون والمقترن الكلً الفوكوز مستوى بٌن العالقة دراسة

االول النوع من السكري داء مرضى دم مصل فً الحٌاتٌة الدوال
2006بؽدادماجستٌر

 سلمان شاكر نهلة

الحمزاوي

 فً االمٌنٌة االحماض لبعض الفٌزٌائٌة الخصائص بعض دراسة

مختلفة حرارٌة بدرجات (ماء-  مٌثانول) مزٌج
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالثانً النوع من السكري داء لمرضى الحٌاتٌة المتؽٌرات بعض دراسةعٌسى عٌسى زٌنة

كاظم جواد عباس حٌدر
 الفعالة الكتلة فً الكبرٌتٌك حامض وامتزاز امتصاص سعة قٌاسات

العراقٌة الخزنٌة والحامض الرصاص نضٌدة اللواح
2006بؽدادماجستٌر

2007المستنصرٌةدكتوراهSynthesis Of Novel Coumarin Derivativesحسٌن االمٌر عبد احمد

البٌاتً ادهم رٌم
Adsorption - Desorption Systems Of Some Drugs On 

Naturally Occuring Polymers And Bentonite Clay

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

 محمد هاشم حامد

الساعدي

Copolymerization Of Vinylic Carbohydrate Monomer As 

Photo And Biodegradable Copolymer

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

صبري عدنان احمد
Evaluation Of Progesterone, Estradiol & Some Trace 

Elements In Sera And Tissues Of Thyroid Patients

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة
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 ؼرٌب محمد هاله

الزهاوي

Modification Of Starch With Biologically Active 

Compounds And Their Degradation Studies

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

سمٌسم ال فاضل رفاه
Synthesis Of Novel Five Membered Heterocyclic 

Compounds

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

فرحان احمد سفانة
 باستخدام السٌفالكسٌن عقار وتقدٌر الستخالص طرٌقة استحداث

الصٌدالنٌة المستحضرات فً تعقٌد كعنصري والنٌكل الكوبلت
2007المستنصرٌةماجستٌر

محٌسن كرٌم ابتسام
 من Lipoxygenase اللٌبوكسٌجٌنٌز انزٌم وتوصٌؾ وتنقٌة استخالص

.Arachis Hypogaea L الحقل فستق بذور
2007المستنصرٌةماجستٌر

 سلطان صالح منتظر

الشمري
2007المستنصرٌةماجستٌرااللٌل مونمرات بعض مع لالكرٌلوناٌتراٌل المشتركة الجذرٌة البلمرة

الزٌدي نصٌؾ حاتم باسم
 مع االولى االنتقالٌة السلسلة عناصر بعض معقدات وتشخٌص تحضٌر

ازو االمٌدازول لٌكاندات
2007المستنصرٌةماجستٌر

حمود محمد وائل
 شؾ وقواعد االزو معقدات لبعض الضوئٌة الكٌمٌاء ودراسة تحضٌر

الخماسً الفنادٌوم
2007المستنصرٌةماجستٌر

الساعدي موحً والً رشا
 Ni ,Cd ,Zn للعناصر ومعقداتها شؾ لقواعد النظرٌة الكٌمٌاء دراسة

المحضرة
2007المستنصرٌةماجستٌر

علً حسٌن زٌنة
 ،4-  مركبتو 5-  امٌنو - 2 لمركب جدٌدة مشتقات وتحضٌر دراسة

ثاٌاداٌازول - 1 ،3
2007المستنصرٌةماجستٌر

حسن هللا عبد فراس

Evaluation & Synthesis Of Azole & Pyrimidine Derivatives 

As Chemotherapeutic Agents Against Dermatophyte 

Diseases

2007النهرٌندكتوراه

رشٌد عقٌل فرح

A Study Of Relationship Between Leptin With Estradiol, 

Antioxidants (Selenium And Vitamin E) In The Polycystic 

Ovary Syndrome Patients

2007النهرٌنماجستٌر

ؼنً الرزاق عبد هبه

Construction Of Oxymetazoline Hydrochloride Selective 

Electrodes And Determination Of Oxymetazoline In 

Pharmaceutical Drugs

2007النهرٌنماجستٌر

عاٌد صفاء كمٌل
Photostabilization Of Poly (Vinyl Chloride) By 2 - 

Thioacetic Acid Benzothiazole Complexes
2007النهرٌنماجستٌر

 عٌسى احمد همسة

الحبوبً

Preparation And Characterization Of Oxadiazole 

Derivatives And Hydrazino Benzothiazole And Their 

Transition Metal Complexes

2007النهرٌنماجستٌر

خضٌر عباس بشائر

Preparation And Potentiometric Study For Promethazine 

Hydrochloride Selective Electrodes And Their Use In 

Determination Of Some Drugs

2007النهرٌنماجستٌر

سلمان ؼالب هدى

Separation And Determination Of 8 Amino Acids Using 

Reverse Phase - High Performance Liquid 

Chromatography Method

2007النهرٌنماجستٌر

حمود بدران اسامة
Structure And Electron Affinity Calculations Of Selected 

Silanes And Their Derivatives, Using Ab - Initio Calculations
2007النهرٌنماجستٌر
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حمد جوٌد االء

Study Of Adsorption Process For Some Phenolic 

Compounds On The Surface Of (Acrylamide - 

Bisacrylamide) Co Polymer.

2007النهرٌنماجستٌر

هللا عبد صبٌح مصطفى
Study The Electrical Conductivity Of Cross - Linked 

Polymers In The Pure And Doped State
2007النهرٌنماجستٌر

ابراهٌم اسماعٌل امال
Studying Of Biochemical Markers In Patients With 

Hyperprolactinemia Among Iraqi People
2007النهرٌنماجستٌر

سلمان االمٌر عبد عباس

Synthesis And Antibacterial Activity Of Some New 

Heterocyclic Compounds Derived From P - Bromobenzoic 

Acid

2007النهرٌنماجستٌر

مهدي القادر عبد سارة
Synthesis And Evaluation Biological Activity Of Some New 

2 - Amino - 5 - Mercapto - 1,3,4 - Thiadiazole Compounds
2007النهرٌنماجستٌر

منصور صالح هدٌل

Synthesis And Photostability Study Of Some Modified Poly 

(Vinyl Chloride) Containing Pendant Benzothiazole And 

Benzimidozole Ring

2007النهرٌنماجستٌر

وتوت باقر اسعد نورا
Synthesis Of New Polymers Derived From Poly (Vinyl 

Chloride) And Study Their Photostability
2007النهرٌنماجستٌر

سعٌد سعدي اطٌاؾ

Synthesize And Characterization Of Mn (II), Co (II), Fe (III) 

And Cu (II) Complexes With Substituted Bis (Oxadiazole 

Sulfide)

2007النهرٌنماجستٌر

العزاوي علً محمد سما

Synthyesis And Characterization Of Some Transition Metal 

Complexes With Schiff Bases Derived From 2 - Hydrazino 

Benzothiazole

2007النهرٌنماجستٌر

درٌع علً عبد عباس
Theoretical Study For Degradation Of Some Pesticides In 

Gas Phase

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

االعرجً عبود حسن زٌد
-  مركبتو - 5-  امٌنو - 2 المركب من مشتقه جدٌدة مركبات تحضٌر

منها لبعض الباٌولوجٌة الفعالٌة ودراسة ثاٌاداٌازول - 4 ،3 ،1

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

كاظم الكرٌم عبد ندى
Characterization Of Afp And Its 125I - Antibody Complex 

In Ovarian Cancer

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

سلطان طاهر مها

Chemical And Thermal Study Of Alumina Grafted With 

Acrylic Acid Monomer And It'S Polymeric Liquid 

Crystalline Derivatives

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جواد حسٌن زٌاد
Comparative Biochemical Study Of Oxidative Stress And 

Other Parameters In Hyper And Hypothyroidism Patients

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

هللا عبد حسن عامر

Comparative Study Of Some Vitamins (B6, B12, B9, C) , 

Trace Elements And Some Biochemical Parameters In 

Thalassemia Patients And Healthy Control

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الوحٌلً علً حمٌد بشرى

Relationship Between Leptin Hormone And Lipidprofil 

Iniraqi Patients With Myocardial Infarction And Study 

Some Biochemical Parameters Befor And After Treatment 

With Antilipid

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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العجٌلً جاسم حماد محمد
Study Of Lipid Profile And Some Trace Minerals In Patients 

With Thyroid Dysfunction

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

سعٌد حامد محمد
Synthesis & Spectral Analysis Of Some Lanthanide 

Complexes With The New Antipyrine - Azo Ligands

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عجٌل تموٌن ظافر

الهتٌمً

Synthesis And Characterisation Of New Macrocycle 

Compounds Derived From Phosphinic Acid And Its 

Adsorption Ability For Some Phenols And Metal Ions

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

موسى الدٌن محً تؽرٌد

Synthesis And Structural Studies Of Novel Polydentate 

Mannich Base Ligands Type N6O6, N2O6, N2O4 Derived 

From Hypophosphorous Acid And Their Metal Complexes

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عبد الرضا عبد وسٌلة

Synthesis Of New Heterocyclic Compounds Derived From 

2 - Amino - 5 - Mercapto 1,3,4 - Thiadiazole And 

Evaluation Of Their Biological Activity

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

محمد ابراهٌم عدنان
Synthesis Of New Nucleosides, Tetrazoles And 

Unsaturated Aldehyde Starting From D - Mannose

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

مهدي صادق دالٌا
Synthesis Of Substituted - 1,3 - Oxazepines, Diazepines 

And Thiazolidiones Via Schiff'S Bases

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

منصور هادي نرجس
The Effect Of Some Components Of Fenugreek Seeds And 

Corn Silk On Purified Urease Produced By Proteus Mirabilis

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عنائً مجٌد عفٌؾ رنا
Thermodynamic And Kinetic Study For The Corrosion Of 

Aluminium And Some Of Its Alloys In The Basic Media

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

والفنٌتون واالٌثمبوتول للبروبرانولول سائلة انتقائٌة اقطاب تحضٌرصٌهود كاظم سهٌلة
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العانً محمود مؤٌد رؤى
A Study On The Adsorption Of Iron (III) ION On Selected 

Iraqi Clay Surfaces
2007بؽدادماجستٌر

الخالصً سمٌر رقٌه
Adsorption Of Cephalexin On Charcoal And Bentonite 

Surfaces
2007بؽدادماجستٌر

 حسٌن عوٌد مثنى

السبهانً

Comperative Study Between Antioxidant And Lipid 

Changes At Patients With Atherosclerotic Diseases
2007بؽدادماجستٌر

سلمان كاظم مها

Determination Of Some Trace Elements In Blood Serum 

Of Myocardial Infraction Patients By Atomic Absorption 

Spectrophotometry

2007بؽدادماجستٌر

ربو عبد ساكن شٌماء

Developing Of A New Method For The Determination Of 

Some Trace Elements In The Blood Serum Of Diabetic 

Patients Type II By Atomic Absorption Spectroscopy

2007بؽدادماجستٌر

حمٌد مجٌد رنا

Evaluation Of MPO - Ab ,LDL - Cholesterol, Total 

Cholesterol And Trace Elements In The Sera Of Ischemic 

Heart Disease Patients

2007بؽدادماجستٌر
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 عبد اسماعٌل زهراء

الكاظم

Evaluation Of The Gonadotrophin Levels (LH & FSH) In The 

Sera Of Some Female Patients With DM1 & Studying Their 

Molecular Binding

2007بؽدادماجستٌر

السعدي محمد كرٌم رنا
Lipid Peroxidation And Antioxidant Of Free Radicals 

Scavengers In Iraqi Patients With Osteoarthritis
2007بؽدادماجستٌر

االسدي هانً االء

New Spectrophotometric Methods For Determination Of 

Tetracycline Hydrochloride In Its Pharmaceutical 

Preparations

2007بؽدادماجستٌر

الزبٌدي كامل مهدي ؼادة

Preparation Of Surfaces Coating Made Of Unsaturated 

Polyester Blend With Some Resins And Study Their 

Physico - Mechanical Properties

2007بؽدادماجستٌر

سرحان طارق سناء

Study Of Some Physical Properties Of Some Amino Acids 

In (N,N Dimethyle Formamide) Water Mixture Over The 

Temprature Range (298.15 - 313.15) K

2007بؽدادماجستٌر

زاٌر جاسم احالم
Study The Effect Of Modified Novalac On Some Properties 

Of Blended Long And Short Oil Alkyd Resins
2007بؽدادماجستٌر

سعود عبد شٌماء
Synthesis And Characterization Of Some New 1,3,4 - 

Thiadiazole And 1,3 - Oxazepine Derivatives
2007بؽدادماجستٌر

اسماعٌل لؤي رشا
Synthesis And Characterization Of Some New Ligands And 

Their Complexes With Some Metal Ions
2007بؽدادماجستٌر

 عبد مصطفى فاطمة

الحمٌد

Synthesis And Characterization Of Some New Mannich 

Bases Complexes Derived From Bis Ring Oxadiazole Of 

Possible Biological Activity

2007بؽدادماجستٌر

جاسم خلٌفة وسام

Synthesis Of New Oxadiazole ,Triazole , Oxazole , 

Thiazole, Pyrazol And Pyradiazine Derivatives And Study 

The Biological Activity For Some Of Them

2007بؽدادماجستٌر

طلك الكرٌم عبد رؤى
Synthesis Of Some New Oxazepine ,Oxazepane And 

Oxazinane Derivativs Of Heterocyclic Amines
2007بؽدادماجستٌر

اسماعٌل سلٌمان دالرام

The Role Of Adenosine 3’,5’ - Cyclic Monophosphate As A 

Second Messenger In β - Thalassaemia : A Protocol For 

Identification And Determination Levels In Urine

2007بؽدادماجستٌر

مهدي الهادي عبد سهٌر
 الماء من مزٌج فً االمونٌوم بٌوتٌل رباعً لبرومٌد اللزوجً السلوك

مختلفة حرارة درجات عند والسلفوالن
2007بؽدادماجستٌر

محمود الرحٌم عبد اثٌر
 من مختلطة لٌكاندات على حاوٌة فلزٌة معقدات وتشخٌص تحضٌر

اماٌد والنٌكوتٌن االنثرانٌلك حامض
2007بؽدادماجستٌر

السعدي هللا عبد عزام رشا
 االمتزازي النشاط على والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة المعالجات تاثٌر دراسة

العراقٌة البنتوناٌت الطٌان
2007بؽدادماجستٌر

جاسم صبري عدنان ارٌج

 الحلقات متعددة االروماتٌة المركبات وتعٌٌن فصل عن تحلٌلٌة دراسة

 الطور كروماتوكرافٌا تقنٌة باستخدام الشرب وماء الخام الماء فً

العكوس

2007بؽدادماجستٌر
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البٌاتً بهجت ناظم محمد

Copolymerization Of Modified Unsaturated Polyester 

Resin With Some Vinyl Monomers And Studying Some Of 

Their Properties

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

فٌاض الرحمن عبد امٌنة

Synthesis Of New Heterocyclic Compounds Derived From 

D - Galactose And Evaluation Of Their Biological Activity 

Of These Derivatives

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

ردٌعان احمد مؤٌد

 NS3) نوع السن متعددة جدٌدة للٌكندات طٌفٌة دراسات مع تحضٌر

 ومعقداتها مانخ تفاعل بطرٌقة الفوسفٌنك حامض من مشتقة (N2S2و

الفلزٌة

 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

صالح عبٌد حمد بٌداء
Evaluation Of Thyroid Gland Status In Newborn Infants 

Aged 3 - 10 Days In Mosul Province
2008بؽدادماجستٌر

السعدي جاسم زهٌر رشا

Study The Effect Of Extracted Polyphenolic Compounds 

On Some Biochemical Parameters In Type - 2 - Diabetic 

Patientes.

2008بؽدادماجستٌر

العامري مهدي حسٌن االء
Synthesis & Characterisation Of A Novel Ligand Type N2S2 

And Its Complexes With Some Metal Ions
2008بؽدادماجستٌر

سلمان كرٌم بٌداء

Synthesis And Characterisation Of Novel Ligand Derived 

From (4 - Benzene Azo Salicylaldehyde) And Its Metal 

Complexes

2008بؽدادماجستٌر

مزهر حوكان رائد
 - N) لمونومٌر المشتركة والبلمرة البلمرة ودراسة وتشخٌص تحضٌر

(اماٌد اكرٌل مثٌلول
2008بؽدادماجستٌر

المشكور محسن ادرٌس
Synthesis Of New C - And N - Ubstituted Phenoxazine 

Derivatives
بؽدادماجستٌر
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 حمادي ٌعقوب سالمة

العانً

Empirical Relationship Between The Alpha - Decay Energy 

And Half - Life Of The Even - Even Alpha Emitters

 دكتوراه

فلسفة
2000بؽداد

الزنگنة امٌن علً ماجدة
Nd3+:TiO2 Preparation Via Sol - Gel For Laser Active 

Medium

 دكتوراه

فلسفة
2001بؽداد

البصرٌة المرشحات لتصمٌم الجٌنٌة الخوارزمٌة استخدامالؽفار عبد نزار االء
 دكتوراه

فلسفة
2002المستنصرٌة

2002المستنصرٌةماجستٌرالحادة الحافة انتشار دالة على المتشاكهة االضاءة تاثٌرخلٌل احسان ٌاسر

حمادي خضٌر محمد
 اللٌؾ خالل المتشاكه الضوئً االنتقال على الثنائً االنكسار تاثٌر

النمط احادي البصري
2002المستنصرٌةماجستٌر

جعفر صادق حٌدر
Calculation Of Radiation Patterns And Characteristics Of 

Fractal Antennas
2002بابلماجستٌر

 سلمان فرحان االء

الزبٌدي
2002بابلماجستٌرالمطاط تلؾ فً الجوٌة الظروؾ بعض تاثٌر

ابراهٌم جلٌل ؼصون
 والكهربائٌة التركٌبٌة الخواص على التحضٌر عوامل تاثٌر دراسة

(Cdse1 - X Tex) الؼشٌة
2002بابلماجستٌر

هاشم فالح كاظم احمد
Characterization Of Inherent Physical Parameters In 

Chemical Vapour Deposition Processes

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 احمد محمد صباح

الجبوري
Investigation Of Plasma Sprayed Aluminum On Graphite

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 صالح رشٌد وسن

العزاوي
Simulation Program For The Thermal Imaging Systems

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العبودي فرحان سعد
The Effect Of Substitution With La And Sm On Tc Of HTSc 

Of Bi2Sr¬2Ca2Cu3O10 Compound

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

القنوات ومتعدد منفرد كاذبة شرارة فجوة مفتاح منظومة ودراسة بناءمهوس جمعة احمد
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 عبو ابراهٌم هللا عبد

النعمان

 االمتصاص حافة من العالً االمتصاص لمنطقة نظرٌة دراسة

المهدرج العشوائً للسلٌكون البصري

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

2002بؽدادماجستٌرDesign And Construction Of Laser Tracking Systemخلؾ سوسن

نوري ماهر
Determination Of The (I - V) Characteristics Of Hg1 - 

xCdxTe Junction
2002بؽدادماجستٌر

 محمد حمٌد ؼصون

الجبوري

Fabrication Of PbxS1 - x Photoconductive Detector And 

Study The Effect Of Annealing Temperature On Its 

Optoelectronic Properties

2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرImage Reconstruction From Its 2 - D Projectionsالجبار عبد مجٌد حمٌد

 محمد ٌوسؾ حسٌن

السالمً
Optical Fiber Identifier Design And Construction2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرStructural And Optical Investigation Of Hg1 - xCdxTe Filmsعادم الواحد عبد كاظم

2002بؽدادماجستٌرStudy Of )γ - n( Reaction Cross - Sectionالسعادي سعٌد احمد منى

الجمٌلً جاسم صالح خالد
Study Of The Oxygen Effect On The Positron Lifetime In 

Some Solid Polymers
2002بؽدادماجستٌر

الفهداوي عبد علً احسان
 فً (G6 ورودامٌن B رودامٌن) الرودامٌن لصبؽتً التالق اطٌاؾ

.مختلفة اوساط
2002بؽدادماجستٌر
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 معتوك صبحً عادل

الكبٌسً

 المحصورة البالزما فً OML مجس لمنحنً الحاسوبً التحلٌل

مؽناطٌسٌا
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالكالٌسترون صمام فً االلكترونٌة الحزمة لحصر المحاكاةاللهٌبً حسٌن عبٌد محمد

بطرس اسحق نداء
 الفعال +Nd3 النٌدٌمٌوم باٌون المطعم الزجاج انواع بعض تصنٌع

البصرٌة خصائصه ودراسة
2002بؽدادماجستٌر

الطائً علً فلٌح هناء
 نوع الهجٌن المفرق ذات الشمسٌة الخلٌة خصائص ودراسة تصنٌع

CdS/Si وCdS:In/Si
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌركفاءتها وزٌادة الشمسٌة الخالٌا تطوٌرالطائً موسى علً وسن

منصور محمد جاسم
 وبعض الحرارٌة التوصٌلٌة على الكربون اسود اضافة تاثٌر دراسة

الزجاج والٌاؾ كروك من متراكمة لمادة المٌكانٌكٌة الخواص
2002بؽدادماجستٌر

حسٌن علً نضال
 الخواص على المختلفة الحرارة ودرجات السمك تاثٌر دراسة

الرقٌقة ZnSe الؼشٌة وااللكتروبصرٌة الكهربائٌة
2002بؽدادماجستٌر

 عزٌز احمد اسماء

التكرٌتً

 بطرٌقة دجلة نهر ورواسب ماء فً المشعة المواد تراكٌز قٌاس

كاما الشعة الطٌفً التحلٌل
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌروالبصرٌة الكهربائٌة خواصها ودراسة Pbsnte بلورة نماءعرٌبً محمد وسام

احمد هاشم فراس
 البصرٌة الخواص بعض على الحرارٌة المعاملة تاثٌر دراسة

الرقٌقة البارٌوم تٌتانٌت الؼشٌة والكهربائٌة
2003المستنصرٌةماجستٌر

شوتكً حاجز نوع الضوئً الكاشؾ اداء على البٌنٌة المنطقة تاثٌرالجبوري صالح نجم عاٌد
 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

2003الموصلماجستٌرالعالجٌة 60-  الكوبلت الشعة االلكترونً التلوثجاسم ناٌؾ ناجً روعة

2003الموصلماجستٌراالسنان مع الحشوة ربط قوة اللٌزرعلى تشعٌع تاثٌرمقدس صلٌوة ٌوحنا منى

الجبوري علً حسن عامر
 عسكرٌة معدات (مخلفات) بقاٌا فً المنضب الٌورانٌوم تراكٌز تحدٌد

HPGeو CR-39 كاشفً باستخدام العراق جنوب من معٌنة مواقع فً
2003الموصلماجستٌر

حسٌن برجس ٌاسٌن عمار
 الحزمة منطقة فً الكهرومؽناطٌسٌة للموجات ماصة طالءات تحضٌر

X
2003الموصلماجستٌر

احمد الجبار عبد اٌمن
 AISI 321 للصدا المقاوم الفوالذ سبٌكة على معدنٌة طالءات تحضٌر

للتاكسد ومقاومتها
2003الموصلماجستٌر

 حسٌن هللا عبد محمد

الجبوري
2003الموصلماجستٌراالجسام سطوح لدراسة اللٌزر ثنائً باستخدام مجهري مسح

بٌعً مجٌد رائد
Design And Implementation Of A Computer - Controlled 

Work Station For Laser Welding Application
2003بابلماجستٌر

خضٌر حمزة محمد
 الهولوؼرامات باستخدام هولوؼرافً لٌزري ماسح وبناء تصمٌم

الحاسوبٌة
2003بابلماجستٌر

المٌاحً الحسن عبد باسم
 كاما اشعة لطٌؾ الخلفٌة االستطارة قمة بوساطة المواد دراسة

NaI (Tl) الومٌضً والكاشؾ
2003بابلماجستٌر

اسود شاكر مرتضى
 لمحافظة والرواسب والسطحٌة الجوفٌة للمٌاه االشعاعً النشاط دراسة

بابل
2003بابلماجستٌر

بٌعً مهدي صالح بشائر
 طرٌقة باستخدام الجرمانٌوم لبلورة الحزمً للتركٌب نظرٌة معالجة

التفاضلً للتداخل المتوسط االهمال
2003بابلماجستٌر

حسٌن طه ٌونس سمر
A Study Of The Solitons Generations In A Monomode 

Optical Fiber

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد
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 مهدي سعود عالء

السامرائً
Adaptive Digital Techniques For Change Detection

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

عمر الهادي عبد رفاه
Computer Modeling For Chain Reaction In Hydrogen 

Fluoride Laser

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

Epitaxial Growth & Characterization Of PbTe Filmsوصفً سلمان احمد
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

ناجً مرشد نصر محمد
Evaluation Of X - Ray Scattering Factor For Closed Shell 

Atoms Using Hartree Fock And Correlated Wave Functions

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

صالح ٌحٌى ضفاؾ
Audio Signal Detection By Laser Beam As A Function Of 

Glass Thickness
2003بؽدادماجستٌر

فلٌح نعمة ؼٌث

Calculation Of The Longitudinal Electron Scattering Form 

Factors For The 2s - 1d Shell Nuclei Using The Ground 

State Charge Density Distribution

2003بؽدادماجستٌر

النور عبد بوشباك
Calculations Of C2 And C4 Form Factors In Light Sd - Shell 

Nuclei Including Core - Polarization Effect
2003بؽدادماجستٌر

عباس هللا عبد قٌس
Effect Of CVD Coating On The Attenuation Behaviour Of 

Radar Absorbing Materials.
2003بؽدادماجستٌر

سلمان عباس زٌنة
Electron Calculation Of The Longitudinal C2 Scattering 

Form Factors For Some Of The 1p - Shell Nuclei
2003بؽدادماجستٌر

هللا عبد امٌن حمه قادر
Fabrication Of Silicon Detector Type (p - i - n) For Infrared 

Radiation
2003بؽدادماجستٌر

الطائً رحمة عدنان سامر

Investigation Of The Preparation Process And 

Composition Of The Superconductor 

Bi1.6Pb0.4Sr2+xCa2+YCu3O10+δ

2003بؽدادماجستٌر

حبٌب عاٌش عمار
Mathematical Model For The Propagation Of He - Ne 

Laser Beam In Different Environmental Atmosphere
2003بؽدادماجستٌر

علً راؼب قصً
Study Of Modified Rate Equations For Passivly Q - 

Switched Laser Systems
2003بؽدادماجستٌر

بسام سلمان قاسم محمد
 الفٌزٌاوٌة الخواص على البوتاسٌوم فلدسبار لمادة الحبٌبً الحجم تاثٌر

الصهر عالً للبورسلٌن
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالمؽنٌسً الطابوق مواصفات على الزجاج مكونات تاثٌرالدلٌمً صالح صفاء

الشمري عبد علً جنان
 من (GI-19B) نوع المفرغ الماٌكروي للصمام االداء كفاءة تحسٌن

الداخلٌة سطوحه تنشٌط خالل
2003بؽدادماجستٌر

 مهدي صالح شٌماء

علوش

 1.54 موجً طول ذات لٌزرٌة منظومة وتشؽٌل وبناء تصمٌم

ماٌكرون
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالقرٌبة الحمراء تحت المنطقة فً ٌعمل كاشؾ تصنٌعمحمود اسعد اسمهان

2003تكرٌتماجستٌرTEA - CO2 الكٌمٌاوي اللٌزر انتاجالفتاح عبد قٌس علً

هاشم هاتو انتصار
A Study Of The Main Parameters Effects In Designing The 

Medium Range ION Implanter

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

 عبد الحمٌد عبد اقبال

الرحمن

Effect Of Lignin Additives On Some Physical And 

Mechanical Properties Of Pmma Denture Base Materials

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة
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 حسن فالح عدنان

الجبوري

 الدائرٌة الفتحات باستخدام البصرٌة المنظومات تحلٌل قدرة تحسٌن

المركبة

 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

مختارة باٌولوجٌة لنماذج اشعاعٌة دراسةالربٌعً كاظم فرحان ندى
 دكتوراه

فلسفة
2004المستنصرٌة

نٌازي خلٌل اسماعٌل رنا

Electrical And Optical Properties Modification Of Poly 

(Vinyl Chloride) By Zinc, Copper And Nickel Ethyl Xanthate 

Chelate Complexes

2004المستنصرٌةماجستٌر

نعمة عبود حٌدر
Study The Efficiency Of The Neutron Plastic Scintillator 

NE102A At 1 - 300 MeV
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالحرارة درجة متحسس ودراسة تصنٌعمحمد موفق صباح

2004المستنصرٌةماجستٌرالهٌدروكسٌلٌة الجزٌئات لبعض والحرارٌة الطٌفٌة الخصائص دراسةموسى صبحً مدحت

مومٌكا ٌوسؾ امٌر سالم
 المتعددة للعوازل الرقٌقة لالؼشٌة البصرٌة المواصفات دراسة

المائل السقوط حالة فً بٌرو-  فابري جهاز فً الطبقات
2004المستنصرٌةماجستٌر

عبد حسن احسان هناء
 تقنٌتً باستخدام نٌنوى محافظة بٌئة فً االشعاعٌة الخلفٌة تحدٌد

Hpge وcr - 39

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

عزاوي ابراهٌم مزاحم
 الموصالت اشباه لٌزر فً الالخطٌة الدٌنامٌكٌة لتحدٌد عددٌة تقنٌة

ضوئٌة مرتدة تؽذٌة بوجود

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

الطعان سعدون محمد لٌث
 باستخدام الشرٌطٌة الماٌكروٌؾ مضخمات لدوائر حاسوبٌة محاكاة

FEو BJ ترانسستورات

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

2004الموصلماجستٌركاما الشعة االشعاعٌة الجرعة قٌاس فً والبولٌمر الزجاج استخدامسلٌمان محمد حسٌن صدام

سلٌمان امٌن محمد جمٌل
 تراكٌز عند البطارٌات وشحن خزن عملٌة لتحسٌن منظومة بناء

الواطئة الشمسٌة االشعة
2004الموصلماجستٌر

عكلة حسن ٌوسؾ صباح
 انواع فً اخرى مشعة ونظائر والٌورانٌوم الرادون تراكٌز تحدٌد

نٌنوى محافظة فً الطبٌعٌة المٌاه من مختلفة
2004الموصلماجستٌر

2004الموصلماجستٌرالعرض واجهزة التلفزٌون من السٌنٌة االشعة خطورةخطاب عمر خطاب قصً

محمد السالم عبد لٌلى
 زنك-  المؽنٌسٌوم كروماٌت لمركبات الكهروحرارٌة الخواص دراسة

Mg1 - X Znx Cr2O4
2004الموصلماجستٌر

علً محسن حسن ضمٌاء
 عن GHz (10) التردد ذات الكهرومؽناطٌسٌة الموجات توهٌن دراسة

باالكاسٌد المخضبة البولٌمرٌة االؼشٌة سطوح
2004الموصلماجستٌر

 عبٌس مسافر محمود

الحلو

 شبه طرٌقة باستعمال السلٌكون بلورة خواص فً الضؽط تاثٌر دراسة

تجرٌبٌة
2004بابلماجستٌر

علٌان كاظم نجاح
 الكثافة عالً اثٌلٌن البولً متراكبات فً البٌئٌة الظروؾ تاثٌر دراسة

الكاربون باسود المدعم
2004بابلماجستٌر

الشمري شنٌن هادي محمد
 للمونة المٌكانٌكٌة الخواص فً الحرارٌة المعاملة تاثٌر دراسة

الصهر افران فً المستعملة الحرارٌة
2004بابلماجستٌر

هادي مهدي نصٌر
Generation Of Pulsed Plasma And Their Diagnostic By 

Laser
2004بؽداددكتوراه

البٌتً محمد عمر خالد
A Study Of Fermi Hole And Coulomb Hole For Atomic 

Systems

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

٣١٠



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

كرٌم واحد سٌروان
Computer Analysis Of Pre - Breakdown In Dielectric 

Liquids Via Simulation Of Streamer And Bubble Growth

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

Dust Effect On The Optically Modulated Imagesالرزاق عبد قحطان سندس
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

شكرهللا علً السمانً
Electerical, Dielectric And Thermal Properties Of Some 

Resin Blends And Their Composites

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العكٌلً مجبل جبار هادي
Quantum Mechanical Model For Electron Transfer In Q - 

Switched Dye Used For Solid State Lasers

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 حمٌد جمعة ناهدة

المشهدانً

Structure And Spectrophotometric )UV/VIS( Study Of Γ - 

Irradiated Polymer Composites

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

علً جاسم كامل مصطفى
 مولدات فً التاٌنٌة الالاستقرارٌة نتٌجة الشاذ االنتشار

الماؼنٌتوهاٌدروداٌنمٌك

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 جاسم حمدي وداد

العٌثاوي

 واالبٌضاض المٌكانٌكٌة الخواص على المؤثرة العوامل بعض دراسة

الري انابٌب فً الكثافة عالً اثٌلٌن للبولً التجزؤ وحركٌات االجهادي

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الجلٌل عبد حنان
Biological Effects Of Static Magnetic Field On Peripheral 

Blood Leukocytes
2004بؽدادماجستٌر

مجٌد زهٌر وسن

Form Factors Investigation Of Closed - Sub Shell And 

Closed - Shell Nuclei (12C and 40Ca) Using Random Phase 

Approximation

2004بؽدادماجستٌر

حمٌد صالح نبراس
Samples Preparation Of Ferrimagnetic Materials For 

Attenuating Radar Waves
2004بؽدادماجستٌر

القٌسً كاظم اسعد كٌالن
Study Of Controlling The Transfer And Guidance Of A 

Laser Beam
2004بؽدادماجستٌر

البناء عقٌل فهمً احمد
The Correlation Between TM - Thermal Band With Other 

Spectral Bands
2004بؽدادماجستٌر

الرحٌم عبد حسٌن فاطمة
The Effect Of Finite Size Of Nucleon On Nuclear Charge 

Density Distributions
2004بؽدادماجستٌر

جبار المحسن عبد مشتاق
 تحت للطٌؾ االنعكاسٌة عالٌة لمواد البصرٌة الخواص اختٌار

القرٌب الحمراء
2004بؽدادماجستٌر

دواي كاطع حازم
 طرٌقة باستخدام الملونة الصورة من الجمعٌة الضوضاء ازالة

المنحنٌات لتقرٌب الصؽرى المربعات
2004بؽدادماجستٌر

احمد علً محمد مصطفى
 للبورسلٌن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص بعض ودراسة تحضٌر

الزجاجً
2004بؽدادماجستٌر

 ضمد الرضا عبد امجد

مطر

 للمواد والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص بعض ودراسة تحضٌر

الفلدسبار بدٌل فٌها المستخدم البورسلٌنٌة
2004بؽدادماجستٌر

عواد محمد ولدان
 الخالٌا اداء تحسٌن فً واستخدامها الهولوكرامٌه المركزات تصنٌع

الشمسٌة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالجو فً اللٌزر لشعاع الحاصل التوهٌن حسابعتاب رمضان رسول

2004بؽدادماجستٌرالرقٌقة PbSe الؼشٌة والبصرٌة الكهربائٌة الخواص دراسةاللطٌؾ عبد محمد جاسم

كاطع حمٌد كمال
 الخالئط لبعض االنحناء خاصٌة على الماء امتصاصٌة تاثٌر دراسة

ومتراكباتها البولٌمرٌة
2004بؽدادماجستٌر
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2004بؽدادماجستٌرالكهربائً للجهد السٌرامٌكٌة المواد بعض تحمل دراسةالعوٌسً عبٌد زٌد احمد

مهدي المجٌد عبد هند
 لتعلٌل فٌرمً رنٌن واستخدام الحمراء تحت االشعة فً طٌفٌة دراسة

الجزٌئات لبعض الفوقٌة للترددات الكبٌر االمتصاص
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالفٌزٌائٌة خواصها بعض ودراسة المحلول بطرٌقة بلورات نماءالحمٌدي الستار عبد اٌمان

الباقً عبد سعد حٌدر
Objects Detection From High Resolution Satellite Images 

Using Digital Filtering Techniques
2004تكرٌتماجستٌر

البدري سالم داود كوكب
 من جدٌدة انواع باستخدام الشمسٌة الخالٌا اداء كفاءة تحسٌن

الشمسٌة المركزات
2004تكرٌتماجستٌر

2004تكرٌتماجستٌراللٌزري الجرٌان مقٌاس اداء ودراسة تصمٌمعٌسى احمد الستار عبد

 موسى رٌاض سناء

الخزاعً
2004تكرٌتماجستٌرالجسم بعد لقٌاس اللٌزري الثنائً منظومة اداء دراسة

منٌؾ هللا عبد رافع
 فً النٌكل مع النادرة العناصر لمركبات النوعٌة الحرارة دراسة

الواطئة الحرارة درجات
2004تكرٌتماجستٌر

 احمد رعد عدنان

السامرائً

 المقوى المشبع ؼٌر استر البولً لراتنج الفٌزٌائٌة الخواص دراسة

صناعٌة كبدائل طبٌعٌة بمواد
2004تكرٌتماجستٌر

محمد علً حسٌن
 Bi2 Ba2 Can - 1 Cun مركبات على التلبٌد حرارة درجة تاثٌر دراسة

O2N+4 التوصٌلٌة الفائقة
2004تكرٌتماجستٌر

البٌاتً محمد فاضل سمٌن
 منتخبة ترب فً االشعاعً والتلوث المنضب الٌورانٌوم تراكٌز دراسة

التامٌم محافظة فً
2004تكرٌتماجستٌر

صالح محمود محمد
 PM-355 البالستٌكً النووي االثر لكاشؾ الطاقً التحلٌل قدرة

الحرارٌة المعالجة وتاثٌر الفا لجسٌمات
2004تكرٌتماجستٌر

2005المستنصرٌةدكتوراهStopping Of Molecules And Clusters In Solidsمحمد الحمزة عبد محمد

محمد الرزاق عبد باهرة
Bonds Effect On The Energy Loss For H, He, Li Ions In 

Compounds

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسن ٌاسٌن سندس

االسدي

Computational Image Evaluation Of Multi - Square 

Aperture Optical Systems

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 حسٌن حمزة حٌدر

الشبانً

Delta Mixing Ratios Investigation Of Gamma - Rays 

Emitted Due To )n,n'Y( , )p,Y( , )α,nY( And Heavy Ions 

Reactions

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

القٌسً انور احمد
Modeling The Effects Of Atmospheric Suspended Particals 

On The Visible To Millimeter Waves

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

Study Of Electron Beam Plasma Interactionالعانً ٌحٌى عباس خالد
 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

كرٌم االمٌر عبد محمد
Study Of Magnetization Vector Distribution Of Magnetic 

Domain And Evaluation Damping Of Magnetostatic Waves

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

محمود االله عبد نداء

Study The Effect Of Doped SnO2 With Halogen On The 

Physical Properties Prepared By Chemical Spray Pyrolysis 

Technique

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة

 عمران حبٌب عادل

الخٌاط

-  معدن المجال تاثٌر لترانزستور الكهربائٌة الخواص ودراسة تصنٌع

Si - MOSFET موصل شبه-  اوكسٌد

 دكتوراه

فلسفة
2005المستنصرٌة
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تكلٌؾ حاتم ؼزوة

A Study On The Echocardiography Of The Mitral Valve In 

Normal Individuals And Patients With Mitral Valve 

Prolapse

2005المستنصرٌةماجستٌر

عمران موسى نبراس

Calculation Of Electromagnetic Transition Probabilities 

And Determination The Potential Energy Surface (P.E.S.) 

For Even - Even Isotopes

2005المستنصرٌةماجستٌر

لطٌؾ علً ردٌنة
Calculation Of Plasma Fluctuation Using Double Probe 

Data
2005المستنصرٌةماجستٌر

المفرجً صادق سالمة

Study The Effect Of Effective Charge On The Nuclear 

Structure Of Even - Even Nuclei Sm (A=150 - 154) And Yb 

(A=168 - 172)

2005المستنصرٌةماجستٌر

عباس محمود احمد الفت
 بعض ودراسة سٌرامٌكً جسم لتشكٌل الملدنة المكونات هرم استخدام

الفٌزٌاوٌة خصائصه
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالمتوازٌة البصرٌة-  السمعٌة التفاعالت فً والطور السعةمحمد كاظم حٌدر

2005المستنصرٌةماجستٌرباللٌزر الصوت نقل وحدة خصائص ودراسة بناءالشرٌة صالح مجٌد ظالل

احمد محسن بٌداء
 المنعكسة المشحونة للجسٌمات المفقودة الطاقة على االضمحالل تاثٌر

الصلبة السطوح من
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌراالتجاه متعددة عواكس تصمٌمحسن فلٌح صفاء

كامل ٌوسؾ محمد
 ودراسة بٌرو-  فابري نوع تداخل مرشحات لنماذج نظري تصمٌم

البصرٌة مواصفاتها
2005المستنصرٌةماجستٌر

دحلوس عمر جابر
 للبروتونات التحلٌل عالٌة كشفٌة لمنظومة برنامج وبناء تصمٌم

"كارلو مونت" طرٌقة باستخدام
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرCuGaSe2/CdS لـ الرقٌقة االؼشٌة من شمسٌة خلٌة تصنٌعتوما سلٌم حكمت سالم

 ٌاسٌن وحٌوح محسن

الالمً

 االشعة الجهزة الجودة وضمان للمرضى االشعاعٌة الجرع تقدٌر

التشخٌصٌة السٌنٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

موله صدام احمد
 الحلزونً المفراس جهاز عن الناتجة االشعاعٌة الجرعة تقدٌر

الطبً والكادر للمرضى
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالحافات كشؾ على باالعتماد الصورة فً الحدة لتخمٌن محسنة تقنٌاتالبٌاتً حسٌن نوري اٌتن

التمٌمً كاظم محً نؽم
 برامج باستخدام الالخطٌة الجزٌئات لبعض االساسٌة الترددات حساب

الكوانتم
2005المستنصرٌةماجستٌر

حمد الحسٌن عبد اٌسر
 العالً) النمطً الثنائً االنكسار تكوٌن على المؤثرة العوامل دراسة

النمط-  االحادي البصري اللٌؾ فً (والواطئ
2005المستنصرٌةماجستٌر

الخفاجً مطر ساجت فاتن
 الفٌرومؽناطٌسٌة للمواد المؽناطٌسٌة الحجٌرات حدود حركة دراسة

الجٌنٌة الخوارزمٌات باستخدام
2005المستنصرٌةماجستٌر

خلؾ فاخر اسراء
 الطبٌعٌة االعشاب بعض نقٌع تاثٌر لمقارنة وكمٌة طٌفٌة دراسة

الجسم خارج بالدم السكر على واالنسولٌن
2005المستنصرٌةماجستٌر

محٌسن جٌاد ستار اسماء
 فً الموجٌة لالطوال ومجزى كمازج الحٌود محزز واستخدام دراسة

البصرٌة بااللٌاؾ المعلومات نقل
2005المستنصرٌةماجستٌر
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سعٌد ؼانم مناؾ
Modelling, Simulation And Proposal Design For Multi - 

Layer Fiber Optic

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

الحدٌدي مال بلو نواؾ
 النافذة طبقة سمك بتؽٌر الكالٌوم الرسنٌد الشمسٌة الخالٌا كفاءة تعزٌز

العالٌة الطاقة فجوة ذات

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

ٌوسؾ محمود معتصم

 مستوٌات لحساب (IBM - 1) المتفاعلة البوزونات انموذج استخدام

 نظائر من لعدد المختزلة الكهربائٌة االنتقاالت واحتمالٌة الطاقة

198Pt - 192 البالتٌنٌوم

2005الموصلماجستٌر

حسن قاسم ٌحٌى ٌاسر
 CR - 39 النووي االثر لكاشؾ العمق على االثر قشط معدل اعتمادٌة

الفا لجسٌمات مختلفة لطاقات بگاما المشعع
2005الموصلماجستٌر

 ؼدٌر عٌدان ادرٌس

سلٌمان

 للصدا المقاوم الفوالذ على (Ni - Al) الطالء لطبقات الحار التاكل

(321)
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالمستمر (CO2) للٌزر المثلى التشؽٌلٌة الظروؾمحمد احمد طارق زٌاد

2005الموصلماجستٌرمباشرة الحاسبة الى عملٌة قٌاسات ادخال/برامجٌات بناءاحمد محمد انعام زهراء

سلٌمان اٌوب الخالق عبد
 الؼشٌة والضوئٌة الكهربائٌة الخواص فً الحراري التلدٌن تاثٌر

A - Al0.2 (GaAs) 0.8 العشوائٌة ارسناٌد كالٌوم-  المنٌوم
2005الموصلماجستٌر

فرنسو كرومً بهنام اٌفان
 نوع موصل شبه لٌزر معلمات على الهدروستاتٌكً الضؽط تاثٌر

AlGaAs
2005الموصلماجستٌر

الشٌتً جارو باسم بشار
 فائق للمركب البلوري التركٌب معلمات بعض فً الضؽط تاثٌر

() - YBa2Cu3O7 التوصٌل
2005الموصلماجستٌر

 جاسم محمد فتحً

البدرانً

 التفرٌػ بالزما متؽٌرات فً المحوري المؽناطٌسً المجال تاثٌر

المعتدلة الضؽوط عند النتروجٌن ؼاز فً المستمر التوهجً
2005الموصلماجستٌر

رمضان حسنً شرٌن
 الشمسٌة الخالٌا طبقات مناطق وابعاد االقلٌة الحامالت تراكٌز تاثٌر

اداءها فً
2005الموصلماجستٌر

 سعٌد محمد زهراء

اسماعٌل
2005الموصلماجستٌرااللكترونً للمجهر الحدٌد من خالٌة مسقطٌة عدسة تصمٌم

الرحمن عبد طارق زٌنة
 عدٌمة صورة ذات مسقطٌة مزدوجة مؽناطٌسٌة عدسة تصمٌم

االلكترونً المجهر فً الدوران
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌر(nm 840 - 370) للموجات موصل شبه كاشؾ تصنٌعجمعة محمد حسٌن ٌاسر

2005الموصلماجستٌراالهلٌلٌجٌة المجرات فً السطحٌة النورانٌة توزٌعصالح محمد باسل عمر

2005الموصلماجستٌرالموصل مدٌنة فً الشمسً االشعاع عن دراساتمصطفى فائق محمد لمٌاء

حسن عبد عماد اسماء
 النقٌة الخطٌة للبولٌمرات والبصرٌة الكهربائٌة الخواص دراسة

znoو Cuso4 بالمركبات والمشوبة
2005الموصلماجستٌر

خلؾ حسن صالح معتز
 زنك-  المؽنٌسٌوم اللومٌنات والحرارٌة الكهربائٌة الخواص دراسة

Mg1 - Xznxal2O4
2005الموصلماجستٌر

محمد حسٌن محمد عادل
 منظومات فً المستخدمة االلكترونٌة المنظومات واداء خواص دراسة

النووٌة القٌاس
2005الموصلماجستٌر

 هللا عبد ٌحٌى ابتسام

محمود

 GaAs:V الموصل لشبه الطاقة مستوٌات لحساب نظرٌة دراسة

GaP:Tiو
2005الموصلماجستٌر

واحد نوري شكر سوزان
 150Nd - 144 الندٌمٌوم لنظائر النووي للتركٌب نظرٌة دراسة

الزوجٌة-  الزوجٌة
2005الموصلماجستٌر
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الخالدي محمد جمعة ثامر
 البٌولوجٌة واالعلومات الفٌزٌائٌة االعلومات بٌن للعالقة نظرٌة دراسة

الثدٌٌات خالٌا مع المشحونة الجسٌمات تفاعل فً
2005الموصلماجستٌر

راضً عمران ابتسام
Effect Of Pressure And Temperature On Some Properties 

Of Diamond Crystal Using Hartree - Fock Method
2005بابلماجستٌر

مردان ؼانم محمد

Self - Consistent Field Calculations For The Effect Of 

Pressure And Temperature On Some Properties Of Grey 

Tin Crystal

2005بابلماجستٌر

 حسٌن خضٌر امٌر

النافعً

 تحدٌد فً والكاوسٌة الخطٌة الصؽرى التربٌعات خوارزمٌة اعتماد

الرقمٌة الصور فً الحافات
2005بابلماجستٌر

علً محمد فارس
 الطاقة تولٌد محطات مخلفات من سٌرامٌكً حراري عازل تحضٌر

والكٌمٌاوٌة الفٌزٌاوٌة خصائصه بعض ودراسة الكهربائٌة
2005بابلماجستٌر

عباس حمادي فدوى
 الخواص بعض فً التشكٌل وظروؾ الحامضٌة الدالة تاثٌر دراسة

عراقٌة محلٌة مواد من المشكل البورسلٌنً للجسم الكهربائٌة
2005بابلماجستٌر

ابوجاسم عبد علً
 ذي ودرع الطبقة منفرد كدرع الماء فً كاما اشعة تراكم عامل قٌاس

طبقتٌن
2005بابلماجستٌر

الجاسم نعمة عدنان علً
3 - D Images Reconstruction Using Digital 

Photogrammetric Techniques

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

Characterization Of Hg1 - xCdxTe Junctionاالسدي ناجً سهام اقبال
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

ردام كرٌم حامد
Clearing Low Earth Orbit From Space Debris By Pulsed 

Laser

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جاسم علً كرٌم

Comparison Study Of Tc Between The Superconducting 

Compounds Bi2 - x (Hg,Pb) xSr2 - y BayCa2Cu3O10+δ and 

Hg1 - xPbxSr2 - y BayCa2Cu3O8+δ

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

Design Study Of Diode Pumped Nd : YAG Solid State Laserحمود ٌحٌى حٌدر
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

Fatigue Behavior Of E - Glass Fibres / Epoxy Compositesمجٌد جاسم كواكب
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

Modeling Design And Optimization Of Multilayer Systemsحسٌن الرضا عبد محمد
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 صالح عدنان زٌاد

الحمدانً

Molecular Spectroscopic Parameters Calculation For 

Selected Diatomics

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 كباشً جاسم هانً

السراجً

Optical Communication System Based On Full Duplex 

Wavelength Division Multiplexing Technique

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

البٌاتً هللا عبد نجم وعد
Opticl Evaluation Using Different Cameras For Civil 

Defense Purpose

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

ٌسلم احمد حسٌن
Role Of Core - Polarization Effects With Higher Order On 

Longitudinal Electron Scattering

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 علً عبد رحٌم نشاة

العتابً

Study Of Environmental Radioactivity In The Soil Of Al - 

Tuwaitha Zone And Its Surrounding Sides

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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صالح مهدي الكرٌم عبد
Study Of Nonlinear Polarization Density As A Function Of 

Some Media Characteristics

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

ثجٌل النبً عبد محمد

The Preparation And Studying The Structural And 

Mechanical Properties Of High Tc (Cr - 1212) 

Superconductors

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جاسم االمٌر عبد فاطمة
Transition Strengths Of Gamma Rays From Coulomb 

Excitation And Heavy Ion Reactions

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

محمد الستار عبد مً
 بطرائق PBTو PET لبولٌمري التبلور ودرجة الوحدة خلٌة فً البحث

االنفعال-  االجهاد منحنٌات على وتاثٌرها مختلفة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

مرٌوش مسلم تؽرٌد
 بتوظٌؾ المعدنٌة االكاسٌد مساحٌق من لعدد البلورٌة البنٌة تصفٌة

البرمجٌة رٌتفٌلد تحلٌالت

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 موسى مسعود سوزان

ستو

-  بولٌمر لمتراكبات والبٌزوكهربائٌة العزلٌة الخصائص دراسة

PVC - PZT سٌرامٌك

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 صالح رزاق عقٌل

العقٌدي

Carrier Injection In Optically Bistable Optoelectronic Insb 

Device
2005بؽدادماجستٌر

ؼالم عطٌة رسول
Charge Density And Form Factors For The 2S - 1D Shell 

Nuclei
2005بؽدادماجستٌر

كاظم هللا عبد حٌدر
Effect Of Beta And Gamma Radiations On He - Ne Laser 

Transmission In Optical Fibers
2005بؽدادماجستٌر

خروفة ٌحٌى ضٌاء حال
Electron Scattering Form Factors With Core - Polarization 

Effects In 1P - Shell Nuclei
2005بؽدادماجستٌر

سعٌد عثمان االن
Empirical Formulae To Calculate The Neutron Yield From 

)α , n( Reactions With Light Elements
2005بؽدادماجستٌر

الخانچً سعٌد محمد ندى
Fabrication And Study Of Cu2S - Cds Solar Cell Using 

Chemical Spray Pyrolysis Technique
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرFractal Image Synthsis By Iterated Functions Systemالكرٌم عبد ثائر

حدٌد احمد وفاء

Graphical Method To Determine Angular Distribution 

Coefficients And Multipole Mixing Ratios Of Gamma Rays 

From 110,112,114Cd (n , n 'Y) Reaction

2005بؽدادماجستٌر

السامرائً ٌاس محً رنا
Monitoring Of Microstructural Changes In Biological 

Tissues Using Doppler Broadening Technique
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرRestoration Of Optical Astronomical Imagesتوفٌق جمٌل اسٌل

 عبد االمٌر عبد تؽرٌد

النبً

Simulation Of The Frequency Doubled Nd - YAG Laser 

Effect On The Retina
2005بؽدادماجستٌر

 مكطوؾ جواد حٌدر

االسدي

Some Elastic Properties Of HTSC (Bi1 - XPbX) 

2Sr2Ca2Cu3O10+δ
2005بؽدادماجستٌر

الشمري منخً كاظم كوثر
 الكاشؾ باستعمال كاما اشعة اطٌاؾ من كومبتن توزٌع اختزال

NE - 213 العضوي الومٌضً
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالحرارة درجة على والمعادن الزجاج فً الؽاز انتشار ثابت اعتمادالدلٌمً خضٌر علً وسن

2005بؽدادماجستٌرالصودٌوم كلوكساسلٌن لمادة سائلة بولٌمرٌة ؼشائٌة انتقائٌة اقطابالكرٌم عبد طالب نؽم

العجٌلً سلوم داود علً
 تلر-  بوشل لجهد الكالسٌكٌة والؽاٌة الصؽرى الالدقة ذات الحاالت

العامة المتشاكهة الحاالت صٌاؼة باستعمال الكمً
2005بؽدادماجستٌر
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جٌاد سلمان سامً
 بالفلور المشوبة (SnO2) الؼشٌة والتركٌبٌة البصرٌة الخصائص

كاما باشعة والمشععة
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالخطٌة البرمجة باستعمال للتلبٌد الثالث المراحل تحلٌلموسى حسون كاظم حنان

2005بؽدادماجستٌرالذرات بعض طاقة على االلكترونٌة الرابطة قوة تاثٌر حسابمذكور جٌجان نعٌمة

حٌدر مجٌد لٌنا
 باستعمال الفورمالدٌهاٌد لجزٌئة الحمراء تحت االشعة طٌؾ حساب

التجرٌبٌة شبه الكم برامج
2005بؽدادماجستٌر

ٌونس الجبار عبد تؽرٌد
 تراجع) النووٌة التفاعالت من كاما الشعة الخلط نسب حساب

(االطروحة من المعادالت
2005بؽدادماجستٌر

احمد ادم الرحمن عبد
 وتوكٌد الطبً التشخٌص فً المستخدمة االشعاعٌة االفالم خواص

السٌنٌة االشعة اجهزة لبعض الجودة
2005بؽدادماجستٌر

االسعد عادل حسن بان
 لبعض الخارجٌة االؼلفة اللكترونات الفٌزٌائٌة الخصائص دراسة

الذرات
2005بؽدادماجستٌر

الشابندر مزاحم مازن بان
 بااللٌاؾ المسلح االٌبوكسً لمتراكب الكهربائٌة الخواص دراسة

الزجاجٌة
2005بؽدادماجستٌر

 مهدي علوان احمد

الخفاجً

 لصبؽة الطٌفٌة الخواص على المذٌب ونوع التركٌز تاثٌر دراسة

R110 اللٌزر
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرمحلٌة مواد من المحضر الموالٌت خواص دراسةحمٌد حسٌن عبد سهامة

سوٌلم حسٌن ستار
 المستقرة الحالة فً الهٌدروجٌن فلورٌد لجزٌئة الجهد طاقة دراسة

والمتهٌجة
2005بؽدادماجستٌر

التمٌمً كرٌم حسن هناء
 الخلٌة انجازٌة على واللٌزرٌة الحرارٌة ملتٌن للمعا مقارنه دراسة

السلٌكونٌة الشمسٌة
2005بؽدادماجستٌر

شرٌؾ رجب نجالء
 لتصوٌر السٌنٌة االشعة الجهزة الجودة وتوكٌد االشعاعٌة الجرع قٌاس

الثدي
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالحٌوٌة االنسجة مع اللٌزر تفاعل محاكاةمالك سامً وئام

 عنٌزان نصار نزٌهة

كسار

 (MTF) البصري االنتقال دالة لقٌاس بصرٌة منظومة ودراسة تصمٌم

الحمراء تحت المنطقة فً للعدسات
2005تكرٌتماجستٌر

2005تكرٌتماجستٌرالفضائٌة للصور الرقمً الموزائٌك تقنٌة كفاءة تقٌٌمعبد شهاب حسٌن

2005تكرٌتماجستٌرولؽشاء (ZnS) لؽشاء (PbS) والبصرٌة التركٌبٌة الخواص دراسةمحمد جاسم صابر

ؼالب مردان الهادي عبد
 لبعض السٌنٌة لالشعة والكتلً الخطً التوهٌن معامل وحساب قٌاس

المواد
2005تكرٌتماجستٌر

محسن كاظم موسى
A Study Of Simulation Of Motion And Orientation Of 

Moving Object By Using Moving Images

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

طه عزٌز شٌرزاد
Stopping Power, Straggling, And Effective Charges Of 

Dicluster Ions In (Au,Al And C)

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

العبٌدي ابراهٌم عبد احمد
The Effect Of Gamma Rays )γ( And Beta Particles )βˉ( On 

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006المستنصرٌةماجستٌرApplictions Fractal Geometry In Wire Antennas Designكاكا خالد اسكندر

2006المستنصرٌةماجستٌرFractal Image Compressionالسعدي جواد عزٌز لٌث

داود عوده محمد
 االكاسٌد بعض باستخدام السٌلٌكونٌة الشمسٌة الخلٌة كفاءة تحسٌن

Tcos لالنعكاس مضادة لطبقة
2006المستنصرٌةماجستٌر
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محمد طه صالح
 Zns على الرقٌقة Pbs الؼشٌة والكهربائٌة البصرٌة الخصائص دراسة

الحراري الكٌمٌائً الرش بطرٌقة الرقٌقة
2006المستنصرٌةماجستٌر

الراوي حسٌن صبحً هند
Bandwidth Improvement For Rectangular Microstrip 

Antennas

 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

 خورشٌد موسى سهى

رشٌد
Optical System Design Improvement For Ir Homing Head

 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

 عباس فاضل هالة

البلداوي

A Computational Investigation On The Effect Of Lens 

Material On The Aberrations Of An Infrared Optical System
2006النهرٌنماجستٌر

مرشد جبر رحمن حمد
 االلمنٌوم فوسفٌد لبلورة الفٌزٌائٌة الخواص وبعض الحزمً التركٌب

فوك-  هارتري طرٌقة باستعمال
2006بابلماجستٌر

عبٌد الزهرة عبد صبا
 النقٌة الموصالت اشباه فً وبٌتا الفا لدقائق االٌقاؾ وقدرة مدى اٌجاد

والمطعمة
2006بابلماجستٌر

مجبل ٌوسؾ العابدٌن زٌن
 البورون نترٌد بلورة خواص بعض فً الحرارة ودرجة الضؽط تاثٌر

(C - BN) المكعبة
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرالنفاذة االلومٌنا حرارٌات تحضٌرجواد عدنان حكمت

2006بابلماجستٌرطبقتٌن وذي مفردة طبقة ذي لالنعكاس مضاد طالء تصمٌمهللا عبد الكرٌم عبد لمٌس

علوان العباس عبد عامر
 فً العالٌة الشدة ذي الضوءالنبضً الستخدام منظومتٌن وبناء تصمٌم

الشعر ازالة
2006بابلماجستٌر

طرٌر حمزة سلٌم
 الزوجٌة-  الزوجٌة Hf166 - 180 لنظائر النووي التركٌب دراسة

(IBM - 1) االول المتفاعلة البوزونات نموذج باستعمال
2006بابلماجستٌر

عرٌبً حسون فالح
 الحرارة ودرجة الضوء وشدة الموجً الطول عوامل تاثٌر دراسة

البلورة االحادٌة السلٌكونٌة الشمسٌة الخلٌة كفاءة على
2006بابلماجستٌر

طاهر جمٌل خوله
 هولوكرافٌه ومركزات بصرٌه عناصر خواص ودراسة تصنٌع

Nd:Glass لٌزر منظومة فً الستخدامها
2006بؽداددكتوراه

ملك ابراهٌم معتصم
Application Of KL - Transform For Processing TM Images 

(Remote Sensing Applications)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عطوان فرحان احمد

الساعدي

Computer Simulations Of Imaging With On - Board 

Thermal Camera

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

Finite Element Simulation Of Ceramic Powder Compactionهللا عبد ؼرٌب ئومٌد
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الجبار عبد مجٌد حمٌد
Fusion Techniques For Globalizing The Features Of 

Satellite Images

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

ابراهٌم جمعة اٌسر
Modeling Of Viscosity For Liquid Feldspar At Different 

Temperature

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

المولى شفٌق شاكر شفٌق
Path Integral Monte Carlo Simulation Of Free Positronium 

In An Electric Field And In A Hard Sphere Cavity

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 زرزور دوٌج هادي

العتابً

Path Integral Monte Carlo Simulation Study Of A 

Positronium In A Free State And In A Magnetic Field.

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

حاتم جبار امال
Position Evaluation For A Distance Point Using Gps & Lrf 

Techniques

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد
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الكرٌم عبد صبري عمار
Speeding Up Fractal Image Coding Based On Discrete 

Cosine Transform Coefficients

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

جدران كاظم الهادي عبد
Studies Of X - Ray Fluorescence Of Suspended Particles In 

Iraqi Oil

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 سلمان محمد اٌناس

الربٌعً

Study Of Coulomb Hole In Momentum Space For Closed 

And Open Shells

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 حسٌن عزاره سلٌم

المٌاحً

Study Of Electrical Properties Of Al/CdTe/Al And 

Al/ZnTe/Al Systems For Switching Applications

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

سلمان المجٌد عبد الطاؾ
Study Of Mixed Symmetry States And The Nuclear 

Structure Of Even - Even Pd - Isotopes

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

هللا عبد ٌاسٌن هٌوا
Studying The Vibrational Spectra Of Molecules By Using 

Vibron Model

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

دحام احمد نجاة
The Effect Of Heat Treatment On The Properties Of 

Alumino - Silicate Ceramic

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

كرٌم صابر اٌوب
The Investigation Of The γ - Alumina Powder Extracted 

From Iraqi Kaolin

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مدلول االمٌر عبد رجاء
 الحمراء تحت االشعة منطقة فً حراري لباحث بصري وتقٌٌم تصمٌم

ماٌكرومتر (12 - 8)

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العبٌدي مهدي هادي خالد

 نماذج فً والصناعٌة الطبٌعٌة االشعاعٌة الملوثات وقٌاس توصٌؾ

 االثر كاشؾ وتقنٌة كاما اشعة مطٌافٌة باستعمال بؽداد مدٌنة بٌئة

CR-39 الصلبة الحالة فً النووي

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرChange Detection Technique For Satellite Imagesحمودي الرزاق عبد سنان

رضا رفعت اركان
Elastic Electron Scattering Form Factors And Nuclear 

Momentum Distributions In Closed And Open Shell Nuclei
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرPreparation Of Cement Bonding Ceramic /Metalعلً جبر مظفر

هللا عبد نجم احمد
Simulation Of Laser Without Inversion And 

Electromagnetically Induced Transparency
2006بؽدادماجستٌر

كركوش نصار هدى
 (N نوع-  الخارصٌن اوكسٌد اؼشٌة) حرارٌة لمراة البصرٌة الخواص

Drude نظرٌة باستعمال
2006بؽدادماجستٌر

 عصفور كنعان امٌرة

سلمان

 بعض ودراسة البورسلٌنً الجسم على السٌرامٌكٌة المضافات تاثٌر

الفٌزٌاوٌة الخواص
2006بؽدادماجستٌر

الكنانً سلمان حنون مؤٌد
 الحثٌة االفران لتبطٌن واالسبستوس الحراري الطٌن من مونة تحضٌر

الصناعٌة لالؼراض
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرصهره اعادة عملٌة فً الخبث مكونات تشخٌصخضر عونً لٌث

2006بؽدادماجستٌرمعلماتها ودراسة مرنان بدون صبؽة لٌزر منظومة وبناء تصمٌمكاظم جواد اسماء

الشمري علً محمد سعاد
 الموجبة الخفٌفة لالٌونات السٌنٌة االشعة واستطارة الطاقة حساب

والسالبة
2006بؽدادماجستٌر

الجنابً خضٌر مجٌد داود
 المطعمة الرقٌقة (PbS) الؼشٌة والبصرٌة التركٌبٌة الخواص دراسة

(Cu) بالنحاس
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالمتراكبة للمواد الدٌنامٌكٌة والسلوكٌات الصوتٌة العوامل دراسةطاهر صحن علً جاسم
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وادي صبر كرٌمة
 المبدا المضاعؾ حساب فً B11H2و B11H1 النظائر تاثٌر دراسة

هٌدرٌدالبورون لجزٌئة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرفعال لدائنً لٌزري لوسط وتصنٌعٌة طٌفٌة دراسةالحمدانً حمود جبر رائده

كاظم احمد شذى
 صلبة لٌزرٌة اوساط من لنماذج الطٌفٌة المعلمات وتقٌٌم دراسة

الندٌمٌوم باٌونات مطعمة
2006بؽدادماجستٌر

علً عبد المالك عبد اٌمان
Speeding Up Fractal Colored Image Compression Using 

Moments Features

 دكتوراه

فلسفة
2007المستنصرٌة

جبار الستار عبد وسماء

Comparison Of The Total Excitation Cross Section For 

Positrons Scattered By Molecular Nitrogen Gas In The 

Energy Range (3 - 10 kev)

2007المستنصرٌةماجستٌر

جبار لطٌؾ محمد
Evaluation Of Mtf For Fractal Optical Modulator Of 

Semiconductor
2007المستنصرٌةماجستٌر

علوان شوٌع عباس
 الخالئط الؼشٌة والكهربائٌة البصرٌة الخواص ودراسة تحضٌر

Ani/PVC البولٌمرٌة
2007المستنصرٌةماجستٌر

 مهدي صاحب محمد

الطائً
Dynamic Navigator For Uav

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

ٌاسٌن حسن محمد نور
Analytical - Computational Study Of The Reflecting 

Telescope Parameters
2007النهرٌنماجستٌر

 علً عبد محمود ماهر

العانً

Design Of An Einzel Lens Using Non - Classical Variation 

Technique
2007النهرٌنماجستٌر

 عبٌد عالوي سرى

الزبٌدي

Determination Of The Most Favorable Shapes For The 

Electrostatic Quadrupole Lens
2007النهرٌنماجستٌر

 حزٌران جبار حمٌد

الجبوري

Determination The Effect Of Coulomb Correlation For He 

And He - Like Ions Using Different Wave Functions
2007النهرٌنماجستٌر

العزاوي وضاح فادٌة
Effect Of Low Power Laser Light On Sensitized 

Staphylococcus Aureus
2007النهرٌنماجستٌر

الزبٌدي جعفر نافع فاطمة
Investigation Of Theoptical Properties Of The Achromatic 

Quadrupole Lens
2007النهرٌنماجستٌر

البٌاتً سعٌد مظفر بان
Killing Effect Of Low Power Lasers Radiation On 

Photosensitized Staphylococcus Epidermidis
2007النهرٌنماجستٌر

ناصر حسٌن عشتار
Multi - Temporal Analysis Of Environmental Changes In 

Marsh Region By Landsat Images
2007النهرٌنماجستٌر

العزاوي حسن علً نور
Preparation Of Bi - Pb - 2212 Superconductor Compound 

And Studying Some Of Their Properties
2007النهرٌنماجستٌر

الربٌعً مرٌوش قاسم اثٌر

Radioactive Detection On The Blood Samples Of Cancer 

Patients Diseases By Using CR - 39 Detector And Its Effect 

On Cytogenetic

2007النهرٌنماجستٌر

الكنانً سعٌد فرٌد اسراء
Theoretical Study Of Radial Correlation And Other Atomic 

Properties For He Atom And He - Like Ions
2007النهرٌنماجستٌر

التمٌمً علً توفٌق لمٌاء
Uranium Concentration Measurements Of Human Blood 

Samples Using CR - 39
2007النهرٌنماجستٌر

حسن محمد سٌؾ
 اساس ذات سبائك سلوك على الحرارٌة والمعاملة السبك عناصر تاثٌر

Cu - Al
2007بابلماجستٌر
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2007بابلماجستٌرمحلٌة مواد من الصفري التقلص لخصائص سٌرامٌك تحضٌرجواد موفق احمد

الشمري جواد هناء
 بالٌاؾ المدعم اثٌلٌن البولً لبولمٌر السطحٌة التصدع طاقة حسابات

والكاربون الزجاج
2007بابلماجستٌر

2007بابلماجستٌر(W Serpentis) الكسوفً للنظام الضوئً التؽٌر دراسةهادي طالب لٌث

2007بابلماجستٌرالنشطة الكسوفٌة الثنائٌة للنجوم الضوئً الشذوذ هجرةابراهٌم حسٌن سالر

 طاهر جعفر حنان

البرزنجً
2007بؽداددكتوراهالفوتونٌة البلورٌة االلٌاؾ عبر اللٌزر انتقال دراسة

علوان ذٌاب صائب

A Simulation And Measurements Of The Effect Of Filler 

Type And Multilayer On Dielectric Property Of Some 

Composite Materials At (X - Band) Region

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

Electron Correlation For Many Atomic And Ionic Systemsهللا امان محمود صباح
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

مهدي الحسٌن عبد سوسن
Empirical Determination Of The Thermal Expansion For 

Ceramic Materials Employing Potential Models

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جاسم كاظم امل
Fabrication And Characterization Of (Hg,Bi) - Doped Of Tl 

Based Superconducting Systems

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

سعٌد حسام مصطفى

Fluctuations In The Refractive Index Of Air And Their 

Effects On Seeing By Using A Modulation Transfer 

Function (MTF)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العبٌدي مطلك عبد ضمٌر
Gamma Irradiation Effects On Some Physical Properties 

Of Polymer Composites

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 حسن بخٌت ناهدة

الجعٌفري

Investigation Of Some Physical Properties Of GaAs/Ge 

Heterojunction

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

شعبان مهدي سلمى
Investigation Of The Photovoltaic Heterojunction Of 

Znte/Gaas And ZnS/GaAs

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الدعمً فلٌفل خدام فاضل
Pre - Breakdown V - I Characteristics Study Of An 

Electrostatic Precipitator Using FDM

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 خلٌل شوقً اسماء

الؽرابً

Study Of The Effect Of Additives On Some Mechanical And 

Thermal Properties For Epoxy Resin

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

كاظم گعٌد رحٌم

Study The Structural,Electrical And Optical 

Characterization Of The Heterojunction: Cd (Te1 - xSex) 

/ZnS (Te)

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

السالمً علً محمد انبثاق
The Effect Of Logarithmic Based Quantization On Texture 
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2004الموصلماجستٌراالكادٌمٌة بالمكتبات خاص نظام مع المكتبٌة الخدمات حوسبةالصائػ الكرٌم عبد ؼادة

2004الموصلماجستٌرالناري الجدار باستخدام ومحاكاتها الحاسوب شبكات حماٌة دراسةمجٌد حمٌد ولٌد

2004الموصلماجستٌرالخواص استخالص بواسطة الكالم اشارة كبسقدو محمد جاسم سجى

2004الموصلماجستٌرالمكٌفة المرشحات باستخدام الكالم معالجةعربو احمد فتحً اٌمان

ماجستٌرFlight Simulation Systemشٌحان فٌصل سهاد

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2004

جدوع خضٌر سناء
A Fully Automatic Genetic Approach For Grayscale Image 

Colorization
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرA Semi - Automatic Approach To Crate Cel Animationمحمد الباقً عبد اقبال

علوان احمد زٌنة
An Evolutionary Algprithm For True - Colorer Image 

Quantization
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرApplying Genetic Algorithms For Texture Synthesisالقٌسً ابراهٌم عدنان نور

 صالح محمد هدى

االنصاري
Audio Compression Using Fractal Method2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرComputer Aided Geometric Design By Using Bezier Surfaceصالح علً حسٌن

االسدي حسن فالح زٌنب
Creating Gui For LIME (Linda In A Mobile Environment) 

System
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرData Hiding In Speech Data Using Wavelet Transformكاظم فرج علٌاء

مرتضى خلٌل صفاء
Design And Implementation Of A Distributed Database 

Middleware
2004بؽدادماجستٌر

حسن الزهرة عبد سهاد
Design And Implementation Of Application Level Firewall 

To Protect Private Network
2004بؽدادماجستٌر

العٌسى كاظم محمد عمار
Design And Implementation Of Graphical User Interface 

For Industrial Applications
2004بؽدادماجستٌر

ٌونس فاضل منال
Design And Implementation Of Middleware Between 

Heterogeneous Distributed Database Systems
2004بؽدادماجستٌر

المشهدانً طالب شهالء
Design And Implementation Of Pictorial Distributed 

Database System
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرDesign Of Simplified Virtual Private Networkعطٌا عباس محمد

البٌاتً علً عبد فاتن
Differentiating Of White Blood Cells From Microscopic 

Images
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرDigital Signal Processing Computational Toolsالخفاجً جعفر بٌداء

 هادي حسون اٌمان

الحرجان

Exploiting Idle Memories In Lan Using Cooperative 

Caching Technique
2004بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2004بؽدادماجستٌرExtending Oracle Sql To Mine Clusters In Databasesالعبودي حمدان احمد

 دخٌل حمدي حسٌن

الفٌاض
Facial Composite System Using Genetic Algorithm2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرFault Tolerance In Distributed Databasesطه محمود حسن هاله

الفالحً عباس خمائل
Fingerprints Recognition System Using Image Processing 

Techniques
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرGenetic - Based Path Planning Systemهللا عبد نجاح واثق

2004بؽدادماجستٌرHand Palmprint Authentication Systemشرٌؾ محمدعلً مها

2004بؽدادماجستٌرImage In Image Steganography Using Dctالكبٌسً محمد تٌسٌر رنا

الحسن عبد كاظم رؼد
Image Noise Reduction Using Back Propagation Neural 

Network
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرImplementation Of Graph Data Structures Algorithmsحلٌوة شاكر مها

2004بؽدادماجستٌرIntra - File Security Systemالبراك نوري محمد علٌاء

2004بؽدادماجستٌرQuality Of Service Managementالفضل خلٌل عزٌز مٌسم

2004بؽدادماجستٌرSimple Interface For Windows 98عزٌز فائق اٌناس

2004بؽدادماجستٌرStatistical Attack On Hidden Information In Imageالعمرانً حسام مٌساء

2004بؽدادماجستٌرSteganalysis Based On JPEG Compatibilityالطائً عباس موفق مً

حسن االمٌر عبد وجدان
Studying Comparission For Some Interpolation Method 

And Edge Detection
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرUsing Indexing And Partitioning In Oracle8I Databaseمحسن هاشم احالم

2004بؽدادماجستٌرالموٌجة تحوٌل على باالعتماد المعلومات اخفاء تقنٌةخضٌر ٌاسٌن انتصار

2005؟ماجستٌرLogic Access Controlهٌثم مازن

2005التكنولوجٌةدكتوراهSecurity For Linux File Systemالساعدي الزهرة عبد ندا

حمٌد مجٌد سراب
Design And Implementation Of A Secure Distributed 

Agents System

 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

2005التكنولوجٌةماجستٌرA Proposed Method To Compress Audio Filesالعبٌدي عباس خضٌر هند

2005التكنولوجٌةماجستٌرA Robust Hiding System Against Jpeg Compressionصبٌح نشات سعد

 العزٌز عبد جٌهان

البوتانً
A Software Tool For Probing The Internet2005التكنولوجٌةماجستٌر

سلمان محمد عادل
An Implementation Of Encrypting Watermarking For 

Images Using Visual Cryptography
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الرحمن عبد كرٌم حسن
Biometric Techniques Include Fingerprint Identification 

System
2005التكنولوجٌةماجستٌر

البٌاتً فاضل بشرى
Computer Simulation Of Fiber Optic Based LAN For The 

University Of Technology
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرDecision Support System In Data Marts Environmentالكرٌم عبد محسن حسان

2005التكنولوجٌةماجستٌرDesign & Implementation Of Databases Integration Agentالٌاسري جاسم محمد مهند

سٌؾ الصاحب عبد ٌسرى
Design And Implementation Of Fbg - Based WDM Systems 

Using A Software Simulator
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الشمري نجم فوزي علً
Design And Implementation Of Interface Security System 

For LAN
2005التكنولوجٌةماجستٌر

٣٤٤
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عاكؾ زٌاد عمر
Design And Implementation Of Secure Marketing Web 

Site Through Network
2005التكنولوجٌةماجستٌر

منصور نهلة
Design And Implementation Of Web - Based Distance 

Learning System For Computer Architecture Subject
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الذهبً داود رؼٌد
Determining Space And Time Sentences By Using 

Prepositions
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 مهدي رزوقً سالم

العبٌدي

Development Of Text And Gray Image In Video 

Steganography Using MSB
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرDigital Watermarking For Traitor Tracingنعمة صادق زٌد

2005التكنولوجٌةماجستٌرEvaluation Of Authentication Protocolsهللا عبد مبارك سلٌم فؤاد

2005التكنولوجٌةماجستٌرFamily Speaker Recognitionحمدي عبد منٌرة

 عبد محمد الوهاب عبد

الوهاب
Fingerprint Matching Using MATLAB2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرGenetic Algorithms: A Cryptanalysis Toolمحمد خالد رؼد

 القره رشٌد موفق منار

ؼولً
Image Denoising Using Wavelete Thresholding2005التكنولوجٌةماجستٌر

حمٌد االمٌر عبد سندس
Image Segmentation Using His Color Space With Pixel 

Block Properties
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الشٌبانً باقر جعفر اسراء
Image Watermarking Using Coarseness And Wavelet 

Transform
2005التكنولوجٌةماجستٌر

كاظم كامل مرتضى
Implementation Of Steganography Methods On MPEG 

Files
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الراوي وفٌق عادل جهاد
Improved Replacement Policy For Distributed Cache 

Queries
2005التكنولوجٌةماجستٌر

حٌدر ٌوسؾ وسٌم
Isolated Spoken Arabic Word Recognition Using Wavelet 

Network And Neural Network
2005التكنولوجٌةماجستٌر

صالح ناصر رفل
Knowledge And Data Based Integration For Orthodontic 

Application
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرLAN Management Agentعباس رباب

2005التكنولوجٌةماجستٌرMedical Diagnosis By Analysis Of Blood Cell Imageالكرٌمً علً جمٌلة

2005التكنولوجٌةماجستٌرModelling Network Protocols With Object Petri Netsجانً جوحً عذراء

2005التكنولوجٌةماجستٌرMonitoring On Quality Of Service Support In The Internetتوما عزٌز شٌرنه

2005التكنولوجٌةماجستٌرMulti - Source Information Systemالجبوري احمد علً احمد

2005التكنولوجٌةماجستٌرNetwork Analyzer Agentاوهانٌان كالوست لٌنا

2005التكنولوجٌةماجستٌرNew Robust Information Hiding Techniqueمحسن حمزة عبد نجالء

2005التكنولوجٌةماجستٌرOnline Signature Verificationالعزٌز عبد مظفر شٌماء

محمود الحكٌم عبد ؼسان
Robust Watermarking System Based On Wavelet 

Transform
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرRouting Algorithm Enhancement By Using Heuristic Searchحسٌن منذر عمر

2005التكنولوجٌةماجستٌرSteganalysis System For LSB Image Steganographyاحمد علً البان ؼصن

2005التكنولوجٌةماجستٌرVoice Recognizer Using Neural Networksفاضل احمد ٌسرى

٣٤٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2005التكنولوجٌةماجستٌرWatermarking Copy Protectionرؤوؾ رفعت اٌاد

2005التكنولوجٌةماجستٌرالالهلٌجٌة المنحنٌات باستخدام التجفٌر انظمة تعزٌزالخزاعً ابراهٌم حٌدر

2005التكنولوجٌةماجستٌرالراجع النشر ذات العصبٌة الشبكات باستخدام الوجوه تمٌٌزالشهٌد عبد رشٌد حٌدر

داود كاظم امال

A Comparison Between Back Propagation (BP) And 

Adaptive Simulated Annealing (ASA) In Training Neural 

Networks

2005المستنصرٌةماجستٌر

ابوالماش صبري فضٌلة
A Soft Computing Approach For Routing In Computer 

Networks
2005المستنصرٌةماجستٌر

الزبٌدي اسماعٌل فلاير
A Suggested Method For Data Gathering On The Web For 

Distributed Database Using Forms
2005المستنصرٌةماجستٌر

مناتً جونً ؼازي
Application Of A - Priori For Discovering Supermarkets 

Goods Movements Rules
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرCascade Information Hiding Using LSB In Audio Filesحسن العظٌم عبد روسم

عطٌة الخالق عبد بٌداء
Comparsion Between Genetic Algorithms And Adaptive 

Simulated Annealing In Training Neural Networks
2005المستنصرٌةماجستٌر

البٌاتً عقٌل فاضل الهام
Compression Of Digital Image Information Using Discrete 

Wavelet Transform And Vector Quantiazation
2005المستنصرٌةماجستٌر

سعٌد محمد مهدي احمد
Data Viruses With Macro Capability To Help In Developing 

Anti Viruses
2005المستنصرٌةماجستٌر

المجمعً حمٌد خالد هند
Development Of Container Product Design And 

Manufacturing System
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرEnhancement Of Digital Learning Network For Detectionؼنداوى وطن اخالص

 محمود ؼازي اسٌل

الطائً

Evolving Neural Networks Using Particle Swarm 

Optimization
2005المستنصرٌةماجستٌر

 ٌوسؾ عبد انتصار

الربٌعً

Fingerprint Identification Using Multiwavelet Transform 

And Neural Network
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرGenetic Algorithm For Automated Texture Classificationحاجم سعدي رٌاض

2005المستنصرٌةماجستٌرHandwritten Numeral Recognition Using Fuzzy Logicالصالح مهدي حسن انوار

علً محمد جاسم علً
Image Compression By Wavelet Transform A Comparison 

Study
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرImage Compression Using Multiwavelet Transformحمٌد طالب بشار

2005المستنصرٌةماجستٌرImage Enhancement Using Histogram Based Functionsالزٌدي علوان ؼنً محمد

كاظم عوٌد راشد
Impact - Parameter Dependent Of Electronic Stopping 

Power
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرImplementation Of Component - Object Models Systemمچحا الوهاب عبد اٌثار

٣٤٦



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

عاجل ابراهٌم رحاب
Improved Genetic Algorithms For Constrained 

Timetabling Problems
2005المستنصرٌةماجستٌر

صالح الرضا عبد محمد
Knowledge Base Reduction For Expert Systems Using Data 

Mining
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرPartitioning Development For Fractal Image Compressionالزٌدي حسن محمد طه

2005المستنصرٌةماجستٌرPrototype System For C/C++ Program Convertoنوري لطفً فاروق زٌاد

 حسن احمد طارق

العامري

Speaker Identification Using Wavelet Transform And 

Probabilistic Neural Network
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرSuggested Algorithm For Fractal Image Compressionسعد الجبار عبد اٌمان

موسى عمران قصً
The Effect Of Weights Representation On Training Neural 

Networks By Genetic Algorithms
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرThree Dimension Model Compressionالحسن عبد عزٌز محمد

2005المستنصرٌةماجستٌرWind Speed Forecasting Using Neural Networkعمر اللطٌؾ عبد لمٌاء

صالح مطر رضا جنان
 اداء تقٌٌم فً الجٌنٌة الفوقً المستوى خوارزمٌة استخدام

الجٌنٌة الخوارزمٌات
2005المستنصرٌةماجستٌر

كاظم علً محمد اسماء
 لحالة الجٌنٌة الخوارزمٌة باستخدام الجٌنٌة للعوامل الذاتً التاقلم

االستقرار
2005المستنصرٌةماجستٌر

 شكر محمود فائزة

المشهدانً

 اشارة من الضوضاء الزالة الراجع النشر ذات عصبٌة شبكة بناء

رقمٌا تضمٌنا مضمنة
2005المستنصرٌةماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرالساٌكوسمعً النموذج باستخدام السمعٌات ضؽطراؼب حسن رعد حارث

سالم نعمة ندى
Design Hybrid Intelligent System For Transitional Bladder 

Cell Carcinoma Diagnosis

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

االداء العالٌة الحسابات تقنٌات باستخدام المسائل حلحموشً داؤد ؼانم مٌادة
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 مصطفى عزٌز فاتن

العانً
2005الموصلماجستٌرالمطمورة للموٌجة الصفر شجرة طرٌقة باستخدام الصور معالجة

2005النهرٌنماجستٌرImplementation Of Secure Jini - Like Systemناٌؾ حمٌد سها

محمود محمد رٌا
Computer Stimulation To Design A Temperature Sensor 

Of Optical Fiber Channel
ماجستٌر

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2005

ماجستٌرImage Content Based Watermarking Modeعلوان اسماعٌل سامر

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2005

٣٤٧



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

ماجستٌرMulti Level Security Of Distributed Databaseالحمٌد عبد ٌونس عمر

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2005

عٌسى ابراهٌم عٌسى
Optimization Algorithm For Fiber Length In 4WDM Optical 

Systems
ماجستٌر

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2005

مهدي عبٌد محمد
DNA Sequences Compression Using Exact And 

Approximate Matching
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرExtracting Rules From Databases Using Soft Computingسلمان مهدي

 ٌوسؾ ٌعقوب علً

الخفاجً
2005بابلماجستٌرالمتكلم لتمٌٌز العصبٌة والشبكات الموٌجً التحوٌل تقنٌة استخدام

 محٌسن حمود اٌناس

السعدي

 تقنٌة على باالعتماد كالمٌة اشارة لمرمز حاسوبٌة ومحاكاة تصمٌم

بالتركٌب التحلٌل نوع من الخطً التنبؤ اثارة
2005بابلماجستٌر

 علوان محمد اسراء

العجٌلً

Speech Compression Using Wavetel And Multiwavelet 

Transform
2005بؽداد؟

2005بؽدادماجستٌرA Genetic Algorithm For Texture Synthesis And Transferاحمد رشٌد محمد لٌالن

وتوت باقر محمد علً
Audio In Audio Steganography Using Wavelet 

Transformation
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرFingerprints Recognition Usingابراهٌم المنعم عبد علً

العبادي ناصر متٌن
Simmulation Of Shortest Paht Routing Computation Using 

Neural Network
2005بؽدادماجستٌر

2006التكنولوجٌةماجستٌرProposed System For Intrusion Detection In A Web Siteناٌؾ الرحمن عبد اسعد

شاتً مزعل نرجس
2D - Objects Detection Using Back Propagation Neural 

Networks
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرData Mining For Managing Seismic Oil Exploration Dataسالم سلمان فراس

2006المستنصرٌةماجستٌرDecision Feedback In Network Of Memory Elementاحمد علً خالدة

الطائً اسماعٌل رفاء
Fast Algorithm Of Fractal Image Compression With 

Enhancement
2006المستنصرٌةماجستٌر

جاسم نصٌؾ حسن ازهار
Fuzzy Logic Use In Evaluation Of Security For Public - Key 

Crypto - System
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرGeneration Of Inmated Images For Moviesهاشم الحسٌن عبد عالء

2006المستنصرٌةماجستٌرGenetic Algorithm For Distributed Database Optimizationعباس ابراهٌم خلود

 مصلح ابراهٌم عبد

العٌساوي

Human Face Detection And Tracking By Using Skin Color 

Molding And Component Operators Connecting
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرIntrusion Detection For Data Basesاحمد عثمان زٌد

٣٤٨
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 عبود عجٌب حارث

شهاب

Multicast Routing Under Delay Constraint Problem In 

Optical Network
2006المستنصرٌةماجستٌر

2006المستنصرٌةماجستٌرRactal Image Compression Using Shape Structureنعمان الخالق عبد سالم

حمٌد مصطفى وفاء
The Role Of Crossover Operator In Some Genetic 

Algorithms Applications
2006المستنصرٌةماجستٌر

 عبد دٌوان عدنان سنان

النبً
2006المستنصرٌةماجستٌرالخصوصٌة برامجٌات وتنفٌذ تصمٌم

2006النهرٌنماجستٌرA Comparison Approach Between GA And PSOحماد ولٌد ازهار

2006النهرٌنماجستٌرComputer Aided Learning For Network Securityعبد ابراهٌم مصطفى

2006النهرٌنماجستٌرConstruct A Monitor System For Multi Nodesحمندي رضا محمد شٌماء

الجادر حمٌد محمد تٌسٌر
Software Engineering Specifications For Dynamic Website 

Design
2006النهرٌنماجستٌر

A Multi - Agent Approach For Domain Specific Data Baseعلوان عباس نجٌب
 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

حسٌن محمد زٌنب
Development Of A Face Recognition System Based On 

Canonical Correlation Analysis

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

 اسماعٌل عدنان عدي

العبٌدي

Development Of Packet Filtering Using Petri Nets 

Techniques

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

حسن خضٌر محمد
Implementation Of Invisible Watermarking Using 

Multiwavelets

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

تساؤلٌة مجسات باستخدام للشبكات البٌنٌة المسارات تقٌٌمسعد نوري هدٌل
 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

ماجستٌرClasses Mining Using Artificial Neural Networksعلً محمد بشٌر نؽم

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2006

وتوت هادي رزاق ازهر
A Hybrid Algorithm For Data Compression Using Huffman 

& Genetic Algorithms
2006بابلماجستٌر

عبدعلً مطشر ناطق

A Proposed Image Steganography System Based On 

Mixing Matrix Of Independent Components Analysis 

Technique

2006بابلماجستٌر
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الشرٌفً هاشم نوري اسعد
DCT Coefficients Compression Using Embedded Zerotree 

Algorithm
2006بابلماجستٌر

ابوكلل حسٌن طالب هٌفاء
Design A Web - Based Agent Acquisition - Reasoning 

System
2006بابلماجستٌر

حسن مرزه اشراق
Image Compression Using Discrete Wavelet Transform 

And Predictive Techniques
2006بابلماجستٌر

 علوان حسن وفاء

المرسومً
Video Clip Compression Using DCT Technique2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرملونة صورة داخل صوت اخفاءمحمد الحمزه عبد شٌماء

2006بابلماجستٌرالحضري التخطٌط مجال فً GIS الجؽرافٌة المعلومات نظام تصمٌمداود عطٌة امنة

2006بابلماجستٌرالمرن الحساب تقنٌات باستخدام الصور تصنٌؾمٌره موسى جعفر انوار

شهاب ابراهٌم عمار
An Automatic System Of Human Face Detection And 

Recognition
2006بؽدادماجستٌر

راشم امٌر نجاح ازهر
Developing Wireless Mobile Application For Series 60 And 

Symbian Os Using J2ME
2006بؽدادماجستٌر

النعٌمً جاسم خضٌر منى
Design And Implementation Of Block Cipher Based On 

Public Key
2007التكنولوجٌةماجستٌر

ذنون حكمت زنبق
A Genetic Segmentation Algorithm For Image Data 

Stream And Video
2007المستنصرٌةماجستٌر

 مهدي صادق حامد

السلطانً

Image Compression Using Discrete Cosine Transform 

Method
2007المستنصرٌةماجستٌر

الدٌن نجم محمد سوزان
Simulstion System For Computer Network Intrusion 

Detection

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

2007النهرٌنماجستٌرAn Authentication Scheme For Instant Messaging Systemكرٌم صبري مالذ

الصوفً فتوح زٌنب
Color Image Compression Using Hybrid Wavelet 

Transform And Vector Quantization Method
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرHand Palm Recognition Using Wavelet Transformمكً سنان انس

البرزنجً سعدون سوزان
Image Compression Based On Fractal Coding And Wavelet 

Transform
2007النهرٌنماجستٌر

محمود فائق راوٌة
Improved Once - Time - Search Method Based On Inter - 

Block Correlation
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرLow Rate Hiding In Audio Data Using Phase Domainالكواز سلٌم محمد هبة

 سرٌح جمعة شروق

الجنابً

Building A VxD System For File Monitoring Under 

Windows 9X

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2007

Conceptual Indexing For Web Browsing Assistingمحمد ادرٌس علً سعد
 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2007
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الدٌن بهاء عوض شٌماء
Crawling And Indexing Methods For Static Web Pages 

Using Statistical Approaches

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2007

مهدي فالح عمار
Using Mobile Agent For Development Of Web Site Search 

Engine

 دكتوراه

فلسفة

 الهٌئة

 العراقٌة

 للحاسبات

والمعلوماتٌة

2007

2007بابلماجستٌرUse An Agent System In Steganographyمحمد نجاة وٌن نه

2007بؽدادماجستٌرImplimentation Of An Anti - Censorship Systemالجبوري كاظم عناد نعمة

بؽداد؟Motion Detection And Object Trackingمحمد نادر فراس

بؽدادماجستٌرDisplay System Using Computer Network؟
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2004بؽدادعالً دبلوماالنفٌة الرفوؾ تضخم عالج فى اللٌزر استخدامالصفار مجٌد حمٌد رفعت

عزٌز نجٌب سهى
 810 الموجً الطول) الداٌود للٌزر السرٌرٌة والمالحظات االداء

الثالٌل ازالة فً القدرة عالً (نانومتر
2004بؽدادعالً دبلوم

محمد كامل محمد
 ذي الداٌود لٌزر باستخدام المخرج ناسور قناة لباطن الضوئً التخثٌر

نانومتر 810 الموجً الطول
2004بؽدادعالً دبلوم

الطفٌلً علً حسٌن
 Nd - YAG لٌزر اشعة بواسطة العٌن لعدسة الخلفٌة الحافظة تثخنات

النبضً
2004بؽدادعالً دبلوم

مهدي صالح اشراق
 القدرة الواطئة اللٌزر اشعة باستخدام الجراحٌة الجروح التئام تسرٌع

الموضعٌة البنفسجٌة الجنشن صبؽة مع
2004بؽدادعالً دبلوم

2004بؽدادعالً دبلوملٌزر داٌود نانومٌتر 810 بوساطة الصوتٌة االوتار ثنائً شلل عالجخماس هادي عمار

2004بؽدادماجستٌرباللٌزر البدء بواسطة الصناعٌة المونومٌرات لبعض الضوئٌة البلمرةٌوسؾ برؼش ٌوسؾ

2004بؽدادماجستٌرالبصري اللٌؾ خالل الرادٌوٌة لالشارات المباشر الخطً التضمٌنٌاسٌن علً اسراء

الجنابً سهٌل جبار عمار
-  النٌودمٌوم بلٌزر المنتجة البالزما على المؽناطٌسً المجال تاثٌر

زجاج
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالبصري البارامتري التذبذب باستخدام للعٌن االمن اللٌزر تولٌدعمران عباس فاضل

الطائً كاظم علً نور
 الموجً والطول نانومتر ٣٣٧الموجً بالطول اللٌزرات تاثٌر دراسة

الزنجارٌة الزوائؾ لبكترٌا الباٌوكٌمٌائٌة المظاهر على نانومتر ٨٠٥
2004بؽدادماجستٌر

السراج الدٌن صالح لبنى

 وبعض البالزمٌدي المحتوى على الداٌود لٌزر تاثٌر دراسة

 proteus Mirabilis و Escherichia Coli لبكترٌا الخصائص

محلٌا المعزولة

2004بؽدادماجستٌر

حسٌن صفاء انسام
 البٌئٌة والعوامل الحٌاتٌه المضادات اللٌزر، الشعة الخلطً التاثٌر

Pseudomonas Aeruginosa بكترٌا على
2005بؽدادعالً دبلوم

مجٌد حكمت ؼسان
 دراسة:  المزمنة الساق قرحة عالج فً للٌزر البٌولوجً التحفٌز

تحلٌلٌة
2005بؽدادعالً دبلوم

مجٌد حكمت ؼزوان
 السلٌلة معالجة فً الكاربون اوكسٌد ثانً نوع اللٌزر دور عن تحقٌق

الصوتٌة للطٌة المخاطٌة
2005بؽدادعالً دبلوم

2005بؽدادعالً دبلومنانومتر 805 لٌزر الداٌود باستعمال الشباب حب عالجابراهٌم المنعم عبد خنساء

عمر خطاب سالم عمر
 (الداٌود) الموصل شبه اللٌزر اشعاع بوساطة الفم فطرٌات عالج

المناعة بضعؾ المصابٌن المرضى فً نانومتر 805
2005بؽدادعالً دبلوم

القرٌشً محمد كاظم نجاح
 Nd: YAG باستخدام وعالجها السكري لداء الصفراء الشائبة وذمة

المضاعؾ التردد ذي لٌزر
2005بؽدادعالً دبلوم

2005بؽدادماجستٌرSimulation Of Pulsed (HF) Chemical Laserطارق محمد زٌد

نصار عبد جبار حٌدر
Study And Evaluation Of The Effect Of Ripple Factor On 

Gas Laser Output Power
2005بؽدادماجستٌر

محمد جاسم نهى
 الضوئً التحسس تقانة باستخدام االبعاد ثالثً لجسم صورة بناء اعادة

بعد عن
2005بؽدادماجستٌر

 صالل احمد ضٌاء

العزاوي
2005بؽدادماجستٌرباللٌزر (Ck45, 41Cr4) الفوالذ لسبٌكتً السطحٌة الحرارٌة المعاملة

2005بؽدادماجستٌرV حرؾ شكل على باقطاب النتروجٌن لٌزر منظومة بناءمهدي حسن وسام

الموسوي عبود حاتم منذر
 البطًء الطولً الجرٌان ذو الكربون اوكسٌد ثنائً لٌزر منظومة بناء

اللٌزري الخرج قدرة على الكهربائً التفرٌػ معلمات تاثٌر ودراسة
2005بؽدادماجستٌر
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2005بؽدادماجستٌرمبرمج رقمً تحكم ذات االبعاد ثالثٌة لٌزر ماكنة وتصنٌع تصمٌمالعزاوي توفٌق عبد ثائر

الؽرابً كامل جلٌل حٌدر
 الرقمً التحكم ذات لٌزرٌة لماكنة سٌطرة منظومة وتنفٌذ تصمٌم

الحاسوبً
2005بؽدادماجستٌر

 عبد الخالق عبد علً

االنصاري الهادي

 كاشؾ خصائص على الحرارٌة المعامالت تاثٌر ودراسة تصنٌع

CdO:In/n - Si
2005بؽدادماجستٌر

العلوي صالح عمار
 الجلد جروح شفاء فى الواطئ المستوى ذو الصمام الثنائً اللٌزر تقٌٌم

سرٌرٌة ومالحظات تجرٌبٌة دراسة: 
2005بؽدادماجستٌر

كوكً رفعت رسالن
 التقسٌم تقانة باستخدام مشفرة صوتٌة اشارات عدة ارسال دراسة

الموجً للطول المضاعؾ
2005بؽدادماجستٌر

 فاضل محمد

خضٌرالدلٌمً

 عوامل بعض على نٌون الهلٌوم لٌزر (متر نانو 632.8) تاثٌر دراسة

Stapylococcus Aureus And Ecsherechia Coli لبكترٌا الضراوة
2005بؽدادماجستٌر

 جعفر االله عبد رواء

الطائً

 زٌادة فً نانومٌتر 805 الموجً بالطول الداٌود لٌزر تاثٌر دراسة

:  الموضعٌة للعالجات الشباب حب لبثور المسببة البكترٌا حساسٌة

الحٌة الخلٌة خارج دراسة

2005بؽدادماجستٌر

 هجري محمد وجدان

البٌاتً

 ΙΙΙ النوع من تجوٌؾ ارضٌة فً الصالده قٌاس على موازنه دراسه

 دراسة:  المٌكانٌكٌه الطرٌقه وتجوٌؾ لٌزر ٌاك: اربٌوم بوساطة

مختبرٌة

2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن ابراهٌم فرات

النجار
2005بؽدادماجستٌرالمبرمج الرقمً التحكم ماكنة مع لٌزرٌة منظومة موائمة

2006بؽدادعالً دبلومDiode Laser - Assisted Hatching In An In Vitro Fertilizationطالب نعمان رؼد

2006بؽدادعالً دبلومنانومتر 1064 ٌاك الندٌمٌوم لٌزر باستخدام الشعر ازالةعلوان ابراهٌم احالم

2006بؽدادعالً دبلوملٌزر داٌود نانومتر810بوساطة العصعصً للناسور الضوئً التخثرحمد سعٌد احمد

2006بؽدادعالً دبلومالشعر ازالة فً (الداٌود) الموصل شبه اللٌزر تاثٌراتالرزاق عبد اسامة احمد

محمدحسن فاضل سهٌلة
 تحفٌز فً الداٌود لٌزر باستخدام الواطئة القدرة ذات اللٌزر اشعة تقٌٌم

العجان قص جرح التئام
2006بؽدادعالً دبلوم

سالم روؤؾ ثبات
 التٌتانٌوم لزرعات العظمً االلتحام على الثنائً الصمام لٌزر ثاثٌر

العظم فً المؽروسة السنٌة
2006بؽدادعالً دبلوم

احمد عباس اٌمان
 بدون ظامرة ندب سطح هندمة العادة لٌزر (Er:YAG) ال دور

استئصال
2006بؽدادعالً دبلوم

2006بؽدادعالً دبلوملٌزر داٌود نانومتر 810 باستخدام الصوتٌة االوتار ثنائً شلل عالجسكران ادٌب ٌاسٌن

2006بؽدادعالً دبلومنانومتر 810 لٌز داٌود باستعمال الفم حاالت معالجةعلً حمدي اكمام

توفٌق خسرو شٌالن
Experimental Realization Of Quantum Cryptography 

System Based On The Bb84 Protocol

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

الزهاوي الجلٌل عبد فرح
 وذمة مرضى دم فً والباٌوكٌمٌاوٌة الدموٌة-  المناعٌة التؽٌرات

لٌزر Nd - YAG باستعمال المعالجة بعد السكري العٌن شبكٌة
2006بؽدادماجستٌر

 نجاة فاتح محمد مرٌم

البٌرقدار
2006بؽدادماجستٌربروتوكول BB84 باستخدام الكمً التشفٌر لمنظومة البث دائرة بناء

 ابراهٌم المرتفع عبد

الجابري ٌعقوب
2007بؽدادعالً دبلومالشخٌر عالج فً (الكربون اوكسٌد ثانً) اللٌزر استخدام

االسدي باقر مٌادة
 التؽٌرات من منتخبة حاالت عالج فً الداٌود لٌزر بواسطة التبخٌر

الرحم عنق فً الخلوٌة
2007بؽدادعالً دبلوم
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ابراهٌم محمد هادي
 بواسطة الجسم خارج المرارة وحصى البولٌة المجاري حصى تتفتٌت

لٌزر ٌاك اربٌوم نانومتر 2940
2007بؽدادعالً دبلوم

كاظم احمد كاظم
 الحٌوي التحفٌز الٌة طرٌق عن المتكررة القالعٌة التقرحات عالج

(نانومتر 660 - 640) الداٌود لٌزر باستخدام
2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلوملٌزر داٌود باستعمال العصعصً الناسور عالجالجاووش مهدي صباح

الشماع ابراهٌم عادل زٌد
 المؽمور السفلً العقل ضرس ازالة فً ٌساعد لٌزر ٌاك-  االربٌوم

التقلٌدٌة الطرٌقة مقابل جزئٌا
2007بؽدادماجستٌر

الطٌفً عبٌد داود
 ذات الكادمٌوم كبرٌتٌد من رقٌق لؽشاء الالخطٌة البصرٌة الخواص

الثالث المحور على المسح تقانة باستخدام النانومترٌة الجزٌئات
2007بؽدادماجستٌر

 عبد عباس زٌنة

المشهدانً

 تحت الضوئً النطاق ثؽرة لٌؾ خالل لٌزر ماٌكرومتر ٠٦.۱ انتشار

التقرٌبً الضؽط
2007بؽدادماجستٌر

احمد سمٌر احمد
 ببكترٌا المصابة الفئران فً الدموٌة الجوانب لبعض التؽٌرات دراسة

Salmonella Typhimurium نانومتر 805 الداٌود بلٌزر المشععة
2007بؽدادماجستٌر

 تركان سلمان سامً

الشمري
2007بؽدادماجستٌر810 متر نانو لٌزر داٌود جهاز باستخدام اللوزتٌن استئصال عملٌة

اسطٌفان كامل رافد

 بالمقارنة ٌاك-  االٌربٌوم لٌزر بواسطة السنٌة الحفرة تحضٌر فعالٌة

 دراسة:  المجهري التسرب ظاهرة على وتاثٌرها التقلٌدٌة الطرٌقة مع

مختبرٌة

2007بؽدادماجستٌر
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القادر عبد مدحت امال

Integration Of Remote Sensing And Gis For Optimal 

Utilization Of Water Resources In The Western Desert Of 

Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الشهوان جبر فاضل موفق
 العراق جنوب فً االسفل الطباشٌري للتتابع الحراري النضوج انماط

النفطٌة القدرة الحتساب تطبٌقات: 

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 ٌحٌى صالح الوهاب عبد

العوج

 الجوراسً لتتابع البالٌنولوجٌة والسحنات المصدرٌة الصخور تقٌٌم

 بالجمهورٌة شبوة-  مارب حوض فً المبكر الطباشٌري-  المتاخر

الٌمنٌة

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

سلمان خوٌدم حسٌن كرٌم
 معالجة فً المحلٌة واالتابلؽاٌت البنتوناٌت اطٌان استخدام

تدوٌرها على والعمل االحبار لمصنع السائلة الصناعٌة المطروحات
2002بؽدادماجستٌر

البٌرٌادي كرٌم حسن كرٌم
 وجاوان االعلى قمجوقة لتكوٌنً المكمنٌة والخواص الرسوبٌة الدراسة

حسن باي حقل فً الفعالة المسامٌة لتحدٌد
2002بؽدادماجستٌر

 محمد علً محمد بتول

سعٌد

-  بدرة حوض فً الجوفٌة المٌاه لنظام الهٌدروجٌولوجٌة الصفات

جصان
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرمحلٌة خامات باستخدام معتم خزؾ زجاج تحضٌرجمٌل سلٌمان احمد

القرعفً قاسم عبده فهد
 فً النارٌة االندساسات لبعض الطبٌعٌة والخواص االبعاد دراسة

العراق ؼربً المستقر الرصٌؾ من اجزاء
2002بؽدادماجستٌر

جهاد عادل علً
 للصحراء وتوزٌعها االنعكاسٌة الزلزالٌة الضوضاء تحلٌل دراسة

العراق فً الؽربٌة
2002بؽدادماجستٌر

 حسن صبري سهٌل

الدفاعً

 ؼرب) سامراء-  بٌجً منطقة فً الجوفٌة المٌاه هٌدروجٌوكٌمٌائٌة

(دجلة نهر
2002بؽدادماجستٌر

محمد سلمان بثٌنة
Sequence Stratigraphy Analysis Of The Paleocene - 

Eocene Succession In Western And Southern Of Iraq
2003؟دكتوراه

دٌبكة حوض فً الجوفٌة للمٌاه الهٌدروجٌولوجً النظامالسودانً العٌبً حسٌن
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

البازي شمعون تٌدي ننسن

 العصر بٌن الفاصل الحد لتحدٌد واالوستراكودا الفورامنٌفرا دراسة

 من مختارة مقاطع فً االسفل الثالثً العصر-  االعلى الطباشٌري

العراق شمال

2003بؽدادماجستٌر

 حربً وسام سامح

المقدادي
2003بؽدادماجستٌرالعراق جنوب-  الشنافٌة لمنطقة الجوفٌة المٌاه هٌدروجٌولوجٌة

فٌاض هجان رحمن
Sequence Stratigraphy Of Maudud And Jawan Formations 

In North Iraq
2004؟؟

 هاٌس مرعً مسعود

العلً
2004الموصلدكتوراهوالطباقٌة التركٌبٌة المدلوالت الخاملة، العربٌة القارٌة الحافة تطور

2004بؽداددكتوراهالٌمن ؼرب جنوب فً الحدٌثة للرواسب االوستراكودا دراسةعون احمد امٌن منٌؾ

 رمضان هللا عبد احمد

العانً

 حالة دراسة:  الجوفٌة المٌاه تؽذٌة لتقٌٌم االفضل االسلوب اختٌار

نجؾ-  كربالء بٌن المنطقة فً الدبدبة خزان

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

بامقاء علً هللا عبد محمد
 حوض فً قشن تكوٌن على المائً الؽمر وتاثٌر المكمنٌة الخصائص

(الٌمنٌة الجمهورٌة) المسٌلة
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 حسون عباس سعد

الحمدانً

 لالؼراض االسود الطٌن لصخور الجٌوتكنٌكٌة الصفات تقوٌم

العراق/الؽربٌة الصحراء الحسٌنٌات منطقة فً المنجمٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 محمد العزٌز عبد عدنان

بارحٌم

 الٌمن فً عمران-  حجة لطرٌق المنحدرات استقرارٌة دراسة

المقطع مثلثة للكتل االنقالب معادالت واشتقاق

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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الكبٌسً علً كرٌم كمال
 التركٌز مع العراق-  الؽربٌة للصحراء االشعاعٌة الجٌولوجٌا دراسة

االشعاعً البٌئً الجانب على

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

مجٌد الدٌن نجم نظمٌة
 من مختارة مواقع فً الجبسٌة للترب الجٌوتكنٌكٌة الخواص دراسة

كركوك مدٌنة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 علٌوي حمٌد جابر

الجبوري
العظٌم سد خزان هٌدروجٌوكٌمٌائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

احمد علً حامد
Stratigraphy And Sedimentology Of The Miocene 

Succession Karbala And Najaf Area
2004بؽدادماجستٌر

 حسون محمد جاسم عمار

الخفاجً

 والتقٌٌم الضعؾ اماكن عن التحري فً الزلزالٌة الطرق استخدام

كربالء-  الحسٌن ماء مشروع اسس لتربة الجٌوتكنٌكً
2004بؽدادماجستٌر

 سلمان االمٌر عبد محمود

السعدي
2004بؽدادماجستٌراالنبار محافظة-  الرحالٌة منطقة فً الجوفٌة للمٌاه البٌئً التقٌٌم

 ناصر حسن محمد

الراشدي
2004بؽدادماجستٌرالعراق-  القادسٌة محافظة لتربة الجٌوتكنٌكً التقٌٌم

كرٌم محمد وئام
 الجٌوتكنٌكٌة الخواص وبعض الكهربائٌة النوعٌة المقاومة بٌن العالقة

بؽداد وشرقً سامراء كهرباء محطتً موقعً لتربة
2004بؽدادماجستٌر

العمار سلومً عبٌد حٌدر
 بمٌاه بابل محافظة من مختارة اجزاء فً الجوفٌة المٌاه نوعٌة تاثر

المبازل
2004بؽدادماجستٌر

احمد حسٌن محمود سمٌرة
 والمٌاه التربة على والطابوق الدباؼة معامل عن الناتج التلوث تاثٌر

بؽداد شرق-  النهروان منطقة فً
2004بؽدادماجستٌر

الخالدي شاكر علً زٌنب
 حقل فً المشرؾ لتكوٌن المكمنٌة والصفات الفعالة المسامٌة تحدٌد

الحلفاٌة
2004بؽدادماجستٌر

 ناجً لطؾ حمود عادل

المشرقً

 المؽناطٌسٌة الطرٌقة باستخدام عنة لمنخسؾ الشمالٌة الحدود دراسة

(فنر ترتٌب) النوعٌة المقاومة وطرٌقة
2004بؽدادماجستٌر

 نصٌؾ ظاهر منذر

االوسً

 الكهربائٌة النوعٌة المقاومة طرٌقة باستخدام الرواسب طبٌعة دراسة

(بؽداد جامعة) الجادرٌة منطقة فً
2004بؽدادماجستٌر

الؽازي سعود جاسم قٌس
 الؽذؾ وادًٌ بٌن المحصورة للمنطقة هٌدروجٌولوجٌة دراسة

الرزازة بحٌرة ؼرب-  واالبٌض
2004بؽدادماجستٌر

سرسم حنا متً نجلة
 وصالحٌتها الرمادي قرب النٌوجٌن ترسبات وجٌوكٌمٌاء معدنٌة

السٌرامٌكٌة لالؼراض
2004بؽدادماجستٌر

 الوهاب عبد الدٌن ضٌاء

شهاب

 مدٌنة الى عكاز منطقة من ارضً اقلٌمً مؽناطٌسً لمسار نمذجة

التكتونٌة تطبٌقاتها مع الرطبة
2004بؽدادماجستٌر

سعٌد صالح محمد اكرم
 االرض تصنٌؾ دراسة فً (GIS) الجؽرافٌة المعلومات نظام تطبٌق

دٌبكة-  كوٌر منطقة فً الزراعٌة لالؼراض الجوفٌة المٌاه واستخدام
2005الموصلماجستٌر

2005الموصلماجستٌرالعراق شمال-  قند طٌة فً انجانة لتكوٌن رسوبٌة دراسةحسٌن هللا مال علً محمد

 رشٌد صالح عمر اراز

الخفاؾ

 عٌن-  دوكان منطقة فً (العلوي الكرٌتاسً) كومٌتان تكوٌن طباقٌة

(العراق شرق شمال) دزه
2005الموصلماجستٌر

جبوري مٌخائٌل ولٌد

Mining Geology Andenvironmental Impacts Of Raw 

Material Quarrying For Cement Industry In Badush 

Area/Nienavah Governorate And Their Remedies

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 سلطان هللا عبد مٌثم

المالكً

 نظام باستخدام بؽداد مدٌنة فً والتربة والمٌاه الهواء ملوثات تقٌٌم

(GIS) الجؽرافٌة المعلومات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

٣٦٢



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

البٌاتً هادي ولٌد خالد
- مسٌب) حدٌد سكة مشروع لتربة الجٌوتكنٌكٌة الخواص بعض دراسة

علٌها الؽسل عملٌة وتاثٌر (الشنافٌة-  كربالء 

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 علً هللا عبد احمد خالد

الحداد

 سامراء منطقة الجبسٌة الترب خواص بعض على الؽسل تاثٌر دراسة

العراق- 

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

محمد دوس نوري سوزان
 الفتحة تكوٌن من واالطٌان الجبسوم صخور استخدام صالحٌة تقٌٌم

الحرارٌة العوازل صناعة لؽرض دربندبازٌان منطقة فً
2005بؽدادماجستٌر

علً عمر مٌسون
 لمنطقة المتاخر الرباعً العصر لترسبات القدٌم والمناخ البٌئة دراسة

بابل
2005بؽدادماجستٌر

 صاحب سعد اسامة

السعدي
2005بؽدادماجستٌرالعراق ؼرب عنه خسفة لشرق ومؽناطٌسٌة جذبٌة دراسة

علً عباس رنا
-  سنجار منطقة فً السرٌكاكنً تكوٌن ومعدنٌة جٌوكٌمٌائٌة دراسة

بؽداد ؼرب شمال
2005بؽدادماجستٌر

العبٌدي ٌوسؾ داوود لؤي

 لتكاوٌن الصخرٌة المنحدرات الستقرارٌة هندسٌة-  جٌولوجٌة دراسة

 شقالوة بمنطقة المحٌطة" وبٌالسبً جركس-  كولوش-  نش شٌرا"

العراق شرق شمال

2005بؽدادماجستٌر

حسٌن سلمان منى
 منطقتً فً الجبسٌة الترب وجٌوكٌمٌائٌة وهٌدروكٌمٌائٌة معدنٌة

والفلوجة كربالء-  النجؾ
2005بؽدادماجستٌر

شاسوار احمد قادر عمر
Crustal And Uppermost Mantle Structure Study Of N/NE 

Iraq Using Rayleigh Wave Analysis

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مصطفى محمد اومٌد
Mpact Of Sewage Wastewater On The Environment Of 

Tanjero River And Its Basin Within Sulaimani City/NE - Iraq
2006بؽدادماجستٌر

 الحمزة عبد رحٌم احمد

السلطانً

 الثقٌلة بالفلزات بؽداد شرق-  النهروان منطقة وتربة هواء تلوث

الطابوق معامل من الناتجة
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرالحلة مدٌنة فً الطٌنٌة للترب االنتفاخ ظاهرة دراسةالخاقانً خلؾ عبٌد محسن

صالح حسن افراح
 (العراق جنوب) الزبٌر لتكوٌن الترسٌبٌة والبٌئة الدقٌقة المتحجرات

(العراق شرق شمال) االسفل السارمورد تكوٌن ومكافئه

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد
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 هللا فتح نوئٌل نسرٌن

هنودي
2004المستنصرٌةماجستٌربؽداد فً المسال البترولً الؽاز تعبئة محطات فً الجوي التلوث تقٌٌم

2004المستنصرٌةماجستٌربؽداد مدٌنة فً الشمسً االشعاع توهٌنالحسنً بالل عزٌز ضٌاء

عبٌد محمد احمد
 مدٌنة من مختلفة لمناطق اللٌزر اشعة باستخدام العوالق طٌؾ دراسة

بؽداد
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرالساكن االنتشار ؼرفةحسون فتاح احمد

راشد خرٌبط عماد
 االنتقال محاكاة فً لالستخدام البعد احادٌة مطرٌة ؼٌمة انموذج

الماٌكروٌة للموجات االشعاعً
2005المستنصرٌةماجستٌر

 نعمة الرزاق عبد احمد

الواحد عبد

 االندلس محطتً فً الهواء ملوثات بعض على الجوٌة العوامل تاثٌر

بؽداد فً والوزٌرٌة
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمد قاسم سامر

المعموري
2005المستنصرٌةماجستٌرالجو فً التكثؾ نوٌات تركٌز تؽٌر فً االنوائٌة العوامل بعض تاثٌر

 عزٌز الكرٌم عبد مثنى

التمٌمً
2005المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً مختارة زراعٌة لمناطق النتح/ التبخر تقٌٌم

 الرضا عبد حاكم حنٌن

عباس
2006المستنصرٌةماجستٌرالعراق مناخ على روسبً امواج تاثٌر

 محمد السادة عبد باسم

الكنانً
2006المستنصرٌةماجستٌرالمطر لقطٌرات وااللتحام التصادم لنظرٌة عددٌة محاكاة

كاظم كرٌم علً
Wind Maxima Of The Regional Boundary Layer - 

Dynamical Study
2007المستنصرٌةفلسفة دكتوراه

2007المستنصرٌةفلسفة دكتوراهالمضبب المنطق باستخدام االنوائٌة المتؽٌرات بعض عن التنبؤالطائً احمد طارق اسامة

2007المستنصرٌةفلسفة دكتوراهالعراق فً الرٌاح طاقة تقدٌرالتمٌمً جاسم محمد ابراهٌم امانً
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العبودي قاسم بشرى
Color Image Data Compression Using Multilevel Block 

Truncation Coding Technique

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العقٌلى نعمة حسٌن علً
An Investigation To Some Theoretical Models For 

Ionospheric Electron Density
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرChange Detection Using Fuzzy Logic And Neural Networkمهدي كمال ضٌاء

باسم منصور الدٌن صالح
Comparison Of Modifid Centring Algorithms For 

Astronomical Images
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرInterstellar Extinction Curve For The Galactic Planeعساؾ عباس خضٌر

2002بؽدادماجستٌرThermonuclear Fusion In Stars At Different Stagesالالمً شاكر هدى

الراشدي احمد فاضل االء
X - Ray Spectrum And Light Curves For Bf Aurigae And 

Ss433 Stars
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالعالٌة للترددات االتصاالت معامالت على F2 طبقة تؽٌرات تاثٌرهلوس حسن سعدٌة

2003بؽداددكتوراهSegmented Image Coding Techniqueالرزاق عبد بان

Anomalous Diffusion In Pulsar Magnetosphereخضر حمدان ماجدة
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

Astronomical Image Enhancement Using Color Transformsالعامري عباس حسٌن امل
 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

الحسٌنً جاسم مثنى
Numerical Study Of Distribution And Rotation Of Stars In 

Disk Of A Spiral Galaxies
2003بؽدادفلسفة دكتوراه

الجبوري رشٌد حمٌد خالد
Ray Tracing Algorithms For Evaluating And Optimizing The 

Performance Of All Reflecting Astronomical Telescopes
2003بؽدادفلسفة دكتوراه

العبٌدي رؤوؾ رشٌد محمد نجاة
The Accuracy Of Ionospheric Models With Ionosonde 

Observations For Iraq
2003بؽدادفلسفة دكتوراه

نجم اوس
Analytical Study For Thermal Images Processing 

Techniques Used For Targets Detection
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرSecular And Long Period Variations Of Earth Orbitalالحٌالً حسٌن احمد عماد

2003بؽدادماجستٌرThe (10)μm Observation Studying Of The GC - IRS 7 Sourceالمشلب جدوع فاضل موفق

2003بؽدادماجستٌرUltraviolet Extinction Of Some Region In Oure Galaxyالستار عبد علً

2003بؽدادماجستٌرالواطئة االصطناعٌة االقمار مدارات على المؤثرة االضطراباتالهٌتً طه سلمان انس

الدلٌمً مهدي مصعب فرٌد
 الرصد بطرٌقة االرتفاع واطئة الصناعٌة االقمار مدارات تحدٌد

البصري
2003بؽدادماجستٌر

محمود ٌوسؾ حسن
 على وتاثٌراته المذنبات نوى نشاط ودراسة المذنبات مدار نمذجة

مسارها
2003بؽدادماجستٌر

احمد كامل هللا عبد
Analytical Study For Strong And Microlensing In Some 

Gravitational Lensing Systems
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرCosmological Applications Of Gravitational Lensingالرزاق عبد موفق احمد

السودانً عودة فاضل جعفر
Organic And Inorganic Sample Of The Absorbance At 

(10) m Region In The External Galaxies
2004بؽدادماجستٌر

هادي كاظم انعام
Radiance To Reflectance Conversion Effects On Landsat 

Tm Images
2004بؽدادماجستٌر
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محمد الرحمن عبد فهمً
 مدٌنة فوق االٌونوسفٌرٌة المعامالت على الشمسٌة االضطرابات تاثٌر

بؽداد
2004بؽدادماجستٌر

عبود محمد كمال
Design And Implementation Of Simulated Sound Source 

Positioning System
2005بؽدادفلسفة دكتوراه

الشجٌري مزٌد سلٌم فراس
Studying The Changes On The Lunar Surface By Using 

Digital Image Processing Techniques
2005بؽدادماجستٌر

الشٌخلً رزوقً رعد حٌدر
 (F2) طبقة سلوك على الشمسٌة الدورة تؽٌرات تاثٌر دراسة

(HF) التردد عالٌة االتصاالت الؼراض االٌونوسفٌرٌة
2005بؽدادماجستٌر

2006بؽدادفلسفة دكتوراهColor Image Compression Based On DWTمحمد ؼازي فٌصل

هللا عبد صباح اشرؾ
Color Image Data Compression Using Multilevel Block 

Truncation Coding Technique
2006بؽدادماجستٌر

2006بؽدادماجستٌرPhotometric Properties Of Superhump In Dwarf Novaeالزبٌدي كاظم علً ارشد

2007بؽداددكتوراهDesign And Measurement For Some Solar Flares Behaviorصالح ٌحٌى لٌالً

زٌنل عزت قادر احمد
Orbit Determination From Three Angles Observations In 

The Presence Of Perturbations
2007بؽدادفلسفة دكتوراه

2007بؽدادماجستٌرImage Restoration Of Multispectral Satellite Imagesالمجٌد عبد اسماعٌل محمد
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 نوح منصور متً ممتاز

قاشا

 الحلٌب انتاج فً العواسٌه النعاج عالئق فً البنتوناٌت استخدام تاثٌر

الموالٌد ونمو ومكوناته
2002الموصلماجستٌر

الطائً حمٌد ٌونس بسمان
 الؽابات لتطوٌر االراضً تقٌٌم فً النائً التحسس معطٌات استخدام

العراق شمال-  وعالن طٌرة تركٌبً بٌن المحصورة المنطقة فً

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 السالم عبد رٌاض شٌماء

العبادي

 ثمار اصناؾ بعض وخزن نمو اثناء والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة التؽٌرات

نٌنوى محافظة فً المحلٌة الزٌتون

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 بهنام المسٌح عبد نبٌل

موسى القس

 الحدٌثة الزراعٌة االسالٌب بتبنً وعالقته االستكشافً السلوك

نٌنوى محافظة فً القطن لمزارعً

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 عبد راجح محمد عفٌؾ

هللا

 القطن لبذور المصاحبة للسموم والمنتجة الممرضة الفطرٌات

ومكافحتها

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 شمعون بشٌر نجوى

اللشً

 محافظة فً الفطرٌة السمسم جذور امراض لبعض المتكاملة المقاومة

نٌنوى

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 علً محمد فاضل محمد

الخلٌل

 فً والفسلجٌة االنتاجٌة الصفات بعض فً الحراري االجهاد تاثٌر

الناتج والنسل اللحم فروج امهات

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 حسٌن ٌوسؾ

حموالخاتونً

 حبة لنبات والزٌت والحاصل النمو فً الزراعٌة العوامل بعض تاثٌر

Nigella Sativa L. البركة

 دكتوراه

فلسفة
2003الموصل

 امٌن جاسم صالح

الداودي سلٌمان

 مجال فً التامٌم محافظة فً للفالحٌن والتدرٌبٌة التعلٌمٌة المتطلبات

 ببعض وعالقتها المحورٌة بالرش الري منظومات وصٌانة استخدام

العوامل

2003الموصلماجستٌر

 محمود عزٌز سمٌرة

الجرٌسً

 المصادر بعض عن اوكلٌا جزئٌا بدٌال السلجم بذور كسبة احالل تاثٌر

اللحم لفروج االنتاجً االداء فً المستوردة النباتٌة البروتٌنٌة
2003الموصلماجستٌر

 ككوعلً محمد سلٌمان

الزٌباري

 البذرٌة واالجاص التفاح شتالت نمو فً والكاٌنتٌن النتروجٌن تاثٌر

علٌها النامٌة والطعوم
2003الموصلماجستٌر

المختار خطاب احمد عبلة
 فً النمو منظمات وبعض النتروجٌنً والتسمٌد الزراعة اوساط تاثٌر

Nephrolepis Exaltata (L.) Schott الفوجٌر نباتات نمو
2003الموصلماجستٌر

 عبد فوزي عمر فندا

العزٌز

 مصل ولبٌدات الكلوكوز مؤشر فً الطبٌعٌة المواد بعض تاثٌر

السلٌمة الجرذان وانسجة
2003الموصلماجستٌر

 حمد خلؾ احمد مظهور

الجبوري

 الخٌار نبات فً الفٌوزارٌومً والذبول الجذور تعقد نٌماتودا تاثٌر

ومقاومتهما
2003الموصلماجستٌر

 مرعً بكر مٌسون

العبٌدي

 فً القوغ الشجار وعالقاتها الحجوم جداول على باٌومترٌة دراسات

الدبس منطقة مشاجر
2003الموصلماجستٌر

 ٌحٌى عبده العزٌز عبد

احمد

 فطر من اوكسٌدٌز الكلوكوز انزٌم وتثبٌت وتوصٌؾ عزل

Aspergillus Niger
2003الموصلماجستٌر

الزبٌدي هللا عبد عذراء
 الخضرٌة الصفات فً والبوتاسٌوم بالٌورٌا والرش التحلٌق اثر

الزٌتون فً Saponin وال Methoxaline الـ ومركبً والثمرٌة
2003بؽدادماجستٌر

 جمعة حمٌد صالح

العبٌدي

 فول من اصناؾ لصفات التحدٌد معامالت وتقدٌر الوراثً السلوك

الصوٌا
2003تكرٌتماجستٌر

الشمري امٌن سامً علً
 فً الشمالٌة االسمدة معمل من المنتجة الصناعٌة المٌاه استخدام تاثٌر

اللحم لفروج الفسلجٌة المقاٌٌس بعض على بٌجً
2003تكرٌتماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 الدٌن بهاء صباح محمد

علً

 قبل العلؾ وقطع الشرب مٌاه فً العضوٌة الحوامض اضافة تاثٌر

 للحوم الحسٌة والصفات المعوي والنبٌت االنتاجً االداء فً التسوٌق

اللحم فروج

2003تكرٌتماجستٌر

البٌاتً هندي علً حسٌن

 فً العضوي والسماد الفوسفاتً السماد من مختلفة مستوٌات تاثٌر

 السوداء الحبة لنبات والطٌار الثابت الزٌت وكمٌة ومكوناته الحاصل

(Nigella Sativa.L)

2003تكرٌتماجستٌر

 علوش هاشم رنا

السامرائً

 وكمٌة البذور حاصل فً الخطوط بٌن والمسافة الزراعة مواعٌد تاثٌر

(Nigella Sativa L) السوداء الحبة نبات فً والطٌار الثابت الزٌت
2003تكرٌتماجستٌر

2003تكرٌتماجستٌرالنباتٌة للكثافات (Zea Mays L) الصفراء الذرة واستجابة النمو تحلٌلهادؾ مهدي وقٌد

التمٌمً عباس محمد لؤي
 محطة قرب الفرات نهر فً االسماك مجتمع وتقٌٌم وحٌاتٌة بٌئة

المسٌب كهرباء

 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

 هللا عبد القادر عبد صالح

العٌسى
العرب شط فً بها الملتصقة والطحالب المائٌة للنباتات بٌئٌة دراسة

 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

الرؤوؾ عبد حسٌن عقٌل
 واالثمار االزهار على والساٌكوسٌل ادنٌن البنزاٌل النمو منظمً تاثٌر

Citrus Sinensis (L .) Osbeck المحلً البرتقال فً
2004البصرةماجستٌر

عبٌد ابراهٌم فارس

 وحاصل نمو فً وتكٌٌفها الشتالت وعمر الزراعة مواعٌد تاثٌر

 فً المزروعة (Brassica Oleracea L. Var. Capitata) اللهانة

العراق جنوب

2004البصرةماجستٌر

عمر هللا عبد عمر مظفر
 الفتً Pinus Brutia Ten. البروتً الصنوبر لمشجر المعدنً التسمٌد

نٌنوى ؼابة فً

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 محمود عواد باسل

الحمدانً

 والتناسلٌة االنتاجٌة الصفات على تؤثر التً العوامل بعض دراسة

الجاموس فً الشكلٌة الصفات وبعض

 دكتوراه

فلسفة
2004الموصل

 جاسم حدٌس محمود

الجمٌلً

 بمستوى وعالقتها القطن محصول زراعة لمرشدي االتصالٌة الصفات

 صالح محافظة/  الشرقاط قضاء فً الحدٌثة للتقنٌات الزراع تطبٌق

الدٌن

2004الموصلماجستٌر

 حمود اسحاق ممتاز

المتٌوتً محمد

 السرعة مع العاملة الوحدات بعض لسرعات التوافقٌة العالقات

الحنطة لمحصول الفقد على وتاثٌرها للحاصدة االرضٌة
2004الموصلماجستٌر

العبٌدي خالد خزعل وسام
 والحاصل ازهار نمو، فً الزراعة ومواعٌد البذور ارتباع تاثٌر

Pisum Sativum L. للبزالٌا االخضر
2004الموصلماجستٌر

 محمد صالح ؼانم ٌاسر

العزاوي

 الراشً لصناعة صالحة الؽٌر السمسم بذور مخلفات استخدام تاثٌر

اللحم لفروج االنتاجٌة الصفات بعض على
2004الموصلماجستٌر

 احمد عنتر حمادي سالم

العبٌدي

 Sorghum. الحلٌان دؼل ونمو انبات فً البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر

Halepense L مكافحته واسالٌب
2004الموصلماجستٌر

عبدال محمود عبدو ساالر
 البنجر اصناؾ بعض حاصل نمو فً الفوسفاتً السماد مستوٌات تاثٌر

Beta Vulgaris L السكري
2004الموصلماجستٌر

 محمد الرزاق عبد ؼانم

الجبوري

 الحاصل وصفات كمٌة فً والبورون بالٌورٌا الرش موعد تاثٌر

 صنؾ (Olea Europaea L) الزٌتون فً لالوراق الكٌمٌائً والمحتوى

بعشٌقة

2004الموصلماجستٌر

سعٌد حاج علً بكار
 البٌاض الدجاج لحوم تطرٌة فً الكهربائً التحفٌز تقانة استعمال

المسن
2004بؽداددكتوراه
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 ابرٌهً احمد محمد

االنباري

 حنطة من وراثٌة لتراكٌب المسار ومعامل التبادلً الوراثً التحلٌل

الخبز
2004بؽداددكتوراه

جعفر الهادي عبد نضال

 نمو فً بالبورون والرش الفوسفاتً والتسمٌد الزراعة مواعٌد تاثٌر

 الزٌت وكفاءة (Citrullus Colocynthis L) الحنظل بذور وحاصل

 Tetranychus Urticae) البقعتٌن ذي الحلم افة مكافحة فً المستخدم

Koch)

2004بؽداددكتوراه

 اللطٌؾ عبد الرزاق عبد

جاسم

 خصائص بعض فً والتنعٌم التربة تهٌئة ومعدات الري نظام تاثٌر

الصفراء الذرة محصول ونمو الفٌزٌائٌة التربة
2004بؽداددكتوراه

 محمد اسماعٌل لٌلى

الماجدي

 القطن اصناؾ بعض فً المسار معامل وتحلٌل الوراثٌة المعالم تقدٌر

.Gossypium Hirsutum L
2004بؽداددكتوراه

 محمد علوان هادي

الساعدي

 الشمس زهرة كسبتً معالجة فً الٌورٌا لفعالٌة واحٌائً كٌمٌائً تقوٌم

B1 باالفالتوكسٌن الملوثة والقطن
2004بؽداددكتوراه

 محسن صادق تؽرٌد

العبٌدي

 لتؽذٌة واستخدامه الممالح لروبٌان الحٌاتٌة الجوانب بعض دراسة

 العشبً والكارب Cyprinus Carpio العادي الكارب اسماك ٌرقات

Ctenopharyngodon Idella

2004بؽداددكتوراه

 هللا عبد محمد سالم سعٌد

الحوشبً

 سترٌنج التروٌر اصل على وتطعٌمها الحمضٌات انواع بعض اكثار

(C.Sinensis (L.) Osbeck X P.Trifoliata Raf.) الحً الجسم خارج

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

المعٌنً علً حسٌن اٌاد
 Triticum) الخبز حنطة من اصناؾ الربعة المائٌة االحتٌاجات

Aestivum L) البوتاسً والسماد المائً الشد تاثٌر تحت

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 ابراهٌم محمد باسل

الحٌالً

 االداء فً وتاثٌره المبكر الؽذائً التقنٌن باستخدام التعوٌضً النمو

اللحم لفروج والفسلجً االنتاجً

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الهدوانً ٌحٌى خالد احمد

 الكمٌة الصفات فً الؽذائٌة العناصر ببعض والرش التسمٌد تاثٌر

 الحلبة من صنفٌن بذور فً طبٌا الفعالة المركبات لبعض والنوعٌة

(Trigonella Foenum - Graecum L)

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

شٌخ محمد عبٌد عمر

 النمو صفات بعض فً بالباكلوبترازول والمعاملة التسمٌد تاثٌر

 carica دٌو هونً صنؾ الباباٌا لنبات المعدنً والمحتوى الخضري

Papaya L

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 المجٌد عبد علً سامً

التحافً

 فً الصؽرى العناصر بمحلول والرش الرؼوي الكبرٌت تاثٌر

 Vitis) وحلوانً كمالً العنب لصنفً واالنتاجٌة الخضرٌة الصفات

Vinifera L)

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العٌساوي حسن فلٌح سعد
 Oryza) الرز فً المسار معامل وتحلٌل الوراثٌة المعلمات بعض تقدٌر

Sativa L)

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

لتطوٌره المقترحة الحلول وبعض الزوراء متنزه حال واقع دراسةجاسم نصٌؾ صدى
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الكٌال سعٌد حمٌد امجد
 دم من H S P70 الحرارٌة الصدمة بروتٌنات وتوصٌؾ وتنقٌة فصل

حرارٌا المجهدة اللحم فروج

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 عداي عواد حسٌن

الزوبعً
الطماطة فً الجٌنً والفعل االتحاد قابلٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الخطاب كاظم جواد محمد

Effects Of Adding Different Levels Of Liquorice Extract In 

Rations On The Performance And Some Blood Traits Of 

Broilers

2004بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 محمد حٌاوي فلاير

الشكرجً

 الزهدي تمر نوى من الٌورٌز انزٌم وتوصٌؾ وتنقٌة استخالص

.Phoenix Dactylifera L
2004بؽدادماجستٌر

 حسٌن هللا عبد رنا

الشٌخلً

 Bacillus Licheniformis R5 البكترٌا من امٌلٌز-  الفا انزٌم انتاج

خواصة ودراسة وتنقٌته محلٌا المعزولة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالمبستر العراقً الطري الجبن على كاما اشعة تاثٌرالساعدي عبد نجم عمار

 شوٌل احمد محمد

المشهدانً

 ومخلفات Pleurotus Ostreatus المحاري الفطر اضافة تاثٌر

 لذكور والفسلجٌة االنتاجٌة الصفات بعض فً العلٌقة الى زراعته

اللحم فروج

2004بؽدادماجستٌر

 نطاح سلمان فاروقة

الشجٌري

 فً الدانستول بشمع والمعاملة البوتاسٌوم بكبرٌتات التؽطٌس تاثٌر

 Malus Domestica Mill المحلً التفاح لصنفً الخزنٌة القابلٌة

والشرابً الصٌفً االحمر

2004بؽدادماجستٌر

 زعٌري هللا عبد علً

السعدون

 المنوي السائل صفات بعض فً والعمر الموسمٌة التؽٌرات تاثٌر

الماعز من مختلفة وراثٌة لمجامٌع
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرمختلفة وبسرع اعماق تحت التربة تفتٌت فً الدورانً المحراث تاثٌرعباس جمٌل منى

القادري الوهاب عبد هشام
 D - 2,4 وال الكالٌفوسٌت مبٌد مع المضافة النفطٌة المشتقات تاثٌر

القصب حقول فً النامً الزمزوم دؼل مكافحة فً
2004بؽدادماجستٌر

 اسماعٌل محمد اثٌر

الجنابً

 طعوم نجاح نسبة فً التطعٌم وموعد ادنٌن بالبنزل المعاملة تاثٌر

كلٌمنتاٌن والاللنكً المحلً البرتقال
2004بؽدادماجستٌر

الجاؾ علً صالح شنه
 والدهن الجسمٌة الخالٌا من الحلٌب محتوى فً العوامل بعض تاثٌر

الهولشتاٌن ابقار لدى والبروتٌن
2004بؽدادماجستٌر

ٌوسؾ ٌوسؾ محمد
 الخزنٌة المعامالت وبعض الفطرٌة المرضٌة المسببات بعض تاثٌر

المبرد الخزن ظروؾ تحت والخٌار الطماطة لثمار
2004بؽدادماجستٌر

العزي علً حاتم خالد
 ومكوناته الحنطة حاصل فً والحراثة والبذار االنبات رٌة عمق تاثٌر

المحوري بالرش الري نظام تحت
2004بؽدادماجستٌر

العانً توفٌق ناجً ندى
 الحسً والتقوٌم الكٌمٌائً التركٌب فً والتجمٌد التقدٌد عملٌات تاثٌر

والمجمدة الطازجة االبقار للحوم
2004بؽدادماجستٌر

خلٌل حقً نازك
 نمو فً ونسجتها للتربة الرطوبً والمستوى الري مٌاه ملوحة تاثٌر

النارنج شتالت
2004بؽدادماجستٌر

 حسن مزهر محمد

الفرطوسً
2004بؽدادماجستٌرالقرنابٌط حاصل فً التسمٌد ونظام بالتنقٌط الري انظمة نوع تاثٌر

 علٌوي عبود خمٌس

الدلٌمً

 Batrachedra النخٌل حمٌرة حشرة على وبٌئٌة اقتصادٌة دراسات

Amydraula Meyrick (Cosmopterygidae : Lepidoptera) ًف 

مكافحتها طرائق وبعض العراق وسط

2004بؽدادماجستٌر

العانً مجٌد حامد اٌناس

 الشرقٌة الحمضٌات لحلمة الحٌاة وجداول حٌاتٌة دراسات

Eutetranychus Orientalis (Klein) (Acari : Tetranychidae) 

.Citrus Aurantium L النارنج على

2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالبرسٌم محصول قطع فً المنجلٌة القاصلة اداء دراسةالعقابً سٌد جلٌل خالد

العانً خلؾ قحطان لؤي
 على العوائل متعدد الشعري الرسػ ذي الحلم وحٌاتٌة بٌئٌة دراسة

العراق وسط فً البطاطا
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرللقشدة الخزنً العمر اطالة فً كاما اشعة تاثٌر دراسةالساعدي عبد عودة حمٌد

محمود نوري ٌاسٌن
 Gossypium Hirsutum. القطن من الوراثٌة التراكٌب بعض استجابة

L التزهٌر بعد مختلفة ري ترات
2004تكرٌتماجستٌر
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 محٌمٌد رمضان احمد

الجبوري

 العالئق فً السوس عرق من مختلفة بنسب الشعٌر استبدال تاثٌر

العواسٌة الحمالن ذبائح صفات بعض فً وتاثٌرها
2004تكرٌتماجستٌر

الجمٌلً حسن خلؾ طارق

 من مختلفة مصادر (واالبٌض البنً) السلوى طٌور اناث تؽذٌة تاثٌر

 ومصل البٌض صفار ومحتوى االنتاجً االداء على والشحوم الزٌوت

 Coturnix Coturnix) والكولسترول الدهنٌة الحوامض من الدم

Japonica)

2004تكرٌتماجستٌر

البٌاتً احمد محمد محمود
 على النوعٌة صفاته ودراسة الحٌوانٌة المخلفات من الجالتٌن انتاج

مختلفة خزنٌة فترات
2005البصرةدكتوراه

صالح احمد شهاب
 فً الشعٌر محل (الكرش محتوٌات) الفرث من مختلفة نسب احالل

العرابٌة الحمالن تؽذٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

عباس جدوع ربٌعة

 من نوعٌن احالل الى البٌاض والدجاج اللحم فروج من هجن استجابة

 (bacopa Monnieraو Vallisneria Spiralis) المائٌة النباتات

العلٌقة فً

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

الوحٌلً هذٌلً حسن كاظم

 المتخصصة الراٌزوبٌا كفاءة فً والنتروجٌن والمولٌبدٌنم الحدٌد تاثٌر

 Medicago Sativa L. الجت ونمو Rhizobium Meliloti الجت على

وحاصله

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

فٌاض حسٌن مرتضى

 النمو فً النباتٌة والمستخلصات النمو منظمات بعض رش تاثٌر

 Cucumis Melo Var. Flexuoses) القثاء النباتٌٌن للنوعٌن والحاصل

Naud) والخٌار (Cucumis Sativus L).

 دكتوراه

فلسفة
2005البصرة

زٌادة سعٌد محمد حمٌد
 المسنة االؼنام لحوم تطرٌة فً النباتٌة االعشاب بعض استخدام

والحسٌة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة صفاتها ودراسة
2005البصرةماجستٌر

 كاظم الحسٌن عبد علً

السودانً

 كسابق Aspergillus Niger بالفطر المخمرة الحنطة نخالة استخدام

(ROSS ساللة) اللحم فروج عالئق فً Prebiotic حٌوي
2005البصرةماجستٌر

 القادر عبد حامد قصً

الحمدانً

 والروبٌان Thryssa Mystax الشٌؽة اسماك من بروتٌن مركزي انتاج

Metapenaeus Affinis اسماك الصبعٌات التؽذوٌة وكفاءتهما 

Cyprinus Carpio االعتٌادي الكارب

2005البصرةماجستٌر

الساهً بردان عذار زهرة
 حاصل ومكونات حاصل فً البذار وكمٌات النتروجٌنً التسمٌد تاثٌر

X Triticosecale Withmak الشٌلمً القمح
2005البصرةماجستٌر

 ال مكً نوري رجاء

ٌاسٌن

 النهري للسرطان الفسلجٌة الجوانب وبعض البقاء على التولوٌن تاثٌر

Sesarma Boulengeri (Calman ,1920)
2005البصرةماجستٌر

خضٌر الكرٌم عبد نمٌر
 Atriplex Nummularia الرؼل بنبات المنزلٌة االرانب تؽذٌة تاثٌر

والنسٌجٌة الفسٌولوجٌة المعاٌٌر بعض فً
2005البصرةماجستٌر

 علً الحسن عبد حٌدر

الضرب

 الطماطا نبات اصابة تثبٌط فً المائٌة االعشاب بعض فاعلٌة تقٌٌم

 Alternaria Alternata Kessiler And Fusarium بالفطرٌن

Oxysporum Schl. F.Sp. Lycopersici (Sacc.) Snyder &Hansen 

مختبرٌا

2005البصرةماجستٌر

مانع عودة عالء
 فً كٌمٌائٌا ومكافحته النخٌل اوراق تبقع مرض حول دراسات

البصرة محافظة
2005البصرةماجستٌر

فارنر ماٌكل ولٌم خالد
, Valenciennes) الفضً الكارب اسماك ٌرقات ونمو بقاء معدل رفع

1844) Hypophthalmichthys Molitrix
2005البصرةماجستٌر
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طاهر الوهاب عبد مجتبى
 شط مختارة محطات رواسب فً النفطٌة الهٌدروكاربونات مستوٌات

القاعٌة الطحالب على واثرها العرب
2005البصرةماجستٌر

 عزوقادر ناٌؾ دحام

الجرجري

 فً الزراعً االرشادي العمل بمشاكل االرشادٌٌن العاملٌن اراء

واالهمٌة الحجم حٌث من العراق

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

عمٌر محسن علً شعفل
 دراسة:  العربٌة الزراعة فً الهٌكلً والتكٌٌؾ االقتصادي االصالح

مختارة دول حالة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 حسن قاسم عارؾ

الحبٌطً

 فً مكوناته وبعض الحلٌب بانتاج للضرع التكوٌنً الشكل بٌن العالقة

العواسٌة االؼنام

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 حسٌن علً كوكب سهل

الجمٌل

 من لحشرتً Coccinellids الدعاسٌق من لنوعٌن االفتراسٌة الكفاءة

 Bemisia البٌضاء والذبابة Sulz Myzus Persicae االخضر الخوخ

Tabaci Genn. ًالبطاطا محصول ف

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

سلطان ٌونس موفق

 Lentil العدس لمحصول الكٌمٌائً والتسمٌد البكتٌري التلقٌح تاثٌر

(Lens Culinaris) والتوصٌة للتشخٌص المتكامل النظام باستخدام 

DRIS

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

مرعً حسن ٌونس شامل
 وانتاجٌة نمو فً ABA االبسسك بحامض والرش التكمٌلً الري تاثٌر

(.Vicia Faba, L) الباقالء اصناؾ بعض

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

محلٌا المصنع الحفار المحراث تطوٌررجب هللا عبد احمد عادل
 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

حسٌن محمد السالم عبد

 لالرباح المعظم والحجم االمثل والحجم التعادل نقطة بٌن االنتاج تقدٌر

 فً الخضر لمزارعً المزرعٌة الموارد استخدام على ذلك واثر

انموذجا العلٌل حمام نٌنوى محافظة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 محمد محمود قاسم

الحمدانً

 النسٌجٌة بالزراعة Tagetes Patula L. القدٌفة نباتات تكوٌن

 ببكترٌا وراثٌا المحولة الشعرٌة الجذور على والحصول

Agrobacterium Rhizogenes R1601 الزٌت من محتواها وتقدٌر 

والثاٌوفٌن العطري

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 خلٌل سعدهللا المنعم عبد

حٌاوي

 وتقلٌل التقاوي وانتاج والحاصل النمو تحسٌن فً فسٌولوجٌة دراسات

Solanum Tuberosum L البطاطا فً المائً الشد ضرر

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 مجٌد الرضا عبد معزز

العبدلً

 فً Lactobacillus جنس من عزلتٌن من المنتج البكترٌوسٌن فعالٌة

االؼذٌة وبعض الزرعٌة االوساط فً الماٌكروبً النمو تثبٌط

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 حسٌن الحاج علً فدوى

العبد

 من مالءمة مستوٌات تحقٌق فً العالمٌة التجارة منظمة سٌاسات اثر

الدخل منخفضة بلدان فً الؽذائً االمن
2005الموصلماجستٌر

القٌسً حسٌن علً حسٌن
 وبعض الزراعٌٌن والموظفٌن والؽابات الزراعة كلٌة تدرٌسً ادراك

نٌنوى محافظة فً المستدامة للزراعة والزراع
2005الموصلماجستٌر

العلً سعٌد عاصم محمد
 Populus Nigra L االسود الحور لمشاجر النموالمختلفة جداول اعداد

زاخو منطقة فً
2005الموصلماجستٌر

 حمدون االله عبد امنة

الحسون

 محصول:  الدخل ومنخفضة متوسطة نامٌة بلدان فً الؽذائً االمن

انموذجا القمح
2005الموصلماجستٌر

 شهاب لقمان صفوان

الحٌالً سعٌد

 الجنسً البلوغ فً العلٌقة بروتٌن من مختلفة مستوٌات استخدام تاثٌر

العواسٌة االؼنام لفطائم
2005الموصلماجستٌر

علً حٌاوي هللا عبد جاسم
 والحاصل النمو فً الزراعة وموعد النباتٌة والكثافة التعفٌر تاثٌر

Cicer Arietinum L. المحلً للحمص ومكوناته
2005الموصلماجستٌر
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 حسٌن هللا عبد عامر

الجبوري
2005الموصلماجستٌرالبصل من اصناؾ ثالثة انتاجٌة فً والري التؽطٌة تاثٌر

 الجبار عبد احسان نبراس

علوان

 نبات من صنفٌن وتزهٌر نمو فً الزراعٌة المعامالت بعض تاثٌر

prominenceو Freesia Hybrida L. cv. Corona الفرٌزٌا
2005الموصلماجستٌر

 صاحب راضً محمد

السعبري

 Lactuca الخس وحاصل نمو فً الزراعٌة المعامالت بعض تاثٌر

Sativa
2005الموصلماجستٌر

 علٌوي كاظم حسٌن

الكالبً

 فً االشجار لجذوع االولً النقل كفاءة فً الؽابات طرق كثافة تاثٌر

سنجار جبل منطقة
2005الموصلماجستٌر

 عزٌز محمد مٌسر

الدلٌمً مٌكائٌل

 اصناؾ لثالثة ومكوناته الحاصل فً الزراعة ومسافات مواعٌد تاثٌر

(Helianthus Annuus L) الشمس زهرة من
2005الموصلماجستٌر

 خلٌل محمود محمد

الشرابً
2005الموصلماجستٌرالمحلٌة االرانب فً والتناسلً الجسمً التطور فً العلٌقة نوع تاثٌر

العبدلً عزٌز هللا سعد رنا
 نمو فً وتاثٌرها الكلسٌة الترب فً الفوسفاتٌة االسمدة بعض تفاعالت

الحنطة نبات
2005الموصلماجستٌر

 علً سلٌمان نزار

الزهٌري
2005الموصلماجستٌر(Zea Mays L) الصفراء الذرة من تهجٌنات فً الوراثٌة المعالم تقدٌر

الكتبً سلٌم دٌار
 Cucumis) الخٌار من وراثٌة لتراكٌب واالداء الوراثٌة المعالم تقدٌر

Sativus L) مختلفة مسافات على المزروعة
2005الموصلماجستٌر

 عباس حسٌن صدام

الموسوي

 Triticum Durum) الخشنة الحنطة فً الوراثٌة المعالم بعض تقدٌر

Desf)
2005الموصلماجستٌر

 خلؾ هللا عبد عبد ربٌع

الجبوري

 منطقة فً القوغ براعم تورم بسلٌد حشرة فً وحٌاتٌة بٌئٌة دراسات

Egeirotrioza Justa (Burck & Laute) الموصل
2005الموصلماجستٌر

زٌدان القادر عبد اسوان
 القطاع نمو على الزراعً االستثمار اثر لبٌان اقتصادٌة دراسة

2000 - 1980 للمدة العراق فً الزراعً
2005الموصلماجستٌر

 سعٌد محمد انهار

السلٌفانً

 فً العدس محصول لزراعة الحبوب باذرات استخدام امكانٌة دراسة

العراق شمال
2005الموصلماجستٌر

الركابً ٌاسر خلٌل امٌر

 وتشتت االٌونً التبادل خصائص على المؽنٌسٌوم حالة تاثٌر دراسة

 الشمالً الجزٌرة ري لمشروع بالملوحة المتاثرة الترب لبعض الطٌن

الشالالت ومنطقة

2005الموصلماجستٌر

الساعور بشٌر باسم لوره
 فً القمح محصول اسعار تقلبات فً المؤثرة للمتؽٌرات تحلٌلٌة دراسة

(2002 - 1970) للمدة العالمٌة السوق
2005الموصلماجستٌر

الحافظ ٌونس زهٌر اسماء

 والرعاٌة الزراعٌة المجاالت بعض فً الرٌفٌة المراة معارؾ مستوى

 قرٌتً فً مٌدانٌة دراسة:  المتؽٌرات ببعض وعالقته االسرٌة

نٌنوى محافظة/  والقبة الشرٌخان

2005الموصلماجستٌر

 علً طالب عواد احمد

الطالب

 فً الدٌن صالح محافظة/  الشرقاط قضاء زراع معارؾ مستوى

الزراعٌة االفات مبٌدات استخدام مجاالت
2005الموصلماجستٌر

خلؾ عبد مشعل

 لتقدٌر (ELES) الموسعة الخطٌة االنفاق منظومة ثوابت استخدام

 للمدة العراقً الرٌؾ فً المعٌشً المستوى عن االقتصادٌة المؤشرات

 .(1993 - 1976) من

2005بؽداددكتوراه

 مناجد هوٌدي محمود

الفالحً

 والتؽذٌة االرضً التسمٌد تاثٌر تقٌٌم فً ”DRIS“ نظام استخدام

(.Zea Mays L) الصفراء الذرة وحاصل نمو فً NPK بعناصر الورقٌة
2005بؽداددكتوراه
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ٌاسٌن جزاع فاٌق
 العراقً الرٌؾ فً االسري االستهالكً لالنفاق االقتصادي التحلٌل

االسرة مٌزانٌة بحوث ضوء فً
2005بؽداددكتوراه

2005بؽداددكتوراهللهولشتاٌن الحٌاة مدة لطول الوراثً التقٌٌماللطٌؾ عبد رشاد فراس

 محمود الكرٌم عبد معد

البدي

 عن وكلً جزئً كبدٌل (القرطم) العصفر كسبة استخدام تاثٌر

البٌاض للدجاج االنتاجً االداء فً الصوٌا فول كسبة بروتٌنات
2005بؽداددكتوراه

 رجب حسٌن حامد

الجبوري

 الرز من صنفٌن وحاصل نمو فً والزنك البوتاسٌوم اضافة تاثٌر

Oryza Sativa L
2005بؽداددكتوراه

 محمد جاسم مرٌم

العلكاوي

 والمرضٌة الفسلجٌة الصفات بعض فً C فٌتامٌن اضافة تاثٌر

. Cyprinus Carpio L العادي الكارب اسماك عالئق الً النسجٌة

Ctenopharyngodon Idella (Val., 1844) والعشبً (1758)

2005بؽداددكتوراه

 سهٌل محمد فارس

التمٌمً

 الحٌوي والتسمٌد والكٌمٌائٌة الحٌوٌة المبٌدات بٌن التداخالت تاثٌر

القمح نباتات على
2005بؽداددكتوراه

 مدلول محبس فٌصل

الطاهر

 وحاصل نمو فً والبوتاسٌوم والزنك بالحدٌد الورقٌة التؽذٌة تاثٌر

.Triticum Aestivum L الحنطة
2005بؽداددكتوراه

الهجو عبد ناٌؾ نادٌة
 لفروج والحسٌة النوعٌة والخصائص االنتاجً االداء فً العمر تاثٌر

للمشروع االقتصادٌة الجدوى دراسة مع متقدمة باعمار المربى اللحم
2005بؽداددكتوراه

 علً الرزاق عبد محمد

الصوفً

 لخمٌرة محلٌة عزلة من (G6PD) انزٌم وتوصٌؾ تنقٌة

Saccharomyces Cerevisiae فً استخدامه امكانٌة ودراسة 

التطبٌقٌة المجاالت

2005بؽداددكتوراه

 عبد علً عبد مسلم

الحسٌن

 اصلً تحمل تحسٌن فً الحً الجسم خارج فً التطفٌر تقنٌة توظٌؾ

الصودٌوم كلورٌد لملح Omara وعماره Mm106 التفاح
2005بؽداددكتوراه

 محمد عجٌل عباس

االلوسً

 وكفاٌة قلة تحت الصفراء الذرة من وهجن سالالت استجابة

والماء الناٌتروجٌن

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الشمري عبد مهدي عزٌز
 فً الصفات لبعض الوراثٌة المعالم وتقدٌر الكاملة التبادلٌة التضرٌبات

البالستٌكٌة االنفاق تحت المزروعة الطماطة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 الرزاق عبد سلمان امال

القٌسً

 Earias Insulana الشوكٌة القطن جوز دودة مكافحة فً التكامل

(Boisd.) (Lepidoptera:Noctuidae) فً القطن محصول على 

العراق وسط

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الخفاجً فرحان ٌاسٌن طه

 فً الؽاز زٌت سمٌة وتاثٌر (بؽداد) دجلة نهر مٌاه فً النفطً التلوث

 االعتٌادي الكارب السماك والمرضٌة الحٌاتٌة المؤشرات بعض

Cyprinus Carpio L

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

البطاطا ساق تقرح مرض لمسبب والكٌمٌائٌة الباٌلوجٌة المكافحةحسون خلٌل ابراهٌم
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 حسٌن الكرٌم عبد احمد

البٌاتً

 الحنطة كلوتٌن من االحٌائً والتحلل لالكل قابلة تؽلٌؾ مواد انتاج

الذرة وزٌن

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

علوالدوري عبد احمد
 البٌاض للدجاج االنتاجً االداء فً السلجم وزٌت كسبة استخدام تاثٌر

للبٌض النوعٌة الصفات وبعض

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

حسٌن حمودي مدٌحة
 الكمٌة الصفات فً المعدنٌة الؽذائٌة العناصر بعض اضافة تاثٌر

(Allium Sativum L) الثوم اصناؾ لبعض والنوعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

العبٌدي احمد شهاب اٌاد

 Nigella السوداء الحبة مسحوق من مختلفة مستوٌات اضافة تاثٌر

Sativa والمناعٌة االنتاجٌة الصفات بعض فً العلٌقة الى وثفلها 

اللحم لفروج المعوي والنبٌت

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد
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 كمال الكاظم عبد جواد

الشٌبانً

 فً (والبكتٌري الفطري) االحٌائً والعضوي الكٌمٌاوي التسمٌد تاثٌر

الطماطة نبات وحاصل نمو

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 زهوان هللا عبد ثامر

العجٌلً

 الكلٌسٌراٌزٌن انتاج على المؽذٌات وبعض GA3 الجبرلٌن تاثٌر

Glycyrrhizin السوس عرق نبات فً االخرى المكونات وبعض 

Glycyrrhiza Glabra

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عبد الرضا عبد اسماعٌل

الحسن

 بعض فً (الزمكٌة الؽدة الؽدة استئصال) العراقٌة الطرٌقة تاثٌر

اللحم فروج امهات لذكور والتناسلٌة الفسلجٌة الصفات

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 الوهاب عبد صبٌح

الحمدانً

 والعالج الخضري المجموع قتل وطرائق الري قطع مواعٌد تاثٌر

 لدرنات نٌة الخز القابلٌة وفً ونوعٌته الحاصل مكونات فً التجفٌفً

البطاطا

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

عبود علً محمد بان
 نمو فً الزراعة وطرٌقة الكٌمٌائً والتسمٌد البصلة وزن تاثٌر

مختلفة حرارٌة درجات فً المخزنة البري النرجس ابصال وتزهٌر

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الربٌعً كاظم جواد
 االسود الباقالء لمن الحٌاتً االداء فً النموالحشرٌة منظمات تاثٌرات

Aphis Fabae Scopoli (Homoptera: Aphididae) الحٌوٌة واعدائه

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

المفرجً ظاهر عناد

 الكامل التبادلً بالتضرٌب الناتجة للهجن الوراثٌة المعالم بعض تقدٌر

 Meloidogyne بٌن للتداخل وحساسٌتها الباذنجان من لسالالت

Javanica و fusarium Solani

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 ناجً الرزاق عبد اشواق

البدري

 البرنامج عن الناتجة واالجتماعٌة االقتصادٌة التؽٌٌرات بعض تقوٌم

بؽداد محافظة فً مٌدانٌة دراسة:  بالرش الري تقانة لتطوٌر الوطنً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 خضٌرعباس عباس

جارهللا

 ترب بعض فً الحنطة نبات واستجابة للحدٌد الخصوبً الواقع تقٌٌم

الرسوبً السهل

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 طه الدٌن عالء احمد

العانً

 التلقٌح برنامج فً الستخدامها تمهٌدا العجول اداء وفحص تقٌٌم

االصطناعً

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 احمد هللا عبد عروبة

السامرائً
المحمٌة الزراعة ترب فً البوتاسٌوم وسلوكٌة حالة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

جمٌده صالح عٌضه رجب

 Tetranychus البقعتٌن ذي الحلم من لكل المبٌدات بعض سمٌة

Urticae Koch الست البقع ذي والمفترس Scolothrips 

Sexmaculatus Pergande والمفترس المبٌدات بٌن التكامل وامكانٌة 

المكافحة كفاءة لتعزٌز

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الجنابً الدائم عبد اٌناس

Effect Of Potassium Application By Soil And Foliar On Yield 

And Quality Of Tomato Under Heated Greenhous 

Conditions

2005بؽدادماجستٌر

 راضً ناعور كرٌم

الهاللً

 لمستوٌات (Helianthus Annuus L) الشمس زهرة هجن استجابة

النباتٌة الكثافة من مختلفة
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن عباس عدنان اٌات
 بعض فً Penicillium Camemberti عفن من بروتٌٌزات استخدام

الزرعٌة واالوساط الؽذائٌة التطبٌقات
2005بؽدادماجستٌر

القرٌشً فرحان العال عبد

 الكارب لسمك الكبدي البنكرٌاس من امٌلٌز-  الفا انزٌم استخالص

 صفاته بعض ودراسة وتنقٌته Cyprinus Carpio L العادي

التطبٌقٌة واستخداماته

2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن عدنان اسٌل

الخزرجً

 واطالة انتاج فً Lactobacillus Rhamnosus GG بكترٌا استعمال

العالجٌة الطرٌة االجبان بعض حفظ فترة
2005بؽدادماجستٌر
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 منهوب كاطع محمد

المالكً

 االداء فً وتاثٌره بالعلٌقة السوس عرق نبات جذور مسحوق اضافة

اللحم لفروج االنتاجً
2005بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم عباس ظاهر

البٌاتً
2005بؽدادماجستٌرالحً الجسم خارج (Fragaria Ananassa) الشلٌك من صنفٌن اكثار

الزبٌدي رسن ناجً حٌدر
 الرز فً A االوكرا وسم الخٌطٌة بالفطرٌات التلوث عن التحري

تراكٌزه فً والخزن التصنٌع عملٌات تاثٌر ودراسة المحلً
2005بؽدادماجستٌر

البٌاتً علً عدنان عادل
 فً النبات على المتطفلة للنٌماتود المفترسة الفطرٌات عن التحري

العراق من الوسطى المنطقة ترب بعض
2005بؽدادماجستٌر

 الجبار عبد حلٌمة

المشهدانً

 النسجات منقطعة رسوبٌة لترب حٌوٌة عمق دالة فً الفصلً التؽاٌر

ؼرٌب ابً فً
2005بؽدادماجستٌر

 جالب عباس حمٌدة

الربٌعً

 على تاثٌرها وتقوٌم القطن لبذور المرافقة الفطرٌات عن الكشؾ

ومكافحتها المحصول
2005بؽدادماجستٌر

الراوي عزالدٌن مروان
 بعض فً مختلؾ جبسً محتوى ذات لتربة االسود النفط اضافة تاثٌر

النبات ونمو الفٌزٌائٌة الصفات
2005بؽدادماجستٌر

حمادة احمد اٌاد
 ومستخلصاتها النباتٌة العضوٌة المخلفات بعض خث اضافة تاثٌر

(Zea Mays L) الصفراء الذرة نمو فً المائٌة
2005بؽدادماجستٌر

الحمدانً زبالة قاسم هدى
 المناعٌة االنتاجٌة الصفات فً للعالئق الثوم مسحوق اضافة تاثٌر

اللحم لفروج والفسلجٌة
2005بؽدادماجستٌر

 عباس رسول فاضل

الخفاجً

 العلٌقة الى Nigella Sativa السوداء الحبة بذور مسحوق اضافة تاثٌر

مرتفعة حرارة لدرجات المعرض اللحم فروج اداء على
2005بؽدادماجستٌر

 المنعم عبد عالءالدٌن

الدركزلً عباس

 اكلٌل لنبات الخضري النمو فً والفوسفاتً النتروجٌنً التسمٌد تاثٌر

Rosmarinus Officinalis L الجبل
2005بؽدادماجستٌر

 هللا عبد هادي رحٌم

الكرطانً

 وحاصل نمو وفً الراٌزوبٌا بكترٌا كفاءة فً والفسفور الحدٌد تاثٌر

الحمص
2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن خطاب حسٌن

الواعظ

 خالل العراقً للماعز المنوي السائل صفات بعض فً الدرقٌن تاثٌر

الجنسً الخمول فترة
2005بؽدادماجستٌر

الجنابً عطٌة سعٌد علً
 والنوعٌة الكمٌة الصفات بعض فً السفن او باالثٌفون الرش تاثٌر

Anna Malus Domestica. Borkh التفاح لصنؾ
2005بؽدادماجستٌر

كبوته شعٌا عصمت دالٌا
 السدر شتالت نمو فً والنٌتروجٌن والزنك بالحدٌد الرش تاثٌر

(Zizyphus Mauritiana L) تفاحً صنؾ
2005بؽدادماجستٌر

 االمٌر عبد نوري هللا عبد

البؽدادي
2005بؽدادماجستٌرالحمضٌات اصول بعض وتصمػ نمو فً والزنك بالنحاس الرش تاثٌر

صحن كرٌم احمد
 Solanum البطاطا وحاصل نمو فً المؽذٌات ببعض الرش تاثٌر

Tuberosum L الؽذائٌة العناصر من ومحتواها
2005بؽدادماجستٌر

طاهر حسٌن علً
 نمو فً والمنؽنٌز والزنك النتروجٌن من مختلفة بتراكٌز الرش تاثٌر

(Abelmoschus Esculentus. L) البامٌا وحاصل
2005بؽدادماجستٌر

البنداوي بدر رحٌم باسم
 (.Triticum Aestivum L) الحنطة تحمل فً البوتاسً السماد تاثٌر

الري مٌاه لملوحة
2005بؽدادماجستٌر

الزاهدي حسن فلٌح ولٌد

 فً الفوسفاتً والصخر الدواجن ومخلفات الزراعً الكبرٌت تاثٌر

 وحاصل ونمو الؽذائٌة العناصر وبعض الفسفور وامتصاص جاهزٌة

الحنطة

2005بؽدادماجستٌر
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 ناجً عزالدٌن مناؾ

الراوي

 على الفوسفات متعدد ثالثً والصودٌوم الصودٌوم كلورٌد امالح تاثٌر

المخزن المفروم االبقار للحم النوعٌة الصفات
2005بؽدادماجستٌر

الشٌخلً خالد طارق نهلة

 استخالص كفاءة فً والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة العوامل بعض تاثٌر

 زبد تلوٌن فً واستخدامها الطماطة مخلفات من الالٌكوبٌن صبؽات

الجاموس

2005بؽدادماجستٌر

عبٌد عاصً اٌاد

 والتظلٌل للنتح المانعة والمواد النمو ومنظمات المؽذٌات بعض تاثٌر

 Citrus Sinensis) المحلً البرتقال الشجار والحاصل العقد نسبة فً

L.Osbeck)

2005بؽدادماجستٌر

مشكور هادي سالم
 الالحقة التكاثرٌة الؽدد فً الرصاص خالت من مختلفة تراكٌز تاثٌر

االمهق الجرذ فً والنطؾ
2005بؽدادماجستٌر

حمادي مجٌد رشٌد خنساء
 لنخلة االبطٌة البراعم نشوء فً النمو منظمات من مختلفة تراكٌز تاثٌر

الحً الجسم خارج التمر
2005بؽدادماجستٌر

 محمود شاكر رئام

الزبٌدي

 فً ومكوناته البذور حاصل على البورون رش ومراحل تراكٌز تاثٌر

Brassica napus L. السلجم محصول
2005بؽدادماجستٌر

 خشان عبد حمٌد

الفرطوسً

 فً ومكوناته البذور حاصل فً البورون رش ومراحل تراكٌز تاثٌر

(Vigna Radiata L) الماش
2005بؽدادماجستٌر

صالح سعد رؼد
 والعفص الرمان ثمار قشور ومستخلصً الخزن حرارة درجة تاثٌر

Citrus Sinensis L. Osbeck المحلً البرتقال لثمار الخزنٌة القابلٌة فً
2005بؽدادماجستٌر

الساعدي طه جمعة فراس
 اسطوانة فتحة وقطر التؽذٌة وسرعة الجرش نعومة درجة تاثٌر

لالسماك العلفٌة االقراص انتاج فً التشكٌل
2005بؽدادماجستٌر

 القره خمٌس حسن جالل

ؼولً

 عقد فً الجبرلٌن وحامض السوس وعرق الثوم منقوع رش تاثٌر

وشرابً (Anna) انا صنفً التفاح ثمار وصفات
2005بؽدادماجستٌر

 جاسم محمد سلوان

المالكً

 للتربة الفٌزٌائٌة الصفات بعض فً الٌورٌا وسماد الوقود زٌت تاثٌر

(Zea Mays L) الصفراء ونموالذرة الجبسٌة
2005بؽدادماجستٌر

 عثمان خٌري ثائرة

الراوي

 فً بالكالسٌوم والمعاملة االصطناعً لالنضاج مختلفة طرائق تاثٌر

الموز لثمار الخزنٌة الصفات
2005بؽدادماجستٌر

عطٌة حنون امٌرة
 التربة فً والنترات الماء حركة فً الحراثة ونمط الري طرٌقة تاثٌر

(Zea Mays L) الصفراء الذرة وحاصل
2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن جاسم حسام

المفرجً
2005بؽدادماجستٌرللفئران التناسلٌة الكفاءة فً Naf الصودٌوم فلورٌد تاثٌر

المرجانً فرج حسن علً
 وحاصل نمو فً ورشها NPK بالـ االرضٌة االضافة مستوى تاثٌر

Triticum Aestivum L. الحنطة
2005بؽدادماجستٌر

عباس سلمان رٌاض
 صنفٌن وحاصل نمو فً الزنك اضافة وطرٌقة ومصدر مستوى تاثٌر

Triticum spp. الحنطة من
2005بؽدادماجستٌر

فرحان داود لؤي
 فً والبوتاسٌة النتروجٌنٌة االسمدة اضافة وطرائق مستوٌات تاثٌر

(.Triticum Aestivum L) الحنطة محصول نمو
2005بؽدادماجستٌر

جاسم هلول علوان رحٌم
 فً جاهزٌته فً البوتاسٌوم اضافة ومواعٌد وطرائق مستوٌات تاثٌر

(.Oryza Sativa L) 33 عنبر صنؾ الرز وحاصل التربة
2005بؽدادماجستٌر

كرٌم الرحمن عبد حسنٌن
 خلؾ المحمولة للمرشة الرش وارتفاع وزاوٌة الجرٌان معدل تاثٌر

الحنطة حقول فً االدؼال لمكافحة الساحبة
2005بؽدادماجستٌر
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 عباس جابر ٌاسر

العٌساوي

 اصناؾ اربعة وحاصل نمو فً البٌردوكسٌن بمادة البذور نقع تاثٌر

Hordeum Vulgare L الشعٌر من
2005بؽدادماجستٌر

 سلمان بدري سامر

البدري

 فً تبخٌرٌة تبرٌد وحدة كفاءة فً محلٌا المصنعة الحشوات نوع تاثٌر

الدواجن قاعات
2005بؽدادماجستٌر

االٌوبً مراد حسٌن طه
 فً وتداخالتها المحصول ورطوبة الساحبة وسرعة الرازمة نوع تاثٌر

االداء مؤشرات بعض
2005بؽدادماجستٌر

الشمري عباس عبود باسم
 مؤشرات بعض فً التؽذٌة وسرعة العلٌقة ورطوبة تاثٌرالخلوص

الحلقٌة االسماك علؾ انتاج لمعدة االداء
2005بؽدادماجستٌر

 رشٌد طارق فراس

الدلٌمً

 Ascochyta Rabiei (Pass.) Lab للفطر الفسٌولوجٌة السالالت تحدٌد

 المفرقة العوائل باستخدام الحمص على االسكوكاٌتا للفحة المسبب

نٌنوى محافظة فً الفطر لبروتٌنات الكهربائً والترحٌل

2005بؽدادماجستٌر

 شهاب عمر محمد

العزاوي

 مواعٌد بتاثٌر الخبز حنطة من الصناؾ المناخٌة المتطلبات تحدٌد

الزراعة من مختلفة
2005بؽدادماجستٌر

الفراجً احمد محمد احمد
 - 1980) للمدة العراق فً الزٌتً الشمس زهرة محصول تسوٌق

تحلٌلٌة اقتصادٌة دراسة : (2002
2005بؽدادماجستٌر

 محمود عاٌز عدي

الحمدانً

 التلقٌح مشروع فً االصطناعً التلقٌح تقنٌة نقل عملٌة تقوٌم

الزراعة لوزارة التابع لالبقار االصطناعً
2005بؽدادماجستٌر

حسان خضٌر االء
 نبات حماٌة فً والمبٌدات االستحثاث عوامل بعض فاعلٌة تقوٌم

Pythium Aphanidermatum الممرض بالفطر االصابة من الخٌار
2005بؽدادماجستٌر

النعٌمً عذاب علً احمد
 الصوٌا فول كسبة محل المخمرة للباقالء والكلً الجزئً االحالل تقٌٌم

اللحم لفروج الدم صفات وبعض االنتاجً االداء فً وتاثٌره العلٌقة فً
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالكادمٌوم بعنصر دٌالى نهر ومٌاه ترب بعض تلوثحمزة عزٌز حازم

2005بؽدادماجستٌرالعراق فً الجبسومٌة الترب بعض بناء نشوء توصٌؾالقرٌشً جبٌر راضً امل

هللا شمس عزٌز ستار
 فً القمح على المؽطى التفحم مرض عن ووقائٌة احٌائٌة دراسات

العراق
2005بؽدادماجستٌر

الزٌدي جاسم هوٌدي لؤي
 للحلٌب النوعٌة الصفات فً الجسمٌة الخالٌا اعداد زٌادة تاثٌر دراسة

والقشدة الرائب واللبن المبستر
2005بؽدادماجستٌر

 عبد امٌن محمد انتصار

الرزاق

 نحل طوائؾ نشاط على الصناعٌة والتؽذٌة التشتٌة انماط تقٌٌم دراسة

العراق وسط فً Apis Mellifera L. العسل
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرالعراق جنوب المجففة الحمار هور ترب بعض صفات دراسةالحسٌنً علً كاظم اٌاد

 منٌر محمد عماد علً

العزاوي

 الصفات فً وتاثٌره الحنطة اوراق صدا مرض عن وبائٌة دراسة

للحبوب والنوعٌة الكمٌة
2005بؽدادماجستٌر

الراوي اكرم زٌد
 تقلٌل على القادرة Lactobacillus بكترٌا انواع بعض وتشخٌص عزل

العالجٌة اللبنٌة المتخمرات فً وادخالها الكولسترول
2005بؽدادماجستٌر

 حسٌن سلمان هشام

العبٌدي

 واثره الفسفور جاهزٌة فً الفوسفاتً المعدنً العضوي السماد كفاءة

Triticum Aestivum L. الحنطة نمو فً
2005بؽدادماجستٌر
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الركابً عبد سلطان حكٌم

 االجزاء بمفاهٌم البصرة بمحافظة الدٌر منطقة فالحً معرفة مستوى

 المحراث) وملحقاتها (روس بٌال) الزراعٌة للساحبة الرئٌسٌة

العوامل ببعض وعالقته وصٌانتها وتشؽٌلها وتهٌئتها (القالب المطرحً

2005بؽدادماجستٌر

الجواري كرٌم احمد محمد
 Zizyphus Spina - Christi Willd السدر افرع وتضاعؾ نشوء

الحً الجسم خارج والبمباوي المالسً صنفً
2005بؽدادماجستٌر

 صالح هادي مجٌد

الحمدانً

 محافظة فً الجاموس ادارة تطوٌر مٌدان فً االرشادٌة الخدمات واقع

بؽداد
2005بؽدادماجستٌر

 محمد مصطفى افراح

السامرائً

 فً (Pennisetum Glaucum) المحلً الدخن بذور استخدام تاثٌر

. لذبائحها الكٌمٌائً والتركٌب العواسً لحمالن االنتاجً االداء
2005تكرٌتماجستٌر

هللا عبد محمد عدنان
 وحاصل ونمو فسلجة فً بالمنؽنٌز والرش الكوبلت اضافة تاثٌر

Vicia Faba L. الباقالء
2005تكرٌتماجستٌر

 محمد صالح محمد

السالمً

 ابقار لدى والتناسل االنتاج مظاهر من عدد على العوامل بعض تاثٌر

العراق وسط الفرٌزٌان
2005تكرٌتماجستٌر

نجم توفٌق منٌر انس
 والحاصل النمو صفات فً الثوم ومستخلص البورون رش تاثٌر

(.Lycopersicon Esculentum Mill) الطماطة لنباتات
2005تكرٌتماجستٌر

محمود شاكر اكرم
 السبحبح شتالت نمو فً الري وفترات النتروجٌن مستوٌات تاثٌر

Melia Azedarch L.
2005تكرٌتماجستٌر

الداودي رحٌم حسٌن علً

 بٌن الزراعة ومسافات النٌتروجٌنً التسمٌد من مختلفة مستوٌات تاثٌر

 السلجم لمحصول ومكوناته والحاصل النمو صفات فً الخطوط

(Brassica Napus L.)

2005تكرٌتماجستٌر

كاظم حسٌن الحمزة عبد

 االدؼال مبٌدات وبعض البوتاسً السماد من مختلفة مستوٌات تاثٌر

 واالدؼال ومكوناته Hordeum Vulgare L. الشعٌر حاصل فً

له المرافقة

2005تكرٌتماجستٌر

العانً احمد خالد احمد

 Lathyrus Sativus) المحلً الهرطمان لبذور الؽذائٌة القٌمة تحسٌن

L.) فروج تؽذٌة فً الصوٌا فول كسبة عن جزئً كبدٌل المستخدم 

اللحم

2005تكرٌتماجستٌر

 محمد ابراهٌم محمد

مصطفى

 تحلٌل باستعمال Zea May L الصفراء الذرة فً الوراثٌة المعالم تقدٌر

مختلفة بٌئٌة ظروؾ فً الفاحص×  الساللة
2005تكرٌتماجستٌر

 محمود ابراهٌم شٌماء

الرفاعً

 الورقٌة للتؽذٌة Triticum Aestivum L. الحنطة من اصناؾ استجابة

والمنؽٌز بالحدٌد

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

 صالح محمد سمٌرة

السامرائً

 وحاصل وازهار نمو فً والفٌتامٌنات النمو منظمات بعض تاثٌر

 صنؾ Rosa Hybrida L. الشجٌري الورد لنباتات ومكوناته الزٌت

سلطانً

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

الخضر عبد ٌاسٌن بٌان
 الناحٌة من المحلٌة الخشنة الحنطة من اصناؾ اربعة نوعٌة تقٌٌم

والتصنٌعٌة والرٌولوجٌة والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

الشطً حبٌب مالك صباح
 وتجفٌؾ وتخلٌل تدخٌن حول وماٌكروبٌة وكٌمٌائٌة تكنولوجٌة دراسة

البصرة فً الشائعة البحرٌة االسماك من انواع اربعة

 دكتوراه

فلسفة
2006البصرة

علً حسٌن حسن فلٌحة
 السماك النوعٌة والصفات الكٌمٌائً التركٌب على المجمد الخزن تاثٌر

الذهبً والبٌاح الصبور
2006البصرةماجستٌر
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الشالل حسون هاشم رواء
 النموالخضري على الخلٌك حامض والنفثالٌن بالٌورٌا الرش تاثٌر

Mangifera Indica L. العنبة الشجار ونوعٌته والحاصل
2006البصرةماجستٌر

صافً طارق زٌاد
 الخزنٌة والقابلٌة والنوعٌة الحاصل فً والصنؾ الخؾ طرٌقة تاثٌر

Phoenix Dactylifera L التمر نخٌل لثمار
2006البصرةماجستٌر

 رحمه صباح حازم

الحمدانً

 Fusarium للفطر االحٌائٌة المكافحة فً الفطرٌات بعض كفاءة تقٌٌم

Oxysporum Schl. f.sp.Lycopersici (Sacc.) Snyder & Hansen 

فٌها العوامل بعض وتاثٌر

2006البصرةماجستٌر

 محمد الدٌن محًٌ هٌثم

الجالل

 حصر عملٌة كفاءة فً والمصائد المحصول ونوع الموقع تاثٌر

مكافحتها مع الحٌوي ونشاطها القارضة الدٌدان

 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

صدٌق امٌن محمد اركان
 (Solanum Tuberosum) البطاطا قالعة فً الفصل جهاز تطوٌر

االداء وتقٌٌم

 دكتوراه

فلسفة
2006الموصل

 الكرٌم عبد زكً بٌان

هللا عبد

 الزهرٌة السنارٌا نباتات وتزهٌر نمو فً المعامالت بعض تاثٌر

Pericallis X Hybrida
2006الموصلماجستٌر

 حلمً محمود احسان

البٌاتً

 Malus للتفاح والثمرٌة الخضرٌة المواصفات على التظلٌل نسب تاثٌر

Domestica ًصنف Anna ًوالشراب
2006بؽداددكتوراه

الناشً وحواح عبد تؽرٌد
The Use Of Some Antioxidants To Minimize Ochratoxin A 

Toxicity In Rats

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 رؤوؾ وجٌه اٌاد

الشهوانً

 olanum. البطاطا وحاصل نمو فً الري مٌاه ملوحة اثر

Tuberosum L منه التقلٌل واسالٌب

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عباس جاسم ادٌب

االحبابً

 صنؾ Fragaria Ananassa Duch للشلٌك النباتً الجزء استجابة

Hapil من وخلٌط والجبرٌلٌن بالحدٌد معاملة نباتات من الماخوذ 

الحً الجسم خارج للزراعة الؽذائٌة العناصر

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

لطٌؾ الرحٌم عبد احمد
 الزراعً الكبرٌت الضافة الحنطة من اصناؾ بعض استجابة

والفسفور

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 الستار عبد حمٌد وفاء

الوهاب عبد

 الؽذائٌة القٌمة تحسٌن فً والمٌكروبٌة الكٌمٌائٌة المعامالت استخدام

والمجروش المقطع الشعٌر وتبن النخٌل لسعؾ

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

النداوي شكر محمود احمد
 صفات من عدد على اعتمادا االبٌض اللكهورن لدجاج الوراثً التقٌٌم

المنتج البٌض

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

محمد مجٌد كامل
 استخدام كفاءة فً السطح وتحت السطحً بالتنقٌط الري استعمال تاثٌر

الصفراء الذرة محصول وانتاجٌة المٌاه

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 قاسم فاروق علً

المعاضٌدي
الزٌنة نباتات بعض فً المؽناطٌسٌة التقنٌة تاثٌر

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

صبري شاكر محمود
 نمو على المتعددة التربٌة فً والتؽذٌة المختلفة االستزراع اوزان تاثٌر

االنتاجٌة التربٌة احواض فً الكارب اسماك

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العانً صالح محمد امال
 كتوؾ ترب سالسل بعض تصنٌؾ فً العددي التصنٌؾ تطبٌقات

العراقً الرسوبً السهل فً االنهار

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

النسجة مختلفتً تربتٌن فً الحبوب باذرة اداء كفائة تقوٌمالخفاجً جبر جمٌل اٌاد
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

حكٌم مصطفى ابتهاج
 قابلٌة لتحسٌن اكسدة كمضادات والسدر الشاي مستخلصات استعمال

والقشدة الطري الجبن حفظ
2006بؽدادماجستٌر

 عبد اللطٌؾ عبد سندس

الرحمن
2006بؽدادماجستٌرخاصة دراسة:  بؽداد مدٌنة فً المنزلٌة للحدٌقة التصمٌمٌة المعاٌٌر
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العبٌدي كاظم طالب احالم
 مٌاه استخدام لترشٌد ارشادي برنامج تخطٌط لعملٌة مقترح انموذج

العراق من الوسطى المنطقة فً مٌدانٌة دراسة:  الري
2006بؽدادماجستٌر

 حمزة جدوع ابراهٌم

الخالدي

 القاصلة اداء فً االمامٌة والسرع السكٌن حافة وزاوٌة شكل تاثٌر

الدورانٌة
2006بؽدادماجستٌر

 محمد اسماعٌل اٌناس

ابوالنضر

 من اصناؾ لثالثة والنوعٌة الكمٌة الصفات فً بالبورون الرش تاثٌر

Beta Vulgaris L السكري البنجر محصول
2006تكرٌتماجستٌر

الجبوري ؼانم سالم ناظم

 المعدنً المحتوى فً والبورون والزنك والنحاس الحدٌد رش تاثٌر

 (Sinensis Citrus المحلً البرتقال الشجار والحاصل النمو وصفات

Osback)

2006تكرٌتماجستٌر

سعٌد فارس خلدون
 وحاصل االدؼال فً النتروجٌنً والسماد االدؼال مبٌدات تاثٌر

Triticum Aestivum الحنطة لمحصول ومكوناته الحبوب
2006تكرٌتماجستٌر

 الرحمن عبد جمعة اٌوب

البٌاتً

 ازهار تساقط تقلٌل فً hypertonicو Atonik النمو منظمً دور

البذور حاصل فً واثره الباقالء نباتات
2006تكرٌتماجستٌر

محسن حنون كرٌم

 عناصر من مختلفة لمستوٌات Zea Mays. L الصفراء الذرة استجابة

 المنطقة ظروؾ تحت وتداخالتهم والخارصٌن والحدٌد النتروجٌن

العراق من الجنوبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 جعفر صادق خدٌجة

الحسٌنً

 الكٌمٌائٌة صفاتها ودراسة ومخلفاتها االسماك من الزٌوت استخالص

والدوائٌة والصناعٌة الؽذائٌة االنظمة فً واستخدامها والفٌزٌائٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

بنٌان الرحٌم عبد لٌلى

 بالفطر الشمس زهرة نبات اصابة فً البٌئٌة العوامل بعض تاثٌر

Macrophomina Phaseolina (Tassi) Goid بعض واستخدام 

المكافحة فً االحٌائٌة العوامل

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

حمٌد عزٌز كوثر

 بعض فً التربة رطوبة ومحتوى الري مٌاه نوعٌة مناوبة تاثٌر

 المائً واالستهالك الحمار هور لتربة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخصائص

البٌضاء الذرة لمحصول

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

 هللا عبد فالح ضٌاء

الفكٌكً
المحلً الشعٌر مالت من المنتج امٌلٌز-  االلفا وتوصٌؾ تنقٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

الصباح جمعه جبار بشار
 لمٌاه الملوثة المعدنٌة للعناصر الفٌزٌوكٌمٌائً السلوك دراسة

العرب شط ورواسب

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

حسن فخري وصال
 العرب شط مجرى لرواسب وهٌدروكٌمٌائٌة جٌوكٌمٌائٌة دراسة

لها المالمسة والمٌاه

 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

البصرة محافظة فً لالبقار التناسلٌة االمراض لبعض دراسةفهد الحسٌن عبد طاهر
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

واالبقار االم للبأ المناعٌة للكلوبٌولٌنات مقارنة دراسةعلً ابراهٌم حٌدر
 دكتوراه

فلسفة
2007البصرة

جاسم رحٌم االمٌر عبد
 محافظة فً محطات ثالثة فً المرباة لالسماك المصاحبة الطفٌلٌات

العراق البصرة،
2007البصرةماجستٌر

الؽالبً علً خلؾ مٌثم
 العرابٌة الحمالن اداء فً النحاس من مختلفة مستوٌات استخدام تاثٌر

الذبائح وصفات
2007البصرةماجستٌر

الشرع سوادي امال
 بعض فً المقدمة السرٌعة الوجبات اؼذٌة لبعض ماٌكروبٌة دراسة

البصرة محافظة مطاعم
2007البصرةماجستٌر
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 محمد الدٌن سعد حسام

هللا خٌر

 Phoenix Dactylifera L التمر نخٌل من لصنفٌن الدقٌق االكثار

 مؤشرات باستخدام الوراثً الثبات ودراسة الزهرٌة النورة باستخدام

(AFLP) المتضاعفة الدنا قطع اطوال تباٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 الؽنً عبد محبوبة

مصطفى

 االداء على الماء معالجة فً المؽناطٌسٌة التقنٌة استخدام تاثٌر

 فً الفاقسة واالفراخ اللحم فروج وامهات الجنة والفسلجً االنتاجً

مختلفة بٌئٌة ظروؾ

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

الزبٌدي ربٌع معٌان كرٌم

 المورفولوجٌة الصفات فً والكٌمٌائً العضوي السماد اضافة تاثٌر

 القرع لنبات ومكوناته والزٌت والبذري الكلً والحاصل والفسٌولوجٌة

Cucurbita Pepo L

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

العامري جواد خلٌفة لمٌاء
 الدقٌقة الدرنات وانتاج نمو فً المختلفة االجهادات تاثٌر

Microtubers للبطاطا Solanum Tuberosum L .الحً الجسم خارج

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

طاهر ؼرٌب محمد اقبال

 النمو فً والتربتوفان الكهربائً والتٌار البنفسجٌة فوق االشعة تاثٌر

 (.Solanum Tuberosum L) للبطاطا الخزنٌة والقابلٌة والحاصل

دٌزري صنؾ

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حسٌن قاسم جنان
 و والزهري الخضري النمو تؽاٌرات فً الكهربائً الصعق تاثٌر

DNA الزٌنة نباتات بعض

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

جاسم عبود نجم

 فً Cultar النمو ومعوق التقلٌم ونوع K - Humate الـ رش تاثٌر

 وزٌنً 1 لبٌب المشمش لصنفً الخضري النمو صفات بعض

Prunus Armeniaca

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 شرٌؾ محمد محًٌ معاذ

العبدلً
النحل بخلٌة باالنتخاب البطٌخ صفات بعض تحسٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 احمد محمد سمٌر

الزهاوي

 ونوعٌة وانتاج نمو فً التربة وتؽطٌة المختلفة العضوٌة االسمدة تاثٌر

Solanum Tuberosum L البطاطا
2007بؽدادماجستٌر

(Ziziphus) السدر اشجار من اصناؾ لثالثة الدقٌق االكثارابراهٌم الحمٌد عبد ماجد
 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 سلطان مهدي صالح

العطب
البصرة محافظة مناطق لبعض وتصنٌفها التربة خصائص فً التؽاٌر

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 داؼر مهدي ؼسان

العبٌدي

 الفطر نمو فً والمائٌة الصحراوٌة النباتات بعض مستخلصات تاثٌر

Macrophomina Pheseolina (Tassi) Goid

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

علً حسٌن ثٌر
 والعذبة البحرٌة المٌاه اسماك بعض فً المتطفلة الدٌدان تصنٌؾ

العراق جنوب فً النهائٌة بمضائفها بعضها وعالقة

 دكتوراه

فلسفة
2008البصرة

 جدوع ذٌاب شٌماء

السهالنً

 Leuconostoc بكترٌا من محلٌة عزلة من المانٌتول انتاج

Mesenteroides
2008البصرةماجستٌر

موسى كاظم عالء
 للحوم النوعٌة الصفات النباتٌةعلى المستخلصات بعض استخدام تاثٌر

المسنة االبقار
2008البصرةماجستٌر

هللا العبد ناصرحامد نادٌه
 نمو فً التربة وتؽطٌة الفوسفاتً والتسمٌد الزراعة مسافة تاثٌر

البالستٌكٌة البٌوت فً المزروع. Cucumis Sativus L الخٌار وحاصل
2008البصرةماجستٌر

المحمود حمزة كاظم رشا
 الزٌت وحاصل وازهار نمو فً الشتالت نمو ومرحلة وسط تاثٌر

.Ocimum Basilicum L الرٌحان لنبات ونوعٌته العطري
2008البصرةماجستٌر
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المطر جمعه عذٌب كفاح
 الصوٌا فول كسبة بروتٌن محل والحمص الباقالء بروتٌن احالل تقٌٌم

اللحم فروج عالئق فً
2008البصرةماجستٌر

الركابً احمد علً فراس

 الفطرٌات على االدؼال لبعض الخضري النمو مستخلصات تاثٌر

 االحٌائٌة المقاومة فطر وعلى الطماطة لجذور الممرضة

Trichoderma Harzianum Rifai

2008الكوفةماجستٌر

البدران جاسم حمود هتاؾ
 الكوسة قرع وحاصل نمو فً ومسافتها وطرٌقتها الزراعة موعد تاثٌر

Cucurbita Pepo L .ًالمدفاة ؼٌر البالستٌكٌة البٌوت ف
2009البصرةماجستٌر

رشٌد نوري حسٌن
 نمو فً BA ادنٌن والبنزل GA3 الجبرٌلٌك بحامض الرش تاثٌر

Fragaria Ananassa (Duch.) الشلٌك نبات وحاصل
2010بؽدادماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 مهدي علً صاحب

االطرقجً

Protein Engineering Of Carcinoembryonic Antigen And 

Their Receptors Located In Malignant Mammary Tissues

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 صادق صبٌح وجدي

البلداوي

 المظهري الطراز فً االقارب زواج عن الناتجة الوراثٌة االصالة اثر

االخرى المظهرٌة الطرز وبعض الذكاء حاصل
2002بؽدادماجستٌر

الزوٌنً كاظم جابر خالد
 للحرارة الفة فطرٌات من المنتج كاالكتوسٌدٌز-  بٌتا انزٌم توصٌؾ

الصلبة الحالة تخمرات بطرٌقة العالٌة
2002بؽدادماجستٌر

مقران الحمٌد عبد سلٌم
 لبكتٌرٌا محلٌة عزلة من II االسباراجٌنٌز وتوصٌؾ وتنقٌة انتاج

Escherichia coli

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

 خضٌر حمٌد هند

الدركزلً

 لجذوراالسنان الملوثة المجهرٌة االحٌاء القدرةعلى واطئ اللٌزر تاثٌر

الضوئٌة المتحسسات باستخدام
2003بؽدادماجستٌر

الباالنً مجٌد رشٌد ماجد
 لنبات (Vasicine) الفازٌسٌن وقلوٌد الخام النباتٌة المستخلصات تاثٌر

المرضٌة الجراثٌم بعض فً Adhatoda vasica الشجٌري السبع حلق
2003بؽدادماجستٌر

المال ناصر محمد حواء
 Klebsiella جراثٌم فً الحٌوٌة والمضادات السالسٌالت مركبات تاثٌر

مختلفة سرٌرٌة اصابات من المعزولة
2003بؽدادماجستٌر

 صادق فوزي عباس

الخالصً

 عرق من المستخلص الكلٌسٌراٌزٌك لحامض الحٌاتٌة الفعالٌة دراسة

السوس
2003بؽدادماجستٌر

 هللا عبد عصام مٌساء

الشمري

 حمل فً االولى الدرجة من المحروق الجلد مستخلص تاثٌر دراسة

ؼرام لملون السالبة البكترٌا من المضٌؾ
2003بؽدادماجستٌر

العذاري حسن ٌاسر عزٌز
 لبكترٌا محلٌة عزلة من المنتج الالٌسوستافٌن النزٌم كٌموحٌوٌة دراسة

Staphylococcus sp. YZ14
2003بؽدادماجستٌر

كاظم جواد انتصار
 للمضادات المقاومة ونشوء الؽذاء بٌن العالقة عن وراثٌة دراسة

المعوٌة المكورات فً الحٌاتٌة
2003بؽدادماجستٌر

رستم قادر هدٌل
 micrococcus Sp و P. Aeruginosa بكترٌا على وراثٌة دراسه

للمٌثانول المستهلكة
2004النهرٌنماجستٌر

2004بؽدادعالً دبلوماالنسان فً للسرطان الوراثٌة االسس بعضالعبٌدي زٌدان هشام تمارا

2004بؽدادعالً دبلومالعراق فً الخصوبة على االقارب زواج تاثٌرالمراٌاتً صادق شذى

2004بؽدادعالً دبلومالذكري العقم تشخٌص فً الحٌوٌة الفحوصات دورزٌدان فاضل ابتسام

الحدٌدي صابر قادر مظفر
 (الهٌموؼلوبٌن ونوعٌة الدم فصائل) الوراثٌة المؤشرات بعض عالقة

االنسان فً الوراثٌة االمراض بعض مع
2004بؽدادعالً دبلوم

الحمٌد عبد بلسم
 لمجموعة المجهري واالخصاب االختٌاري الخارجً االخصاب نتائج

الحٌامن حركة ضعٌفً الرجال من
2004بؽدادعالً دبلوم

 جاسم لطٌؾ سندس

الخزرجً

 مؤشرات على باالعتماد الثدي الورام الوراثٌة التؽاٌرات دراسة

الدنا لسلسلة التضاعفً التفاعل

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

الجراخ حسن هانً عالء
 الطٌؾ واسعة البٌتاالكتامٌز النزٌمات ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

الحلة مدٌنة من المعزولة الكلٌبسٌال وبكترٌوسٌنات

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 حمد فرحان علً حسٌن

الجمٌلً العباس

 بعض فً استخدامها وامكانٌة النباتات بعض من الصبؽات استخالص

المختلفة الصناعٌة المنتجات
2004بؽدادماجستٌر

كرٌم خالد سهاد
 L. Brassica الشلؽم جذور من البٌروكسٌدٌز انزٌم وتنقٌة استخالص

Rapa
2004بؽدادماجستٌر
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شمران احمد حٌدر
 من Dna Polymerase انزٌم صفات بعض وتحدٌد وتنقٌة استخالص

Thermus Aquaticus لبكترٌا المحلٌة العزلة
2004بؽدادماجستٌر

 علً الكرٌم عبد عمر

الجوعانً حسن

 على نٌون-  الهٌلٌوم ولٌزر Lactobacillus Acidophilus بكترٌا تاثٌر

 البولٌة المجاري اللتهابات المسببة البكترٌا فً االلتصاق ظاهرة

الرمادي مدٌنة اطفال من المعزولة

2004بؽدادماجستٌر

ابراهٌم ٌاسٌن طه
 المحلٌة العزلة من البروتٌٌز انزٌم وتوصٌؾ جزئٌة تنقٌة

Acinetobacter Baumannii
2004بؽدادماجستٌر

حمود اللطٌؾ عبد محمد
 Burkholderia Cepacia بكترٌا عن ووراثٌة بكترٌولوجٌة دراسة

مختلفة سرٌرٌة عٌنات من المعزولة
2004بؽدادماجستٌر

احمد فٌصل هالة
 الجراثٌم من والعالج الوقاٌة على Povidone - Iodine تاثٌر دراسة

المختبرٌة الحٌوانات فً الجروح اللتهابات المسببة الهوائٌة
2004بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم خالد هالة

السامرائً
2004بؽدادماجستٌرالمعدة لسرطان وجرثومٌة خلوٌة وراثٌة دراسة

2004بؽدادماجستٌرHEp-2 الحنجرة سرطان خالٌا لخط ومناعٌة خلوٌة وراثٌة دراسةعلً محمد امال

الفئران فً الفولٌك وحامض لالزاساٌتدٌن التشكلٌة التاثٌراتالقصاب توفٌق عزٌز اسل
 دكتوراه

فلسفة
2005النهرٌن

الشمري كاظم نضال نٌاؾ

 على الشمس زهرة وزٌت بالدهون الذائبة الفٌتامٌنات بعض تاثٌرات

 اناث فً الدم مصل فً الكولسترول ومستوى االخصاب مستوى

الفئران

2005النهرٌنماجستٌر

الحصونه راجً ٌعرب
 المحلٌة العزلة من المنتج امٌلٌز االلفا انزٌم وتوصٌؾ تنقٌه

Xanthomonas Capmestris H6
2005النهرٌنماجستٌر

2005النهرٌنماجستٌرالدمع مجرى اللتهاب الجرثومٌة المسببات دراسةالطائً ناصر منصور هبه

 الكرٌم عبد حمدي مرٌم

الراوي
2005بؽدادعالً دبلوممناعً كمحفز BCG الـ لقاح استخدامات

2005بؽدادعالً دبلوماستخدامه وافاق الجٌنً العالجالكرٌم عبد ردٌنً اسٌل

2005بؽدادعالً دبلومللزنك الحٌوٌة المعالجةحسن محمد عبود احمد

2005بؽدادعالً دبلومالرجال فً العقم على التاموكسفٌن عقار تناول تاثٌرحمود هادي مها

الجنابً جاسم ابراهٌم
 من ٌعانون الذٌن الرجال عند المنوي السائل على ج فٌتامٌن تاثٌر

الرجال عقم ومعالجة المنوي السائل مفردات اختالل
2005بؽدادعالً دبلوم

2005بؽدادعالً دبلومالزجاج فً البشرٌة النطؾ تنشٌط فً بنسالمٌن.ل.د الـ مادة تاثٌررفعت ؼازي هدٌل

الزٌدي طه خالد محمد
 نبات فً والفعالة الرئٌسٌة المكونات لبعض اولٌة دراسة

alhagi Graecorum Boiss (Fam. Papilionaceae)العاقول
2005بؽدادعالً دبلوم

 محمد ٌاسٌن زٌنب

الشٌخلً
2005بؽدادعالً دبلوموالتطفٌر للتسرطن المضادة البابونج مكونات لبعض دراسة

 دروٌش جمعه ماجده

العبودي
2005بؽدادعالً دبلومالبولٌة المجاري واصابات السكري مرض وراثة دراسة

 محمد فٌاض هشام

الٌاسري
2005بؽدادعالً دبلومG6PD انزٌم نقص لمرض وراثٌة دراسة

 شوكت صبري مؤٌد

الخالدي

 Datura الداتورة نبات نوعً من القلوٌدات بعض انتاج

Stramonium و datura Innoxia االنسجة زراعة تقنٌة باستعمال 

النباتٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

احمد ولٌد ضمراء
 ضد (Vitis Vinifera) الكحولً العنب لمستخلص التثبٌطٌة القابلٌة

الدم سرطان وخالٌا المختبرٌة الكروموسومٌة التؽٌرات
2005بؽدادماجستٌر
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الشاٌجً ٌعقوب احمد لٌث
 Thymus الزعتر لنبات الكالس نسٌج من الثاٌمول مادة انتاج

Vulgaris L. النباتٌة االنسجة زراعة تقنٌة باستخدام
2005بؽدادماجستٌر

 ناصر حمود ابتسام

الموسوي

 مرضٌة بكترٌا من الحٌوٌة لمضادات المقاومة بالزمٌدات تحٌٌد

الحً الكائن جسم وداخل خارج واالسبرٌن C فٌتامٌن باستعمال
2005بؽدادماجستٌر

احمد صاحب باقر محمد
 سرطانٌة باورام واالصابة التٌلومرٌز انزٌم فعالٌة بٌن العالقة دراسة

الدنا بولٌمرٌز سلسلة تفاعل تقنٌة باستخدام مختلفة
2005بؽدادماجستٌر

صالح الداٌم عبد محمد
 القندٌة المقوسات داء تشخٌص فً المستخدمة التقنٌات مقارنة دراسة

المدرسة سن تحت االطفال فً
2005بؽدادماجستٌر

عطٌة صالح مهدي اٌمان
 المناعٌة واالستجابة الفاٌروسٌة واالخماج المناعٌة الوراثة تقٌٌم

االول النوع السكري بداء المصابٌن لالطفال والخلوٌة الخلطٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

العزي ابراهٌم محمد رقٌه

 Salvia) المٌرامٌه نبات اوراق لمستخلصات والوراثً المناعً التاثٌر

Officinalis) ًاللمفً الدم ابٌضاض وخالٌا البٌض الفئران ذكور ف 

الحاد

2006النهرٌنماجستٌر

المقادسً عدنان عدي
 Pseudomonas بكترٌا من الرامنولبٌد النتاج الوراثً التحسٌن

Aeruginosa
2006النهرٌنماجستٌر

2006النهرٌنماجستٌروذوٌهم الداون متالزمة لمرضى ومناعٌة خلوٌة-  وراثٌة التحلٌالتعلً جوهر سوالؾ

 فتحً رٌاض سمر

الرزنامجً
2006النهرٌنماجستٌرالبشري الركبة لمفصل والحركة القوى الٌتً

ابراهٌم عالء نٌران
 نبات لتاثٌرات (والزجاج الحً فً) خلوٌة ووراثٌة مناعٌة دراسات

الحاد النٌقٌانً الدم ابٌضاض وخالٌا البٌض الفئران ذكور فً االقحوان
2006النهرٌنماجستٌر

 الؽنً عبد سعد زٌنب

االوسً

 الحبة نبات كالس من لمستخلص الوراثٌة التاثٌرات بعض دراسة

الفئران فً العظم نقً خالٌا فً السوداء
2006النهرٌنماجستٌر

 سلمان ازهر اسراء

الجبوري

 فً الحً الجسم وداخل خارج الثانوي االٌض نواتج بعض دراسة

 انواع بعض نمو تثبٌط فً وتاثٌرها Salvia Officinalis السالفٌا نبات

البكتٌرٌا

2006النهرٌنماجستٌر

حمٌد ابراهٌم خلٌل احمد
 بكترٌا التصاق فً الحٌوٌة للمضادات المقاومة بالزمٌدات دور دراسة

البولٌة للمجاري الطالئٌة للخالٌا E.coli القولون
2006النهرٌنماجستٌر

 فٌصل نوري احمد

العزاوي

 و Lactobacillus Acidophilus بكتٌرٌا تاثٌر بٌن مقارنة دراسة

EDTA الـ بكتٌرٌا على الحٌوٌة المضادات مع P. Aeruginosa
2006النهرٌنماجستٌر

 هللا عبد حمٌد مها

البحرانً

 استٌرٌز كولٌن باالستٌل وعالقته الزهاٌمر مرض

(Acetylcholinesterase)
2006بؽدادعالً دبلوم

 جاسم محمد ازدهار

الداٌنً

 العظم بالتهاب المصابٌن المرضى عن ومصلٌة بكترٌولوجٌة دراسة

والنقً
2006بؽدادماجستٌر

 ابراهٌم خلٌل احمد

العزاوي
2006بؽدادماجستٌراالبٌض الفار فً B1 لالفالتوكسٌن السمً للتاثٌر مرضٌة دراسة

الواحد عبد انعام
 الرحم لعنق البنتوكسفٌلٌن استخدام بعد االصطناعً التلقٌح عملٌة نتائج

والرحم
2007النهرٌنعالً دبلوم

 محمود حسٌن ابتهال

النعٌمً

 الخالٌا فً والحمٌض الكبر نبات لمستخلص الباٌولوجٌة التاثٌرات

والحٌوان لالنسان والورمٌة الطبٌعٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

٣٩٧
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الطائً مجٌد فخري مها

 قبل من المنتج (ا) حرارٌا الثابت المعوي للسم خلوٌة وراثٌة دراسة

 سرطان مرضى على المعوٌة السمٌة القولون اٌشٌرٌشٌا بكترٌا

السرطانٌة الخالٌا على وتاثٌره والمستقٌم القولون

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

عرٌبً كاطع اسماء
Effect Of Crude Extracts Of Melia Azedarach A. On 

Polyphagotarsonemus Latus B. In Vitro
2007النهرٌنماجستٌر

احمد حسن احمد
 المعدة التهاب لمرض البشرٌة البٌض الدم خالٌا مستضدات فً البحث

عراقٌٌن مرضى من عٌنة فً المزمن
2007النهرٌنماجستٌر

مختار محمود سرمد سمر
 بالخصائص وعالقته المقرنٌة النامٌة لمفصل الصرفً العلم

الحٌوٌة المٌكانٌكٌة
2007النهرٌنماجستٌر

الزبٌدي خلٌل صفا
 والمقٌدة الحرة الخالٌا بوساطة الفٌنول تحلل فً المؤثرة العوامل

Seudomonas spp لبكترٌا
2007النهرٌنماجستٌر

ذٌاب سامً رفل
 بكتٌرٌا انتاج فً والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة المطفرات بعض تاثٌر

Pseudomonas Aeruginosa H3 لاللجنٌت
2007النهرٌنماجستٌر

صالح مشتاق مروة
 المسببة الفطرٌات من محلٌة عزالت على الالكتٌك بكترٌا تاثٌر

القدم سعفة لمرض
2007النهرٌنماجستٌر

العزاوي لطٌؾ سعد نور
 Matricaria Chamomilla L البابونج نبات ازهار مستخلصات تاثٌر

العٌون اللتهابات المسببة البكتٌرٌا بعض على والكالس
2007النهرٌنماجستٌر

الطائً داؤد سالم بالل
 الخصى وانسجة الذكرٌة الهرمونات على االسبرٌن عقار تاثٌر

الفئران فً والبرابخ
2007النهرٌنماجستٌر

 عبد فوزي لندا

الستارحٌدر

 لمتالزمة المصاحبة البكترٌا عزالت على الحٌوٌة المعالجة تدثٌر

العٌن جفاؾ
2007النهرٌنماجستٌر

حبش احمد قٌس
 الشبكة نظام باستعمال العضلٌة الكهربائٌة تخطٌط وتفسٌر تصنٌؾ

العصبٌة
2007النهرٌنماجستٌر

 حسٌن طالل زٌنب

البٌرقدار

 نبات اوراق لمستخلصات الخلوٌة والوراثٌة المناعٌة الخواص تقٌٌم

 الحادة الكبد اصابة ضد (Origanum Vulgare L) المردقوش

 الفئران ذكور فً CCl4 الكربون كلورٌد رباعً بواسطة والمستحثة

البٌض

2007النهرٌنماجستٌر

طه هٌثم رؼد
 Melia Azedarach السبحبح لنبات الخام المستخلصات تاثٌر دراسة

المختبر فً والطبٌعٌة السرطانٌة الخالٌا خطوط على
2007النهرٌنماجستٌر

ٌسر الوهاب عبد شٌماء
 للعناصر Sesbania Grandiflora L السٌسبان نبات تحمل دراسة

الحً الجسم وداخل خارج الثقٌلة
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌربؽداد فً β - Major الثالسٌمٌا لتناذر جزٌئٌة وراثٌة دراسةالحداد خزعل هادي رؤٌا

حسٌن مدحت سحر
 Salmonella بكترٌا ضراوة فً االقترانٌة البالزمٌدات دور

Typhimurium محلٌا المعزولة
2007النهرٌنماجستٌر

 نصٌؾ سلمان عبٌر

العجٌلً

 االسنان جذور لقنوات ؼسوال النباتٌة المستخلصات بعض استخدام

جذور بحشوات المعالجة
2007بؽدادعالً دبلوم

2007بؽدادعالً دبلومالجزئٌة التقنٌات بواسطة عنه والتحري الرئة لسرطان الوراثً التحلٌلالدرٌساوي صبر مهدي

2007بؽدادعالً دبلوماللقاحات لتطوٌر المستخدمة الحدٌثة التقنٌاتالبٌاتً عبود هشام عال

2007بؽدادعالً دبلومHelicobacter Pylori تشخٌص فً المستخدمة الحدٌثة الطرق تقٌٌمفلٌح حسن بشرى

٣٩٨
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 جدوع علً محمد زهٌر

االسدي
العراق فً بٌتا-  للثالسٌمٌا المصاحبة الطفرات لبعض الجزٌئً الكشؾ

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

2007بؽدادماجستٌرالجنس تحدٌد باختالالت المصابٌن لبعض خلوٌة-  وراثٌة دراسةزٌدان رمضان شذى

٣٩٩
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الراوي رافع ضافر
Design And Implementation Of General Digital Down 

Converter Using Field Programmable Gate Array

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

جودي عزٌز مهند
Analysis, Design And Implementation Of An Electronic 

Ballast For A Fluorescent Lamp
2002بؽدادماجستٌر

 جاسم الهادي عبد وسام

الباوي

Design And Implementation Of High Speech Quality 

Vocoder System At 2400 Bps Using Melp Model
2002بؽدادماجستٌر

حسان عادل عمار
Design And Software Implementation Of A Digital Down 

Onverter Using FPGA
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرDirection Of Arrival Using PCA Neural Networkهادي ستار احمد

2002بؽدادماجستٌرImage Restoration Using Wavelet Packet Transformالجبوري فرهود رعد

طعٌمه محمد فراس
On Line Monitoring And Diagnostic System For Turbine 

Generator Sets
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرPerformance Analysis Of A Proposed Computer Networkنصٌؾ عالوي سعد

حربً جاسم ٌحٌى
Performance Analysis Of Serial Concatenation 

Convolutional Codes
2002بؽدادماجستٌر

الجبار عبد محمد مصطفى
Protocol Conversion Between ADLP80 And IEC870 

Communication Protocol Standards Using Formal Methods
2002بؽدادماجستٌر

كاظم جاسم ضٌاء
Routing And Evaluation Performance Of Modeling A 

Backbone Network
2002بؽدادماجستٌر

الهاشمً فخر راضٌة
Text - Independent Speaker Recognition Using Wavelet 

And Neural Networks
2002بؽدادماجستٌر

 جعفر حسن محمد علً

الجشعمً
2002بؽدادماجستٌرالمتقطع الزمنً الموٌجة تحوٌل باستخدام صورة اخفاء

ابراهٌم خلٌل سلوان
 باستخدام TCP/IP بروتوكول على معتمدة حاسبات شبكة وبناء تصمٌم

البصرٌة االلٌاؾ
2002بؽدادماجستٌر

الطاهر الرزاق عبد علً
A New Method For Reliability Evaluation Of Electrical 

Power System
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرDesign And Implementation Of A Digital Pabxالدهان صباح نبٌل

2003بؽدادماجستٌرInterference Analysis And Generation In Radar Systemالبكر منقذ براء

2003بؽدادماجستٌرRadar Prf Identification And Clustering Algorithmsعطا واصل انس

2003بؽدادماجستٌرمتزامن صوتٌة بعثرة نظام وتنفٌذ تصمٌمراؼب محروس احمد

الشمري جاسم فهد ابراهٌم
 التٌار لسواقات الذكٌة للسٌطرة المضببة العصبٌة الشبكات تطبٌق

المستمر
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالموٌجة-  شبكة باستعمال الصور فً الضوضاء وتعرٌؾ كشؾالربٌعً خلٌل هادي حسن

2003بؽدادماجستٌرالمندمج الوصول ذي الشفرة تقسٌم نظامالجبار عبد باسل رٌاض

خلٌل احسان لٌث
Protocol Conversion Between HDLC And IEC 870 

Communication Protocol Standards
2004بؽدادماجستٌر

اشهادي اسماعٌل حٌدر
Single Sound Source Identification And Localization 

System Based On DSP Techniques
2004بؽدادماجستٌر

 نعٌمة جمعة حسام

البهادلً
2004بؽدادماجستٌرالثابتة الصور فً الصور اخفاء تقٌٌم

٤٠٣
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 محمد اللطٌؾ عبد محمد

شعبان

 الحاسبات شبكات فً للمعلوماتٌة المتعدد التوزٌع خوارزمٌة

االنترنت لبروتوكول المستخدمة
2004بؽدادماجستٌر

جاسم الجبار عبد رباح
 لتحدٌد والمستخدمة المفتاحٌة الطفٌلٌة الهوائٌات صفوؾ عن دراسة

الكهرومؽناطٌسٌة الموجات اتجاه
2004بؽدادماجستٌر

القادر عبد خلٌل
Comparison Between Modified BCJR And SOVA 

Algorithms Over AWGN Channel
2005المستنصرٌةماجستٌر

 حسٌن كاظم مناؾ

الخزعلً

 االساسٌة الشعاعٌة الدالة ذات العصبٌة الشبكة مسٌطر وتطوٌر تنفٌذ

الجٌنٌة الخوارزمٌات باستخدام
2005المستنصرٌةماجستٌر

عبوش محمود ٌونس
 استطالع لمنظومة التضمٌن نوع لتمٌٌز العصبٌة الشبكات استخدام

رادٌوٌة

 دكتوراه

فلسفة
2005الموصل

 محمد حاتم ابراهٌم

الدوسري

Application Of The Wavelet Transform In Denoising Flow 

Signals
2005النهرٌنماجستٌر

2005النهرٌنماجستٌرImplementation Of Dsp TMS320C25 Processors Systemكبة سعدون احمد

 الجبار عبد قٌس اٌالؾ

هللا عبد

Communication Protocol Converter For Iraq’S Electricity 

National Control Center
2005بؽدادماجستٌر

الؽضبان عباس ثامر زٌد
Design And Implementation Of A CM/TDM Multiplexer 

For Voice Channel
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرImage Compression Using Hybrid Transformمجٌد صبري عمار

الحسون عادل سٌؾ
Study, Analysis, And Software Simulation Of Global 

System For Mobile Communications System
2005بؽدادماجستٌر

الهاللً علً راضٌة
Systolic Algorithms Of Lms, Rls Adaptive (FIR) Digital 

Filters For Adaptive Channel Equalization
2005بؽدادماجستٌر

2006التكنولوجٌةماجستٌرOptimal Design For Band Pass Microstrip Filterؼازي سالم هند

اٌوب فتحً اٌمن
 ذات خوارزمٌات باستخدام المتكٌفة الصدى الؽاء منظومة اداء تحسٌن

الداخلة للمعلومات متؽٌر حجم
2006التكنولوجٌةماجستٌر

 محمد ابراهٌم حكمت

الوٌس

Development Of An Ecdsa Software Package For Smart 

Cards Using Java
2006النهرٌنماجستٌر

2006النهرٌنماجستٌرFPGA - Based Image Retrieval Systemحمد حسٌن اسامة

العبٌدي علً محمد ٌاسر
Two - Dimensional Device Simulation Of Algan/Gan High 

Electron Mobility Transistor (HEMT)
2006النهرٌنماجستٌر

السجادة خادم ساطع جوان
 العراقٌة الوطنٌة للشبكة القدرة لمنظومة العابرة االستقرارٌة تحسٌن

للمسٌطر الوراثٌة والخوارزمٌة المضبب المنطق باستخدام
2007التكنولوجٌةدكتوراه

رحٌمة نعمة مٌثاق
Design And Simulation Of High Performance RF CMOS 

Power Amplifiers

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

Proposed Models For MC - CDMA Based FFT And WTصالح محمد صالح
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

الذكٌة االنظمة باستخدام الحثً للمحرك المباشر العزم سٌطرةجالل علً كنعان
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

الهجٌن التحوٌل باستخدام الصورة لضؽط مقترحالموسوي هاشم احمد سهام
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

عزاوي محمود حسن
Design And Performance Evaluation Of Sigma - Delta 

Modulator Fractional - N Frequency Synthesizer
2007التكنولوجٌةماجستٌر

ٌوسؾ منذر صبا
Design Of Multi - Phase Switched - Capacitor Circuitsto 

Implement Artificial Neural Networks
2007التكنولوجٌةماجستٌر

٤٠٤
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عوده بلً حسٌن
 النظام لشبكة GSM فً الترددي القفز لدٌنامكٌة التعلٌمً التصمٌم

الخلوي
2007التكنولوجٌةماجستٌر

محمد سالم خالد
 االلكترونٌة الدوائر على الكهرومؽناطٌسٌة الموجات تداخل تاثٌر

المطبوعة
2007التكنولوجٌةماجستٌر

باقر شرهان اسماعٌل
 المتعددة المتعامدة التردد لتقسٌمات “IntFFT“ السرٌع فورٌر محول

“OFDM” على اعتمادا FPGA
2007التكنولوجٌةماجستٌر

لطٌؾ محمود انس
A Generalized Frequency Changer Using Multiple Discrete 

Modulation Approach

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

Design And Implementation Of Fpga Based Digitalmodemسعٌد محمد بسمة
 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

علً محمد صاحب محمد
Integeral Cycle Based Cycloconverter With Voltage 

Control Using PWM Techniqe

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

2007النهرٌنماجستٌرAnalysis Of ATM - Based Satellite Channelحمٌد ولٌد خالد

2007النهرٌنماجستٌرCoding Of Video Over Ipbased Networksحالجً اٌلٌا عادل سماره

2007النهرٌنماجستٌرGenetic Algorithm Based Analog Circuits Designفرنسو نوئٌل زٌاد

قاسم مصطفى لؤلؤة
Neuro - Fuzzy Controller For Satellite Earth Station’S 

Antenna Drive System
2007النهرٌنماجستٌر

رضا محمد حمزة
Performance Evaluation Offrequency - Coded Optical 

Code Division Multiple Access
2007النهرٌنماجستٌر

عمران موسى بثٌنة
Improvement Techniques For Satellite Digital Video 

Broadcasting Using OFDM
2007بؽداددكتوراه

2007بؽداددكتوراهWindows - Based Active Edge Routerعذاب علً عمر

2007بؽدادماجستٌرA Steganography System Using Slantlet Transformالكنانً مؤٌد

سلمان حسٌن علً
Adaptive Fuzzy Control For Uninterruptible Power Supply 

(UPS)
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالكالم اشارة بعثرةسلمان حمود عماد

2007بؽدادماجستٌرمتماثلة الؽٌر الرقمً المشترك خطوط مودومات تسوٌةكاظم جواد مرتضى

دشر شنان اسماعٌل
 تقسٌمات مزج مع التخطٌطً والزمانً المكانً التشفٌر نظام تصمٌم

المتعامدة التردد
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالملفات بٌانات من الضوضاء الزالة مثلى تقنٌةالكرٌم عبد حازم محمد

2007بؽدادماجستٌرالحلزونٌة الملفات من الطبقتٌن ذي الحثً االنبوبً المحرك اداء دراسةهادي مهدي سعد

محمود سامً سمٌر
Genetic Algorithm Based Load Flow Solution Problem Of 

Electrical Power Systems
2008بؽدادماجستٌر

الرسول عبد عبود عالء
Optimal Control Of A Turbo - Generator Including An 

Exciter And Governor
2008بؽدادماجستٌر

فاضل محً خالد
 نماذج باستخدام الكهربائٌة القدرة النظمة الحمل لسرٌان االنً التحلٌل

االصطناعٌة العصبٌة الشبكات من مختلفة
2008بؽدادماجستٌر

التمٌمً حسن علً حسن
 باستخدام قصٌرة لفترة الكهربائٌه القدرة منظومة فً باالحمال التنبؤ

االصطناعٌة العصبٌة الشبكات
2008بؽدادماجستٌر

الوكٌل سعد علً
 منظومة فً االضطرابات وتحلٌل االحمال لسرٌان اللحظً الحل

المضبضب المنطق اسس على القدرة
2008بؽدادماجستٌر

٤٠٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

مجول سلٌم جالل
 الطاقه لمنظومة الجهد لتحسٌن الفعاله ؼٌر القدره على المثلى السٌطره

الكهربائٌه
2008بؽدادماجستٌر

 عبد الوهاب عبد سمٌر

الرزاق

 فً المستعمل والمطور المحدث (OSAP) للمسٌطر ومحاكاة تحلٌل

(UPS) منقطع الؽٌر القدرة مصدر
2008بؽدادماجستٌر

 حٌدر طارش حٌدر

الحاجً
بؽدادماجستٌرالموٌجة تحوٌل باستخدام الثابتة الصور اخفاء
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2003بؽدادماجستٌرVector Drive With A Fuzzy Neural Controllerالبدر جهاد عمار

2003بؽدادماجستٌروالسٌطرة التحلٌل، للنمذجة، بتري شبكة تطبٌقسلمان حكمت حٌدر

حسن مجٌد علً
Algorithms For Detection And Identification Of Noise In 

Images And Denoising Using Wavelet Network
2004التكنولوجٌةماجستٌر

2004التكنولوجٌةماجستٌرLiquid Level Control Using Modern Control Techniquesامٌن محمد نهاد

كاظم ناجً ناهدة
Robotic System Workcell Simulator Using 3Ds - Max 

Environment
2004التكنولوجٌةماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالداخلٌة للشبكات امن خدمة مزود تطبٌقالبلداوي فلٌح نزار ومٌض

شبٌر خالد فوزي خالد
A Secure Invisible Wavelet Watermarking Using Rijndael 

Algorithm And BPNN

 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

 جمعة الباقً عبد باسم

العانً

Design And Implementation Of A Real - Time 

Multithreaded Kernel

 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

ابراهٌم خلٌل هدى
A Four - Layered Motion Controller For Mobile Robot 

Using Fuzzy Logic Control
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرA Proposed Wavenet Identifier And Controller Systemعلوان حاتم ٌاسر

2005التكنولوجٌةماجستٌرAn Enhanced Approach For Human Computer Interfaceعلً ثامر افراح

 هللا عبد محمود اوس

الجادر

Development Of A Building Security System Based On 

Redundancy Techniques
2005التكنولوجٌةماجستٌر

حمادي مصطفى منى
Development Of A Real Time Executive Kernel Based On 

Linux Operating System
2005التكنولوجٌةماجستٌر

محمد قاسم بهاء
Image Steganography And Cryptography Using Proposed 

Hybrid Transform
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 حٌاوي صبحً علً

السعدي

Internet Based Intelligent Controlling User Interface For 

Teleoperation System
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 علٌوي كاظم بشرى

الجبوري

Kalman Estimator Design For The Boiler Drum Wall 

Temperature Differentials During Start Up
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 عبد الستار عبد لٌث

الجبار

Design And Implementation Of Artificial Intelligent 

Controller For Medical Application (EEG) Based On Virtual 

Reality Techniques

2006التكنولوجٌةماجستٌر

الوهاب عبد سعدون رائد
Design Of 3D Of Helicopter Propeller Tabletop 

Experimental Setup
2006التكنولوجٌةماجستٌر

2006التكنولوجٌةماجستٌرDevelopment Of A Hydraulic Automation Packageججو سعٌد لٌنا

حمودي خلؾ احمد
Motion Planning And Trajectory Control Of An 

Underactuated 3D Of Planar Robot

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

العزٌز عبد سمٌر رؼد
Robust Stability Analysis And Synthesis Based On 

Kharitonov’S Theory

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

دلو هرمز فهمً فداء
Adaptive Video Conference System On A Low Bit Rate 

Network
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرمركبة تحوٌالت باستخدام االطٌاؾ المتعدد الصور دمجفاضل فرٌدون احمد

محمود هبثم طالب ابو
Parallel Fuzzy Logic Controller Implementation Using 

MPICH2
2008بؽدادماجستٌر

٤٠٩



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2008بؽدادماجستٌرالمشفر عوامل تبدل باستخدام والتشفٌر الخلطالشماع علً جعفر محمد

صالح احمد اٌمن
 الموجة عرض بتضمٌن العامل للعاكس الخطً االنزالقً المسٌطر

الحثً للمحرك المؽذي
2008بؽدادماجستٌر

 عباس ٌوسؾ ٌعرب

الطائً
2008بؽدادماجستٌروالقدرة الطاقة استهالك لتقلٌل البرمجٌة التطبٌقات فولطٌات جدولة

٤١٠







السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2003الموصلماجستٌرالحاسبة باستخدام طٌؾ محلل تصمٌمالقٌشاوي عمار سمر

2003بؽدادماجستٌرمتجانسة الؽٌر البٌانات قواعد الى للوصول وسطً شبكً نظام تطوٌرناصر الفتاح عبد اثٌر

 الجبار عبد ضٌاء رنا

العانً

Design And Implementation Of An Intelligent Supervisory 

Control Subsystem For Real - Time Distributed System
2004التكنولوجٌةماجستٌر

 شرٌؾ ٌوسؾ حسام

المعمار
2004التكنولوجٌةماجستٌرالصناعٌة االقمار من العصبٌة الشبكات على باالعتماد الصور معالجة

 الدٌن شمس فاطمة

العبٌدي

 مرشحات باستخدام الملونة الصور من الجمعٌة الضوضاء ازالة

الؽامض المنطق
2004المستنصرٌةماجستٌر

الدباغ قاسم طاهر ٌحٌى
 الدوائر وصؾ لؽة باستخدام الموٌجً بالتحوٌل الضوضاء ازالة

الفائقة السرعة ذات المتكاملة
2004الموصلماجستٌر

جلبً الخالق عبد دالور
Design Issues For A Distributed Real - Time Database 

System
2004بؽدادماجستٌر

العبد المعطً عبد اٌمن
Development Of Basic Tiers Software System For 

Electronic Government
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌروشفافة امٌنة محلٌة شبكة وتنفٌذ تصمٌمبرجس رسمً فراس

ابراهٌم عادل ابراهٌم
Distributed Real Time Databases For Electric Energy 

Management
2005التكنولوجٌةماجستٌر

علً احمد رواء
Using Neural And Fuzzy Software For The Classification Of 

ECG Signals
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرالخلوٌة البداالت لمراكز برمجٌة منظومات وتنفٌذ تصمٌمالعانً مجٌد سنان سلن

2005التكنولوجٌةماجستٌرالمتقطع الموجً التحوٌل بواسطة الصورة ضؽطسلٌم ماجد زٌنة

 محمد جالدت سولٌن

صالح
2005المستنصرٌةماجستٌرااللكترونٌة للحكومة امنً نظام محاكاة

2005الموصلماجستٌرجدا العالً البٌانات معدل ذي الرقمً المشترك خط ومحاكاة نمذجةالطعان علً سعد احمد

علً محمد حسٌن زٌنب
Development Of A Heterogeneous Database Simulation 

For CAP E - Commerce System
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرSpeech Scrambling Using Multiwavelet Transformعبود خالد قسواء

2005بؽدادماجستٌرالموٌجة-  شبكة باستخدام الالخطٌة للمنظومات متاقلم متحكم تصمٌمحمود جاسم علً

2005بؽدادماجستٌر2000 وندوز تشؽٌل نظام تحت ٌعمل حماٌة جدار وتنفٌذ تصمٌمالهادي عبد محمد عالء

صدٌق اكرام هشام
 الصناعة لتطبٌقات الحاسوب على المعتمدة الذكٌة القٌاس منظومة

النفطٌة
2006النهرٌندكتوراه

الفدٌوٌة للتطبٌقات المتعددة النواقل اشارات ارسالالدفاعً حسٌن علً انس
 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

هللا نصر علً حسن زٌد
 GPS تقنٌة باستخدام بعد عن عربات مراقبة لمنظومة احداثٌات تسقٌط

الخرٌطة على
2006النهرٌنماجستٌر

حسٌن محمد سالم
 الدماغ ربط على باالعتماد االصطناعً الذكاء مسٌطر وتنفٌذ تصمٌم

بالحاسوب
2006النهرٌنماجستٌر

2007التكنولوجٌةماجستٌرالفعالة للشبكة الداعم الفعال االمن وتنفٌذ تصمٌمشابا فرٌد نور

2007التكنولوجٌةماجستٌرالخطٌة المعادالت تدعم االخطاء لتجاوز برامجٌات تطوٌرالحسٌن عبد علً رند

ؼزول صباح سوزان
 صوري صوتً ملؾ صٌؽة على مبنً المعلومات اخفاء نظام تطوٌر

متداخل
2007التكنولوجٌةماجستٌر

٤١٣



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2007التكنولوجٌةماجستٌرالمنتشر الناري الجدار نظام تطوٌرالرزاق عبد علً اسراء

جاسم عباس سلٌم احمد
 نظام شبكات باستخدام (TCP) النقل سٌطرة لبروتكول المرور محاكاة

(ATM) المتزامن ؼٌر النقل
2007التكنولوجٌةماجستٌر

البٌانات مستودع منظومة فً الواجهات وصٌانة تنفٌذ تحسٌنجاسم داود عمار
 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

2007النهرٌنماجستٌرالرقمٌة لالتصاالت االفتراضً المختبرسعٌد طالب زٌنب

علوان مهدي مروان
 المرابة االستعالم لؽة على باالعتماد الرادٌوٌة الترددات تعرٌؾ بطاقة

المكتبات انظمة فً
2007النهرٌنماجستٌر

محمد سلمان حسٌن عمر
 المبوبة المصفوفات باستخدام الصور لضؽط برنامج وتنفٌذ تصمٌم

للبرمجة القابلة
2007النهرٌنماجستٌر

 حمٌد الدٌن محً افٌن

زنكنة
2007النهرٌنماجستٌراالصابع بصمات لتمٌٌز نظام تطوٌر

2007النهرٌنماجستٌرالمتنقل للروبوط مالحة خوارزمٌة وتطبٌق تطوٌرالبناء ؼنً اسعد مرتضى

 عبد ٌونس موفق محمد

القادر
2007النهرٌنماجستٌرVHDL ال لؽة باستخدام IPv4 االنترنت بروتوكول بٌانات تقطٌع

مجٌد فتاح وعد
 منظومة اساس على مبنٌة المضببة العصبٌة للشبكة متكٌفة منظومة

ذاتً قصور لعزم المالحة
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرالعصبٌة الشبكة اساسه التواقٌع تمٌٌز نظامهاجانً علً سكفان

2007بؽدادماجستٌرIntegration Of Mobile Phones Into LAN Environmentالقٌصر شٌت ضٌاء محمد

التكنولوجٌةماجستٌرDesign A Flow Control Algorithm For ATM Networkالتمٌمً عدنان رٌم

٤١٤







السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

داود مهدي حٌدر
Design Of A Virtual Reality System Of Electron Beam 

Bunch Distribution In Free Electron Laser

 دكتوراه

فلسفة
2005النهرٌن

حمٌد فاضل سامر
Analysis Of Optical Directsequence Spread Spectrum 

Systems Based On Fbgs
2006النهرٌنماجستٌر

2006النهرٌنماجستٌرDesign Considerations Of A Laser Document Scannerجودت حسٌن علً فنار

البدٌري عبد حسٌن ثناء
Energy Distribution Of Apodized Laser Beam In Annular 

System
2007التكنولوجٌةماجستٌر

محمد فوزي محمد
Investing The Optical Parametric Oscillatore System 

Parameters Using Thermal Effect Method

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

الدباغ محمد خالد رشا
Analytical Comparison Between Laser Beam And Electron 

Beam Welding
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرDesign Of Laser Eye Tracking Systemٌوسؾ باسم سامر

2007النهرٌنماجستٌرElectron Beam Conditioning For FELمحمد انور هبة

نامق فؤاد مٌدٌا
Measurement Of Thickness Of Thin Film By Means Of 

Laser Interference At Many Incident Angles
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرParametric Study Of Q - Switched Solid - State Laserخلٌل اسماعٌل طٌبه

عوٌد الحسٌن عبد الهدى
Performance Evaluation Of Optical OFDM Communication 

System
2007النهرٌنماجستٌر

بنٌز لساب دعس
Study Of Transmission For Different Material Used In 

Fabry Perot Resonator
2007النهرٌنماجستٌر

٤١٧









السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

طاهر نٌازي اسماء
 فً الخلود ظاهرة لخصوصٌة تحلٌلٌة دراسة مع العمارة فً الخلود

االسالمٌة العمارة فن

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

هٌكل تركً حامد
 من الموقؾ تؽٌر ضوء فً المعاصر الؽربً المعماري الخطاب تحلٌل

االسرة

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

2002بؽدادماجستٌرالجزائر لمدٌنة ابستٌمولوجٌة دراسة:  المعاصرة العمارة ابستٌمولوجٌامرٌر العربً بلقاسم

مخٌبر فاضل اشواق
 مراكز المفتوحة الحضرٌة الفضاءات وتشؽٌل تشكٌل فً التجارة اثر

دراسٌة حالة بؽداد مدٌنة مركز:  المدن
2002بؽدادماجستٌر

 ؼالب محمد الحق عبد

الدمٌنً
2002بؽدادماجستٌرالٌمن فً السكنٌة العمارة تشكٌل فً والتضارٌسٌة المناخٌة العوامل اثر

2002بؽدادماجستٌرالمستدامة العمارة وظاهرة االٌكولوجٌاالنداوي ابراهٌم تمارا

كرٌم جعفر حامد

 القطاعات فً واالجتماعٌة العمرانٌة البٌئة بٌن المتبادلة التاثٌرات

 مركز فً الحضري التصمٌم لمقترحات تقوٌمٌة دراسة:  المركزٌة

بؽداد مدٌنة فً القدٌم الكرخ

2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالحضري للمشهد البصرٌة الوحدة على الفٌزٌاوٌة المكوناتالجمٌلً خضٌر سعد

2002بؽدادماجستٌرالسكنً الداخلً الفضاء تصمٌم فً الجمالٌة الحاجة تلبٌةباسل ؼٌد

 حسٌن حمٌد شٌماء

االحبابً
2002بؽدادماجستٌرالمعاصر العراقً المسكن واجهة تشكٌل فً الحضارٌة البنٌة دور

2002بؽدادماجستٌر(النظٌفة االبنٌة فً المستعملة التقنٌات) النظٌفة االبنٌة عمارةهللا عبد علً فاطمة

2002بؽدادماجستٌرالمستشفٌات فً الداخلً التصمٌم مقوماتالشهربلً قٌس زٌنب

 حسٌن الدٌن صفاء

السامرائً
2003بؽداددكتوراهاالنشاء بادارة وعالقتها العراق فً المعمارٌة المهنٌة الممارسة

 قاسم سعٌد محمد دعد

المدرس
2003بؽدادماجستٌرالمعمارٌة الفكرة انفراد على التكنلوجٌا اثر/  والعمارة التكنلوجٌا

 رؤوؾ حسٌن زٌنب

العبٌدي
2003بؽدادماجستٌراالسالمٌة العمارة فً الوسطٌة

البٌاتً العزٌز عبد بان
 اقسام تصامٌم على الطبٌة والمعدات االجهزة فً التقنً التطور تاثٌر

العراق فً العامة المستشفٌات
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرالمعمارٌة والهوٌة بؽداد مدٌنةالبدري الرحمن عبد محمد

 محمود شكر وحدة

الحنكاوي

 للخصائص تحلٌلٌة دراسة:  الحضرٌة البنٌة فً الفكرٌة التوجهات اثر

الحضرٌة للبنٌة التركٌبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2004التكنولوجٌة

العبودي سلمان حاتم بٌداء
 تحلٌلٌة دراسة:  المعمارٌة الطرز فً المعماري تولٌدالشكل دٌنامٌة

المعمارٌة للطرز مقارنة
2004التكنولوجٌةماجستٌر

السكنٌة العمارة فً الحراري العزل اصولالنعٌمً طعمه فوزي سعد
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

العبٌدي محمد ؼازي فرح
 التكامل لتوجهات تحلٌلٌة دراسة:  الداخلٌة العمارة فً التكاملٌة

المعاصر التكنولوجً
2004بؽدادماجستٌر

 حسٌب صباح قوباد

الجباري
2004بؽدادماجستٌرالصناعٌة االبنٌة فً الداخلٌة الضوضاء على السٌطرة

الشمري ندى
Membrane Action In R.C. Rectangular Slabs Having One 

Free Edge And Different Restraints On The Other Edges
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرلالتصال قناة الحضرٌة الواجهةالقٌسً محمود باسل سحر

٤٢١



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

علً عباس محمد
The Role Of Public Participation In Forming Urban Fabric 

Of The City With Special Reference To Resedential Areas
2005النهرٌنماجستٌر

الحضرٌة االنظمة عمارة فً الالاقلٌدٌة الهندسةالكسبً علً عبد حسن
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 صالح علً عدي

الجبوري
الداخل لعمارة المشهد وتولٌؾ االطار حدود

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

 عٌسى سعٌد سمام

السودانً
2005بؽدادماجستٌرالمعماري التصمٌم فً االمنً النظام اثر

2005بؽدادماجستٌرالعمارة على االقتصادي الواقع تطور اثروحٌد قحطان فؤاد

2005بؽدادماجستٌرالمعاصرة االسالمٌة العربٌة العمارة فً الحدٌثة التقنٌاترشٌد العالً عبد احمد

2005بؽدادماجستٌروالمعقمة النظٌفة الصناعٌة لالبنٌة التصمٌمٌة المتطلباتالجبوري محمد سٌناء

عوٌد ساجد حسام

 دراسة:  المعاصرة العراقٌة العمارة فً للشكل الفكرٌة المصادر

 من الممتدة للحقبة العراقٌة العمل رواد من نخبة العمال تحلٌلٌة

(1960 - 1980)

2005بؽدادماجستٌر

سلٌمان داوود ظافر رلى
:  الصناعٌة المنشات وتصمٌم تخطٌط فً الطبٌعٌة البٌئة مؤثرات

الزعفرانٌة فً الصناعٌة المنطقة فً مٌدانٌة دراسة
2005بؽدادماجستٌر

 ضمد فارس كاظم

العٌساوي

 االسكانٌة المنظومة بنٌة موازنة الشامل المنظور وفق االسكان

العراق فً الحضرٌة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 مكً عدنان احمد

البدراوي

 دراسة:  المستدامة الحضرٌة الهٌئة انتاج فً المعلوماتٌة التقانة اثر

 الحضرٌة تاهٌئة فً الحضري القرار اتخاذ منظومة لدور تحلٌلٌة

المستدامة

2006بؽدادماجستٌر

صالح ناجً عامر
 فً العمرانً التخطٌط فً (GIS) الجؽرافٌة المعلومات نظام تاثٌر

العراق
2007بؽدادماجستٌر

 هللا عبد هشام ودٌان

الخالدي
2008بؽدادماجستٌراالطفال مستشفٌات فً الداخلً للفضاء البصري الحسً االدراك

لطٌؾ الحلٌم عبد اسٌل
 العربً الخلٌج لمنطقة العالٌة لالبنٌة والتكنولوجٌة المنشئٌة االنظمة

المحلٌة العمارة فً واثرها
2008بؽدادماجستٌر

عسل عبد علً
 شكل تؽٌر فً الموضة اثر العمارة فً المعاصرة الفكرٌة الطروحات

المسكن
2008بؽدادماجستٌر

محمود شفاء محمد
 مدٌنة داخل االنهر لحافات العمرانٌة والتصمٌمٌة التخطٌطٌة المعاٌٌر

بؽداد
2008بؽدادماجستٌر

 الرزاق عبد حٌدر حسن

كمونة
2008بؽدادماجستٌرالمعاصر العمرانً النسٌج قرارات فً التقلٌدي البٌئً النظام تحوالت

2008بؽدادماجستٌرالرٌاضٌة المالعب البنٌة المعماري التصمٌم تكاملٌةالبكري شكر حسن اٌناس

2008بؽدادماجستٌرالعمرانٌة للبٌئة الزمكانٌة القٌم تداعً دوراالمٌن حسن محمد رسل

الكروي حسن عبد سوزان
 متعددة للقاعات الصوتً االداء كفاءة فً التقنٌة المنظومات دور

الفعالٌات
؟؟

٤٢٢







السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الطائً كرٌم مٌثم
Nonlinear Finfite Element Analysis Of Reinforced Concrete 

Cylindrical Shells And Folded Plates With Edge Beams
2000بابلماجستٌر

 محمد شامل محمد

الحسٌنً

Effect Of Cement Kiln Dust On Some Mechanical 

Properties Of Concrete
2002بابلماجستٌر

صباح االمٌر عبد محمد
Finite Element Solution For Unconfined Seepage Problem 

With Reference To Al - Qadisiya Dam
2002بابلماجستٌر

عمران كرٌم مرزة
Fire Flame Exposure Effect On Some Mechanical 

Properties Of Concrete
2002بابلماجستٌر

 نهاب حسون علً

الخفاجً

Impact And Abrasion Resistance Of Flax And Steel Fiber 

Reinforced Concrete
2002بابلماجستٌر

2002بابلماجستٌرImproving The Performance Of Locally Produced Alumعٌدان جابر انتظار

 حسان حمٌد واقد

الموسوي

Optimum Design Of Control Devices For Safe Seepage 

Under Hydraulic Structures
2002بابلماجستٌر

عبودي طالب جواد
Post - Buckling Analysis Of Steel Plane Frames On Elastic 

Foundation With Flexible Connections
2002بابلماجستٌر

عبٌد حبٌب عماد
Stability Of Zoned Earth Dam Coupled With Unsteady 

Drawdown
2002بابلماجستٌر

2002بابلماجستٌروالمنشات االؼراض متعددة سدة لتشؽٌل خبٌر نظام اعدادالسعدي محمد حاتم قٌس

Analysis Of Curved Thick Shells By Spline Finite Elementالراوي رشٌد محمد محمد
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

Behavior Of Curved Box Girder Bridgesاحمد حٌدر
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

Cathodic Protection Of Reinforcing Steel In Concreteالصوفً هللا عبد جهان
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

خضر. ا صاحب
Characteristics Of High Performance Concrete Reinforced 

With Steel Fibers

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

طه ٌاسٌن محمد
Development And Application Of Disaggregate Modal - 

Split Model For Trips In Al - Kadhimiya Center

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 عبد احمد الوهاب عبد

الوهاب

Development Of A Value Engineering Management 

System For Construction Projects In Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

العزٌز عبد علً رعد
Dynamic Analysis Of Reinforced Concrete Members By 

Bounding Surface Plasticity Model

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

Fatigue Performance Prediction For Flexible Pavementsحمٌد ٌوسؾ حسن
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الجبٌر سعد حٌدر
Finite Element Analysis Of Stress - Deformation And Mass 

Transport Of Gypseous Soils

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

ناصر بشٌر عصام
Non - Linear Temperature And Time - Dependent Finite 

Element Analysis Of Reinforced Concrete Plates And Shells

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

احمد ؼانً نمٌر
The Development Of Models For The Prediction Of 

Thermal Cracking In Flexible Pavements

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

 رشٌد خالد صهٌب

الجمٌلً

 مسبقة الخرسانٌة القطع النتاج المثلى المواقع الختٌار نظام بناء مقترح

العراق فً االسكان مشارٌع الؼراض الصب

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

٤٢٥



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

طالب رشٌد عمر
An Investigation Of Time Integration Procedures Of 

Coupled Dynamic Analyses Of Clayey Soils
2002بؽدادماجستٌر

البؽدادي احمد عامر حٌدر
Analysis Of Multiple - Support Excitation Of Long - Span 

Structures
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرAnalysis Of Treated And Untreated Embankmentsالحدٌدي مطشر ثامر مٌسم

 برهان مٌراوي تماضر

الجابري

Concrete’S Strength Development As Related To MgO 

And SO3 Contents In Cement
2002بؽدادماجستٌر

محمد سادر احالم
Dynamic Analysis Of Axisymmetric Shells Under Arbitrary 

Loading
2002بؽدادماجستٌر

العنزي داود عودة عباس

Dynamic Analysis Of Submarine Pipelines And Fixed 

Offshore Framed Structures Under The Action Of Wave 

Forces

2002بؽدادماجستٌر

اوسً نافع ان
Earthquake Response Analysis Of Large Diameter Steel 

Ribbed Domes
2002بؽدادماجستٌر

ابراهٌم فاضل عباس
Effect Of Ordinary Portland Cement On Some 

Characteristics Of Saline Soil
2002بؽدادماجستٌر

رشٌد عباس عادل
Effect Of Vertical Base Excitations On The Behavior Of 

Framed Buildings
2002بؽدادماجستٌر

احمد الواحد عبد شٌالن
Influence Of Coarse Aggregate Properties On 

Performance Of Paving Materials
2002بؽدادماجستٌر

موسى جمٌل زٌد
Modeling Of Construction Operations Using Simulation 

Approach
2002بؽدادماجستٌر

الطائً جواد عباس
Properties And Behaviour Of Dune Sands As A 

Construction Material
2002بؽدادماجستٌر

الوهٌب محمد عدنان علً
Reduction Of Earthquake Hazard In Steel Frames By 

Bracing Systems
2002بؽدادماجستٌر

الجمٌلً هللا عبد مصطفى
Selection Of Earth - Moving Plant By Expert System 

Implementation For Middle And Southern Parts Of Iraq
2002بؽدادماجستٌر

العانً توفٌق صبار وفاء
Solidification Of Hazardous Waste With Bituminous 

Materials
2002بؽدادماجستٌر

النصار علً احمد وسٌم
The Effect Of Some Admixtures On The Shrinkage Of 

Concrete
2002بؽدادماجستٌر

كاظم جواد بهاء
Use Of The Modified Marshall Method For Design Of Hot 

Paving Mixtures With Large Size Aggregates
2002بؽدادماجستٌر

هللا عبد الهادي عبد اٌمان

 فً البتروكٌماوٌة الصناعات مجمع القامة االفضل الموقع اختٌار

 باعتماد الٌمنٌة الجمهورٌة-  عدن بمحافظة الحرة الصناعٌة المنطقة

مقرر كعامل النقل كلؾ

2002بؽدادماجستٌر

 ادهم ابراهٌم هانً ٌعرب

النعٌمً
2002بؽدادماجستٌرالسلٌلوزٌة بااللٌاؾ المسلحة الجصٌة االلواح

 احمد الجبار عبد فائز

المعتصم

 تسلٌح لحدٌد التاكل مقاومة على مختلفة معدنٌة طالءات استخدام تاثٌر

الخرسانة
2002بؽدادماجستٌر

٤٢٦



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 احمد علٌوي حبٌب ثائر

المشهدانً

 االنشائٌة للمقاوالت العامة العظٌم الٌوم شركة تاهٌل امكانٌة دراسة

9000/2000 االٌزو لمتطلبات وفقا
2002بؽدادماجستٌر

2002تكرٌتماجستٌرDirect Shear Strength Of Fiber Reinforced Concreteعزٌز محمد عصام

2003بابلماجستٌرAcid Resistant Concretewith A View To Sulphur Mortarالبٌاتً جاسم احمد خلد

الخالدي هاشم صفاء خالد
Dependability Study Of Al - Kerkh Wastewater Treatment 

Plant
2003بابلماجستٌر

مزهرالفتالوي جبار ثائر
Evaluation Of The Reliability , Vulnerability, And Resilience 

For Haditha Reservoir
2003بابلماجستٌر

الموسوي مهدي اٌمان
Multisite Stochastic Model Of Water Quality Properties At 

Selected Regions
2003بابلماجستٌر

الكرٌم عبد مسلم احسان
Non - Linear Analysis Of Reinforced Concrete Thick Plates 

Foundaion On Soil
2003بابلماجستٌر

حمزة عامر سجاد
Nonlinear Analysis And Ultimate Strength Investigation Of 

Horizontally Curved Cellular Deck Structures
2003بابلماجستٌر

 كصب عاٌد مصعب

الجنابً

Optimal Design Of Reinforced Concrete Space Structures 

Based On Nonlinear Analysis
2003بابلماجستٌر

عماش كاظم حٌدر
Post - Buckling And Post - Yielding Analysis Of Imperfect 

Thin Plate By Finite Difference Method
2003بابلماجستٌر

القزوٌنً صالح رشا
Reuse And Recycle Of Industrial Wastewater In Hilla 

Textile Factories
2003بابلماجستٌر

 كاظم منصور محمد

الخفاجً

Shrinkage Cracking Of Reinforced Concrete Slabs Exposed 

To Fire
2003بابلماجستٌر

محمد طه خلؾ
Modified Predictive Models For Vehicle Delay At Selected 

Signalized Intersections In Baghdad City

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

هللا عبد عطٌة علً زٌد
Non - Linear Analysis Of High Strength Reinforced 

Concrete Columns

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

عباس محمود رافع
Nonlinear Dynamic Soil - Structure Interaction Of 

Concrete Structures On Two - Phase Soils

 دكتوراه

فلسفة
2003بؽداد

العاقولً اسعد قصً
Analysis Of Continuous Composite Concrete - Steel 

Girders With Partial Interaction
2003بؽدادماجستٌر

االعظمً جاسم علً رنا
Applications Of The Boundary Element Method To Soil 

Media Containing Cavities
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرCollapse Potential Determination Of Gypseous Soilsالفتاح عبد زهٌر مصطفى

2003بؽدادماجستٌرDynamic Stability Of Retaining Wallsسعد احمد

هادي خضر مزبان حٌدر
Improving Traffic Network Performance In The Center Of 

Kadimiya City
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرOptimum Design Of Reinforced Concrete Columnsمجٌد خالد ولٌد

 محمود حاتم اوس

المشهدانً

Proposing A System For Total Quality Management In Al - 

Taji Precast Construction Factory
2003بؽدادماجستٌر

 عبد الكرٌم عبد عبٌر

الرزاق
Treatement Of Expansive Clayey Soil With Fly - ASH2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرمحلٌة خامات من المقاومة السلٌكاتٌة المونات انتاجالشمري الكرٌم عبد لمٌاء

٤٢٧



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2003بؽدادماجستٌرمحلٌة مواد باستخدام التحشٌة مونة خواص تحسٌنمهدي محمود اٌالؾ

 جابر زؼٌر احمد

الجبوري

 صٌانة لعملٌات حاسوبً برنامج وبناء العملٌات بحوث استخدام

دراسٌة كحالة القادسٌة طابوق معمل:  االنشائٌة والمعدات المكائن
2004المستنصرٌةماجستٌر

2004بابلماجستٌرAn Analysis Of Residential Water Demand In Hilla Cityاالمٌر عبد سعدي اسراء

الحسٌنً رزاق ذوالفقار
Analysis And Evaluation Of Water Supply Facilities For Al - 

Hilla City
2004بابلماجستٌر

الرضا عبد شاكر رواء
Effect Of Finely Divided Materials On Some Properties Of 

Cement Mortar
2004بابلماجستٌر

2004بابلماجستٌرOptimum Operation Of Makhool DAMمطلب حمد رٌاض

عباس فاضل حٌدر
Deformation Dependent Earth Pressure On Buried 

Flexible Tubes By Finite Element

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

ثامر ابراهٌم مهدي
Simulation Modeling Of Traffic Behavior At Highway 

Speed Change Lanes

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

Some Engineering Aspects Of Gypseous Soilsمهدي عبٌد باسل
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

سهٌل بشرى
Static And Dynamic Non - Linear Soil Behaviour By The 

Bounding Surface Plasticity Model For Iraqi Soil

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 صادق االله عبد سجى

السعدي

A Computer Aided Program To Simplify The Use Of Aashto 

Method For Structural Design Of Flexible Pavements
2004بؽدادماجستٌر

الزٌادي وثٌج فضٌل زٌد
Analysis Of Open Type Jetty Docks Subjected To Different 

Loading Conditions
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرAnalysis Of Three Flight Free Standing Staircasesالمحمد ٌاسٌن رحاب

صالح موسى مصطفى
Dynamic Stiffness Matrix Analysis Of Soil - Structure 

Interaction With Application To A Silo In Kirkuk
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرDynamic Wind Effect On The Towers And A Domeطعمة حكٌم ناصر

 سلمان اسماعٌل فراس

اللهٌبً
Optimum Design Of Steel Bridges Using Grid System2004بؽدادماجستٌر

الطائً ؼاس مؤٌد سهٌم
Performance Of Laterally Loaded Piles Embedded In 

Sandy Soils With Cavities
2004بؽدادماجستٌر

عبد حمٌد صالح
Torsional Analysis Of Composite Steel - Concrete Box 

Beams
2004بؽدادماجستٌر

متعب مرزة حمٌد
Water Pressure Equalization In Pipe Network Case Study: 

Al - Karada Areas In Baghdad
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌروبابل وواسط ودٌالى بؽداد محافظات لتربة الجٌوتكنٌكٌة الخرائطتركً الزهرة عبد محمد

السعدي عبٌد سعٌد كامل
 من لتربة الجٌوتكنٌكٌة الخصائص على الكبرٌتٌك حامض تاثٌر

الكالساٌت على حاوٌة الطٌنً الؽرٌن
2004بؽدادماجستٌر

الجبوري خلؾ ذٌاب وسام
Bearing Capacity Calculation Of Footings On Layered Soil 

Using The Finite Element Method
2004تكرٌتماجستٌر

2005المستنصرٌةماجستٌرBond Behavior For Normal And High Strength Concreteرشٌد فاضل عباس

الصالحً كامل محمد ؼانم
Effect Of Elevated Temperature On Bond Strength In 

Reinforced Lightweight Aggregate Concrete
2005المستنصرٌةماجستٌر

٤٢٨
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العاملً احمد صباح علً

Large Displacement Elastic And Elastic - Plastic Analysis 

And Post - Buckling Of Stee Frames With Varying Non - 

Prismatic Members And Gusseted Plates

2005المستنصرٌةماجستٌر

الجابري الباري عبد لٌث
The Influences Of Mineral Admixtures And Steel Fibers On 

The Fresh And Hardened Properties Of SCC
2005المستنصرٌةماجستٌر

 نصٌؾ لطٌؾ حمٌد

الدلٌمً
2005المستنصرٌةماجستٌرالعراق فً االنشائٌة المقاوالت عقود منازعات فً التحكٌم

 حسن الخالق عبد صدى

الٌاسري

 لقطاع التابعة المعامل فً االداء كفاءة وقٌاس االمثل االنتاج تحدٌد

دراسٌة حالة-  الجدٌد الكوفة سمنت معمل:  التشٌٌد
2005المستنصرٌةماجستٌر

 محمود امال مصطفى

الكمال

Bending Moment Influence Surfaces For Rectangular 

Winkler Slab With Simply Supported Edges
2005النهرٌنماجستٌر

الحمٌد عبد عادل علً
Finite Element Elastic Analysis Of Shells On Winkler 

Foundations
2005النهرٌنماجستٌر

ٌوسؾ طه بالل
Finite Elements Analysis Of Composite Multi - Cell Box 

Girder Bridge Decks
2005النهرٌنماجستٌر

مكطوؾ سلمان جعفر
 باستخدام الفوالذٌة بااللٌاؾ المسلحة االداء عالٌة الخرسانة خواص

المحلً الفلدسبار دقٌق
2005النهرٌنماجستٌر

علوش حسن جواد جنان
Effect Of Sulphates In Fine Aggregate On Drying Shrinkage 

Cracking In End Restrained Concrete Members
2005بابلماجستٌر

كرٌم محمد منى
Investigation Of The Behavior And Properties Of 

Reinforced Concrete Slabs Exposed To Fire Flame
2005بابلماجستٌر

جابر حاتم منى
Nonlinear Analysis Of Cellular Plate Structures With 

Linearly Varying Depth
2005بابلماجستٌر

كمال طعمة امٌر
Nonlinear Analysis Of Prestressed Concrete Beams 

Subjected To Combined Shear And Torsion
2005بابلماجستٌر

خضٌر االمٌر عبد مسلم
Nonlinear Analysis Of Reinforced Concrete Horizontally 

Curved Beams On Elastic Foundations
2005بابلماجستٌر

ابراهٌم عباس اٌوب
Nonlinear Analysis Of Steel Fiber Reinforced Concrete 

Members Under Cyclic Loading
2005بابلماجستٌر

مشٌر المهدي عبد خمائل
Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete 

Deep Beams With Openings
2005بابلماجستٌر

الحسٌن عبد مفٌد حٌدر
Optimal Design Of Plate And Shell Structures Based On 

Nonlinear Finite Element Analysis
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرOptimum Safe Hydraulic Desgin Of Culvertsالقٌسً محسن زكً اثٌر

علوان حسٌن عالء

Control Of Volume Change Cracking In Plain And 

Reinforced Massive Concrete With Different Base 

Restraints

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

رزاق علً انس نور
A Study Of Pedestrian Behaviour At Random Crossings In 

Baghdad City
2005بؽدادماجستٌر

االلوسً نوري بدٌع بالل
Analysis Of Fixed Offshore Structures Under Dynamic 

Loads
2005بؽدادماجستٌر

٤٢٩
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 الحمٌد عبد طاهر حلى

البدري

Analysis Of Machine Foundation With Reference To The 

Cone Model
2005بؽدادماجستٌر

رؤوؾ محمد احمد
Application Of Decision Support System In Construction 

Projects Use In Cost Management
2005بؽدادماجستٌر

مطلوب لبٌب ٌزن
Forecasted Scheduling And Cash Flow For Repetitive 

Construction Projects
2005بؽدادماجستٌر

علً الحسن عبد حٌدر
Minimizing Leakage Rates In Water Distribution Networks 

Through Optimal Valves Settings
2005بؽدادماجستٌر

محمد هاشم صباح
Optimum Design Of Composite Prestressed Concrete 

Girder Railway Bridges
2005بؽدادماجستٌر

الدلٌمً جهاد عمار
The Effect Of Grading Of Fine Aggregate On Properties Of 

Concrete
2005بؽدادماجستٌر

العقابً هوٌس هاشم خلود
The Frictional Properties As A Design Control Of 

Pavement Surface Mixture
2005بؽدادماجستٌر

مجٌد محمد حٌدر
The Use Of Gravel With A Grading Outside The Current 

Iraqi Standard Specification Limits In Concrete
2005بؽدادماجستٌر

عطٌوي رٌسان ٌحٌى
Effect Of Maximum Aggregate Size And Sand Grading On 

The Properties Of High Strength Concrete
2006المستنصرٌةماجستٌر

الداوود زهٌر وسام
Nonlinear Analysis Of Curved Reinforced Concrete 

Rectangular Box Girder

 دكتوراه

فلسفة
2006النهرٌن

العبادي كاظم حسٌن لؤي
Effect Of Tie Beams On Settlements And Moments Of 

Footings
2006النهرٌنماجستٌر

كبه الؽنً عبد زهٌر هدى
Drying Shrinkage Cracking Of End Restrained Self - 

Compacting Concrete Members
2006بابلماجستٌر

علً محمد عصام
Effect Of Type Of Filler And Water To Powder Ratio On 

Some Mechnical Properties Of Self Compacting Concrete
2006بابلماجستٌر

 شعالن الزهرة عبد نؽم

الماضً

Evaluation Of Commercially Available Superplasticizers On 

Properties Of Fresh And Hardened Concrete
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرHydraulic Control Of Shatt Al - Hilla Within Hilla Cityعثمان ٌحٌى نرمان

الدهش ٌوسؾ فالح رنا
Nonlinear Dynamic Analysis Of Reinforced Concrete Arch 

Structures By Finite Element Method
2006بابلماجستٌر

محسن خضٌر اسراء

Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete 

Beam - Column Connection With Interface Elements 

Under Cyclic Loading

2006بابلماجستٌر

 ذٌاب محمد حسنٌن

الشمري

Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete 

Beams Flexurally Strengthened With Carbon Fiber 

Reinforced Polymer Plates

2006بابلماجستٌر

الكعبً محمد نور احمد
Nonlinear Static And Free Vibration Analysis Of Driven 

Piles
2006بابلماجستٌر

عجام عبٌد حسٌن علً
Optimal Design Of Steel Rectangular Tanks On Elastic 

Foundation Based On Nonlinear Analysis
2006بابلماجستٌر

٤٣٠



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الصالح عبد زهراء
Optimum Design Of Control Devices For Safe Seepage 

Through Earth Dam
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرReliability Of Iraqi Reservoirsحسٌن الباري عبد وائل

الحلو ٌاسٌن طه مٌعاد
Validation Of Bayesian Model For Estimating Turning 

Movements Of At - Grade Signalized Intersections
2006بابلماجستٌر

القرٌشً محمد سعٌد حاكم

Analysis Up To Failure Of Composite Prestressed Concrete 

Girders And Cast - In - Place Deck With Diaphragms Using 

Finite Elements

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

مجبل الحسٌن عبد علً

Behavior Of Reinforced Concrete Members Subjected To 

Corrosion Of Reinforcement Enhanced By Internal 

Chlorides And Sulphate Attack

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

محمد خلؾ حٌدر
Development Of Refined Beam Elements For The Analysis 

Of Light - Gauge Box Frames

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

Dynamic Analysis Of Reinforced Concrete Slabsقاسم خضر مصطفى
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

عباس لفته علً
Dynamic Response Of Vertical Dams Including Fluid 

Interaction

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

باقر حسٌن محمد رائد
Mechanical Behavior Of Hybrid Strength Reinforced 

Concrete Beams

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

عالوي المجٌد عبد عباس
Nonlinear Analysis Of Reinforced Concrete Beams 

Strengthened By Cfrp In Torsion

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

 عباس هللا عبد مصطفى

العانً

Nonlinear Behavior Of Composite Corrugated Steel Plate - 

Concrete Slab Supported On Reinforced Concrete Beams

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العنبكً سعٌد اسامة
Three - Dimensional Analysis Of Single Pile In Clay By The 

Finite Element Method
2006بؽدادماجستٌر

علً مهدي اسماء

Effect Of Shape And Size Of Specimen On Some 

Mechanica Properties Of (20 - 80) MPa Self - Compacting 

Concrete

2007المستنصرٌةماجستٌر

جحٌل جبار معتز
Improvement Ability Of Gypseous Soil Characteristcs 

Using Cut Back Asphalt And LIM
2007المستنصرٌةماجستٌر

 موسى حسن حوراء

الموسوي

Improvement Of The Properties Of Gypseous Soils By 

Dynamic Compaction
2007المستنصرٌةماجستٌر

قاسم ابراهٌم زٌنب
Studies In Geotechnical Characteristics Of Different Types 

Of Soils During Leaching Process
2007المستنصرٌةماجستٌر

توفٌق مبدر اسٌل
Behavior Of Concrete Beams Strengthened With 

Nonprestressed And Prestressed Cfrp Fabrics

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

ناصر الرزاق عبد اٌسر
Analysis Of Composite Beams Consisting Of Preflex Steel 

Sections Encased In Concrete
2007النهرٌنماجستٌر

عباس قٌس حٌدر
Analysis Of Deep Beams On Two Parameters Elastic 

Foundations
2007النهرٌنماجستٌر

فرج موفق ٌزن
Effect Of Cover Thickness And Bar Spacing Of The 

Development Of Enviromental Cracks In Rc Elements
2007النهرٌنماجستٌر

٤٣١



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الكرٌم عبد صادق حمزة
Finite Element Analysis Of Prestressed Concrete Beams 

Encased In Rectangular Reinforced Concrete Envelopes
2007النهرٌنماجستٌر

محسن احمد بتول
Large Deflection Of Inextensible Thin And Thick 

Rectangular Plates On Elastic Foundations
2007النهرٌنماجستٌر

الطالقانً مصطفى ضٌاء
Large Deflection Of Thin And Deep Beams On Elastic 

Foundations
2007النهرٌنماجستٌر

 مهدي علً حسٌن

الزبٌري

A Two Dimentional Numerical Model For Simulation Of 

The Dispersion Of Pollutants In Shatt Al - Hilla
2007بابلماجستٌر

ناجً سمٌر احمد
Computer Program For Package Water Treatment Plants 

Design
2007بابلماجستٌر

العباس عبد حسن زٌنب
Constructing A Model For Predicting Optimum Gypsum 

Content Of Portland Cement
2007بابلماجستٌر

 الحسٌن عبد منعم نادٌة

العبدلً
Drying Shrinkage Cracking Of High Strength Concrete2007بابلماجستٌر

عبٌد طالب احمد

Effect Of Exposure To Fire Flame On Some Mechanical 

Properties Of Self - Compacting Concrete Using Different 

Types Of Fille

2007بابلماجستٌر

الخفاجً حمزة ثابت باسم
Effect Of Some Finely Divided Mineral Admixtures On 

Drying Shrinkage Of End Restrained Concrete Beams
2007بابلماجستٌر

2007بابلماجستٌرEvaluation Of Traffic Operation At Kufa - Najaf Roadwayحرز حمزة منار

حسٌن ناصر علً
Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Partially 

Restrained Slab Specimens Subjected To Fire Flame
2007بابلماجستٌر

عبود حسن رائد
Development Of An Inorganic - Based 

Orthophosphoricacidresistant Mortar

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 رشٌد شاكر لٌث

القرعاوي

Dynamic Analysis Of Reinforced Concrete Beams And 

Slabs Stiffened With Steel Plates

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

علً دهش دولت

Experimental And Theoretical Investigation Of The 

Behavior Of Reinforced Concrete Beams Strengthened By 

Fiber Reinforced Polymer

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

نعوم فرٌد اسل
Fatigue Behavior Of Flexible And Rigid Pavements Under 

Cyclic Loads

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

Gypseferrous Soil Behaviour By Finite Element Methodرشٌد محمد لؤي انوار
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

محلٌة مواد باستخدام العازل السلٌكً الحراري الطابوق صناعةصالح القادر عبد عبٌر
 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حبٌب جابر نزار
2 - D Idealization Scheme To Model 3 - D RC Buildings 

Subjected To Earthquakes
2007بؽدادماجستٌر

فاضل جاسم زٌاد

Building An Integrated Computer System For 

Management Of Projects : Some Water Projects As A Case 

Study

2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالتشٌٌد مشارٌع فً الكلفة وتخطٌط ادارةالطائً ولً رزاق مٌرفت

٤٣٢
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 خرنوب محمد ماجد

السعٌدي

Finite Element Analysis Of Composite Steel - Concrete 

Arches
2008التكنولوجٌةماجستٌر

عبودي طالب جواد
Ultimate Strength Capacity Of R.C Space Frames 

Strengthened By Frc

 دكتوراه

فلسفة
2008بابل

 عبٌس حسٌن طارق

الجبوري
Prediction Of Resilient Modulus In Asphalt Paving Mixture2008بابلماجستٌر

االسدي عبود علً احالم
Analysis Of Concrete Flexural Members Reinforced With 

Fibre Polymer
2008بؽدادماجستٌر

علً الحسٌن عبد باقر
Assessment Of Concrete Compressive Strength By 

Ultrasonic Non - Destructive Test
2008بؽدادماجستٌر

جعفر صاحب ٌوسؾ
Nonlinear Analysis Of Composite Preflex Steel Beams 

Encased In Concrete
2008بؽدادماجستٌر

الهواسً پٌرة فاضل اقبال
Short Term Deflection Of Ordinary, Partially Prestressed 

And Gfrp Bars Reinforced Concrete Beams
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌراالنشائٌة المشارٌع فً العمل دراسة فً الحدٌثة التقنٌاتقاسم لطٌؾ عدي

٤٣٣









السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

الكعبً ٌاسٌن طه
Improvement Of Gypseous Soil In Ain - Altamor Zone 

Using Local Materials
2004التكنولوجٌةماجستٌر

االلوسً كافً كمال مازن
 االنشائٌة المشارٌع تنفٌذ فً وتاثٌرها الكفوءة الهندسٌة االدارة دور

الكبٌرة
2004التكنولوجٌةماجستٌر

جاسم علً عمر
The Use Of Remot Sensing And Gis Techniques In 

Selecting The Best Highway Location For Mosul City
2005التكنولوجٌةدكتوراه

 حسن عبود رسول

الطالقانً

Evaluation And Control Of Corrosion And Odor In Al - 

Kerkh Sewerage System At Baghdad

 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

كرٌم ابتسام
Lowering Groundwater Levels In The Ancient City Of 

Babylon

 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

 راضً محمدحسن مٌالد

الصفار

Behavior Of High - Rise Buildings Under The Action Of 

Dynamic Loads
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرBridge Deck Analysis Using Orthotropic Plate Theoryحسن فلٌح رافع

العبٌدي الرحمن عبد نادٌة
Cost - Effective Ness During The Design Phase Of Multi - 

Storey Buldings In Iraq
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 عبد المجٌد عبد ماهر

الرحمن

Cost Optimization During Building Design Stage Using 

Expert System
2005التكنولوجٌةماجستٌر

السند جدعان عفاؾ
Design Of Fluoridation Station Of Al - Dora Water 

Treatment Plant As A Case Study In Baghdad City
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الخلٌل محمد خلٌل الهام
Durability Of High Performance Self - Compacting 

Concrete Exposed To Chloride And Sulfate Solution
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرEffect Of Ground Water On Ferrocementالتمٌمً عبد جبار زٌنب

العزاوي طارق زٌنة
Investigation Into The Effect Of Army Canal As A Physical 

Barrier On Traffic Movement In Both Directions
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الطائً عزٌز علً عدي
Manufacturing Refractory Silica Bricks To Resist 

Concentrated Acids By Using Quartzite Rocks
2005التكنولوجٌةماجستٌر

عباس صبٌح نرجس
Membrane Action In Orthotropically Reinforced Concrete 

Rectangular Slabs With Clamped Edges
2005التكنولوجٌةماجستٌر

القٌسً علً ابراهٌم ذر
Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete 

Beams With Large Opening Under Flexure
2005التكنولوجٌةماجستٌر

ؼدار ؼالب مها
Predicted Shear Strength Of Deep Rc Beams With Vertical 

Stirrups
2005التكنولوجٌةماجستٌر

الربٌعً بجاي حامد عبد
Resistance Of High Performance Concrete To External And 

Internal Sulfate Attack
2005التكنولوجٌةماجستٌر

حسون علً رٌاض
Structural Behavior Of Ferrocement Buildings Under 

Direct Fire
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 جمعة فاروق ؼفران

المندالوي
2005التكنولوجٌةماجستٌربؽداد مدٌنة مستشفٌات بعض فً الصلبة النفاٌات ومعالجة ادارة

 عادي سعٌد اٌاد

المعاضٌدي

 عامل على الحاوٌة الوزن الخفٌفة للخرسانة المٌكانٌكٌة الخصائص

الحراري العزل الؼراض المقصود الهواء
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرالخرسانٌة التسطٌح لبالطات الهندسٌة الخواص تحسٌنبرٌسم محمد خالد

٤٣٧



السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

 مهدي هاشم زٌنب

الكبٌسً

 باستخدام الخرسانة لتسلٌح المستخدمة القصب شرائح دٌمومة تحسٌن

واقٌة طالءات
2005التكنولوجٌةماجستٌر

 زٌنل القادر عبد اسامة

التحافً
2005التكنولوجٌةماجستٌراالنشائٌة المشارٌع الى االنشاء مواد لتجهٌز هندسٌة ادارة نظام تطوٌر

2006التكنولوجٌةدكتوراهالمٌتاكاؤولٌن باستخدام الحدٌدي للسمنت المٌكانٌكٌة الخواص تحسٌنالقٌسً الرزاق عبد ولٌد

Static And Impact Properties Of Reactive Powder Concreteحسان صادق شذى
 دكتوراه

فلسفة
2006التكنولوجٌة

2006التكنولوجٌةماجستٌرA Comparative Study Of Constitutive Relations Of Soilنرٌمان جمعة بٌستون

ٌوسؾ صباح سٌؾ
Application Of Steady Flow Model For The Analysis Of The 

Flow In Al - Hawizeh Marsh
2006التكنولوجٌةماجستٌر

 عوٌز حسٌن حٌدر

الؽزالً

Behaviour Of Non - Prismatic Steel Frames On Elastic 

Foundation Including Shear Effect
2006التكنولوجٌةماجستٌر

الكبٌسً محمد جاسم سعد
Durability Of Polymer Modified Concrete In Acidic 

Conditions
2006التكنولوجٌةماجستٌر

حمودي نعٌم مصطفى
Urban Growth For Baghdad City Using Remote Sensing 

And GIS Technique
2006التكنولوجٌةماجستٌر

 ٌوسؾ عامر رنا

الصمٌدعً

Evaluation Of Additives And Interlayers To Minimize 

Reflective Cracking In Flexible Overlays
2006المستنصرٌةماجستٌر

حمودي احمد محمد
A Four - Leg Roundabout Delay Model Using 

Microsimulation Technique

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

محمد. س نسرٌن
Analysis And Ultimate Capacity Of Ferrocementflexural 

Members

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

 عبد الدٌن برهان مازن

الرحمن

Behavior Of Continuous Composite Steel - Concrete 

Beams Under Long - Term Effects

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

جابر خٌري فراس
Development An Optimization Model For Highway 

Pavement Maintenance Activities

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

القاضً امٌر
Durability And Dynamic Properties Of Reactive Powder 

Concrete Exposed To Aggressive Lons

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

توفٌق صفا رٌا
Environmental Digital Maps For Tigris River Zone In 

Baghdad City By Using Remote Sensing Techniques

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

حسن سلمان معن
Laboratory Simulation Of Time To Corrosion In High - 

Performance Ferrocement Exposed To Chlorides

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

خلٌل كثٌر زٌد
Predicting Rheological Properties And Strength Of Self - 

Compacting Concrete By Artificial Neural Networks

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

Sediment Transport In Al - Adhaim River Basinعمران حسان
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

حسان حمودي خولة
Some Mechanical Properties And Behavior Of Ballast 

Under Railway In Iraq

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

الشمري حسٌن جبار احمد
Structural Performance Of Ferrocement Pipes Exposed To 

Aggressive Solutions

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

الفتاح عبد عماد مها
Behavior Of Cementious Panels Containing Crushed Brick 

And Fibers
2007التكنولوجٌةماجستٌر
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السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

االمامً فخري حسن عمر
Collapsibility Of Gypseous Soil Under Fluctuation Of 

Ground Water Table
2007التكنولوجٌةماجستٌر

صاحب امان ساره
Evaluation Of Lead Concentration In The Soil Of Some 

Residential Areas Of Baghdad City
2007التكنولوجٌةماجستٌر

رزوقً الحسٌن عبد حٌدر
Flexure Requirement Of Reinforced And Prestressed 

Concrete Beams
2007التكنولوجٌةماجستٌر

الشرٌفً زٌد عبد عادل

Mechanical Properties Of Ultra High Performance Self - 

Compacting Concrete Incorporating Highly Active 

Pozzolans

2007التكنولوجٌةماجستٌر

فرحان خلٌل ؼزوان

Membrane Action In Orthotropically R.C. Rectangular 

Slabs Having One Free Edge And Different Restraints On 

The Other Edges

2007التكنولوجٌةماجستٌر

الباججً صاحب محمد
Nonlinear Analysis Of Composite Concrete - Steel Beams 

Under Bending Loads By Finite Element Method
2007التكنولوجٌةماجستٌر

2007التكنولوجٌةماجستٌرOptimal Solution For Water Supply Networksعلً ادهم عمار

كاظم طارق شٌماء
Optimum Design Of Hyperbolic Paraboloidal Shell 

Foundation
2007التكنولوجٌةماجستٌر

كٌنا شمعون حبٌب رائد
Pragrammastic Simulation For Wastewater Treatment 

Plant Design
2007التكنولوجٌةماجستٌر

الربٌعً فؤاد مٌس
Properties Of Concrete Building Units Containing Crushed 

Waste Glass
2007التكنولوجٌةماجستٌر

2007التكنولوجٌةماجستٌرSlope Stability Analysis By Use Of Prokon Packageهللا عبد منعم اسامة

2007بؽدادماجستٌرMini Hydropower Development In Iraqامٌن صالح محمد امٌن

٤٣٩
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الخزرجً كاظم رٌاض

The Development Of A Comprehensive Mathematical 

Modelling System Simulating Transport Of Airborne 

Pollutants Emitted By Industrial Sources

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

صالح كامل ٌاسمٌن
A Study Of The Effects Of Agricultural Pesticides On 

Environmental Elements
2002بؽدادماجستٌر

خضٌر ٌاس هند
Recycling And Utilization Of Lye Solution Produced From 

Soap Plant
2002بؽدادماجستٌر

الراوي الكرٌم عبد رٌم
Utilization Of Discharge Water From Boilers And Softeners 

In The Preparation Of Soap
2002بؽدادماجستٌر

الورد موسى ابراهٌم عبٌر
 االمٌن لمصنع الصناعٌة المٌاه خواص على السلٌكات زٌادة تاثٌر

منها للتخلص منظومة واقتراح
2002بؽدادماجستٌر

اسماعٌل زٌد زٌنمب
Electrochemical Chromate Removal And Recovery From 

Electroplating Wastewater
2003بؽدادماجستٌر

عبود محمد ولٌد

Designing Of Pilot Plant For Treatment Of Wastewater 

Contaminated With The Furfural By The Adsorption 

Method (Applictional Study In Al - Dora Refinery)

2004بؽدادماجستٌر

هللا عبد خضٌر سالم

Assessment Of The Performance Of Water Treatment 

Systems Based On Ion Exchange Technique By Using 

Gamma - Ray Spectroscopy Systems

2005المستنصرٌةماجستٌر

الجمٌلً محمد عبد اٌمان
Reduction Of Lead Ions From Solution By Using Different 

Media
2005المستنصرٌةماجستٌر

هللا عبد مسلم عبد محمد
Protection Of The Water Intak From Pollution By Using 

The Pneumatic Barrier Technique

 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرالنجؾ مدٌنة فً البلدٌة الصلبة النفاٌات ادارة وتطوٌر تقوٌمحمود المطلب عبد حسٌن

هاشم خضٌر صفاء
Two Dimensional Modeling Of Water Quality In Shatt Al - 

Hilla

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

ٌوسؾ محمد ٌوسؾ

Application Of Artificial Neural Networks For Evaluation 

And Management Of Water Quality At Intakes Of The 

Water Treatment Plants In Baghdad

2007بؽدادماجستٌر

جسام حرٌز سالم
Optimum Water Allocations For Central Marshes 

Restoration
2007بؽدادماجستٌر

Hydrtodynamic Of Spheres In Various Solutionsالورد ابراهٌم عبٌر
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد

الصالحً حمزة لٌث
Chemical And Physical Demulsification Of Cutting Fluid 

Before Disposal To Environment
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرIntegrated System For Air Pollution Around Refineriesالخفاجً خضر سمٌر منى

الكرٌم عبد. ب محمد
Membrane Separation Process For Treatment And Reuse 

Of Simulated Water From Effluents Of Cooling Towers
2008بؽدادماجستٌر

كشاش محمد جاسم
Oil Removal From Industrial Wastewater Using 

Organoclay Prepared From Iraqi Bentonite
2008بؽدادماجستٌر

٤٤٣
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الدعمً خلؾ جبار بشار
Building Of An Expert System For WWTP Operation And 

Management: Rustimiyah South WWTP As A Case - Study
2009بؽدادماجستٌر

٤٤٤







السنةالجامعةالشهادةالبحث عنوانالباحث اسم

2002بابلماجستٌرMicromechanics Analysis Of Unidirectional Fiber - Reinforced Materialsالعذاري ناجً زهٌر حنٌن

2002بابلماجستٌرالكهروكٌمٌائً التشؽٌل منظومة فً التشؽٌلٌة الظروؾ على السٌطرةالمٌالً علً صباح محمد

 منٌهل ؼازي حبٌب جمٌل

العمار
2002بابلماجستٌرالفضاء صناعات فً المستخدمة االلمنٌوم لسبائك الحرارٌة االستقرارٌة تحسٌن

2002بابلماجستٌرالرادارٌة للموجات ماصة مواد تحضٌرالقٌسً محمود كمر حسٌن

 حسن ؼازي حٌدر

الزبٌدي

 الناٌلون والٌاؾ المعدنٌة االسالك تالصق فً المؤثرة العوامل دراسة

االطار بمطاط
2002بابلماجستٌر

 مسلم ابراهٌم علً

الموسوي
2003بابلماجستٌرللهب معٌقة كمادة الثالثً االنتٌمون اوكسٌد مادة استخدام دراسة

 علً طالب مشتاق

البدٌري

 للعدد والفٌزٌاوٌة المٌكانٌكٌة الخواص على المؤثرة العوامل دراسة

الكاربٌدٌة
2003بابلماجستٌر

 اسود عباس محسن

الزهٌري
2003بابلماجستٌروالسبائك المعادن بعض سطوح على الهٌدرازٌن بخار تاثٌر دراسة

كحلول خٌون كاظم
Simulation Of Electrochemical Reactions In Electroplating 

Cells
2005بابلماجستٌر

2005بابلماجستٌرThermodynamic Stability Of Molecular Structureالعبٌدي كاظم فاضل زٌنب

2005بابلماجستٌربالؽمر االكساءالطائً خلٌؾ طالب زهٌر

 هاشم مظفر احمد

االبراهٌم

 ذات المركبة للمادة المٌكانٌكٌة الخواص وتحسٌن تحضٌر دراسة

(Nial - Al2O3) المعدنً شبه االساس
2005بابلماجستٌر

العبٌدي كاظم فاضل لٌنا
Determination The Creep Properties Of Short Fiber 

Polymer Matrix Composite
2006بابلماجستٌر

 كرٌم جابر شٌماء

المعموري
2006بابلماجستٌرالمرشحات النتاج السٌرامٌكٌة االولٌة المواد استخدام

 حسٌن علً اسراء

االعرجً
2006بابلماجستٌرمساعدة وعوامل حرارٌة كعوازل االكاسٌد بعض استخدام

 جاسم عباس سندس

الحسناوي
2006بابلماجستٌرالكهروكٌمٌائٌة بالطرٌقة والخارصٌن النحاس مساحٌق انتاج

كاظم جواد فائز
 الطاقة نقل خطوط فً الستخدامها سٌرامٌكٌة عوازل تصنٌع دراسة

الكهربائٌة
2006بابلماجستٌر

2006بابلماجستٌرمختلفة اوساط فً الكاربونً الفوالذ لحماٌة جدٌد عضوي مثبطالكروي داود محمد نوال

 االمٌر عبد جبار زهٌر

االسدي
Addition Of Some Natural Pigments As Colorants And Stabilizers Materials For Polymers2007بابلدكتوراه

 محمد المهدي عبد محمد

حسٌن
Development Of Electroplating Zn - Ni Base System For Aerospace Industries2007بابلدكتوراه

الربٌعً جاسم عودة احمد
Properties And Mechanism Of Ceramic (Al2O3) / 

Metal(Cu) Bonding
2007بابلدكتوراه

 سلمان محمد جاسم

المرشدي

 لسبٌكة المٌكانٌكٌة الخواص على (Mg, Li, Zr) السبك عناصر تاثٌر

(Al - Cu) االساس ذات االلمنٌوم
2007بابلدكتوراه

الحاتمً عناد هادي موجد
Optimization Study Of Rubber Blends And Their Effects On 

Passenger Tyre Tread Properties

 دكتوراه

فلسفة
2007بابل

2007بابلماجستٌرHardening Glass To Resist Bullet Impactحمود جبار فراس

2007بابلماجستٌرالناتجة المركبة للمواد المٌكانٌكٌة الخواص على االلٌاؾ تحفٌر تاثٌرمزعل كرٌم ذوالفقار
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 حمزة فاضل احمد

الجبوري

 باستخدام التاكل من والنحاس وااللمنٌوم الكربونً الفوالذ حماٌة

جدٌدة عضوٌة مثبطات
2007بابلماجستٌر

 محمد حسٌن قتٌبة

المرزوكً

Manufacturing Of Activated Carbon Filter To Remove 

Chromium Oxide And Tea Dye From Water
2008بابلماجستٌر

٤٤٨
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2001بؽدادماجستٌرTreatment Of Hexane For Food Industry Usesعلوان محمد رباح

االمٌر عبد عباس بسمة
Direct Contact Heat Transfer By Condensation Of Light 

Hydrocarbons In An Immiscible Liquid

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

السعدي االمٌر عبد دعاء
Yield Improvement Of Extraction Oil From Sunflower, 

Cotton, And Soybean By Hexane

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

التبرٌد برج اداءكرٌم عبٌد نؽم
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

الطبٌة لالؼراض المستخدم الشمع من خاص نوع تحضٌرعباس صالح عمار
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

حسن حمٌد رٌاض
 العامل باستخدام التزٌٌت زٌوت لمقاطع االنسكاب نقطة تخفٌض

المساعد

 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

بداي عرب عمار
Water Treatment Of Cooling Towers Blowdown From 

Dissolved Salts
2002بؽدادماجستٌر

2002بؽدادماجستٌرالصودٌوم كلورات انتاج خالٌا فً المؤثرة العواملؼالب محمد اثٌر

2002بؽدادماجستٌرالمتقطع الفراؼً بالتقطٌر الهٌدروجٌن بٌروكسٌد تركٌزؼالم ابراهٌم ستار

 شكٌر علٌوي عماد

العبودي
2002بؽدادماجستٌرالصودٌوم كلوراٌت لهاٌبو مباشر تولٌد

2002بؽدادماجستٌرالمعدن على للسٌرامٌك االلتصاقٌة دراسةعلٌوي عبد فاضل

عباس منٌب
 المخفؾ النترٌك وحامض الماء فً NO2 ؼاز امتصاص دراسة

محشو برج باستخدام
2002بؽدادماجستٌر

جبار الكرٌم عبد سندس
 القطب خصائص على الماء\الكبرٌتك حامض نسبة تاثٌر دراسة

الحامضٌة الرصاص بطارٌة فً الموجب
2002بؽدادماجستٌر

 ال توفٌق موفق حٌدر

قماجً

 اضافات بواسطة االضطرابً االعاقة تقلٌل على الجزٌئً الوزن تاثٌر

بٌوتٌلٌن االٌزو بولٌمر
2003النهرٌنماجستٌر

2004البصرةعالً دبلومالعكسً التنافذ لمنظومة التصمٌم اعتباراترشم جٌجان حٌدر

2004البصرةعالً دبلومالعكسً التنافذ اؼشٌة اداء على المختلفة الكٌمٌائٌة المنظفات تاثٌرمطشر فاروق قٌس

 محمد مهدي القهار عبد

الجمل

 المؤثرة بالعوامل التحسس طرٌق عن التخمٌري النمو معدل احتساب

التخمٌر عملٌة على

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

علوان حمٌد
Performance Of Mixing Granules Solid Materials By 

Fluidization
2004بؽدادماجستٌر

الخٌاط حمٌد محمد جاسم
Prevention Of Scale Formation In Heat Exchanger Pipes By 

Using Magnetic Field
2004بؽدادماجستٌر

حسٌب محمد
Study The Efficiency Of Molecular Sieves Type 4A As 

Drying Agent
2004بؽدادماجستٌر

 الحسن عبد صفاء احمد

الطائً

 حامض وسط فً الكاربونى الحدٌد تاكل ظاهرة من الحد

تشؽٌلٌة ظروؾ تحت الهاٌدروكلورٌك
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرعراقٌة موقعٌة ترب فً معزولة حدٌدٌة لهٌاكل الكاثودٌة الحماٌةالوهاب عبد مؤٌد ٌوسؾ

عباس نصٌؾ محمد
 عملٌة فً المستخدم المساعد العامل فعالٌة على المنشطات تاثٌر

االزمرة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرمحلٌة اولٌة مواد من PVA الكحول فٌنال البولً مادة تحضٌرعمار حنش سعد

جاسم حسون حارث
 لبعض المقطرة المقاطع فً الهٌدروكاربونٌة المجامٌع تركٌز تعٌٌن

العراقٌة النفوط
2004بؽدادماجستٌر

٤٥١
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رزاق دٌنا
 وزارة شركات بعض فً البخارٌة المراجل انابٌب فشل اسباب دراسة

والمعادن الصناعة
2004بؽدادماجستٌر

2004بؽدادماجستٌرالنفثا مقطع فً النفثٌنات محتوى زٌادةجابر الهادي عبد حٌدر

الموسوي عبد كاظم سهٌر
 الفسفورٌك حامض فً االلومنٌوم من مختلفة لسبائك التاكل سلوكٌات

امٌنوفٌنول-  بارا للتاكل المانعة المادة بوجود
2004بؽدادماجستٌر

2005البصرةعالً دبلومالرذاذ المجفؾ اداء على التشؽٌلٌة الظروؾ تاثٌر دراسةجابر حطاب عدي

باكً قادر مهند
Effect Of Operating Variables On The Adsorption Of 

Benzene And Toluene Form BTX Fraction
2005النهرٌنماجستٌر

الحاسوب بمساعدة الرذاذ المجفؾ تصمٌمصالح ناهً سعد
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

2005بؽدادماجستٌرFormulation Of Neoprene - Phenolic Adhesivesلفتة الحسن عبد حٌدر

 حسون هادي حسان

المحمداوي

Preparation Of Heavy Duty Mold Coat For Lead Grid 

Casting Using In Batteries
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرااللمنٌوم بوجود كلورٌد وسط من الحدٌد استخالصالموسوي خضٌر علٌاء

 لباح سعٌد ابراهٌم

الؽرٌري

 تحت الواطئ الضؽط ذات البخارٌة المراجل النابٌب التاكلً السلوك

االوكسجٌن كاسحات بعض وجود وعدم بوجود تشؽٌلٌة ظروؾ
2005بؽدادماجستٌر

حسٌن اسماعٌل بسمة
 ؼاز المتمٌعة االبراج فً الحرارة انتقال عملٌة على الؽاز موزع تاثٌر

صلب- 
2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌر(SAE-30) التزٌٌت زٌوت مقاطع الحد اللزوجة معامل تحسٌنالربٌعً شهاب خالد امال

محمد صباح محمد
 العراقً البوكساٌت كلنكر تلبٌد عملٌة على المؤثرة العوامل دراسة

الناري الطابوق صناعة لؽرض
2005بؽدادماجستٌر

2006النهرٌنماجستٌرالتقطٌر عمود على الذاٌة السٌطرة تصمٌمالحٌانً شافً فاضل رؤى

2006النهرٌنماجستٌرالتزٌٌت لزٌوت الحراري التمدد معاملحسٌن مصطفى عمر

رضا موسى علً

 الكلة تفاعل بواسطة الخطً البنزٌن الكٌل مادة وانتاج حركٌة دراسة

 حامضٌة محفزات بوجود الطوٌلة السلسلة ذات االولفٌنات مع البنزٌن

صلبة

 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرالمتكثفة الطور ثنائٌة االحادٌة الفقاعة دٌنامٌكٌةعلٌوي باسم حسٌن

سلمان نٌازي عزت
 المضطرب الجرٌان فً لالعاقة مقللة كمادة بٌوتلٌن اٌزو البولً فعالٌة

االنابٌب فً

 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

 الرحمن عبد اخالص

سلمان
2007النهرٌنماجستٌرالبالستٌكٌة للمواد الكهروكٌمٌاوي الطالء

2007النهرٌنماجستٌرمسٌل حشوي كهروكٌمٌاوي لمفاعل الرٌاضٌة المحاكاةكاظم جواد مهند

2007النهرٌنماجستٌرالحشوي العمود خالل الضؽط هبوط على المؤثرة العوامل دراسةزٌد عبد طالب زٌنب

سعٌد المجٌد عبد رهام
 وحسابٌا عملٌا الفقاعٌة لالعمدة الهٌدرودٌنامٌكٌة العوامل دراسة

(CFD) العددي المائع دٌنامٌك باستخدام
2007النهرٌنماجستٌر

 مجٌد فاضل شٌماء

الزبٌدي
2007النهرٌنماجستٌراالنجماد درجة لقٌاس الماء مع كالٌكول اثلٌن مزج ظاهرة دراسة

2007النهرٌنماجستٌرالحرارٌة المبادالت شبكاتعباس علوان ختام

2007النهرٌنماجستٌرالدفعات ذو التقطٌر جهاز محاكاةنوشً سعد اسراء

2007النهرٌنماجستٌرالحجوم ومتعددة احادٌة كروٌة حبٌبات من المكونة الحشوات وصؾالنبً عبد الواحد عبد وقار

٤٥٢
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صالح رٌاض هناء
 احادٌة، كروٌة حبٌبات من المكونة الحشوات لخصائص وصؾ

الحجم وثالثٌة ثنائٌة،
2007النهرٌنماجستٌر

زكً احمد سعدون ندى
 الشبكة ٌاستخدام الفقاعات عمود فً الحرارة انتقال بمعامل التنبوء

ANN الذكٌة العصبٌة

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

معله كاظم شذى
-  مٌثانول من خلٌط فً والنحاس الكربونً للحدٌد التاكل سلوكٌة

ماء-  زاٌلٌن

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

هللا عبد عرٌؾ
Control Of Exothermic Continuous Stirred Tank Reactor 

Under Unstable Conditions
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرPartial Oxidation Of Asphaltسلمان انس

مهدي بتول
The Influence Of Aqueous Salt Solutions On The 

Deterioration Of Cast Iron
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرThermal Cracking Of Low And High Density Polyethyleneشبر سوسن

2007بؽدادماجستٌرالكهروكٌمٌاوٌة التلبٌد بطرٌقة الصناعٌة الصرؾ مٌاه من الزنك ازالةصبٌح شرٌؾ نورس

 رشٌد الكرٌم عبد حٌدر

الجندٌل

 على المحتوٌة المالحة المٌاه فً النحاس النابٌب الكاثودٌة الحماٌة

هوائٌة بكترٌا
2007بؽدادماجستٌر

2007بؽدادماجستٌرالكروماتوكراؾ عمود باستخدام باٌولوجٌة مواد فصلالٌاس نجاح سمر

2008بؽدادماجستٌرExpermintal Study Of Gas Injection In Oil Columnواهب محمود عمر

بداي صبري علً
 الهٌدروكربونً الوقود من لنوعٌن قطرة احتراق لعملٌة عددي تحلٌل

مختلفة احتراق نماذج باستعمال
2008بؽدادماجستٌر

حسن ناٌؾ فراس
 العصبٌة الشبكات باستخدام المنخلٌة للصوانً النقطٌة الكفاءة تخمٌن

الصناعٌة
2008بؽدادماجستٌر

االمٌر عبد صالح علً
 مسخن سطح على سائل طبقة فً الحرارة النتقال عددٌة محاكاة

حراري لنموذج حاالت ثالث باستخدام
2008بؽدادماجستٌر

٤٥٣
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المٌاحً جواد حسن لٌث
Thermal Design Of A Four - Stroke, Spark Ignition 

Engine
2002بابلماجستٌر

اجانك كاك موجكوان
The Effect Of Die Shape On Void Closure In Open Die 

Forging
 دكتوراه

فلسفة
2002بؽداد

صباح رزاق حسٌن
An Analysis Of The (Liquid - Solid) Hydrodynamic 

Lubrication In Thrust Bearings
2002بؽدادماجستٌر

 حمزة علً محمد رٌاض

االسدي

An Object Oriented Engineering Data Base For Part 

Family Identification
2002بؽدادماجستٌر

محمد احمد حسٌن
Combined Convection Heat Transfer To Thermally 

Developing Flow In A Circular Cylinder
2002بؽدادماجستٌر

فرحان علً عمار
Computational Model For A Prism Shaped Storage 

Solar Collector With A Right Triangular Cross Section
2002بؽدادماجستٌر

جورجٌس شاموٌل عصام
Effect Of Fiber Orientation On Gear Tooth Dynamic 

Behavior And Root Stresses
2002بؽدادماجستٌر

داوود رحمن حٌدر
Gear Flexibilty And Backlash Effect On The Dynamic 

Response Of Spur Gears
2002بؽدادماجستٌر

دهراب سمٌر سلوان
Invistigation Of The Flowfield Development On A 

Leeside Of Missile Using A Vorticity Probe
2002بؽدادماجستٌر

اللطٌؾ عبد محمد جاسم

Measurement Of Three Dimensional Natural 

Convection Heat Transfer From Discs And Rings 

Facing Upward And Downward At Constant 

Temperature

2002بؽدادماجستٌر

هللا عبد الستار عبد احمد
Numerical And Experimental Study Of The Insulation 

Charactristic For An Explosive Tube
2002بؽدادماجستٌر

حمد محمد فرسان
Numerical Solution Of An Inverse Heat Conduction 

Problem In Composite Materials
2002بؽدادماجستٌر

مصطفى توفٌق احمد
Parametric Study Of The Optimum Wing - Canard 

Configuration For The Swept Forward Fighter
2002بؽدادماجستٌر

محمد كامل محمد
Performance Study Of An Automotive Air 

Conditioning System With Alternative Rfrigerants
2002بؽدادماجستٌر

حسن كاظم اٌاد

Prediction Of Three Dimensional Natural Convection 

From Heated Disks And Rings At Constant 

Temperature

2002بؽدادماجستٌر

العانً لؤي ؼسان
Relieving Residual Stresses By Vibration And 

Cryogenic Treatment
2002بؽدادماجستٌر

االئمة عبد مجٌد احمد
Spot Welding Efficiency And Its Effect On Structural 

Strength Of Gas Generater And Its Performance
2002بؽدادماجستٌر

كمال هافال
Static And Dynamic Investigation Of The Race Ring Of 

Heavy Vehicles
2002بؽدادماجستٌر

٤٥٧
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محمد كاظم احمد
Studying Of Forming Parameters For Deep Drawing 

Of Carbon Steel Sheets
2002بؽدادماجستٌر

2003البصرةعالً دبلومكهرومؽناطٌسً جرٌان قٌاس لجهاز االشارة القطات دراسةجاسم نصٌؾ صفاء

الوائلً رحٌم راقم ساهر
A Mathematical Model To Predict Fluid Properties 

For A Centrifugal Pump Impeller
2003بابلماجستٌر

2003بابلماجستٌرDesign Of Axisymmetric Supersonic Air Intakeالشكري كاظم حسٌن

2003بابلماجستٌرFlow Calculations Through Gas Turbine Blade Passageبدٌر حسٌن علً رنا

2003بابلماجستٌرالمركبة التبرٌد منظومةالؽالبً الحسٌن عبد ضٌاء

حمود عبد فٌصل حسام
Heat Transfer Study Of Separation And 

Reattachment Flow In An Annular Passage
2003بؽدادماجستٌر

2003بؽدادماجستٌرInvestigation Of Blades Failure For An Axial Fanهللا عبد ابراهٌم عدي

 مخلؾ ضامن نصٌر

الناصري

 منظومة فً واالنابٌب االسطوانة ذي االفقً المكثؾ اداء دراسة

الشمع ازالة بوحدة الخاصة التثلٌج
2003تكرٌتماجستٌر

الدهام قمر نجم سامر
Development Of A New Polyethylene Ipn Powder 

Coating System For Concrete Surface Lining

 دكتوراه

فلسفة
2004البصرة

جالل احسان روند

A Study On The Effects Of Servovalve Lap On The 

Performance Of A Closed - Loop Electrohydraulic 

Position Control System

2004المستنصرٌةماجستٌر

2004المستنصرٌةماجستٌرEnhancement Of Savonius Wind Rotor Performanceالدٌن سعد عماد افرٌن

حسٌن علً عمار

Experimental And Theoretical Investigation Of The 

Static And Dynamic Behavior Of Cylindrical Conical 

Shell Intersection Problem

2004المستنصرٌةماجستٌر

 جبار ٌوسؾ محمد

الجنابً
Heat Transfer Between Two Bodies In Rolling Process2004بابلماجستٌر

مدلول عبودي نصٌر
Modeling And Predication Of Stator Of Axial - Flow 

Compressor
2004بابلماجستٌر

حسٌن علً نجالء
Modeling Of Temperature Distribution During 

Turbine Blade Cooled By Air
2004بابلماجستٌر

 العباس عبد السالم عبد

منصور

A Comparative Study Between The VSR And 

Postweld Heat Treatment On The Fatigue Life 

Characteristics Of Steel

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

احمد ٌعسوب صبا
Analysis Of Three Dimensional Gas Turbine 

Combustion Chamber
 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

 داود علً حسٌن

الكرطانً

Determination Of Dynamic Characteristics And 

Interlaminar Shear Stresses Of Composite Laminated 

Plates Under Various Loading

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد

صادق شاكر ؼانم
Static And Dynamic Analysis Of Composite Thin 

Cylindrical Shells

 دكتوراه

فلسفة
2004بؽداد
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 الحسٌن عبد قاسم اٌمان

الصفار

Design And Implementation Of Computer - Aided 

Quality Control System For Turning And Milling 

Processes

2004بؽدادماجستٌر

ناصر فاضل كاظم
Design Characteristics Of A One - Pass Through Boiler 

For Power Plants
2004بؽدادماجستٌر

صالح عبد محمد احمد
Experimental And Numerical Study Of Velocity And 

Temperature Distributions In Air Conditioning Spaces
 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

كاظم خلٌفه زٌنة
Vibrational Analysis Of An Annulus Pipe Flow With 

Presence Of Uniform Heat Flux
 دكتوراه

فلسفة
2005التكنولوجٌة

 خلٌوي الساده عبد وسام

البركات

Linear Dynamics Of Thick Plates Including The Effect 

Of Shear And Rotary Inertia
2005التكنولوجٌةماجستٌر

2005التكنولوجٌةماجستٌرشمسً ماء سخان باستخدام التقطٌر تحسٌنعباس ابراهٌم خلٌل

2005المستنصرٌةماجستٌرDesign Of Deployable Systemالزبٌدي علٌوي هاشم نهاد

بدٌر محسن لٌلى
Development Of Computer Aided Failure Mode And 

Effects Analysis For Boiler Systems
2005المستنصرٌةماجستٌر

علً مجٌد احمد
Study Of Rotating - Stall And Pressure Fluctuation In 

A Volute Of High - Speed Centrifugal Fan
2005المستنصرٌةماجستٌر

 الشهٌد عبد حمٌد لقاء

الجبوري

An Investigation Of The Behaviour Of Self - 

Lubricated Floating Ring Journal Bearing Using An 

Improved Boundary Conditions

2005بابلماجستٌر

 االمٌر عبد رشٌد قصً

الحجاج

Developing A Model For Thermodynamic Analysis Of 

A Hydrogen - Oxygen Fuel Cell
2005بابلماجستٌر

ابراهٌم نعمان علً

Developing Turbulent Flow And Heat Transfer 

Through Ducts Of Rectangular And Circular Cross 

Section

2005بابلماجستٌر

وحٌد عبٌد سلوان
Dynamic Analysis Of Fiber - Reinforced Composite 

Shell Structure Under Action Of Impulsive Excitation
2005بابلماجستٌر

 االمٌر عبد حسٌن نوال

الرهٌمً

Theoretical Investigation Of The Axisymmetric Free 

Vibration Of An Isotropic Thin Oblate Spheroid Shells
2005بابلماجستٌر

محمود فرج شوان
Flow Computation Through The Passage Bounded By 

The Dish And Supports Of The AWACS
 دكتوراه

فلسفة
2005بؽداد

الحلٌم عبد فٌصل ؼادة
A Genetic Algorithm For Manufacturing Cell 

Formation
2005بؽدادماجستٌر

جبر موسى عامر
A Study Of Metal Flow During Unsymmetrical Flat 

Hot Rolling Using Visioplasticity Method
2005بؽدادماجستٌر

االمٌر باقر بان
Computer Aided For Diagnostic And Remedy Of 

Casting Defects
2005بؽدادماجستٌر

حمٌد فؤاد نهاد
Control Simulation Of Neural Network In The Cutting 

Process
2005بؽدادماجستٌر
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محمد عباس عادل

Developing Compressible Turbulent Flow And Heat 

Transfer In Circular Tube With Uniform Injection Or 

Suction

2005بؽدادماجستٌر

2005بؽدادماجستٌرDynamic Characteristics Of Spur Gearsالبدٌري داخل حسن

حسن رحٌم حسن
Investigation Of Temperature Distribution In Friction 

Stir Welding
2005بؽدادماجستٌر

محمد تركً ومٌض
Optimum Arrangement Of Tubes In Heat Exchangers 

Design
2005بؽدادماجستٌر

 حامد عباس صائب

الجبوري

The Two Dimensional Flows Between Axial 

Compressor Stator Blades With A Small Bump/Cavity 

On The Wall

2005بؽدادماجستٌر

ؼفور مصطفى جودت
Two - Dimensional Supersonic Flow Over Various 

Geometries To Verify The Inviscid Separation
2005بؽدادماجستٌر

عطوان حمود الكرٌم عبد
Variables Controling Closure Index Of Voids In Open 

Die Hot Forging
2005بؽدادماجستٌر

بجه احمد محمد اٌمن
Wear Monitoring In Turning Processes Using 

Vibration And Strain Measurements
2005بؽدادماجستٌر

حسن حسون زٌنب

Numerical And Experimental Investigation Of The 

Freezing And Melting Processes Around A Bundle Of 

Tubes Interacting With Flowing Water

2006التكنولوجٌةدكتوراه

هللا عبد سٌروان رنج
A Study On Design Parameter Of Plate - Fin - And - 

Tube Condenser And Direct Expansion Evaporator
2006التكنولوجٌةماجستٌر

حمزة حسن لمٌاء
Design And Performance Study Of The Axial Flow 

Compressor
2006التكنولوجٌةماجستٌر

محمود حامد محمد

Computational And Experimental Investigation Of 

Dynamic Temperature Distributions Within Periodic - 

Flow Regenerative Air Pre - Heater

 دكتوراه

فلسفة
2006المستنصرٌة

2006المستنصرٌةماجستٌرAnalysis Of Below Knee Prosthetic Socketنعمة فانوس حٌدر

الرواؾ الكرٌم عبد محمد
Experimantal And Computational Investigation Of 

Environmental Chamber
2006المستنصرٌةماجستٌر

عاشور حسن محمد حسٌن
Laminar Film Condensation Of R - 134a - Oil Mixture 

On A Plain Horizontal Elliptical Tube
2006النهرٌنماجستٌر

المجٌد عبد محمد الخٌر
The Effect Of Sudden Change In Cross Sectional Area 

On Gas - Solid Flow In Pipes
2006النهرٌنماجستٌر

عبٌد جواد محمد

A Theoretical Investigation Of The Axisymetrical Free 

Vibration Characteristicof An Isotropic Thin Prolate 

Spheroidal Shell

2006بابلماجستٌر

صادق رحٌم باسم
An Investigation Into Thermal Behavior Of Highly 

Loaded Bearings
2006بابلماجستٌر

خلؾ االمٌر عبد فؤاد
Combined Free - Forced Convection Over Inclined 

Surface
2006بابلماجستٌر
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السادة عبد فٌصل مشتاق
Heat Transfer By Free Convection Between 

Horizontal Concentric Pipes
2006بابلماجستٌر

شاكر علً احمد
Heat Transfer Calculation Non - Developed Steady 

Laminar Flow Between Parallel Plates
2006بابلماجستٌر

الداودي ثابت فاضل محمد
Modelling Of A Four Stroke Diesel Engine Operated 

With Hydrogen Blended Fuel
2006بابلماجستٌر

عبد جبار حسنٌن
Non - Equilibrium Heat Conduction In Finite Medium 

Subjected To Constant Heat Flux
2006بابلماجستٌر

صٌهود علً محمد
Optimum Design Of Stiffened Plate - Structure 

Subjected To Static Loading
2006بابلماجستٌر

 حسٌن محمود ماهر

حماوي

An Investigation Of The Effect Of Holes Internal 

Pressure In Statically Loaded Plates
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

العزٌز عبد حسون صادق
Computer Aided High Level Process Planning For 

Casting Technology
 دكتوراه

فلسفة
2006بؽداد

2006بؽدادماجستٌرBoiler Monitoring Systemشرٌؾ طارق مكً

حمد صعب حازم
Laminar Natural Convection Heat Transfer Between 

Ducted Parallel Plates
2006بؽدادماجستٌر

محسن اسماعٌل رقٌة
Preliminary Design Of A Multi - Stage Axial 

Compressor
2006بؽدادماجستٌر

كاكا عمر دٌار
Stress And Torsional Buckling In The Dovetail Fixing 

Of Columns Under Compression Forces
2006بؽدادماجستٌر

شهاب مهدي ابتسام
Evaluation Of Crane Payload To Execute Some 

Specific Tasks
2007التكنولوجٌةدكتوراه

علً محمد صادق لؤي
An Investigation Into The Stress Redistribution In 

Composite Plates Due To Matrix And Fiber Breaks
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

صالح صباح رٌاض
Experimental And Theoretical Study Of Dynamic 

Behavior Of Air - Solid Flow In Horizontal Pipe

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

قاسم صباح منى
Investigation Into Flow Interaction Between Jet And 

Cross Mainstream Flows

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

الدفاعً كاظم كرٌم حاتم

Investigation Of The Dynamic Stresses And 

Deformations Of Industrial Turbine Blade : An 

Instructional Design

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

العبٌدي صالح مهدي وفاء

Nonlinear Dynamics Of Thick Composite Laminated 

Plates Including The Effect Of Shear And Rotary 

Inertia

 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

ٌاسر صادق علً
The Effect Of Fiber Pre - Tension On The Static And 

Dynamic Behavior Of Composite Plates
 دكتوراه

فلسفة
2007التكنولوجٌة

علً صفاء زٌنب

A Study Of The Static And Dynamic Behavior Of 

Flexible Bellows Expansion Joint Using The Finite 

Element Method

2007التكنولوجٌةماجستٌر
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برتو فرٌد فواز
Design And Flow Calculation Of Mixed Compression 

Supersonic Air Intake
2007التكنولوجٌةماجستٌر

العبٌدي جرمط علً حسن
Effect Of Entrance Region Shape On Fluid Flow In 

Pipes
2007التكنولوجٌةماجستٌر

 حسٌن موسى حٌدر

الشكري

Experimental And Theoretical Investigation Into Some 

Mechanical Properties Of Glass Polyester Composite 

Under Static And Dynamic Loads

2007التكنولوجٌةماجستٌر

 جحؾ عودة كاظم

المحمداوي

Investigated Heat Transfer By Natural Convection From 

Perforated Finned Tube Immersed In A Tileted Angle 

Collector

2007التكنولوجٌةماجستٌر

 مصطفى محمد اصالن

كمالً

Numerical Study Of A New Geothermal System To Reduce 

Cooling Load In Iraqi Buildings
2007التكنولوجٌةماجستٌر

جمعه داوود اعتماد
Study Of Some Effective Parameters On Supersonic 

Ramjet
2007التكنولوجٌةماجستٌر

2007التكنولوجٌةماجستٌرTheoretical Study Of Leak Detection In Pipes Networksمحمود عادل حسٌن

Investigation Of Flow Through Axial Turbine Blade Passageصالح عباس صبري علً
 دكتوراه

فلسفة
2007النهرٌن

حامد مجٌد حسن
A Study Of Low Velocity Impact Of Composite Laminated 

Plates
2007النهرٌنماجستٌر

صالح زكرٌا محمد
Impact Velocity 0N Steel Plates Under In - Plane 

Compression Forces
2007النهرٌنماجستٌر

 حسٌن طالل ابراهٌم

البٌرقدار

Manufacturing And Analysis Of T - Branch Component 

Using Bulge Forming (Tube Hydroforming) Process
2007النهرٌنماجستٌر

المرمضً ثامر شالل نبٌل
Mechanical Properties Of Composites Using Natural 

Rubber With Epoxy Resin
2007النهرٌنماجستٌر

2007النهرٌنماجستٌرStatic And Dynamic Characteristics Of Composite Platesجاسم مهدي براء

محً جمعة رعد

The Effects Of The Location Of Different Layers In Hybrid 

Arrangement On The Impact Resistance Of Hybrid 

Composite Targets

2007النهرٌنماجستٌر

هللا عبد صباح انوار
Theoretical Analysis Of Direct Contact Evaporation Of 

Hydrocarbon Fuel Droplet
2007النهرٌنماجستٌر

صالح عمار صبا
Two - Phase Flow Pressure Drop Study In A Large 

Diameter Horizontal Pipeline
2007النهرٌنماجستٌر

جاسم محمد الكرٌم عبد
A Modeling Study Of Oscillating Flow In Pressurized Piping 

System
2007بابلماجستٌر

طاهر عبودي احمد
A Prediction Of Power And Torque For The Rolling Process 

Of Differ Cross - Section
2007بابلماجستٌر

 هنٌن باقر مصطفى

الخفاجً

An Investigation Into The Behavior Of Counter Rotating 

Floating Ring Journal Bearing
2007بابلماجستٌر

2007بابلماجستٌرAnalysis Of Liquid - Liquid Two - Phase Flow Systemحمزة االمٌر عبد ظافر
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 فاضل زهٌر عصام

الشبلً

Large Angle Bending Behavior Of Curved Beams Using 

Characteristics
2007بابلماجستٌر

 حمزة ؼاوي محسن

الجبوري

Numerical Analysis Of Heat Transfer And Fluid Flow Over 

A Rigidly Vibrating Cylinder In Cross Flow
2007بابلماجستٌر

اسماعٌل محمدعلً لؤي
Using Of Unit Cell Method In Micromechanical Stress 

Analysis Of Fiber - Reinforced Composite Beam
2007بابلماجستٌر

سلومً نعمة كرٌم
An Investigation Into The Residual Stress Redistribution 

Due To Fatigue Crack Propagation In Thin Welded Plates

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

صبري عبد لٌث
Analysis Of Nonlinear Viscoelastic Thermoplastic 

Polyester And FRP Plates

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حمٌد احمد شبلً
Design Of A Sliding Mode Controller For Underactuated 

Mechanical System

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حمزة علً محمد رٌاض

Evaluation Of Reducing Manufacturing Process Variability 

Using Experimental Design Technique For Stud Welding 

Process

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

حمزة نوري محسن
Large Strain And Time - Dependent Analysis Of Elastomers 

Under Monotonic And Cyclic Loading

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 عبد االمٌر عبد مشعل

الكرٌم
Numerical Investigation Of The Cavitation In Pump Inducer

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

عطٌة عباس قاسم
Vibrational Analysis Of Beams And Plates Due To Rotation 

And Temperature Gradient Effects

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

 رمضان عبٌد دلٌر

البلباسً

Comparative Analysis For Link Cross - Section Of 

Manipulator Arms
2007بؽدادماجستٌر

 نعمة الرؤوؾ عبد محمد

الصافً

Developing Laminar Mixed Convection Heat Transfer 

Through Concentric Annuli
2007بؽدادماجستٌر

راشد هللا عبد اقبال

Evaluation Of Specific Methods To Detect Crack And 

Damage Of Mechanical Beam Structures Using Free 

Vibration Analysis

2007بؽدادماجستٌر

الؽزالً محمد حسن حافظ
Investigation Of Heat Transfer In Gas - Solid Circulating 

Fluidized Bed
2007بؽدادماجستٌر

جاسم ؼشٌم لفته ساجدة
Parametric Study Of Suction Or Blowing Effects On 

Turbulent Flow Over A Flat Plate
2007بؽدادماجستٌر

سلٌم جبٌر خلؾ حسٌن
Performance Analysis Of Thermal Storage Porous Wall 

With Vents Using Passive Solar Energy
2007بؽدادماجستٌر

محسن جبار مؤٌد
Performance Study Of Condencer With R - 22 And 407c 

Refrigrants
2007بؽدادماجستٌر

مهدي صالح ثامر
The Application Of 3D - Visioplasticity Method To Study 

The Chip Flow In Metal Cutting.
2007بؽدادماجستٌر

2008بؽداددكتوراهAgent - Based Intelligent Process Control Systemالذراع عبود منٌر سهٌر

Linear Dynamic Thermoelasticity Of Rectangular Platesالمجٌد عبد رشٌد وائل
 دكتوراه

فلسفة
2008بؽداد
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عاشور صادق حٌدر
Damage Detection And Location For Beam Using Fuzzy 

Logic System
2008بؽدادماجستٌر

علً الخالق عبد حٌدر
Dynamic Analysis And Control Of A Flexible - Link 

Manipulator Using Neural Network
2008بؽدادماجستٌر

2008بؽدادماجستٌرDynamic Analysis Of Composite Laminated Platesعبد احمد سالم

اسماعٌل حسن اسماء
Effect Of Aerodynamic Loads And Elastic Forces On The 

Deflection And Vibration Of Aircraft Wing
2008بؽدادماجستٌر

بدري محمد ذر

Experimental And Numerical Investigation Of Static And 

Dynamic Stresses In Spur Gear Made Of Composite 

Material

2008بؽدادماجستٌر

حسٌن ؼازي سهٌر
Experimental Investigation Of Temperature Distribution 

For Stir Friction Welding
2008بؽدادماجستٌر

هللا عبد حمودي حارث
Experimental Study Of Friction Stir Spot Welding For Brass 

Alloy (426/1CuZn10)
2008بؽدادماجستٌر

عداي محمد رضوان
Flash Evaporation Enhancement By Electrolysis Of 

Saturated Water Flowing Upwards In A Vertical Channel
2008بؽدادماجستٌر

طعٌمة محمد احمد
Investigation Of Heat Transfer In Glazing Enclosure At 

Different Orientation Angles
2008بؽدادماجستٌر

 عبد االمٌر عبد احمد

الرحٌم

Laminar Natural Convection Heat Transfer In A 

Rectangular Enclosure With And Without Inside Partitions
2008بؽدادماجستٌر

صالح مهدي محمد

Natural Convection In Confined Cylindrical Enclosure Of 

Porous Media With Constant And Periodic Wall 

Temperature Boundary Conditions

2008بؽدادماجستٌر

محمد ابراهٌم حٌدر
Numerical Investegation Of Natural Convection, Radiation 

And Magnetohydrodynamic In Vertical Pourous Channel
2008بؽدادماجستٌر

حسٌن فاضل عامر

Numerical Investigation Of Heat Storage And Heat 

Regeneration In A Phase Change Material Around A Tube 

At Low Temperature

2008بؽدادماجستٌر

حمود نعمة خولة
Simulation Of Indirect Evaporative Cooler Heat Exchanger 

At Iraqi Conditions
2008بؽدادماجستٌر

سلمان احمد
Study The Effect Of Vibration Stress Relieve Produced By 

Heating Process
2008بؽدادماجستٌر

السعدي منذر نضار

Study The Estimation Of Residual Stresses During Welding 

Of Plate (Stainless Steel 304) Using Image Process 

Technique

2008بؽدادماجستٌر

حمزة محمد طارق
The Effect Of Low Velocity Impact With Fatigue Loading 

On Cracked Rectangular Plate
2008بؽدادماجستٌر

 الرحٌم عبد كواكب

المندوي خوجة

Developing A Methodology To Prepare Design According 

To Production Requirements
بؽدادماجستٌر
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جاسم هادي الحسٌن عبد
Measurement Of Two - Phase Oil/Water Flow By Using An 

Elbow
2002بؽدادماجستٌر

الرسول عبد سمٌرة

The Possibility Of Using Groundwater From The Bakhtiari 

Formation (Bai - Hassan And Mukdadiyah) In Bazurgan 

Area - The Economic Evaluation And Suitability For Human 

And Industrial Usage

2002بؽدادماجستٌر

عباس خضٌر علً
Treatment Of Lost Circulation Of Drilling Mud In Northern 

Oil Fields
2002بؽدادماجستٌر

الشمري هادي. ا فرقد
Treatment Of Pipe Sticking Problems In Northern Iraqi 

Fields
2002بؽدادماجستٌر

العامري فٌاض جاسم نؽم
A Study Of Fracture Pressure Gradient For Deep Wells In 

Southern Iraqi Oil Fields
2004بؽدادماجستٌر

صادق جعفر ضفاؾ
Well Performance Analysis Based On Flow Calculations 

And IPR
2004بؽدادماجستٌر

سلطان هللا عبد عمر
Prediction Of Pressure Drop Around Wells In Fractured 

Reservoirs
2006بؽدادماجستٌر

احمد ابراهٌم برزان
The Effect Of Some Physical Factors On The Movement Of 

Fine Particles In Porous Media
2006بؽدادماجستٌر

القطان مصطفى وفاء

A Comprehensive Approach To The Interlock Between 

Carbonate Rock Mechanical Properties,And Cementation 

Factor

 دكتوراه

فلسفة
2007بؽداد

سعد نوري ؼزوان

A Study For Increasing Productivity From Ab Formation 
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