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الحمد هللا رب العالمين اآلمر بالعدل واإلحسان والصالة والسالم على سيد المرسلين      
الهادي إلى الحق والى صراط اهللا المستقيم ومن دعا بدعوته وسار على نهجها إلى 

  .يوم الدين 
تعد الجامعات المكان الطبيعي إلنتاج المعرفة فـي مختلـف مجاالتهـا العلميـة          

نسانية ، لغرض التعريف بالنشاط الثقافي وبمختلف مجاالته والمتسـم  والتطبيقية واإل
الرسائل بالرصانة األكاديمية ، البد من إيجاد منشور يهدف الى التعريف بعناوين 

  . مناقشتهااالطاريح الجامعية من الطلبة الباحثين مع سنة و
النشاط الفكري حيث يعد هذا العمل احد الوسائل المهمة المستخدمة في توثيق     

والعلمي والتعريف به،وإذ نضع هذااإلصدار بين أيدي أعزائنا الطلبة والبـاحثين  
  ).اإلبداع وسرعة الحصول على المعلومة (ساعين من خالله تحقيــق هدفنا 

نسأل اهللا أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وان يمدنا العون والقوة لتقديم      
ية والمعرفية لطلبتنا وان يجعل هذا العام عام خير وبركة ويسر أفضل الخدمات العلم

  .على عراقنا الصابر وجامعتنا العزيزة 
  
 

                                                                                                                             

  م كريم فخري هالل.د.أ                                          
  األمين العام                                                                                             
  2012/ نيسان                                                                                               

 

  

  

  



  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 وما ويسأَلُونك عنِ الرّوحِ قُلِ الرّوح من أَمرِ ربِّي(( 

  ))الْعلْمِ إِالَّ قَليالً  مّن أُوتيتم
  
  
  

  صدق اهللا العلي العظیم
  

  سورة االسراء                                                                                                        
 85االیة                                                                                                         
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رقم 
  القرص

 
 اسم الطالب

 
 عنوان الرسالة

 
 الشھادة

 
 السنة

302 
 علي حسین محمد

 
انشاء الفیروس الدوار والمرضات المعویة المسببة 

 لألسھال الحاد في رضع الحلة
 2004 ماجستیر 

327 
 رفل جلیل جبار

 

دراسة لبعض الجوانب السریریة والبكتیریة للمرضى 
في مستشفى الحلة  المصابین بالتھاب الكلیة المزمن

 التعلیمي
 2005 ماجستیر 

330 

لمیس عبد الرزاق 
 عبداللطیف

 

 
من  streptococcus agalatiaeعزل وتشخیص بكتریا 

 النساء المصابات بالتھاب المھبل في مدینة الحلة
 2005 ماجستیر 

410 

رشا عبدالمھدي 
 فلیح

 

 
بعض  االھمیة السریریة إلنزیم البیتاالكتامیز المنتج من قبل

 البكتریا  السالبة والموجبة لصبغة غرام
 2005 ماجستیر 

 نیران كاظم فرھود 411

 
عزول وتشخیص البكتریا عن المرضى المصابین بالتھاب 

 ملتحمة العین في مدینة الحلة
 2005 ماجستیر 

452 

عمار عباس 
 سلمان دیكان

 

 
 دراسة لبعض الخصائص الوبائیة والمصلیة الصابات الـ

Bordetella perlussis  في محافظة بابل 
 

 ماجستیر
 

2005 
 

107 
 رافد سالم عوض

 

 
ترانسفریز والكلوتاثایون  -اس  -انزیم الكلوثاثایون 

 المختزل كدوال ورقیة لسرطان المثانة
 2006 ماجستیر 

 دیار خلیف فلیفل 247

 
دراسة الحالة المناعیة عند االطفال الملقحین بلقاح شلل 

 الحلة االطفال في مدینة
 2006 ماجستیر 

 حسین نور كاظم 521

دراسة سریریة وبكتریولوجیة لحاالت خراج الثدي عند 
 النساء

 2006 ماجستیر 

 بان حسین كاظم 555

دراسة بكتیریولوجیة وسریریة للمرضى  المصابین بتضخم 
 البروستات الحمید أما أو التھاب البروستات المزمن

 2006 ماجستیر 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة الطالب اسم القرص

573 
 عدي حسین كاظم

 
درا سة حدوث ا لمبیضات ا لفمویة عند مرضى    ا لسكري 

 في محافظة ا لنجف
 2006 ماجستیر 

578 

 رسل عدي ھاشم 
 
 

 
 Arcanobacteriumدراسة بكتریولوجیة على 

haemolyticum  المعزولة من حاالت التھاب البلعوم في
 لةمدینة الح

 2006 ماجستیر 

593 

ریاض عبد 
 الرسول حمید 

 

 
الداالت الكیمیائیة الحیاتیة والعوامل المخطرة   في  احتشاء 

 العضلة القلبیة الحادة
 2006 ماجستیر 

645 

نور سامي عبود 
 الھادي

 

  Cytomegalovirusالعالقة بین اإلصابة بفایروس 
 القرحة المعدیة وحدوث مرض

 2006 ماجستیر

646 

ینا فاضل حمزة ل
 الجبوري

 

 
مقاومة بكتریا الزوائف الزنجاریة المعزولة من حاالت 

 سریریة للمضادات الحیویة
 2006 ماجستیر 

664 

 وسام حمزة حمد 
 
 

 
 لمانیة بین النساء في سن الحمل  تقییم ألضداد الحصبة األ

 في محافظة بابل
 2006 ماجستیر 

674 
 فائز كامل كتاب 

 
 یة على إلتھاب الزائدة الدودیةدراسة بكتیرولوج

 2006 ماجستیر 

713 

شیماء عبید 
 حسون

 

 
تجرثم الدم المتسبب عن البكتریا الموجبة لصبغة غرام عند 

 االطفال الحمیین دون السنتین في محافظة بابل
 2006 ماجستیر 

722 

منیـر عبد الرسول 
 طعمــة

 

 
دون سن األطفال دراســة في التھاب المجاري البولیـة عند 

 في مستشفى األطفال في  كربالء   الخامسة من العمر
 2006 ماجستیر 

728 

أسامة فخري 
 مزاحم

 

 - L -ألفا  -تقدیر مستویي الكلوتاثایون المختزل و أل
 كمؤشرین حیویین محتملین لسرطان البروستات   فیوكوز

 2006 ماجستیر 
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

733 

 ھالة داود سلمان
 
 

  دراسة بكتریولوجیة لعزالت محلیة لبكتریا
 Enterobacter cloaca المعزولة من عینات اإلدرار 

 2006 ماجستیر

742 

 ایفاد كریم عبد
 
 

دراسة سریریة و بكتریولوجیة حولعالقة جرثومة 
Corynebacterium urealyticum  و تكوین حصى

 المجاري البولیة 
 2006 ماجستیر 

720 
 تیسیر صفاء جواد

 

دراسة بكتریولوجیھ اللتھاب الجیوب االنفیة في  محافظة 
 بابل 

 2007 ماجستیر  

721 
 لمیس طالب ھادي 

 

العالقة بین بروتین ج الفعال ومضادات األكسدة في داء 
 السكري

 2007 ماجستیر 

732 
ھدى عبد الوھاب 

 جواد 
 لمرضى الحروقدراسة بكتریولوجیة سریریة   ومناعیة    

 2007 ماجستیر   

737 

 رشا ھادى صالح
 
 

 
و التلوث البكتیري في دراسة عن فعالیة المطھرات 

 الحلة التعلیمي مستشفى
 2007 ماجستیر 

747 
 حیدر عبد جبار 

 

بقصور   المصابین سة عوامل الخطورة الجدیدة للمرضىدرا
 دورة الشرایین التاجیة

 2007 ماجستیر 

750 
عمران داخل غاني 

 جاسم 

بعض التغیرات الدمویة والكیموحیویة في مرضى فرط 
 الدرقیة

 2007 دكتوراه 

852 
حیــدر فاضـل 

 عبیــد 

دراسة میكروبیة و سریریة على بعض حاالت مرض 
 االنسداد الرئوي المزمن في مدینة الحلة

 2008 ماجستیر 

 سالم حسین حسن  869

دم البكتیري عند دراسة بكتریولوجیة و مناعیة لتجرثم ال
 مرضى داء السكري في مدینة كربالء

 2008 ماجستیر 

870 
أنور جاسم محمد 

 سارة
 تقییم المناعة الخلطیة ضد حمة الحصبة في محافظة النجف

 2008 ماجستیر 

910 

غیداء جھادي 
 محمد

 

فیروس تضخم الخالیا واألجسام , دراسة دور داء المقوسات
االت اإلجھاض في مدینة المضادة للدھون المفسفرة في ح

 2008 ماجستیر الحلة 
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رقم 
  القرص

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب

سوسن حسن  1050
 كاظم

االيضية للبيورينات لمرضى الفشل  دراسة بعض االنزيمات
 الكلوي

 

 2008 ماجستير

سمير سوادي  1058
 حمود الجبوري

مع التهاب  بعض المتغيرات الفسلجية والمناعية المتزامنة
  المزمن  في محافظة بابل" ب"الكبد الفيروسي نوع 

 

 2008 ماجستير

امجد حسن عباس  1059
 المنصوري

 رات الفسلجية والمناعية عند مرضىدراسة لبعض التغي
 الربو في محافظة بابل

 

 2008 ماجستير

عالء مهدي  1062
 عباس

حت السلوك الالخطي للروافد الكونكريتية المسبقة اإلجهاد ت
 تأثير األحمال المتحركة باستخدام طريقة العناصر المحددة

 

 2008 ماجستير

ميادة محمود  972
 حسين الشربتي

السلوك الهورموني والتغيرات االلكتروليتية لدى النساء 
 الحوامل اللواتي يعانين من حالة الوحام

 2008 ماجستير

حيدر عبد الحسين  1008
 عزيز     

 2008 ماجستير ة  والكيميوحيوية  لمرضى الحروق بعض التغيرات الدموي 

 –العالقة بين مضادات االكسده الكلوتاثيون والكلوتاثيون  نادية حسن كاظم 1037
ترانسفيريز وسكر الفيوكوز كداالت ورمية لمرضى  –اس 

 سرطان الثدي

 2008 ماجستير

وكسجين دور حالة اإلجهاد التاكسدي بواسطة جذور األ ثناء محمد جودة 1079
 الحرة في تطور مرض سرطان المثانة

 

 2009 ماجستير

فاطمة مالك عبود  1099
 الربيعي

  المكورات المسبحية الطافرة عن بكتريولوجية   دراسة
 المتعلقة بتسوس األسنان وأمراض اللثة في مدينة الحلة

 

 2009 ماجستير

حسين عليوي  1100
 مطلب الدهموشي 

المصاحبة لتقييح السائل  دراسة بعض العزالت البكتيرية
  المنوي في مرضى وهن النطف في مدينة الحلة 

 

 2009 ماجستير

التقييم السريري المعنوي للدهون المؤكسدة إنزيمات  روال حامد محمود 1111
كلوكوزامنديز في -بيتا-استايل-مضادات األكسدة و ان

  مصول دم مرضى حصى الجهاز البولي
 

 2009 ماجستير

داالله تيسير عب 1117
 كاظم الحسيني

 
  دراسة بعض السمات البكتيرية  والمناعية للوالدة المبكرة

  
 

 2009 ماجستير
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رقم 
 القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب

أميره جاسم محمد  1153
 أمين

العالقة بين هرمون التستوستيرون ونطاق الدهون 
بات والبروتينات وبعض العناصر النزرة في مصل المصا

  بمرض قبل الشنج
 

 2009 ماجستير

صادق كاظم حاجم  1168
 السلطاني

دراسة دور اإلصابة بفايروس انتفاخ الخلية والمناعة 
  الذاتية في مرضى السكري النوع األول

 

 2009 ماجستير

 2009 ماجستير دراسة سريرية و هرمونية للرجال المصابين بالعقم احمد توفيق نعمة 1182

د هادي براء حام 1203
 عطية الكريطي

دراسة العالقة بين العصيات اللبنية والُممرِضات البكتيرية 
  االنتهازية المتعلقة بالتهاب المهبل في محافظة بابل

 

 2009 ماجستير

فرقان محمد  1204
 حسين االسدي

دراسة بكتريولوجية عن البكتريا المعوية المنتجة إلنزيمات 
معزولة من األطفال البيتاالكتاميز واسعة الطيف وال

  المصابين بتجرثم الدم في مدينة الحلة
 

 2009 ماجستير

  بان جابر عيدان 1205
و  في الدم وعنق الرحم لجذور الحرةالعالقة بين تراكيز ا

  ء العقم المبهم في النسا
 

 2009 ماجستير

هبة  علي هادي  1208
 الخفاجي

األستجابة ألمناعية لمرضى الثالسيميا المصاحبة 
 لتهابات البكتيرية   لأل

 2009 ماجستير

بان ظاهر ذباح  1209
 الشمري

 
دراسة  فسلجية نسائية لتأثيرات كل من عقار المتفورمين  

 والديان و االندروكيور عند النساء العقيمات المصابات
  في محافظة بابل بمتالزمة تكيس المبايض المتكرر

 

 2009 ماجستير

زاهد محمد علي   1211
 كاظم

ة التغيرات الفسلجيه والسريرية في المرضى الذين دراس
يعانون من اعتالل األعصاب المحيطية المصاحب لمرض 

  السكري
 

 2009 ماجستير

فؤاد غازي حسن  1213
 الحمداني   

دراسة بكتيرية ومصلية على ضمات الكوليرا النمط       
  المصلي  Inabaمحافظة بابل في 

 

 2009 ماجستير

أمين أنسام علي  1243
 عوض 

 2009 ماجستير دراسة تأثير الكلوتاثايون على الهيمواليسين  البكتيري



 كلیة الطب........................................ جامعة بابل/ سائل واالطاريح الجامعية دليل الر
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رقم 
 القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب

رعد جاسم عبد  1309
 المهدي 

دراسة لبعض الجوانب البكتيرية والمناعية للمرضى 
  العراق -المصابين بالتهاب الكلية الحاد في مدينة الحلة

 

 2010 ستيرماج

انمار حميد حبيب  1348
 الفؤادي

التوصيف المظهري والجيني لعزالت المكورات العنقودية 
  الذهبية المقاومة للمثيلين في مدينة الديوانية

 

 2010 ماجستير

اسراء سعيد  1369
 عباس كاظم 

دراسة بكتيرية ومناعية لعزالت االشيريشيا القولون 
تهابات المجاري البولية المعزولة من النساء المصابات بال

  في مدينة كربالء 
 

 2010 ماجستير

رنا هادي صلوحي  1375
 الربيعي

دور المكورات المسبحية الحالة للدم من نوع بيتا من 
  في التهاب البلعوم الحاد في مدينة الحلةFو  Cمجموعة 

 

 2010 ماجستير

هيام فائز احمد  1388
 أمين الحسون

المنتج من بكتريا  للهيموالسين  التوصيف والتنقية الجزئية
 القولون المسببة اللتهاب المجاري البولية

 

 2010 ماجستير

اشواق مخيف  1390
 سلمان الجبوري

  دراسة تأثير بعض العوامل على المناعة الخلوية   
  لمرضى التدرن 
 

 2010 ماجستير

التغيرات الفسلجية و فحص األمواج فوق الصوتية منال فاضل فرهود      1391
   في النساء العقيمات  زمة تكيس المبايضالمصاحبة لمتال

  

 2010 ماجستير

اسماعيل عون  1393
 جبر

دراسة بعض التاثيرات المضادة للبكتريا والمناعيه لمادة 
  80البوليسوربيت 

 

 2010 ماجستير

غفران محمد  1426
 حسين عسل

الحمل الفموية المركبة و أجهزة منع  تأثير حبوب منع

د ألتأكسدي و جهاالحمل الرحمية الحاملة للنحاس على أإل
صورة الدهون وبعض العناصر النزرة في مصول النساء 

  في مدينة الحلة
 

 2010 ماجستير

ميثم احمد عبد  1427
 االئمة

المقارنة بين التاثيرات للعقارين الكورتيكوستيرويديين 
شق على طبيعة  االلكتروليتات  وبعض  الفموي والمستن

  المعادن  في  مصول مرضى الربو
 

 2010 ماجستير

ذوالفقار محمد  1461
 حبيب الشمري

بعض  التغيرات  الهرمونية  والفسلجية  لدى  مرضى 
 تضخم البروستاب الحميد

 2010 ماجستير



 كلیة الطب........................................ جامعة بابل/ سائل واالطاريح الجامعية دليل الر
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رقم 
 القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب

راهيم صالح صبا إب 1464
 العذاري

دراسة تقييمية لعامل آلفون ويلبراند وبعض المتغيرات 
الفسلجية األخرى لمريضات ما قبل الشنج  في محافظة 

  بابل
 

 2010 ماجستير

دراسة لبعض التغيرات الفسلجيه للمرضى المصابين  زينة حماد محمد 1465
  بأمراض  نزف الدم الوراثية الشائعة

 

 2010 ماجستير

حميدة حمزة  1466
 حبابيألعجيل ا

/ دراسة بكتيرية ومناعية على المسبحيات القيحية 
  المعزولة من المرضى في محافظة بابل - A-المجموعة 

 

 2010 ماجستير

عون عبد اهللا  1468
 محمد الديراوي

اإلجهاد التأكسدي في مصول الدم وبالزما السائل المنوي 
  ة بابللدى المرضى المصابين بعقم الرجال في محافظ

 

 2010 ماجستير

جمانة سامي   1481
 خضير

 2010 ماجستير بعض التغييرات الفسلجية لدى األطفال المصابين باليرقان

بارعة علي مكي  1485
 الجبوري

 2010 ماجستير حالة االكسدة ومضادات االكسدة في مرض الصدفة

هابات التاثيرات الدوائية لبعض أدوية مضادات االلت مالذ عزيز جبر 1489
  الالستيرويديةعلى بعض المؤشرات الدموية لذكور األرانب

 

 2010 ماجستير

سيناء بدر محمد  1238
 راضي

العالقة بين مستوى هرمون التستيستيرون المصلي وحالة 
مضادات األكسدة في الحوامل المصابات بمرض ما قبل 

  الشنج 
 

 2010 ماجستير

علي عبد الواحد  1258
 عباس شعيلة

غيرات الدموية  والكيميوحيوية  لمرضى الحصى بعض الت 
 ) ESWL(بعد التعرض  لجهاز تفتيت الحصى لية البو

 2010 ماجستير

خوله عبد الحمزه  1290
  شمران 

 

يد الكلوتاثايون التغيرات الهرمونيةوعالقتها مع بيروكس
في مرضى حب   LH/FSHوكذلك نسبة  والعناصر النزرة

  لالشباب الشائع في محافظة باب
 

 2010 ماجستير

زينب فالح حسن  1296
 الخفاجي

العالقة بين مستويات بعض العناصر النزرة ومستوى 
الهوموسيستين عند مرضى قصور الشرايين التاجية  

  القلبية وبعض األمراض المتعلقة األخرى

 

 2010 ماجستير



 كلیة الطب........................................ جامعة بابل/ سائل واالطاريح الجامعية دليل الر
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رقم 
 القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب

هرة داليا عبد الز 1502
 محسن  

التأثير الوقائي المحتمل للميالتونين ومستخلص الشاي 
االخضر ضد الضرر المستحدث بواسطة الميثوتركسيت 

  في الكبد عند ذكور الفئران
 

 2010 ماجستير

شيرين محمد مكي  1512
 الحسيني

تأثيرات زيادة الحديد و طرق العالج على مقاييس مناعية 
رضى الثالسيميا الكبرى و حيوية كيميائية مختارة لدى م

 نوع بيتا

 2010 ماجستير

المتغيرات الكيميائية الحيوية في مرضى فقر الدم البحر  مضر خضر محمد  1548
  كبرى - بيتا -المتوسط نوع

 

 2010 ماجستير

نورس جاسم  1486
 الصالحي 

دراسة الهم االسباب المتعلقة بحدوث االسقاطات التلقائية 
  المفردة والمتكرره

 

 2011 ستيرماج

لميس عبد الرزاق  1658
 عبد اللطيف

دراسة العالقة التطورية الوراثية والجزر المرضية 
  لبكتريا القولون المعزولة من عينات سريرية مختلفة

 

 2011 دكتوراه

ندى خزعل كاظم  1662
 هندي 

الفعالية المضادة  لالحياء المجهريه والتركيب الكيمياوي  
  وذ من منطقة الفرات االوسطللبروبولس العراقي الماخ

 

 2011 دكتوراه

ميس هادي جبر  1663
 جمعه  -آل

دراسة بكتريولوجية ووراثية لبعض العزالت لبكتريا 
Proteus mirabilis   وProteus vulgaris   

  في مدينة الحلة
 

 2011 ماجستير

رباب جواد حسن  1666
 الحسني

العنقوديات  تقييم كفاءة مضادات بكتيرية مختارة في نمو
 للميثيسيلين و المعزولة من أخماجالذهبية المقاومة 

دراسة داخل  ״ الجروح و الحروق في مدينة الحلة
  ״وخارج الجسم الحي

 

 2011 ماجستير

أصيل هاشم  1673
 راضي السعبري

  Morganellaالعزل والوصف الجزيئي لبكتريا 
morganii   المعزولة من المرضى المصابين بالتهاب

  جاري البولية المصاحب للقسطرة البوليةالم
 

 2011 ماجستير

رفاه فخري مزاحم  1674
 الجبوري

مع دراسة  Sortaseدراسة جزيئية ألنزيمات 
الخصائص لبعض عوامل الضراوة لبكتريا المسبحيات 

  القيحية 
 

 2011 ماجستير
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رقم 
 القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب

ني زينب عادل غ 1682
 ـابكچ

عزل وتوصيف المسبحيات المعوية المقاومة 
للفانكومايسين والمعزولة من المجاري البولية للمرضى 

  الراقدين في مستشفيات مدينة الحلة
 

 2011 ماجستير

باسم عبد العالي  1685
 عبد الكعبي

بعض التغيرات الفسلجية لدى المرضى المصابين بسرطان 
  المثانة

 

 2011 ماجستير

ئل عباس كاظم نا 1686
 الخفاجي

دراسة دوائية عن تأثير مستخلص الشاي األخضر للوقاية 
والعالج من اختالل مستوى الدهون والجهد التأكسدي في 

  ذكور األرانب المغذاة بالكولستيرول
 

 2011 ماجستير

علي حسون  1695
 حسين

جهد األكسدة في المرضى المصابين بالطارئة الوعائية 
  أثيره على وظيفة الكلية الدماغية الحادة وت

 

 2011 ماجستير

رضوان محمد  1699
 حسين األسدي

النحافة  و صورة الدهون في  دراسة تركيز هرمون
  مرضى الصدفية في مدينة الحلة مصول

 

 2011 ماجستير

حيدر غالي وادي  1701
 وام     لگا

دراسة فسلجية لبعض التغيرات الدموية والكيموحيوية 
  الرئويلدى مرضى التدرن 

 

 2011 ماجستير

سرى مؤيد عبد  1705
 المهدي علوش

دراسة فسلجيه  لبعض المتغيرات الدموية والكيموحيويه  
  لمرضى االعتالل الكلوي المصاحب لمرض داء  السكري

 

 2011 ماجستير

رفيف عالء سعيد  1714
 االمين

مناعية وجزيئية عن المرضى المصابين , دراسة بكتيرية
  د العمليات الجراحيةبخمج الجروح بع

 

 2011 ماجستير

حيدر غالي وادي  1719
 وام     لگا

دراسة فسلجية لبعض التغيرات الدموية والكيموحيوية 
  لدى مرضى التدرن الرئوي

 

 2011 ماجستير

حيـــدر  1720
عبــد 

 األمـــير مكي

بعض التغيرات الفسلجية والسريرية في مرضى نابض 
 نائي الحجيرةالقلب احادي الحجيرة والث

 2011 ماجستير

سعيد حميد لفتة  1727
 الخزعلي    

بعض التغيرات الفسلجية  واألهمية السريرية لمجموعة 
نقاط الكالسيوم عند مرضى الشرايين التاجية بواسطة 

  المفراس متعدد الشرائح
 

 2011 ماجستير



 كلیة الطب........................................ جامعة بابل/ سائل واالطاريح الجامعية دليل الر
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رقم 

 القرص
 

 اسم الطالب

 

 عنوان الرسالة

 

 الشهادة

 

 السنة 

 
1736 

 

 
 عماركاني ياسين 

 
دراسة العالقة بين السمنة ومستوى هورموني النحافة 

واالنسولين واالنترلوكين الثامن وصورة الدهون في 
مصول المرضى العراقيين المصابين بداء السكر من 

  النوع الثاني 
 

 
 

 ماجستير

 
 

2011 
 

 
 

1740 
 

 
 

 ساالر أياد فخري 

 
 للسرطان زيادة تأثير عقار الميثوتركسيت المضاد

  بمستخلص الزنجبيل
 

 
 ماجستير

 
2011 

 

 
1744 

 

 
إيفاد كريم عبد 

 ألشبلي

 
عدم ثبات المحتوى الوراثي و دراسة مناعية لدى مرضى 

  سرطان الثدي
 

 
 دكتوراه

 
 

2011 
 

1747  
 

 زينا حسن صاحب

 
تأثير زيت زهر الربيع على عوامل االصابة بتصلب 

  نبالشرايين المستحدث في ذكور األرا
 

 
 ماجستير

 
2011 

 

1626  
 علي حميد شعالن

 
بعض التغيرات الفسلجيه لمرضى االسهال الحاد بعد 

  اعطائهم مادة سلفات الزنك
 

 
 ماجستير

 
2011 

 
 

 
 

1550 
 

 
 

علي حاتم حميد 
 ألدفاعي

 

دراسة بعض  ألتغيرات المناعية وأأللتهابية لمرضى 
ة ألديال قصور ألكلية ألمزمن تحت تـأثيرالمعالجة بواسط

 ألدموي ألمزمن في محافظة كربالء المقدسة 

 
 

 ماجستير
 

 
 

2011 
 

 
1555 

 
يمامة سعدي 

 عباس علوش  

 
دراسة تأثير مستخلص عرق السوس على مستوى 

 الدهون في مصل الدم لذكور األرانب
 
 
 

 
 ماجستير

 
2011 

 



 كلیة الطب........................................ جامعة بابل/ سائل واالطاريح الجامعية دليل الر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 القرص

 

 اسم الطالب

 

 عنوان الرسالة

 

 الشهادة

 

 السنة

1751 
 

 
 

 احسان فالح حسن

 
 

الحماية من التأثير السمي الحاد لعقار الستربالتين 
علىالكلى بواسطة زيت بذور الجرجير وعقار 

 السمفاستاتين في الجرذان 
 

 

 ماجستير 
 

2011 
 

1754 

 علياء محمد حمود

 

االبثنايت بار فايروس ومرضى التهاب اللوزتين المزمن 
 العراق–في محافظة كربالء 

 

 ماجستير

  
2011 

 

 
 

1797 
 
 
 

حسن هادي عباس 
 الكرعاوي

 
 

 

دراسة فعالية بعض المضادات المركبه مع المعزز الحيوي  
ضد بعض  البكتريا الممرضه لبعض الخصائص للبكتريا 

المعزولة من حاالت  اإلصابة بالتهاب اإلذن الوسطى في  
 محافظة بابل

 

 ماجستير

 
 

2011 
 
 

1820 
 

 حيدر حليم سعيد

 
 

المعزولة  pseudomonas aeruginosaكتريا صفات ب
من المرضى والمحيط الخارجي في المستشفى في مدينة 

 الحلة

 

 ماجستير

 
2011 

 

1828 
 

جنان عبد العباس 
 شمخي

 

توصيف مظهري وجيني لعزالت بكتريا القولون الممرضة 
 العراق/من حاالت اسهال الرضع في مدينة الكوت 

 ماجستير 
2011 

 

1862 
 

د الجبار ودادعب
 موزان 

 

دور السلدينا فيل في عالج ارتفاع ضغط الشريان  
 الرئوي نتيجة تشوهات القلب الوالدية عند األطفال 

 

 ماجستير

 
2011 

 

1834 
 

زينب وضاح 
 ناصر

 

العالقة بين االدينوفايروس والتهاب اللوزتين المزمن في 
 محافظة بابل

 

 
 

 ماجستير

 
2012 

 
 



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

74 

محمد عبد االمیر 
 صبیح

 

حل العناصر المحددة لمشكلة التسرب غیر المحصور 
 باعتماد سد القادسیة

 2002 ماجستیر 

115 
 مصعب عاید كصب

 

التصمیم االمثل للمنشأت الخرسانیة المسلحة الثالثیة 
 االبعاد على التحلیل الالخطي

 2002 ستیرماج 

123 
 مرزة كریم عمران

 
تأثیر لھب النار على بعض الخواص المیكانیكة 

 2002 ماجستیر للخرسانة

128 
 واقد حمید حسن

 

التصمیم االمثل للسیطرة على النضح تحت المنشات 
 الھیدرولیكیة

 2002 ماجستیر 

130 
 سجاد عامر حمزة

 

التحلیل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى للمنشأت 
 لسطحیة الخلویة المنحنیة افقیاا

 2002 ماجستیر 

163 
 انتظار جابر عیدان

 
 تحسین اداء الشب المنتج محلیا

 2002 ماجستیر 

175 
 قیس حاتم محمد

 
اعداد نظام خبیر لتشغیل سدة متعددة االغراض 

 2002 ماجستیر والمنشأت

198 
 جواد طالب

 

ات تحلیل بعد االنبعاج المرن الفوالذیة المستویة ذ
 المرابط والمستندة على اسس

 2002 ماجستیر 

230 
 محمد شامل محمد

 

تاثیر غبار افران السمنت على بعض الخواص 
 المیكانیكة للخرسانة

 2002 ماجستیر 

235 
 عماد حبیب عبد

 
استقراریة السد الممنطق المصاحبة للھبوط غیر 

 2002 ماجستیر المستقر

26 
 رشا صالح

 

فضالت المیاه الصناعیة في اعادة استخدام وتدویر 
 معامل نسیج الحلة

 2003 ماجستیر 

36 
 ثائر جبار مزھر

 
 تقییم االعتمادیة الضعف والمرونة لخزان سد حدیثة

 2003 ماجستیر 

105 
محمد منصور 

 كاظم
 تشققات االنكماش للسقوف الخرسانیة المعرضة للحریق

 2003 ماجستیر 

 علي حسون نھاب 119
أكل السطحي للخرسانة المسلحة مقاومة الصدأ والت

 2003 ماجستیر بااللیاف الكتان

183 
 خالد صفاء ھاشم

 
 دراسة اعتمادیة محطة الكرخ لمعالجة المیاه الثقیلة

 2003 ماجستیر 

 ایمان مھدي 208
النموذج التصادفي المتعدد المواقع لخواص متغیرات 

 2003 ماجستیر الماء لنھر الحلة



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

223 
خلد احمد جاسم 

 عبد الواحد
الخرسانة المقاومة للحوامض باالشارة الى مونة 

 2003 ماجستیر الكبریت

 حیدر كاظم 267
تحلیل ما بعد االنبعاج وما بعد الخضوع للصفائح الرقیقة 

 2003 ماجستیر الغیر المضبطة بطریقة الفروقات المحددة

270 

 م حمزةمیثم كری
 
 

 
التحلیل الالخطي بالعناصر المحددة للقشریات 

االسطوانیة والصفائح المطویة من الخرسانة المسلحة 
 مع اعتاب طرفیة

 ماجستیر
 
 

2003 
 
 

 2004 ماجستیر العملیة القصویة لسد مكحول ریاض حامد مطلب 19

37 
 ذو الفقار رزاق

 
 تحلیل وتقییم متطلبات تجھیز الماء لمدینة الحلة

 2004 ماجستیر 

206 
 نبیل حسن علي

 

التحلیل الدینامیكي بطریقة العناصر المحددة للصفائح 
 المطبقة والمركبة من ضمن تاثیر االخماد

 2004 ماجستیر 

209 
رواء شاكر عبد 

 الرضا
تاثیر المواد الدقیقة التجزئة على بعض خواص مونة 

 2004 ماجستیر السمنت

13 

احسان مسلم عبد 
 الكریم

 

لیل الصفائح السمیكة المصنوعة من الكونكریت تح
المسلح والمستندة على التربة باستعمال طریقة العناصر 

 2005 ماجستیر المحددة

424 
مسلم عبد االمیر 

 خضیر
التحلیل الالخطي لالعتاب الخرسانیة المنحنیة افقیا 

 2005 ماجستیر نةروالمستندة على اسس م

 خمائل عبد المھدي 459
لالخطي بالعناصر المحددة للعتبات الخرسانیة التحلیل ا

 2005 ماجستیر المسلحة العمیقة ذات فتحات

462 
 بھاء حسین محمد

 
تحلیل االنبعاج وما بعد االنبعاج للصفائح المجساة 

 2005 ماجستیر بطریقة العناصر المحددة

482 
 امیر طعمة كمال

 
التحلیل الالخطي لالعتاب الخرسانیة المسبقة الجھد 

 2005 ماجستیر حت تأثیر االحمال المركبة لقوى القص وااللتواءت

493 
 جنان جواد حسن

 

تاثیر امالح الكبریتات الموجودة في الركام الناعم على 
تشققات انكماش الجفاف في االعضاء الخرسانیة المقیدة 

 2005 ماجستیر من النھایة

494 
 منى محمد كریم

 
یة المسلحة تحري سلوك وخواص البالطات الخرسان

 2005 ماجستیر المتعرضة الى لھب النار

503 
ایوب عباس 

 ابراھیم
التحلیل الالخطي لالعضاء الخرسانیة المسلحة لاللیاف 

 2005 ماجستیر الحدیدیة تحت االحمال الدوریة



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

824 
 أمیر طعمھ كمال 

 

 
لألعتاب الخرسانیة المسبقة الجھد  التحـلیـل  الالخطي 

 تحت تأثیر األحمال المركبة لقوى القص وااللتواء
 2005 ماجستیر 

 زھرة عبد صالح 565
التصمیم األمثل لوسائل السیطرة لتسرب آمن خالل السد 

 2006 ماجستیر الترابي 

 احمد نور محمد  577

 التحلیل الالخطي للركائز تحت تأثیر االحمال الستاتیكیھ
 و الدینامیكیھ

 2006 ماجستیر

591 
إسراء خضیر 

 محسن

الكونكریتي المسلح  تحلیل منطقة الربط للعتب والعمود
 تحت تأثیر األحمال الدوریة مع استعمال عناصر بینیة

 2006 ماجستیر

606 

میعاد طھ یاسین 
 الحلو

 

خمین الحركات لت) Bayesian(صالحیة استخدام مودیل 
التقاطعات ذات المستوي  في المروریھ المستدیرة

 الواحدالمنظمھ باالشارة الضوئیة
 2006 ماجستیر 

692 
الباري  وائل عبد

 حسین
 لعراقاتقییم أالعتمادیة لخزانات 

 2006 ماجستیر 

695 
 ھناء محمد محان 

 
تخمین التخدد في المزیج اإلسفلتي المحلي باستخدام 

 2006 ماجستیر فحص الزحف    

698 
 رنا فالح یوسف

 

التحلیل الدینامیكي الالخطي بطریقة العناصر المجددة 
 للمنشاة الخرسانیة المنحنیة

 2006 ماجستیر 

703 
 حسنین محمد ذیاب

 

التحلیل غیر الخطي باستخدام طریقة العناصر المحددة 
للعتبات الخرسانیة المسلحة المقواة انحنائیا بألواح 

 البولیمر المسلحة باأللیاف الكاربونیة
 2006 یرماجست 

710 
 علي حسین عبید

  

التصمیم األمثل للخزانات الحدیدیة المستطیلة المستندة 
 على أساس مرن اعتمادا على التحلیل ألال خطي

 2006 ماجستیر 

716 
  نریمان یحیى

 

HYDRAULIC CONTROL OF  SHATT AL-HILLA 
WITHIN  HILLA CITY  
 2006 ماجستیر 

718 
نغم عبد الزھرة 

 شعالن 

یم الملدنات المتفوقة التجاریة المتیسرة على خواص تقی
 الخرسانة الطریة والمتصلبة

 2006 ماجستیر 



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

753 

 عصام محمد علي
 
 

  تأثیر نوع المادة المالئة ونسبة الماء إلى المسحوق
 للخرسانة ذاتیة الرص على بعض الخواص المیكانیكیة

 2006 ماجستیر 

759 

ھدى زھیر عبد 
 الغني 

 

  
تشققات انكماش الجفاف في األعضاء الخرسانیة الذاتیة 

 الرص المقیدة من النھایات
 2006 ماجستیر 

912 
 رنا فالح یوسف 

 

  
التحلیل الدینامیكي الالخطي بطریقة العناصر المحددة 

 2006 ماجستیر للمنشآت الخرسانیة المنحنیة

758 
 ت حمزة باسم ثاب

 

  
تأثیر بعض المضافات المعدنیة الدقیقة التجزئة على 
 انكماش الجفاف للجسور الخرسانیة المقیدة النھایات 

 2007 ماجستیر 

767 

 أحـمد طالب عبـید
 
 

  
تأثیر لھب النار على بعض الخواص المیكانیكیة 

للخرسانة ذاتیة الرص باستخدام أنواع مختلفة من 
 2007 یرماجست المواد المالئة  

771 
 علي ناصر حسین

 

  
سلوك االنحناء لنماذج البالطات الخرسانیة المقیدة 

 جزءیًا المعرضة للھب النار
 2007 ماجستیر 

791 
زینب حسن عبد 

 العباس

  
إنشاء نموذج لتخمین نسبة الجبس المثلى للسمنت 

  البورتالندیمن 
 2007 ماجستیر 

794 
 منار حمزة حرز

 

 
 نجـــــــف  –یة لطریق كوفـــــة تقییم الحركة المرور

 2007 ماجستیر 

 2007 ماجستیر برمجة تصمیم محطات معالجة الماء المضغوطة احمد سمیر ناجي 806

821 
  حسین علي مھدي

  

  
نموذج ریاضي ثنائي البعد لمحاكاة  انتشار الملوثات في 

  شط الحلة
 

  ماجستیر
 

2007 
 

834 

  
زید عبد الرضا 

 عبد 

 
صادفیة لبعض خواص الماء في منطقة النماذج الت

 2007 ماجستیر  الفرات األوسط في العراق



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

844 
 عبیر ابراھیم یحیى

  

  
 تصمیم مودیل لطلب الماء المنزلي في مدینة النجف

 2007 ماجستیر 

845 

لؤي عبد الحسین 
 عبود ابو العرب 

 

  
اإلنتقالیة للتشوھات  الكبیرة للھیاكل المعدنیة اإلستجابة 

 المستویة بإستخدام طریقة الخواص
 

  ماجستیر
 

2007 
 

846 

حیدر محمد جواد 
 علي 

 

  
السلوك و التصمیم األمثل للھیاكل الفوالذیة المجسمة 

المعرضة للھزات األرضیة  باالعتماد على التحلیل 
  الالخطي

 
  دكتوراه

 
2007 

 

848 

  بالة عبیر سعید ز
 
 

  
اللدن بطریقة العناصر المحددة لأللواح  -التحلیل المرن

المعدنیة السمیكة والمعرضة ألحمال دینامیكیة 
 مستعرضة

  ماجستیر
 

2007 
 

850 

  محمد جواد كاظم
 
 

  
التحلیل الالخطي للھیاكل الخرسانیة المسلحة الفضائیة 
تحت األثقال الدوریة متضمنا التأثیرات المعتمدة على 

  .الزمن
 

  ماجستیر
 

2007 
 

905 

نورس نوماس 
  شاطي عبید

 

  
نموذج عددي ثنائي البعد للتلوث الحراري من مصادر  

  نقطیة أحادیة في أالنھارعند أعماق طرح مختلفة
 

  ماجستیر
 

2007 
 

927 

غسق ابراھیم 
  محمد امین 

 

  
دراسة ألروطان في ألتبلیط ألمرن بإستعمال طریقة 

  لزجةأل-ألعناصر ألمحددة للمرونة
 

  ماجستیر
 

2007 
 

931 
 أكرم رشید حسن 

 

 
التحلیل الالخطي لأللواح المطویة الخرسانیة المسلحة 

 بواسطة طریقة الشرائح المحددة
 

  ماجستیر
 

2007 
 

934 
 
 

شیرین قاسم عبد 
  الرضا 

  
 
 

 
اللدن للمسنمات الحدیدیة -التحلیل الدینامیكي المرن

دام طریقة المستویة ذات التشوھات الكبیرة  باستخ
  الخواص الحدیة

 
 

 2007 ماجستیر



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

959 
نادیة منعم عبد 

 الحسین 

  
  

 تشققات انكماش الجفاف في خرسانة عالیة المقاومة
 

 2007 ماجستیر

864 
 حیدر كاظم عماش

 

 
non linear static and  dynar mic  analysis 
of laminated plates under in-plane forces  
 2008 دكتوراه 

868 
 ثرى رزاق 

 

 
  

 التشغیل األمثل للجزء األول من المصب العام
 2008 ماجستیر 

888 

أحمـد عبــــــاس 
 جاســــــم

 

  
تقـییـم مقاومــة طبــقة األكـسـاء األسفـلتیـــة  للتشـقات 

 األنعكاسیة 
 2008 ماجستیر 

904 

  یكانانمارفالح د
  
 

  
  

خصائص التشوه الدائمي للترب السطحیة باستخدام 
 فحص األحمال المتكررة

 2008 ماجستیر 

909 
  خالد كریم شدھان 

 

  
سلوك القبات الخرسانیة المسلحة  المقواة  بصفائح من 

 الیاف الكاربون البولیمریة
  

  دكتوراه
 

2008 
 

926 
 جواد طالب عبودي 

 

  
ضائیة الخرسانیة المسلحة المقاومة القصوى للھیاكل الف

 ) FRC(والمقوات بالـ
 

 
 
 ماجستیر 
 

2008 
 

929 
طارق حسین 

 عبیس  

  
 التنبؤ بمعامل مرونة الخلطة اإلسفلتیة

 
  ماجستیر

 
2008 

 

937 

علي عبد الحسین 
  محمد 

 

  
التحلیل الالخطي و التصمیم األمثل للمنشآت اللوحّیة 

 والقشرّیة الخرسانیة المسلحة
 

  ماجستیر
 

2008 
 

948 
 

  
عبیر محمد عبد 

 األمیر محمد  

استخدام مثبطات التآكل على خواص الخرسانة  تأثیر
 ومدى فاعلیتھا

                         
  ماجستیر

 
2008 

 



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 

1098 
 

 

  أسراء حسن نايل
  
 

التحليل غير الخطي ثالثي االبعاد بواسطة العناصر 
المحددة لألعتاب الخرسانية المسلحة باأللياف الحديدية 

االنحناء و ,والمعرضة لحمل مركب من عزمي القص 
 اللي والمزودة بفتحات

  ماجستير

  

 

 

2008 

 

 

1101 
 

  عواد علي صغير
 

تأثير التعرض إلى لهب النار على سلوك االنحناء 
نية مسلحة اعتيادية القص لعتبات خرسا ومقاومة

 المقاومة و عالية األداء

  ماجستير

 

2008 

 

1104 

ماجد محمد علي 
  كاظم 

 

التحليل الالخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة 
  للهياكل المستوية المتكونة من االعضاء المركبة

 
 2008 ماجستير

952 
  نبيل محمد حسين

 
  في مدينة كربالء  محاكاة جريان المياه الجوفية

 
 2008 ماجستير

957 

ذوالفقار حبيب 
  حسين

 

تأثير أمالح الكبريتات الموجودة في الركام الناعم على 
  بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة  ذات الرص

 
 2008 ماجستير

959 

نادية منعم عبد 
  الحسين

 
  تشققات انكماش الجفاف في خرسانة عالية المقاومة

 
 2008 ماجستير

982 
  حيدر هاتف كريم

 

STABILITY OF CONCRETE GRAVITY 
DAMS WITH INTERMEDIATE FILTER 
 2008 ماجستير 

1013 
  رند سامي كامل

 
  تخفيض منسوب المياه في مدينة بابل القديمة

 
 2008 ماجستير

1018 
  رشا علي طه 

 

تأثير استخدام مادة البورسلنايت على أداء معالجة المياه 
  ومياه المجاري

 
 2008 ماجستير

1040 
 

هدى محمد 
 سلمان الشمري

تقييم سريع لالثر البيئي لبعض الصناعات في منطقة 
 الفرات االوسط

 2008 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

  زينب علي مهدي 1051
 

العوامل البيئية المؤثرة على تصميم محطة بايولوجية 
  ياه الثقيلةتقليدية لمعالجة الم

 

 2008 ماجستير

1071 
معمر حازم علي 

 الطائي
  تحليل سجالت االمطار والتبخر في بابل

 

 2009 ماجستير

1075 

محمد جسام 
  محمد الطائي

 

االنكماش للجدران ذات القواعد المفيدة المصنوعة من 
  خرسانة عالية المقاومة 

 

 2009 ماجستير

  سالم عادل مطلك 1076
 

  وعالقته بخواص المواد أداء سطح التبليط
 

 2009 ماجستير

1078 

علي هادي عظيم 
  جوري

 

تقويم السلوك التربوي الرياضي لدى طلبة الصف 
  السادس االعدادي في مدينة الموصل 

 

 2009 ماجستير

1096 
علي جليل عبد 

 الكريم
  تقييم عناصر نزره مختارة في نهر شط الحله

 

 2009 ماجستير

1108 

نورس شاكر 
  جواد

 

ييم العوامل المؤثرة على تصميم  محطات معالجة مياه تق
  الفضالت البلدية

 

 2009 ماجستير

1142 

عباس كاظم 
  مشجل

 

السيطرة على تشققات االنكماش في الجدران الخرسانية 
  المسلحة والمقيدة من القاعدة والجوانب

 

 2009 ماجستير

1155 
سرمد حميد مجيد 

 الرماحي

ستقرارية السدود الخلوية تأثيرالخواص الهندسية على ا
  الحجابية

 

 2009 ماجستير

1162 

عالء مهدي 
  عباس

 

السلوك الالخطي للروافد الكونكريتية المسبقة اإلجهاد 
تحت تأثير األحمال المتحركة باستخدام طريقة العناصر 

 المحددة
 2009 ماجستير

1166 
محمد صالح 
 نصر العمار

لخرسانة تأثير بعض مثبطات التآكل الثنائية على ا
 المسلحة ومدى فعاليتها

 2009 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1169 
عدي عبد 

  الصاحب الطرفي
 

سد حديثة كحالة  تحليل استقرارية السرود الترابية
  تطبيقية

 

 2009 ماجستير

حيدر سامي  1190
 محمد الخياط

  ود االنضاب دراسة مختبرية للتحري عن استقرارية سد
 الخلوية

 2009 ماجستير

فراس حمزة  1193
 مجيد

  التصميم االمثل االمين  للخزانات الكونكريتية
 

 2009 ماجستير

شميم عبد هادي  1303
 هاشم

تقييم بعض الخواص الميكانيكية وانكماش الجفاف 
  لخرسانة الركام المعاد

 

 2009 ماجستير

انتصار كريم  1347
 حسين

  لجة مياه الشربنمذجة  محطات معا
 

 2009 ماجستير

1207 
 حسين طلب نهاية

  
 

تقييم التصرف للسقوف الخرسانية المسلحة ذات 
االتجاهين الحاوية على فتحات والمقواة بواسطة ألياف 

  الكاربون البوليمرية   
 

 2009 ماجستير

  وسام نادر نجم 1219
 

صرف االعتبات الخراسانية التحري العملي و النظري لت
قواة بألياف الكاربون الحاوية على فتحات و المقة العمي

 رسالةالبوليمرية 
 

 2009 ماجستير

1231 
واد عالء محمد ج

  هـادي
 

تأثير الكبريتات في المياه الجوفيـــــة على بعض 
  الخصائص الميكانيكيـــة للخرسانة ذاتيـــة الرص

 

 2009 ماجستير

1233 
عباس صاحب 

 عبد علي
 

يقة العناصر طرلدة باستخدام ل البالطات الصتحلي
 ر االحمال المتحركةالمحددة تحت تاثي

 

 2009 ماجستير

1247 
  مصبا باسم كاظ

  
 

  التحـليـل الالخطي  باستخدام  طريقة العناصر المحددة
الحاوية على وصالت لألعتاب الخرسانية  المسلحة 

 التعاقب
 2009 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة هادةالش عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1256 

أسيل احمد عبد 
  الكاتب  

 

تحليل  التسرب تحت المنشأ الساند المائي الموجود على 
  تربة عشوائية مكانية

 

 2009 ماجستير

1306 

احمد مهدي 
  حسين

 

اثر عدم وجود حوض الترسيب االبتدائي على تصميم 
  وحدات محطة معالجة المياه المطروحة

 

 2010 ماجستير

1334 

هادي احمد حسن 
  حمود عزام 

  
 

تقوية البالطات الخرسانية المسلحة ذات االتجاه الواحد 
باستخدام تقنية طبقة خرسانية اضافية مع استخدام 

  الياف الكاربون 
 

 2010 ماجستير

1339 
االء عدنان 

 عبيس
  تقييم نوعية المياه في منطقة الفرات االوسط في العراق

 

 2010 ماجستير

1340 
 يلعمار جل

 م ھیابرا

على سلوك ودية ف الحديالدور االلية عمل سةدرا
  ريةاالحمال الدو ثيرتحت تا حةالمسل يةالخرسانعمدة اال
 

 2010 ماجستير

1364 
 حيدر عباس عبيد 

Evaluat of Geomef-rieal and stauctuol 
Design 
 

 2010 ماجستير

1366 
هاشم عصام 
 جميل الصافي

  ل كف  - تقييم كفاءة أداء مشروع ري حلة
 

 2010 ماجستير

1370 

باسمة عباس 
 جابر الحميري

 

تاثير العمق المدفون واالمالئيات الخلفية على استقرارية 
  سد االنضاب

 

 2010 ماجستير

  امير هاشم حسين 1372
 

  التشغيل االمثل لمنظومة الثرثار
 

 2010 ماجستير

1431 
زيد عبد المنعم 

 حميد
اص الخرسانة      على خو تأثير مثبطات التآكل المهاجرة 

 ومدى فعاليتها 
 2010 ماجستير

 د ا حكمت حميدالي 1434
 

الخرسانية ذات المقاومة العالية  تصميم الخلطات
 المستخدم فيها غبار السليكا

 2010 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1436 

حسين يوسف 
 جبار الجنابي

  دده للطبقة الجاسئة للمطارالتحليل بالعناصر المح
  

 2010 ماجستير

1456 

أثير هالل مهدي 
 الجبوري

 

سلوك االنثناء لألعتاب المقيدة جزئياً المصنوعة من 
  الخرسانة ذاتية الرص المعرضة الى لهب النار

 
 2010 ماجستير

1460 

ايمن لطيف احمد 
 الجنابي

المنشأ  - لتحليل الالخطي لمسائل التداخل بين التربة ا
 والماء

 2010 ماجستير

1254 

أنيس كاظم 
 ادريس السعدي

  النماذج التصادفية للجريان الشهري لنهر الزاب الكبير
 

 2010 ماجستير

1255 

كمال راشد 
 معيوف

تحليل فشل األعماق وطريقة التحليل العكسي  للجدران 
 الساندة

 2010 ماجستير

1259 

جميل رزاق 
 إسماعيل

خلطة التبليط اإلسفلتية تأثير نوع الملدن على أداء 
  المعدلة

 
 2010 ماجستير

1271 

زينب ديكان 
 عباس الكالبي 

المنشآت  محددة في تحليلاستخدام طريقة العناصر ال
      الساندة الخلوية دائرية المقطع

 2010 ماجستير

1278 

سيف لؤي هادي 
  الطائي

 

  التصرف الالخطي للعتبات الخرسانية المسلحة على
  شكل Tشرائح البوليمرية المسلحة و المقواة بال

  بألياف الكاربون و المعرضة ألحمال القص
 

 2010 ماجستير

1284 

عثمان حميد 
 زنكاح

 

المقاومة القصوى والسلوك الالخطي لالعمدة الفوالذية 
  الصندوقية النحيفة الجدران والمملوءة بالخرسانة

 
 2010 ماجستير

1503 

منقذ صادق 
 محمد الحسيني 

  لحرارية لخرسانة ذاتية الرص للتبليط الصلدالخصائص ا
   

 2010 ماجستير

1511 
 
 
 

نبيل سليم سعد 
 الخفاجي

 

تقييم فشل الكلل للخلطات اإلسفلتية المعدلة باستخدام 
 البوليمرات

 2010 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1660 

فارس احمد 
  محمد الحسيني

 

عادة كركام خشن في أنتاج رسانة الماستخذام الخ
  الرص ةاتيذ ةالخرسان

 
 2011 ماجستير

1750 

مختار ظاجر  
  عباس شبر

 

دراسة إمكانية استخدام النفايات الصلبة كالبالستك 
  المقطع في مرشحات تصفية المياه

 
 2011 ماجستير

1612 

لبيب سعدون 
  حسين الياسري

 

ة و المقواة تحليل سلوك وصالت حديد التسليح المتراكب
  بألياف الكاربون البولمرية

 
 2011 ماجستير

1613 

احمد تموين 
  بعيوي الدليمي

 

التصرف اإلنشائي لألعتاب الخرسانية المسلحة 
المستمرة والحاوية على فتحات والمقواة بواسطة ألياف  

  الكاربون البوليمرية
 

 2011 ماجستير

1622 

عمار عبد االمير 
  حسين بيرم

 

لي والنظري لسلوك األعتاب الخرسانية  التحليل العم
المسلحة المستمرة المقواة بألياف الكاربون المسلحة 

  البولمرية
 

 2011 ماجستير

 لؤي كاظم حميد  1538
 

  األستتباع المعكوس لموجة الفيضان في شط الحلة
 

 2011 ماجستير

1551 

سندس صالح 
  نهابة

 

في تقييم خطورة نظام تجهيز المياه لمناطق مختارة 
  النهج التكهني:    محافظة بابل 

 
 2011 ماجستير

1552 
هديل علي عبد 

 الحسين 

 
تحسين نوعية المياه الخارجة من محطات المعالجة 

  بأستخدام مواد محلية
 

 2011 ماجستير

1578 

حميد  فاطمة
  ناصر

 

  
 البالطات - تحري سلوك انظمة العتبات  

  الرص   الخرسانيةالمسلحة باستخدام الخرسانة ذاتية
 

 2011 ماجستير



  المدني/الھندسةكلیة................................ جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل     
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرساله اسم الطالب القرص

1770 

رشا فاضل 
 ابراهيم 

 

تقوية االعتاب الفوالذية الصندوقية المشكلة على البارد 
بواسطة شرائح الياف الكاربون البوليرية والمعرضة 

 لالحمال الدورية
 

 2011 ماجستير 

1784 
هاجر عبدالحسين 

 الموسوي

تأثير استخدام األلياف على بعض الخصائص الميكانيكية 
 للخرسانة ذاتية الرص

 
 2011 ماجستير

1817 
 علي مكي عبود

 
 

سلوك االعمدة الخرسانية المسلحة ذاتية الرص 
والمعززه بااللياف تحت تاثير االحمال الدورية 

 المستعرضة
 

 

 ماجستير

 

2011 

 

 

1819 

 

علي حسين 
 مهدي

 

والنظري لتصرف االعمدة الخرسانية التحري العملي 
ية المسلحة ذات المقطع الدائري المجوف تحت فاللي

 تاثير االحمال الدورية
 

 2011 ماجستير

 محمد رضا كاظم 1855
 

االلتواء لألعضاء األنوبية الفوالذية  رقيقة  ةسع
 المملوءة بالخرسانة خفيفة الوزن الجدران

 
 2012 ماجستير

 



  المیكانیك/كلیةالھندسة............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ونیةالمكتبة األلكتر/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                            36 
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

250 

 نصير عبودي مدلول

 

التصميم الديناميكي الهوائي ونمذجة التنبؤ بعمل 
 صف الريش الثابت ذات تدفق محوري

 2001 ماجستير 

89 

 ليث حسن جواد

 

تصميم محرك يعمل بالقدح رباعي الشوط من 
 الناحية الحرارية

 2002 ماجستير 

28 

 هر راقم رحيمسا

 

النمذجة الرياضية لخواص المائع خالل واقعة 
 2003 ماجستير مضخة تايذة

35 

 حسين كاظم حلواص

 

 

تصميم أخذة هواء فوق صوتية متناظرة حول 
 2003 ماجستير محورها

38 

ضياء عبد الحسين 
 2003 ماجستير منظومة التبريد المركبة جاسم

97 

 رنا علي حسين

 

 ريش التوريين الغازي حسابات الجريان بين

 2003 ماجستير 

251 

 محمد يوسف جبار

 

 انتقال الحرارة بين جسمين في عملية الدرفلة

 2004 ماجستير 

316 

 نجالء علي حسين

 

نمذجة التوزيع الحراري خالل ريشة توربين 
 مبردة بالهواء

 2004 ماجستير 

420 

 قصي رشيد عبد االمير

 

 

اميكي تحلية تطوير موديل للتحليل الثرمودين
 االوكسجين –الوقود التي تعمل على الهيدروجين 

 2005 ماجستير 

456 

 نوال حسين عبد االمير

 

 

تحري نظري لالهتزاز الحر المتناظر محوريا 
 للقشريات النحيفة المتماثلة الكروية المفلطحة

 2005 ماجستير 

463 

علي صفاء نوري 
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 المركبة الناتجة

 2006 ماجستیر

667 

فاضل محمد  
 حسون

 

 
  دراسة تصنیع عوازل سیرامیكیة الستخدامھا

 في خطوط نقل الطاقة الكھربائیة 
 2006 ماجستیر 

731 
 احمد فاضل حمزة

  

 

نیوم والنحاس من التآكل حمایة الفوالذ الكربوني واأللم
 مثبطات عضویة جدیدة باستخدام

 2007 ماجستیر

744 
 موجد ھادي عناد 

 

  
دراسة أمثلیة الخلطات المطاطیة وتأثیرھا في خواص   

 الجزء المالمس لألرض إلطار المركبات الصغیرة
 2007 دكتوراه 

772 

محمد عبد المھدي 
 محمد حسین

 

 zn-niتطویر الطالء الكھربائي لنظام ذو اساس 
 المستخدم في صناعات الفضاء

 2007 دكتوراه 
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

799 

زھیر جبار 
 عبداالمیر 

 

 
إضافةبعض الصبغات الطبیعیة كمواد ملونھ ومثبتھ 

 للبولیمرات
 2007 دكتوراه 

801 
 فراس جبار حمود

  

 HARDENING GLASS TO RESIST BULLET 
IMPACT 
 2007 ماجستیر 

804 
 أحمد عوده جاسم 

  

 
 المعدن) / األلومینا(خواص وآلیة ترابط السیرامیك

 ) النحاس(
 2007 دكتوراه 

807 

جاسم محمد 
 سلمان 

 

 
على الخواص )  Mg, Li, Zr( تأثیر عناصر السبك 

 ) Al – Cu( یكانیكیة لسبیكة األلمنیوم ذات األساس الم
 2007 دكتوراه   

863 
 مھند خشان ظلیم

 

 
تصمیم وتصنیع عجنات روالت سحب القماش من مادة 

 مطاطیة
 2007 ماجستیر 

886 
 عمار عماد كاظم 

 

 
تحضیر مواد مطاطیة مركبة كوسائد تحمیل للجسور 

 یكیةودراسة بعض خواصھا الفیزیائیة والمیكان
 2007 ماجستیر 

922 

عبدالرحیم كاظم 
 عبد علي 

 

 
استقصاء بعض السبائك التي تستعید شكلھا في أنظمة 

 الفضاء 
 2007 دكتوراه 

838 

جمیل حبیب غازي 
 منیھل 

 
 

 
) 8009(دراسة حول تطویر تحضیر سبیكة األلمنیوم 

من خالل تحسین طریقة التصنیع والعناص السبائكیة 
 یةوالمعامالت السطح

 2008 دكتوراه 

867 

سرى عبد الزھرة 
 محسن 

 

 
المنیوم -لیثیوم (دراسة أستخدام مركب العضوي 

 لیثیوم –في انتاج وخواص سبائك االلمنیوم ) ھیدراید
 2008 ماجستیر 

872 
سرى كامل محمد 

 حسین 
دراسة الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة لمادة السیرامیك 

 2008 ماجستیر ستر غیر المشبعالكاؤولیني المدعم بالبولي ا
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

873 
 أحمد راجح حسن 

 

 
 حمایة الملحومات من التآكل  بأستعمال مثبطات عضویة

 2008 ماجستیر  

874 
 عودة جبار بریھي

  

  
تحضیر مواد مطاطیة مركبة ودراسة استخدامھا في  

 تزازات الوسائد المتصاص االھ
 2008 ماجستیر  

883 

رواء عباس عبد 
  الكاظم حسن

 

دراسة عملیة الغمر لتحضیر مواد مركبة من االیبوكسي  
  المقوىبألیاف قصیرة لھیاكل الطائرات 

 2008 ماجستیر 

920 

 قتیبھ حسین محمد 
 
  

تصنیع مرشح من الكربون المنشط إلزالة اوكسید الكروم 
 وصبغة الشاي من الماء

 2008 یرماجست 

1068 
صفاء هاشم 

 راضي الحسيني 
 

) كاربيد السليكون   –المنيوم ( تحضير وتقيم أداء مادة
  متدرجة الخواص

 

 2008 ماجستير

1070 
 نوفل زهير وهيب

 
 

اليم مع -تصنيع مرشحات سيراميكية من زجاج الصودا
 الرمل المحلي

 2008 ماجستير

968 
مؤيد عبد الحسن 

 محمد علي
 

اثلين العالي الكثافة بالمطاط وتقويته  تمتين البولي
  بااللياف الزجاجية

 

 2008 ماجستير

973 
 نبيل لطيف الصفار

  
 

خواص بعض سبائك الفضاء الخفيفة والمواد المركبة 
 بدرجات الحرارة العالية

 

 2008 ماجستير

وسام ناجي حسن  993
 األعرجي

دراسة ألزحف في اتجاهين للمواد المركبة ذات أألنسجة  
 لمحاكة ا

 2008 ماجستير

1016 
زينب محمد عبد 
  المحسن ألزبيدي

 

تثبيط ألتآكل بألفناديوم ألحاصل في مراجل حرق ألوقود 
  باستعمال أوكسيد ألمغنيسيوم

 

 2008 ماجستير

مساعد محمد علي  1039
 مهدي الحفار

طالء الزجاج بمواد للحماية من اإلشعاع الحراري 
 سيراميكية ذات صفات انتقائية 

 2008 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1080 
أوهام جمعة 

  سلمان
 

التحليل العملي لمركب في موقعه األصلي لسبيكة 
  )سيلكون _  أأللمنيوم ( أليوتكتك

 

 2009 ماجستير

 محمد رزاق محمد 1089
 

) UV(تأثير درجة الحرارة واألشعة فوق البنفسجية 
لخواص الميكانيكية ألنابيب مصنوعة من على بعض ا

PVC 

 2009 ماجستير

1092 
مسارنجم عبيد 

  الفنهراوي
 

تأثير بعض المستخلصات النباتية على الخواص 
  )NR(الفيزيائية لمطاط

 

 2009 ماجستير

  حمد نعمة هادي 1097
 

تحضير مواد بوليمرية مركبة ألغراض مقاومة البلى 
  االحتكاكي

 

 2009 ماجستير

1112 
ضحى فالح كليف 

  الصالحي
 

- زنك  -االلمنيوم(تقييم السلوك التآكلي لسبائك 
المحضرة كأقطاب تضحية في الحماية  )مغنيسيوم
  الكاثودية

 

 2009 ماجستير

1125 
نبأ ستار راضي 
  نصيف الخفاجي

 

السيراميكي -دراسة خصائص طبقة الطالء المعدني
  للفوالذ منخفض الكاربون

 

 2009 ماجستير

  بير عدنان عبدع 1152
 

دراسة محتوى الراتنجات و األلياف في صناعة مواد 
 االحتكاك    

 2009 ماجستير

1180 
صالح عباس 

  حبيب الجوذري
 

تحضير ودراسة خصائص مواد مطاطية مركبة مقاومة 
للهب  في  األحزمة الناقلة  للمنتجات الساخنة في 

  المعامل
 

 2009 ماجستير

1206 
محمد ناجي حسن 

  ياألعرج
 

 

سيراميكية  - تحضير مركبات زجاجية و زجاجية
 كعوازل كهربائية

 2009 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1245 
محمد رياض عبد 

  الحسين الدخيلي
 

الديمومة والخواص الميكانيكية للخرسانة عالية 
المقاومة المحتوية على الميتاكاؤولين عالي الفعالية 

  غبار السليكاو
 

 2009 ماجستير

1401 
انسام علي هاشم 

  الحسناوي
 

تحضير ودراسة خواص الفلدسبار المصنع من بعض 
  المواد األولية المحلية

 

 2010 ماجستير

1293 
مروة مرزة سلمان 

  العجيلي
 

تصنيع و وصف مرشح سيراميكي من البورسيلينايت 
  بتقنية السباكة االنزالقية

 

 2010 ماجستير

1506 
شيماء عباس 

  عبدالسادة
 

تأثير الزركونيوم ، البورون والمعاملة الحرارية على 
  ))T6-7075 ((خواص سبيكة األلمنيوم

 

 2010 ماجستير

1520 
ساجد عبد الخضر 

  عبد اهللا
 

تأثير متغيرات لحام أالحتكاك و ألخلط على البنية 
المجهرية و الخواص الميكانيكية لسبيكة األلمنيوم 

6061 -T651  
 

 2010 ماجستير

1726 
احمد شهاب احمد 

  السعدي
 

محاكاة عددية لمنطقة  المعايرة لبولي اثلين واطئ 
  الكثافة في عملية  البثق االحادي

 

 2011 ماجستير

1729 
حيدر ســواري 

  اويراهي الكَرع
 

  أوســاط اإلخـماد, تـأثيرعناصر الســبك
 ةـوالمعامالت الحرارية على خواص محددة لسبيك

))Al-Mg-Si((  
 

 2011 ماجستير

  أسيل هادي حمزة 1742
 

دراسة الخواص الميكانيكية ألحجار التجليخ المصنعة 
  باستخدام مواد رابطة مختلفة

 

 2011 ماجستير

  أحمد فوزي شيره 1614
 

تصنيع مادة مطاطية مركبة إلخماد الضوضاء في مجال 
 صناعة السيارات

 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة وان الرسالةعن اسم الطالب القرص

  سجى مظهر نبات 1624
  

تحليل عملي ونظري للحام باالحتكاك والخلط لوصالت  
  نحاس   -األلمنيوم  و األلمنيوم  -األلمنيوم 

 

 2011 ماجستير

علياء كاظم مجيد  1516
 هدو 

  تقييم ترسبات الحصى في الصناعة السيراميكية
 

 2011 ماجستير

1517 
ر ميطالب عبد األ

  جاسم
 

- لتنعيم البلوري والتعديل البنيوي لسبائك االلمنيوما
  كيسليكون االيوتكتيكي وفوق االيوتكتي

 

 2011 ماجستير

  عباس جبار محمد 1518
 

االنكماش ألجفافي والتشقق للبالطات الخرسانية 
  المسلحة العالية المقاومة المقيدة 

 

 2011 ماجستير

1531 
ميثاق محسن عبد 

  الفتالوي
 

ادة مركبة من البوليستر الغير مشبع ألغراض أنابيب م
  الساندويج  

 

 2011 ماجستير

1536 

براء حسن هادي 
 محمد ألخاقاني

ذات أساس من دة  مركبة  معدنية تحضير ودراسة ما
  األلمنيوم بإستخدام  تقنية ميتالورجيا المساحيق

 
 2011 ماجستير

1553 

سلسبيل كريم 
  برهان

 

-يا على لدائن االكربلوتزيلطالء النحاس كهربائ
  الطالء الالكهربائي اسطةوستايرين ب-بيوتادين

 
 2011 ماجستير

1570 

رسل محمد عبد 
  الرضا 

 

دراسة السلوك الميكانيكي والترايبولوجي لمواد مركبة 
 2011 ماجستير جديدة 

1573 

نورعماد كريم 
  الجباوي

 

دراسة تأثير متغيرات الحقن على بعض الخواص 
  يكية لمادة البولي بروبيلينالميكان

 
 2011 ماجستير

1645 

عادل شاكر عبداهللا 
  السعدي

 

استقصاء الخواص الفيزيائية والميكانيكية للطابوق غير 
  المحروق

 
 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرساله اسم الطالب القرص

1753 
 

 حسين حمزه عزيز

 

 

االلمنيوم  دراسة قابلية تشغيل سبيكة من برونزات
 المحضرة بتقنية مينالورجيا المساحيق

 

 ماجستير

  

 
2011 

 

 
1846 

 

 رؤى علي طعمة
 
 

 

تحضير ودراسة خصائص مادة متراكبة سيراميكية 
 متدرجة الوظائف

 

 ماجستير

 
2011 

 

1832 
 

ايالف عبد الواحد 
 حساني

 

 

دراسة متغيرات خشونة االسطح المشغلة لسبائك بعد 
 سيليكون –اليوتكتك المنيوم 

 

 ماجستير

 
2012 

 

1858 
 

 جنان ناصر نبات

 

) زنك  –األلمنيوم (تأثير القصدير على خصائص  
 كأنودات مضحيه بها  لألنابيب النفط في محافظه بابل

 

 

 ماجستير

 
2012 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص
1504 

 ضغط الفيديو باستخدام التحويل المويجي أحمد تومان ذهب
 2010 ماجستير

1542 
علي شعبان 

 حسوني

محاكاة مكبر قدرة ذو التغذية األمامية باستخدام 
AWRCAD 2010 ماجستير 

1737 
مفاز محمد عبد 

 جعفر شبر

ت تحليل المركبات غير المعتمد دراسة أداء خوارزميا
 DS-CDMAالخطي في تقنية 

 2011 ماجستير

 



  البیئة/الھندسة كلیة.................................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                               53
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1102 

وسام حسن علوان 
  الطالبي

 

تقييم إزالة المثيلين األزرق من المياه المتخلفة باالمتزاز 
  على أنواع مختلفة من الحشوات الممتزة

 
 2009 ماجستير

1451 
صابرين لطيف 

 كريم الشوك
  اكل التلوثتحليل تقيم االخطار البيئية للسيطرة على مش

 
 2010 ماجستير

1687 

 
ناصر خلف 

  محيسن الطائي
 

في تخمين حمل ) 1950(مدى تطبيق معادلة اينشتاين 
  الرسوبيات لقناة مفتوحة

 
 2011 ماجستير

1488 

 
فاتن عبد الكاظم 

  النصراوي
 

تقيم االداء البيئي لبعض االنشطة الصناعية في منطقة 
  1403Iالفرات طبقا للمواصفة ايزو

 
 2011 ستيرماج

 

1822 

 

 وسام شمخي جابر
 
  

 تصنيف المخلفات الخطرة باستخدام برنامج حاسوبي
 
  

 ماجستير

   

2011 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2002 ماجستير عقدة جينيه لتجزيء الصور احمد خلفه عبيد 138

171 

 سهاد احمد علي

 

 ضغط الصور الملونة باستخدام التحويل المويجي

 2002 ماجستير 

 علي كاظم ادريس 236

شبكة عصبية للتسيير الموزع المتأقلم في شبكات 
 2002 ماجستير االتصاالت

 2003 ماجستير نظام الخفاء الصورة الملونة داخل صورة ملونة هبة محمد جعفر 17

18 
 صالح مهدي صالح

 

نظام هجين باستعمال تحويل المويجة في الشبكات 
 العصبية لتصنيف الصور

 2003 ماجستير 

90 

واثق لفته عبد 
 علي

تخصيص التردادات للشبكات الالسلكية باستخدام 
 2003 ماجستير ارزميات الجينيةالخو

446 

امير  خضير 
 حسين

 

اعتماد خوارزمية التربيعات الصغرى الخطيه والكاوسية 
 في تحديد الحافات في الصور الرقمية

 2005 ماجستير 

448 

 سماهر حسين علي

 

تصميم حقيبة برمجية لتصنيف كيانات الصور الجوية 
 المرنة وصور االقمار االصطناعية باستخدام البرمجة

 2005 ماجستير 

449 

 مهدي عبد سلمان

 

استخالص قوانين استنتاجية من قواعد البيانات باستخدام 
 1،6426البرمجة المرنة 

 2005 ماجستير 

453 

 علي يعقوب يوسف

 

استخدام تقنية التحويل الموجي والشبكات العصبية لتمييز 
 2005 ماجستير المتكلم

466 

ايناس حمود 
 محسين

حاكاة حاسوبية لمرمز اشارة كالمية باالعتماد تصميم وم
 على تقنية اثارة التنبؤ الخطي من نوع التحليل بالتركيب

 2005 ماجستير 

467 

لميس حمود 
 محسين

نظام مقترح لخلط االشارة الضوئية باستخدام تقنيات 
 محوالت المويجة

 2005 ماجستير 
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رقم 
نةالس الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص  

468 

 محمد عبيد مهدي

 

ضغط سالسل الحامض النووي باستخدام المطابقة الكلية 
 والتقريبية

 2005 ماجستير 

576 

 أزهر رزاق هادي

  

و  Huffmanخوارزمية هجينة لضغط البيانات بأستخدام 
 الخوارزمية الجينية

 2006 ماجستير

580 

 أسعد نوري هاشم 

 

 Embeddedبأستخدام خوارزمية  DCTضغط معامالت 

Zerotree 2006 ماجستير 

587 

 آمنة عطية داود

 

في مجال   GISتصميم نظام المعلومات الجغرافية      
 التخطيط الحضري

 2006 ماجستير 

588 

 هضاب خالد عبيس 

 

 شبكة بيزين العصبية لتصنيف الصور الطبية

 2006 ماجستير 

617 

 وفاء حسن علوان 

  

 قنية تحويل الجيبي المتقطضغط ملفات الفيديو باستخدام ت

 2006 ماجستير  

626 

شيماء عبد الحمزه 
 محمد 

 إخفاء صوت داخل صورة ملونة

 2006 ماجستير 

650 

إشـراق مـرزه 
 حسـن

 

نظام ضغط الصورباستخدام تقنيتي تحويل المويجة 
 والمتنبأ  

 2006 ماجستير       

666 

ناطق مطشر 
 عبدعلي 

على مصفوفة الخلط  نظام اخفاء صور مقترح يعتمد
 لتقنية تحليل العناصر المستقلة

 2006 ماجستير

702 

 أنوار جعفر موسى

 

 

 تصنيف الصور باستخدام تقنيات الحساب المرن

 2006 ماجستير 

708 

هيفاء طالب  
 حسين

 تصميم منظومة استحصال استنتاج معتمدة على الوكيل

 2006 ماجستير 

746 

 نه وين نجاة محمد

 

 المساعد  لتقنية اإلخفاء نظام الوكيل

 2007 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 ندى جاسم حبيب 1442
 

 تصميم وتنفيذ برنامج لمخططات السيطرة النوعية
 

 ماجستير
2010 

  حوراء شريف حمزة 1450
 

  تطوير تقنية محاكاة حاسوبية لنمذجة مشاكل التصنيع
 

 ماجستير
2010 

  محمد حسين جواد 1470
 

 امن الملفات ضد عدوى الفيروس
 

 ماجستير
2010 

1474 
وضاح رزوقي عبود 

 بيعي
المعلومات  تصنيف األراضي الزراعية في بيانات نظم

 الجغرافية باستخدام شبكة عصبية
 ماجستير

2010 

  زينه حسين خليل 1475
 

ضغط الصور الكسوري الهجين باستعمال الفضاء اللوني 
yIQ يل جيب التمام المتقطعوتحو  

 

 ماجستير
2010 

  حازم جليل حسن 1497
 

  GISتنفيذ خوارزمية عامة  إلزالة الضوضاء من صور 
 

 ماجستير
2010 

1505 

عالء الدين عباس 
  عبد الحسن

 

طريقة مقترحه إلكتشاف بعض البرامج الخبيثة التي 
  تصيب الهواتف الذكية

 

 ماجستير
2010 

1653 
سوسن هادي عبد 

 وريالمنص
  نظام مقترح لتقييم أداء الموظف

 

 ماجستير
2011 

  حسين محمد سلمان 1606
 

تطبيق خوارزمية تحديد وتمييز العقد الشيطانية في 
  شبكات التحسس الالسلكية

 

 ماجستير
2011 

1625 
 صابرين علي حسين

أدات جينيه على مركبه ذاتيةالحركة باستخدام السيطرة 
 مضببه

 ماجستير
2011 

  نصالح حسي ينبز 1514
 

  ر االنتظاريل ومقارنة بين نماذج مختلفة لطوابيتحل
  ألغراض نظام أدارة المطارات

 

 ماجستير
2011 

1579 

فرح محمد حسن عبد 
 الحسين

 

 تمييز الوجه باستخدام التحليل المميز للعزوم المضببة
 
 

 ماجستير
2011 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 مؤيد نجم عبداهللا 1581
 

 
 تصميم وتنفيذ وكيل لمراقبة وتقييم شبكات الحاسوب

 

 ماجستير
2011 

1600 
 صبا محمد حسين

نظام التدقيق االلكتروني المعتمد على الوكيل الدارة 
 الجودة في التعليم العالي

 ماجستير
2011 

1602 
صفا سعد عباس 

 المرعب
 تصميم نظام تصنيف وتمييز البصمات

 

 ماجستير
2011 

 جنان علي عبد 1629
 

 تصميم وتنفيذ نموذج نظام وكيل تنقيب البيانات
 

 ماجستير
2011 

 2011 ماجستير  snortتصنيف الحزم لتحسين نظام  انيس محسن هادي  1757

1759 
 

 اسامة يونس فاضل 

 

 

 طريقة مطورة لضغط الصوت لتطبيقات الوسائط المتعددة

 

 ماجستير 

 
2011 

 

1785 
 

 حسين  محسن  حسن

 

بناء نموذج محاكاة  لتحسين استخدام شبكة السكك 
 )كربالء -حالة دراسية لخط بغداد ( الحديدية في العراق 

 

 ماجستير

 
2011 

 

1788 
 

 بشار جعفر عباس

 

بروتوكول جديد لتوفير استهالك الطاقة في الشبكات 
 الخاصة

 

 ماجستير

 
2011 

 

1815 
 

 فراس صبار مفتن

 
 

 

ورية في بيانات نظم المعلومات تصنيف الصور الكس
 الجغرافية

 

 ماجستير

 
2011 

 

 
1818 

 

 

 رافع طارق ابراهيم

 

 بناء انموذج حاسوبي لتقييم اداء التعليم

 

 ماجستير

 
2011 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

339 

 حيدر شخير عيسى

 

 

 Microspornmتأثير بعض العوامل البيئية في نمو الفطر 

- Canis وفعالية انزيم البرونيز 

 2001 ماجستير 

465 
 حسن جميل جواد

 

 –دراسة بيئية لنهر الفرات بين سدة الهندية وناحية الكفل 
 العراق

 2001 رماجستي 

141 

صالح مهدي 
 مصطفى

 

واشتراك التوابع الكروموسومي عند   Cدراسة التحزم  
 المرضى المصابين بانعدام النطفية وقلة النطفية

 2001 ماجستير 

609 

فاضل حسن 
 علوان 

 
 

  إنتشار اإلصابة بالدودة  الكالبية
 Lernaea cyprinacea  L . في أسماك الكارب والسيطرة

 بعض المستخلصات النباتية عليها باستخدام

 2001 ماجستير 

41 

 اياد محمد جبر

 
 

التأثيرات المحتملة لتصريف المياه الصناعية على الهائمات 
 النباتية

 2002 ماجستير 

155 

بتول ابراهيم 
 حسين

 

 دراسة تاثير بعض المواد في تنشيط النطف البشرية

 2002 ماجستير 

192 

 سعد مرزا حسين

 

 حاالت سرطان عنق الرحم في النساءدراسات وراثية ل

 2002 ماجستير 

199 

 بلقيس عبد علي

 

عزل وتشخيص بعض البكتريا و الفطريات المسببة اللتهاب 
 االذن

 2002 ماجستير 

272 

 زينب هادي

 
 

 

  Ancylostoma duodenaleاالصابة بالدودة الشصية  
وتاثيرها على صورة الدم في قرية مشيمش في محافظة 

 بابل

 2002 اجستيرم 
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

770 

 جنان مهدي جواد 

 
 

ي لألنبوب الهضمي في التركيب النسجي والتكوين الجنين
  سمكة البعوض

)  Gambusia affinis Baird  &Girard( 
 2002 ماجستير

5 

 محمد جواد صالح

 

 

عامة للصناعات التأثيرات البيئية لمياه الصرف الصناعي ال
 سدة الهندية -الكيميائية

 2003 ماجستير 

6 

 طالب فاضل عباس

 

في مضادات االكسدة    F2x -PGF2xتاثير الموثين  
الحيوية وعالقته بمختلف المتغيرات الكيموحيوية في الفئران 

 البيض

 2003 ماجستير 

29 

 بشرى عباس

 

التابعة دراسة مقارنة اجزاء الفم في بعض االجناس العراقية 
 لعائلة نحل االزهار

 2003 ماجستير 

45 

شيماء احمد رحيم 
 عبد اهللا

 
 

تاثير حقن مرهون محرض القند البشري في سن اليأس 
وهرمون محرض النقد المشيجي في خصوبة ذكور الفئران 

 البيض البالغة وبعض معايير الدم الكيموحياتية

 2003 ماجستير 

49 

شيماء جاسم 
 محيمد

 

جراثيم فاقدة الجدار المشتركة مع خمج الحمى بايولوجية 
 المعوية المتخفي في االنسان

 2003 ماجستير 

95 

وسام عبدالزهرة 
 هندي طاهر

 

و السيطرة  72.1 التردي البكتيري الهوائي لمستحلب الزيت 
 عليه باستعمال  بعض المضادات

 2003 دكتوراه 

103 

اسيل عبدالستار 
 مهدي

 

 دراسة تصنيفية للجنس

- compositae Tragopogon L-  في العراق 

 2003 ماجستير 

148 

سنان عبداللطيف 
 محمد

دراسة بعض الصفات الفيزياوية والمناعية للكتينات بذور 
 2003 ماجستير بعض النباتات
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رقم 
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150 

 سماح احمد كاظم

 

ببعض االدوية والمواد  التحوير المناعي التجريبي المحدث
 الكيمياوية في االرانب

 2003 ماجستير 

197 

 صادق كاظم لفتة

 

 دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الطحالب

 2003 ماجستير 

224 

 رائد عباس كاظم

 

التحري على الطفيليات القشرية على بعض انواع االسماك 
جمع في في مزرعة اسماك الفرات ومبزل المحاويل الم

 محافظة بابل

 2003 ماجستير 

266 

 وسن مضر حسين

 

 التمثيل الكيمياوي الفيزياوي لفعالية المستخلصات النباتية

 2003 ماجستير 

1 

 امال مرزه حسن

 

االستجابة المناعية الخلطية في التهاب الكبد الفيروسي 
 الحمى المتموجة وداء السكري,المزمن 

 2004 ماجستير 

8 

 اديميساء عادل ه

 
 

 

وبذور  F2دراسة بالمجهر االلكتروني النافذ لتأثير الموثين 
في الفعالية .Trigonella Faenum -graecum Lالحلبة

 الخلوية للبنكرياس في ذكور الفئران البيض

 2004 ماجستير 

10 

علياء سلمان 
 مهدي

 

الخصائص البيئية لمياه الصرف في معمل دباغة بغداد 
 العراق/

 2004 ماجستير 

11 

سوسن سمير 
 هادي تاج الدين

 

دراسة العسرة في مياه نهر الحلة وكيفية معالجتها لغرض 
االستعالمات الصناعية في الشركة العامة الصناعات 

 النسيجية

 2004 ماجستير 

20 

حوراء وهاب 
 عزيز

 

دراسة البكتريا الملوثة والمكونة لألغشية الرقيقة الحيوية 
 في حاويات الحليب

 2004 ماجستير 
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23 

  رنا صالح جبار
 

 

مسح الفطريات المرافقة لغبار ارضيات و تربة بعض 
 مدارس ومساجد وفنادق مدينة الديوانية

 2004 ماجستير 

204 

عقيل حنظل 
 طارش

 

تاثير االندروجينات في تنشيط النطف لعينات المني المعمرة 
 جفي الزجا

 2004 ماجستير 

205 

 اثير سايب ناجي
 
 

دراسة بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية والتلوث 
البكتيري لمياه محطة اسالة ناحية جرف الصخر في محافظة 

 بابل

 2004 ماجستير 

207 

 علي كاظم نعمة

 

التاثيرات السمية لاللمنيوم والكروم على الجرذ االبيض 
Rattus rattus 

 2004 دكتوراة 

210 

ورقاء محمد 
 شريف

 

تأثير عدد الريات والرش بمستخلص الكجرات في نمو و 
 حاصل نبات الماش

 2004 ماجستير 

211 

 قاسم محمد علي

 

تاثير الفياكيرا على عملية نشاة  النطف ومعايير الدم 
 الفسلجية في ذكور الفئران البيض

 2004 ماجستير 

259 

عبداهللا عودة 
 علوان

 
 

العناصر الضئيلة و العوامل المضادة في دراسة تأثير 
مستوى اندول حامض الخليك من خالل فرضيةاالكسدة التي 

تحدث خالل ظاهرة التعمير في عقل الماشي 
PHASSEOLUS AUREUS ROXB 

 2004 ماجستير 

271 

 اسيل محمد عمران

 
 

تاثير المستخلصات المائية لنبات اليوكالبتوس في مكافحة 
 loliumوالروبطة   Avena fatuaالشوفان البري 
temulintun   والكلغانsilybum marianum 

 2004 ماجستير 
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276 

بان عبدالحسين 
 محمد مهدي

 .compositae crepis Lدراسة تصنيفية للجنس 
 2004 ماجستير 

294 

عبدالصمد عليوي 
 حسن

 

 –دراسة وظيفية  -االبل وحيدة السنام االتزان المائي في 
 - نسيجية

 2004 دكتوراه 

298 

عفاف خيري 
 اسماعيل شويخ

 تاثير بعض موانع الحمل في بعض معايير الدم الكيموحيوية

 2004 ماجستير 

299 

محمد عبد كاظم 
 حسن

 

دراسة تقيمية للوظائف المناعية الخلوية لمرضى الخمول 
 لرئويالمناعي  المصابين بالتدرن ا

 2004 دكتوراه 

300 

 احالم كاظم نعيم

 

وراثية لتقييم مدى عالقة مياه  -دراسة بكتريولوجية 
الصرف الصحي للمستشفيات  بانتشار البكتريا المتعددة 

 2004 دكتوراه المقاومة  للمضادات الحيوية

337 

ايفان ابراهيم 
 مرهج

 

عمير التغيرات االيضية للدهون والبروتينات خالل ظاهرة الت
 phaseolus aureausوعالقتها بتجذير عقل نبات الماش 

Roxb 
 2005 ماجستير 

409 

 نهى فالح كاظم

 

تنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية 
 والكيميائية لنهر الحلة

 2005 ماجستير 

415 

 ندى سعد ناجي

 

 تأثير الكادميوم في خصوبة ذكور االرانب المحلية

 2005 ماجستير 

419 

 احمد يونس عبد

 
 

حاالت مضادات االكسدة في مصل الدم وكريات الدم البيض 
 للمرضى المصابين بداء السكري غير المعتمدعلى االنسولين

 2005 ماجستير 

421 

 والء صالح حسن

 

دراسة وراثية للمرضى المصابين بالالنطفية وقلة النطف 
 ووهن النطف

 2005 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 امال فيصل لفته 455

تاثير مستخلص الماء البارد الوراق وازهار نبات الكوب 
carthamvs tinctarivs   في خصوبة ذكور الفئران

 2005 ماجستير البيض

472 

تحرير  محمد 
 نطاح

 

  mgristica fragranslتاثير مستخلص بذور جوزة الطيب 
 البيض وبعض المعايير الوظيفية في خصوبة ذكور الفئران

 2005 ماجستير 

488 
 عالء طارق شاكر

 

المعوية والطفيليات الخارجية  -الحيوانات االبتدائية المعدية 
 2005 ماجستير في مدينة الحلة Bubalus bubalisفي الجاموس 

490 

عدنان كريم 
 عبدالسالمي

 دراسة مقارنة لإلستجابة المناعية المخاطية والجهازية
 في االرنب Shigellaالمتخصصة بنوعين من الجنس 

 2005 دكتوراه 

507 

 حيدر شكور حسين

 

التنوع االحيائي لمفصلية االرجل في حقول البحث في 
 العراق –محافظة بابل 

 2005 ماجستير 

524 

 ذكرى عبد العالي

 

  BACILLUS CEREUSدراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا 
 2005 ماجستير ذيةالمعزولة من بعض االغ

525 

 أنوار علي عبد اهللا

 
  

دراسة بكتريولوجية ووراثية على البكتريا المسببة لحب 
 الشباب 

 2005 ماجستير 

528 

 فريال جميل عبد

 
 

دراسة بعض الجوانب المناعية اللتهاب المهبل بيكتريا 
 في االنسان واالرنب K1االشريثيا القولونية  النوع المصلي 

 2005 دكتوراه 

121 
 

 زينة هادي عبيد
 
 

دراسة محتبرية لتأثير انزيم الكايتنيز في عملية التضاد بين 
 Trichodermo harzianum Rifaiالفطرين 

Rhizoctouia ni Kuhn 
 2006 ماجستير 

505 
 
 

 

لبنى عبدالمطلب 
 حكيم

دراسة تأثير بعض العوامل البيئية في عدد من الجوانب 
 في المختبرRhizoctonia Solani Kuhnالفسلجة للفطر 

 2006 ماجستير 



 علوم الحیاة/العلومكلیة.............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

510 

 جميل جري يوسف

 

استعمال بعض العقاقير المثبطة مناعيا في عالج داء 
 االكياس العدرية في الفئران البيض

 2006 دكتوراة 

526 

 شاكر حماد محمد 

 
 

 Enteropathogenدراسة مستضدية جرثومة

Escherichia coli  في األرانب المحليهOryctolagus 

cuniculus  
 2006 ماجستير 

526 

 شاكر حماد محمد

 

 ENTEROPATHOGENICدراسة مستضديه جرثومة 

ESCHERICHIA COLI   في االرانب  المحلية
ORYCTOLAGUS CUNICULUS 

 2006 ماجستير 

527 

مهدي حسين 
 محيل 

 

 Salmonella typhiلـ   بعض أوجه المناعةالمتخصصة
 فى مرضى الحمى المعوية وفي حيوانات المختبر

 2006 دكتوراه 

527 

مهدي حسين 
 محيل

 

 SALMONELLAبعض اوجه المناعة المتخصصة لـ 

TYPHI  في مرضى الحمى  المعوية وفي حيوانات المختبر 

 2006 دكتوراه 

541 

 ازهارعمران لطيف

  

بعض اوجه المناعة خمج االغشية السحائية المتخفي و
 الموضعية والجهازية الخلطية 

 2006 دكتوراه

542 

إسراء عدنان 
 إبراهيم 

 

دراسة بكتريولوجية ووراثية للمسبحيات  المعزولة من 
 اخماج الجهاز التنفسي العلوي

 2006 ماجستير 

550 

أميرة عمران 
 حسين

  

 Rhizoctoniaتأثير بعض العوامل البيئية في نمو الفطر

solani  وفعالية إنزيم البكتنيز 
 2006 ماجستير

551 
 
 
 

 

فاخر مكطوف 
 شمران

دراسة مستويات بعض الهرمونات وعالقتها بمستويات 
 في مصل الدم للرجال غير الخصبين Eفيتامين 

 2006 ماجستير 



 علوم الحیاة/العلومكلیة.............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

552 

نبيل عبد الرضا 
 عبد الحسن مهدي

 
 

تداد تأثير مستخلصات الفلق ذات المراحل المبكرة في إم
 Phaseolus aureusأستجابة  تجذير عقل الماش   

Roxb. Cuttings   عند مرحلة االتساع التام لألوراق
 االولية

 2006 ماجستير

568 

فريـاد مجيـد 
 رحـمن

 Pseudomonasالتحليل الوراثي لبروتييز بكتريا 

aeruginosa اج  مختلفةالمعزولة من أخم 
 2006 ماجستير

569 

ابراهيم سليمان 
 حمد

 

 Klebsiellaاألمبسلين فی  -التحری عن العنصر القافز 

pneumonia 
 2006 ماجستير 

571 

ايمان فاضل 
 عباس عوض

 
 
 

مقارنة استعمال هرمون محرض القند البشري في سن 
اليأس ومستخلص خالت األثيل لبذور نبات 

في تحسين .Trigonella foenum-graecum Lالحلبة
الكفاءة التناسلية ألناث الفئران البيض المعاملة 

 بالبروجسترون

 2006 ماجستير 

579 

جاسم محمد 
 سلمان

 

دراسة بيئية للتلوث المحتمل في نهر الفرات بين سدة 
 العراق - الهندية ومنطقة الكوفة

 2006 ماجستير 

581 

 هبه جاسم حمزة 

 

خلطية  للجهاز البولي اثناء دراسة  المناعة الموضعيةال
 الخمج في النساء اليائسات 

 2006 ماجستير 

583 

شيماء عبيد عبد 
 اهللا

 
 

في مستويات بعض هرمونات التناسل و  F2αتاثير الموثين 
 عملية نشأة النطفة في ذكور األرانب المحلية

 
 2006 ماجستير 

584 

 افراح حاتم عمران

 

لمتخفي المزمن في دراسة بكتيرية على خمج المفاصل ا
 2006  ماجستير محافظة بابل



 علوم الحیاة/العلومكلیة.............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                        68
 

 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

585 

صاحب يحيى 
 حسن 

 

تأثير بيروكسيد الهيدروجين وبعض مضادات األكسدة في 
 معايير النطف البشرية خارج الجسم الحي

 2006 دكتوراه 

590 

 منار محمد حسن

 

ديلة للسكر في معايير نطف ذكور تأثير بعض المواد الب
 االرانب المحلي

 2006 ماجستير 

592 

 نصير جواد حمد 

 

 دراسـة فسيولوجية ومناعيـة لألزواج العقيمين 

 2006 دكتوراه 

660 

نادية محمود 
 توفيق جبريل

 

 دراسة بيئية لنوعية بعض المياه الجوفية لمدينة الحلة

 2006 ماجستير 

665 

داليا صالح مهدي 
 اسعب

 

دراسة بكتريولوجية ووراثية الغشية الحيوية على الغدد 
 الطبية

 2006 ماجستير 

668 

 نهاد كاظم جاسم

 

  دراسة بكتيريولوجية ووراثية للعنقوديات
 السالبة لألنزيم المخثر لبالزما الدم

 2006 ماجستير

688 

 مي حميد محمد 

 

دراسة بعض الملوثات البيئية في نهر الحلة وامكانية 
 خدام بعض األحياء المائية كدالئل حيويةاست

 2006 ماجستير 

709 

 كريم طالب خشان 

 
 

 Datura metel linnو  Datura innoxia millالداتورة 

دراسة مقارنة إلنتاج قلويدات التروبين داخل وخارج الجسم  
 الحي في نوعي 

 2006 دكتوراه 

727 

 سعاد غالي كاظم

  

جة مياه الفضالت الصناعية استعمال بعض الطحالب في معال
 لمعمل نسيج الحلة 

 2006 ماجستير 

740 

 جاسم حميد طاهر

 

بعض األوجه المناعية والبيوكيمياوية لمرضى اللشمانية 
 2006 دكتوراه األحشائية



 علوم الحیاة/العلومكلیة.............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

683 
 إدريس محمد أمين

 

الذكري في منطقة  دراسة تشخيصية لبعض أسباب العقم
 كردستان العراق

 2007 دكتوراه

684 

سرباز  إبراهيم 
 محمد يكَن 

 

 

كراد حالة الحديد كدليل لتأخر النمو و النضج الجنسي لدى اال
 الكبرى المصابين بفقر الدم البحري

 2007 دكتوراه 

726 

 هالة محي ناجي

 

 

ة دراسة لتحديد العوامل المحددة للعقم غير المفسر في منطق
 الفرات االوسط

 2007 ماجستير 

729 

 حسين جاسم عبيد 

 

  في خصوبة ” الفلوتامايد“تأثير مضاد االندروجين 
 ذكور الجرذان البيض

 2007 دكتوراه

752 

 أحالم موسى جعفر

  

دراسة فسيولوجية لمرضى اعتالل التوازن الدموي الوراثي 
 )الهيموفيليا(

 2007 دكتوراه 

757 

 فرح جاسم حسين

 

سة بعض المتغيرات لدى النساء الحوامل المصابات بداء درا
 السكري

 2007 ماجستير 

780 

سهام عبد الرزاق 
 سالم 

 

 Citrus(تحفيز التغاير الوراثي في نبات النارنج 

aurantium L(.  باستخدام تقانة المزارع النسيجية 

 2007 دكتوراه 

829 

إبتهال معز عبد 
 المهدي 

 
 

مرض تعفن  بذور وجذور نباتات المكافحة المتكاملة ل
المتسبب   Lycopersicon esculentum Millالطماطة 

 Kühn Rhizoctonia solaniعن الفطر         

 2007 دكتوراه 

837 

 سامر معين خضير 

 

 )الكليبسيال سابقا (وتوصيف انواع بكتريا الراولتيالتشخيص 
 المعزولة من عينات سريرية في الحلة 

 2007 ماجستير 



 علوم الحیاة/العلومكلیة.............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

839 

 آواز بهروز محمد

 
 

 

دراسات نوعية وكمية لبعض المركبات الهايدروكاربونية 
ولمنولوجية نهر الفرات ) PAHs(األروماتية متعددة الحلقات 

 العراق –من سدة الهندية إلى مدينة الكفل 

 

 2007 دكتوراه

856 

 مهند جواد كاظم

 

  
ويم بعض المضادات الفطرية والعوامل البيئية في ــتق

 في الزجاج Trichophytonحياتية الفطر 

 

 2007 ماجستير

858 

 تابان كمال رشيد

 

  
دراسة مناعية للمرضى المصابين بالتهاب اللوزتين البكتيري 

 المتكرر

 

 2007 دكتوراه

906 

 نجاة مطرعريبي 

 

  
الصوديوم في دراسة نسجية وفسلجية لتأثير فلوريد 

األعضاء التناسلية الذكرية والغدة الدرقية لذكور الجرذان 
 البيض 

 

 2007 دكتوراه

950 

عبير فوزي 
 راد ــم

 
  

 
 

 

 و Penicillium italicum التأثيرات السمية للفطرين

Penicillium digitatum   في بعض المعايير
موحيويةـــيولوجية والكيـــالفس والنسجية لذكور  

األبيـــض الجـرذ ة السيطـرة عليهـما وإمكانيــــ  
ــخزنفــي المـ  

 

 2007 دكتوراه

962 

 قاسم عبود فالح 

 

  
رطان ــدات السرطانية ســـدراسة عن بعض المستض

 الثدي

 

 2007 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

866 
 
 

 خالدة كاظم عباس 

 
 
 

 
 

الروتا  G1-G2صلية الخاصة بفايروس دراسة االنماط الم
ROTA VIRUS   المعزولة من حاالت االسهال الحاد لدى

 االطفال 

 2008 دكتوراه

898 

  رحاب عيدان كاظم
  

 
 
 

 

ي ــل فــنيكـــاص والــري الرصــتأثير عنص
رات ـــعض المؤشــجة وبـــب األنســـتركي

 Phaseolus(اش ـــية في نباتي المـــالبايولوج

aureus Roxb (.والذرة)Zea mays L(. 

 

 2008 دكتوراه

935 

 مشتاق طالب كريم

  
 

 
 

اج الملكات ـــتأثير التغذية اإلضافية الصناعية في إنت
وفي بعض النواحي الوظيفية لعامالت نحل العسل المحلي 

Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae( 

 

 2008 دكتوراه

942 

 نداء عدنان محمد 

 

 
 .Centaurea Lنس  ــدراسة تصنيفية لبعض أنواع الج

   )Compositae (في العراق 

 

 2008 دكتوراه

943 

 إيمان محمد 

 

 

تحضير مزيج بكتيري محلي كنموذج للتحلل الحيوي 
 دورة ـــفى الــللمخلفات النفطية في مص

 

 2008 دكتوراه

944 

ندى خزعل كاظم 
 هندي 

 

 

ة من ـــيا المعزولائص للبكترــدراسة لبعض الخص
ة ــحاالت  اإلصابة بالتهاب اإلذن الوسطى في  محافظ

  لــابــب
 

 2008 ماجستير
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رقم 
 عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة

1095 
فاهم محمد دغيم 

 الشبلي

 
خواص االستجابة المناعية الخلوية في المرضى المصابين 

 اللشمانيااالحشائية 

 دكتوراه
2008 

962 
قاسم عبود فالح 

 المالكي 
 دراسة عن بعض المستضدات السرطانية في سرطان الثدي

 

 ماجستير
2008 

984 
يعرب سعد عبد 
 الجليل الحمودي 

التغيرات الموسمية الكيموحيوية وهرمونات التناسل وأنسجة 
 األرحام في النوق وحيدة السنام

 دكتوراه
2008 

994 

 
حنان سلمان حسن 

حمد الجبوري 
 

ض أوجه المناعة الموضعية والجهازية للجراثيم بع
 المصاحبة للحروق الجلدية

 

 دكتوراه
2008 

1043 

اخالص حاتم عبد 
 األمير 

 

تأثير خالت السايبروتيرون في الكفاءة التناسلية والتخصيبية 
 Rattus rattusفي ذكور الجرذان البيض 

 ماجستير
2008 

1044 
 بهاء احمد حسن

 
 

 
لمائي لبذور الكمون وحبة البركة ومنظمي تأثير المستخلص ا

 Cinnamicوacid   Naphthalen aceticالنمو
acid  في انبات ونمو بادرات الشعير والرويطة والماش 

 

 ماجستير
2008 

1107 

حيدر صالح جفات 
 الشافعي 

 

 Euphorbiaتأثير بعض مستخلصات نبات اللبينه
helioscopia L .في بعض جوانب األداء التناسلي 

 L. Rattus norvigicusلذكور الجرذان  

 دكتوراه
2009 

1241 
زهراء علي عبد 
 الصاحب الشمري

 اخماج العيون  البكتيرية المتخفية وغير المتخفية  
  

 ماجستير
2009 

1251 

صابرين عبد 
األمير كمال 

 الخفاجي

مسح اإلصابة باألخماج الفطرية الجلدية وتقويم كفاءة 
والدارسين في نمو الفطر  مستخلصات الشاي األخضر

Trichophyton entagrophytes في محافظة بابل 

 ماجستير
2009 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1331 

أفياء صباح  
 ناصر الحمداني 

 

تأثير خالت الرصاص في التركيب النسجي للكبد والكلى 
 بيض والطحال وبعض معايير الدم في ذكور الجرذان ال

 
 2010 ماجستير

 زينب محمد جاسم 1358
 

 المسببات البكتيرية المختبئة اللتهاب األحليل والبروستات
 

 2010 ماجستير

1360 

سرى إحسان عبد 
 چابك

 

دراسة بعض عوامل الضراوة لبكتريا اشيريكيا القولون 
الممرضة لألمعاء  المعزولة من حاالت اإلسهال الحاد لدى  

 محافظة بابلاألطفال الرضع في 
 

 2010 ماجستير

1374 

إحسان فليح 
 حسين الغراني

 

تأثير الشيخوخة على الكلوبيولين المناعي البارد في مرضى 
 التدرن الرئوي

 
 2010 ماجستير

1381 

إسراء حبيب 
 إبراهيم

 

دراسة فسيولوجية و بايوكيميائية لمرضى السكري من 
 النوع الثاني

 
 2010 ماجستير

1382 

أنمار مهدي 
 عباس

 

قابلية إستهالك المركبات الهيدروكاربونية العطرية المتعددة 
من أنواع بكتيرية معزولة من ترب ) PAHs(الحلقات 

 محلية ملوثة بالمشتقات النفطية
 

 2010 ماجستير

1384 

عباس جاسم 
 محمد العيساوي

 

في تخفيف   siliconوالـ   salicylic acidدور الـ
 Phaseolus aureus سمية البورون في عقل  الماش

Roxb. 
 

 2010 ماجستير

1386 

رعـد عبدالعباس 
 حمزة الهرموش

 

يا ـــدراسة التنافس المستضدي بين مستضدات األشرك
E. coli  والزوائفP. aeruginosa     في األرنب

  الممنع بهما
 

 2010 ماجستير

1399 

علي عبد الحمزة 
  عبيد الفنهراوي

 

ة الكبيرة في رواسب شط توزيع وتنوع الالفقريات القاعي
  العراق/الحلة 

 
 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1421 
محمد عودة حمد 

 جاسم 

 
   دراسة وراثية لبكتريا زوائف األغشية الحيوية

)Pseudomonas spp(  والحرة المسببة اللتهابات
 المجاري البولية

 2010 ماجستير

1444 
فليح إحسان 

 حسين الغراني
تأثير الشيخوخة على الكلوبيولين المناعي البارد في مرضى 

 التدرن الرئوي
 2010 ماجستير

1455 

أحمد سعد نعمه 
 الهندي

 

استخدام بعض المعايير المناعية في التحري عن التهاب 
 المفاصل

 
 2010 ماجستير

1458 

  رايناس عباس خي
 اهللا المعـمـوري

 

لعوامل المضادة للفطريات  والخمائر تقييم كفاءه بعض  ا
االنتهازية  المعزولة  من بعض مستشفيات محافظة 

 بــابــل 
 

 2010 ماجستير

1462 

عباس طالب 
 خليف الطائي

 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على الطين في نهر 
 العراق/الحلة

 
 2010 ماجستير

1473 

ندى ناجي شعالن 
 العيساوي

 
 

في  Bentonite clayلطين الخاوة تقييم فعالية مادة ا
 Ascaridia galliاالصابة بديدان اسكارس الدواجن 

 Enterobius vermicularisوالدودة الدبوسية 
لدى االطفال   Enuresisوعالقتها بظاهرة سلس البول 

 في محافظة بابل
 

  ماجستير

  

 

 

2010 
 

 

1478 

لمى جاسم حمود 
 وتوت

 

 ampylobacter jejuniبكتريولوجية و مناعية لبكتريا 
 المسببة إللتهاب األمعاء في األطفال

 
 2010 ماجستير

1484 

نور سلمان كاظم 
 الخفاجي 

 

 ترياــاعية لبكـوجية ومنــتريولــدراسة بك
Citrobacter freundii في االرنب 

 
 2010 ماجستير

1494 
شيماء حسين 
 جابر الساعدي

السايبروتيرون التأثيرالمناعي والوظيفي للفلوتامايد وخالت 
 في الجرذان) البروستات(المضادين لسرطان الموثة 

 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1496 

فاطمة هاشم 
 عباس السالمي

 

 Vuill.(Bals.) Beauveria bassianaتأثير الفطر  
في بعض الجوانب الحياتية للدعسوقة ذات النقاط األحدى 

.             Coccinella undecimpunctata L  عشر 
Coccinellidae) : Coleoptera   ( 

 

  

 2010 ماجستير
 

1248 
نعيم رحمان ردام 

 الجبوري
 الكشف عن  الكلوبيولينات الباردة في مرضى التدرن الرئوي

 
 2010 ماجستير

 عادل عبادي فلفل 1260
 

الفشل  مرضى لمؤشرات الجرثومية والمناعية لدىبعض ا  
 2010 ماجستير الكلوي المزمن

1261 

احمد عليوي 
 حسين

 

دور اإلنزيمات المحلله لمضادات البيتاالكتام وبعض عوامل 
الضراوة  في مقاومة البكتريا المسببة اللتهاب األذن 

  الوسطى القيحي المزمن في محافظة النجف
 

 2010 ماجستير

1508 
ماهر علي 

 القريشي
اء واألطفال حديثي الوالدة  في محافظة تأثير طفيلي في النس

 بابل
 2010 ماجستير

1509 

علي عبد الحسين 
 محي الليباوي

 

الكشف عن بعض أوجه المناعة الذاتية الخلطية في مرضى  
 السـكري من النوع األول في مدينة النجف 

 
 2010 ماجستير

1521 

إخالص عبد حمزة 
 العلواني

 

يك ومعالجتها بالسيلينيوم في التأثيرات السمية لكلوريد الزئبق
بعض المتغيرات النسجية و الفسلجية لبعض أعضاء الجسم 

 في ذكور الجرذان البيض
 

 2010 ماجستير

1522 

نور علي حسين 
 جاسم

 

والبروتين  F2αدراسة العالقة بين مستويات الموثين 
البولي المجهري وبعض الدالئل الكيموحيوية لدى                          

 المرضى المصابين بداء السكري النوع األول والثاني
 

 2010 ماجستير

1525 

منى نجاح حسن 
 حيالطري

 

د باستخدام تثبيط الفعالية التطفيرية للسايكلوفوسفوماي
 مستخلص جذورعرق السوس

 
 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1652 

نهاد حبيب مطلك 
 جاوي االزير

 

. دور بعض فطريات التربة في تحليل مخلفاتالحنطة
Triticum aestivum L اجية ــنتإوتحسين نمو و

المنزرع   33 -صنف عنبر L. sativa Oryzaالرز
 بطريقة الري المتقطع 

 2011 دكتوراه

1656 

زينب فريد حسن 
 الموسوي

 

تأثير التعرض لسيلينيت الصوديوم مع الغذاء في مستويات 
ات الدرقية وبعض جوانب الجهاز التناسلي لذكور هرمون

 الجرذان الناضجة 
 2011 ماجستير

1713 

 احمد غضيب عبيد
 
 
 

دراسة العالقة بين مستوى الفينوالت وإصابة نَبات الخيار 
 الفطر بمرض البياض الدقيقي المتسبب عن

Podosphaera xanthii (Castagne )      
U. Braun and  N. Shishkoff             

 
 2011 ماجستير

1730 

رقية هادي رحمن 
  الخفاجي

 

في تجذير  Paraquatو  D-2,4التأثير  المزدوج لــ 
  عقل نبات الماش ومكافحة دغلي الفجيلة والشوفان

 
 2011 ماجستير

1734 

حنان محمد 
  صاحب ألحسناوي

 

والشد البيئي ) التعمير(دراسة مقارنة بين الشد الفسيولوجي 
في عقل ساق نبات ألماش ) ملوحة واإلجهاد المائيال(

Vigna radiata L. Wilczek  
 

 2011 ماجستير

1739 

سامر معين خضير 
  الحلو

 

عزل وتوصيف مضادات بكتيرية منتجة من بكتريا 
Streptomyces spp  . المعزولة من عينات تربة

  محلية في محافظة بابل
 

 2011 دكتوراه

1490 

زهراء محمد عبد 
  علي

 

  دراسة بعض الجوانب الوراثية لبكتريا الـ 
Lactobacillus  المعزولة من المصادر  

 
 2011 ماجستير

1499 

عروبه كطوف 
  حسين البيرماني 

 

  
  في الفأر Helicobacter pyloriمراضية إدراسة 
  واألرنب

 
 2011 دكتوراه
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1603 

محمد علي حسين 
  بحر 

 

يل ـات الزنجبــتأثير المستخلص المائي لدرنات نب
Zingiber officinale )Roscoe(  في خصوبة ذكور

و بعض المعايير  Rattus rattusالجرذان البيض 
 الفسيولوجية

 2011 ماجستير

1607 
اس مؤيد جاسم ي

 العماري

ة لمجتمع األسماك في ياتية والبيئيدراسة بعض الجوانب الح
  العراق/ حلة النهر 

 
 2011 دكتوراه

1527 

سارة كساب 
  شنداوي الزاملي

 

دراسة التفكك الحيوي لمركبات الهيدروكاربون في البيئة 
المعزولة  Pseudomonas aeruginosaبفعل بكتريا 

  من مصادر مختلفة
 

 2011 ماجستير

1528 

 دنعيمة حمي
  يمعيوف الدليم

 

اء الحياتي دراسة الكفاءة التكاثرية وبعض جوانب األد
و من الدفلة  Aphis fabaeلحشرة من الباقالء األسود  

)Homoptera :Aphididae Aphis nerii (  
 

 2011 ماجستير

1541 

حسين عالوي 
  حسين الغانمي 

   

إستخدام النباتات المائية أدلة حياتية على التلوث 
  العراق –بالعناصرالثقيلة في نهر الفرات 

 
 2011 ماجستير

1549 

زينب خضر احمد 
  المهدي  

 

تقويم الحالة المناعية لالرنب بعد التعرض المزمن للسلين 
  "Salmonella phiوالى مستضد بكتريا 

 
 2011 دكتوراه

  حيدر عبيس هاشم 1564
  

توصيف اإلنزيم الحال للمكورات العنقودية المنتج من بكتريا  
B. Sphaericus المعزولة محليا  

 
 2011 ماجستير

1574 

رغام علي ض
  عباس السلطاني

 

دراسة التراكم الحيوي لبعض العناصر النزرة في عضالت 
ثالثة أنواع من األسماك وعالقتها بتغاير العوامل البيئية في 

  وسط العراق/ نهر الفرات 
 

 2011 ماجستير

1575 
زينب عبد النبي 
 طليفح لنصراوي

 تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية ضد بعض الفطريات
 المسببة لداء األظافر

 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1596 

الح ميسـاء ص
  مهدي الشكري

 

تريا ــية لبكــة ووراثـــدراسة بكتريولوجي
Listeria monocytogenes  المعزولة من عينات

  سريريه في محافظة بابل
 

 2011 دكتوراه

1633 

علي جهاد ناصر 
  الحويزي

 

السائل  يف ديالقاع يزالفوسفات يمانز ياتدراسة مستو
 الخصوبة دمالمنوي لمرضى ع

 2011 ماجستير

1644 

اسراء عبد األمام 
عبد الزهرة 

 الرياحي

دور حامضي األسكوربيك و السالسليك  في تخفيف                                                                 
يوم بداللة استجابة التجذير لعقل الماش              سمية الكادم

Vigna radiata L. Wilczek 
 2011 ماجستير

1756 

  ميالد شهيد كاظم 
  
 

 
دراسة مظهرية وتشريحية لبعض اجناس عشيرة 

paniceae  من العائلة النجيليةGramineae  في
 العراق

 

  ماجستير

  

2011 

 

  عالء الدين صبحي  1758
 

  
ادات االكسدة في السائل المنوي للمرضى قياس بعض مض

 المصابين بوهن النطق
 

 2011 دكتوراه

1760 

اصيل حاتم عبد 
  الطيف

 

  دراسة تصنیفیة للجنسین
K.Presl  & J. Presl .)Pers (Spergularia  

  في العراق)  L .Spergula  )Caryophyllaceae و  
 

  ماجستير 

 

2011 

 

1762 

انس مسلم محمد 
  المعموري

 

 سة مقارنة لتاثير عنصري الخارصين والكاوميوم علىدرا
  cyprinus curpiolاسماك الكارب االعتيادي 

 
 2011 ماجستير 

1771 
يازي عبد اهللا  

 جاسم

  
حث زيادة الكلوبيولين البارد تجريبا في االرنب باستعمال ال 

BC6  والPPD 
 2011 ماجستير 
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رقم 
 السنة ةالشهاد عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1773 
زهراء كاظم حبيب 

 الموسوي

  
في  Bacillus subtilisاستخدام تقنية التلقيح ببكتريا 

حماية حبوب ونباتات الحنطة من االصابة بالفطرين 
 Asperillus niger vantieghemو
 

 2011 ماجستير 

1786 
ضياء شنان عبد 

 الكاظم الجميل 

  
الخصائص السمية والمناعية لعزول محلية من 

   Citrobacter freundiiبكتريا
 

 2011 دكتوراه

1791 
حازم عزيز حمزة 

 الربيعي 

  
تأثير التلوث الناتج عن الغبار المنبعث من معملي سمنت 

 الكوفة والنجف على التربة والنبات
 

 2011 دكتوراه

1793 
حسن جميل جواد 

 الفتالوي 

  
دراسة وبيئية ونوعية وكمية للطحالب في نهر الفرات بين 

 العراق -قضائي الهندية والمناذرة
 

 2011 دكتوراه

1798 
محمد فوزي 

 شعالن المعموري

تنقية وتوصيف وتقييد إنزيم البروتييز من بذور الفاصوليا 
Phaseolus vulgaris L . واستعماله في المجالين

 الصناعي والطبي
 

 2011 ماجستير

1800 

 

احمد زهير جاسم 
  الوائلي

 

 ةـــرثومـة لجـــياعـية ومنـدراسة تشخيص
Providencia  alcalifaciens المعزولة من األطفال

 المصابين باإلسهال في محافظة بابل
 

 2011 ماجستير

  ساره كريم كاظم 1801
 

طر  ــدراسة بعض الخصائص الحيوية والجزيئية للف
Fusarium spp .  وتأثير بعض الظروف البيئية في

 نموه وتكاثره، مختبرياً
 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1805 

 

 

  
  هديل عامر كاظم

  
  
 

 تـاوية على الكبريــية الحــأثير األحماض األمينـت
)Cysteine  &Methionine ( بـاإلضــافــة

في  Citric acidوالـ Salicylic acidالـــى الـ
اش ـــل المــير في عقـــيات التعمـتأخير عمل

Phaseolus aureus Roxb. 

  ماجستير

 

2011 

 

1806 

علي رعد عبد 
  الكاظم الطائي 

 

من نواتج بكتيريا  )االيثانول (انتاج الوقود الحيوي 
Cellvibrio   japonicus    المحللة   للسيليلوز  و
 المعزولة محليا

 2011 ماجستير

  محمد باقر صاحب 1821
 

خدام تقنية نقل دراسة كفاءة هندسة االرانب وراثيا باست
 الجين عبر النطف

 2011 دكتوراه

1831 
خالد عبد الكاظم 

 هادي

دراسة وراثية لبكتريا المتقلبات المعزولة من االغشية 
 الحيوية للغدد الطبية العالجية

 
 2011 ماجستير

  إيمان مبدر نايف 1845
 

على نمو البكتريا ) Propolis(تأثير مستخلص العكبر
 لمعزولة من االصابات الجلديةالموجبة لصبغة غرام ا

 
 2011 ماجستير

1847 

 

زمن سلمان حمزة 
  الجبوري  

  
 

 رــــبات الزعتـــات نــلصـخــتقييم كفاءة مست
Thymus vulgaris L. على بعض الفطريات المعزولة

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

 

  ماجستير

 

2011 

 

1854 

حوراء نوري 
  سامي الهاشمي

 

دراسة مظهرية وتشريحية لبعض أجناس العشيرة 
Andropogoneae  من العائلة النجيلية)Poaceae  (

 في العراق
 

 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1839 
اشراق عبد االمير 

 صالح

  
  لمرافقهعزل وتشخيص بعض انبكتريا وانفطريات ا

  لمرضى انتذرن انرئىي مع دراسة بعض المؤشرات
  لالمناعية واالنتهابية في محافظة باب

 2012 ماجستير  

1849 
 هدى عباس محمد

تقييم كفاءة عوامل التطفير في حياتية الفطر 
aspergillus nuger van tieghem  

 
 2012 ماجستير

1850 
سماح احمد كاظم 

 الجبوري

موضعي والجهازي على االستجابة تأثير الحث المناعي ال
المناعية لمستضد جرثومة اللولبية البوابية 

Helicobacter pylori في األرانب  
 

 2012 دكتوراه

1851 
زينة شاكر خليل 

 الهندي

دراسة بكتريولوجية ومناعية ونسجية لمرضى التهاب 
  الزائدة الدودية في محافظة بابل

 
 2012 ماجستير

1860 
محمد رزاق جواد  

 كريم الحسيني

كلوكوسايديز في السائل المنوي  - دراسة فعالية إنزيم ألفا
  للرجال المصابين بضعف الخصوبة

 
 2012 ماجستير
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66 

هناء عداي علي 
 ملوح

 

دراسات كيميائية حياتية في امصال مرضى اليبل البولي 
 السرطانية وغير السرطانية

 2002 ماجستير 

120 

 احمد شوقي

 

 انتاج زجاج الرماد وتطبيقاته على االطيان العراقية

 2002 ماجستير 

126 

 حمدلمى مجيد ا

 
 
 

الثرموديناميكيا الستخالص معقدات  -الدراسة الحركية 
كراون  18 -المنغنيز والكوبلت مع الكاشف ثنائي بنزو 

 2002 ماجستير في مذيبات مختلفة 6 -

213 

 داخل حسن ناصر

 

 نمط مستحدث للتحليل بالحقن الجرياني

 2002 دكتوراة 

241 

 مهند موسى كريم

 

 مانيتول  -  Dلسكر  تحضير مشتقات االورثو استر

 2002 ماجستير 

244 

 ندى علي صالح

 

 فركتوز  - Dتحضير مشتقات جديدة لسكر

 2002 ماجستير 

773 

 محمد هادي سعيد 

 

مشتقات حامض الباربيتيوريك  تحضير وتشخيص بعض
 2002 ماجستير من قواعد شيف

774 

 زينا محمد كاظم 

 
 

عتماد ي باالتحضير اقطاب انتقائية لتقدير الزئبق الثنائ
العيانية ودراسة خصائصها  على بعض المركبات الحلقية

 2002 ماجستير المختلفة

775 

ناصر عبد 
الحسين ناصر 

 حسن 

 

تخدام ــــالتقدير الطيفيللفضة والزئبق والحديد باس
 ثنائي اوكسيد روكسي مثيل) 3(-4-مثيل - 2

 2002 ماجستير 

64 

عبد السميع 
 حسن حمود

فعالية انزيم السايتيدين دي امينز عالقة جديدة بين 
 2003 ماجستير ومرض السرطان عبر فرضية االكسدة

134 

ازهار عبيس 
 غالي

 VI-والمولبيدينوم   - VI-التقدير الطيفي للكروم 
- ترو ــناي-6- -4باستعمال الكاشف العضوي الجديد 

 2003 ماجستير ريزورسينول - 2
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139 

مثنى صالح 
 مشكور

 

دراسة ومعالجة الحياة الصناعية المروفة التابعة للشركة 
 العامة للصناعات النسيجية في الحلة

 2003 دكتوراة 

157 

حسين عبد محمد 
 صالح

 

تحضير ودراسة الخصائص و التأثير البايلوجي لعدد من 
ت اصباغ االزو الجديدة ومعقداتها مع عدد من االيونا

 الفلزية

 2003 دكتوراة 

164 

فاطمة الزهراء 
 جبار جاسم

 

االكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزايل باستعمال  
 ثاني اوكسيد التيتانيوم

 2003 ماجستير 

202 

مهيمن محمد 
 مجيد

 
 

مركب ــتحضير اقطاب انتقائية سائلة باستخدام ال
Diben 20 - 18 - c 80 wm -6   وتطبيقها في تقدير

 )II-والنيكل  - II-وني الكوبلت اي

 2004 ماجستير 

315 

 احمد كاظم عباس

 

واستعماله في  CaO-CoOتحضير العامل المساعد 
 التفاعالت الضوئية

 2004 ماجستير 

338 

 سعاد طه سعد

 
 

مع  - IIB-تحضير ودراسة طيفية لعناصر المجموعة 
ثنائي فنيل  - 4,5 - ) بروفنيل ازو  -3- -2العضيدة 

 2005 ماجستير ازولايميد 

423 

امل صباح عبد 
 اهللا

 

عزل وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية للزيت 
 الطيار المستخلص من الزعتر المحلي

 2005 ماجستير 

428 

عالء خضير 
 هاشم كاظم

 

تحضير ودراسة السلوك البلوري والسائل والخواص 
 الكهربائية الضافة جديدة من توائم شف ومعقداتها

 2005 يرماجست 

454 

عقيل مهدي 
 جريو

 

التقدير الطيفي اليونات الكروم والموليبيدنيوم والتنكستن 
 – me TACIP-6- باستعمال الكاشف 

 2005 ماجستير 
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464 
 
 
 

جاسم محمد عبد 
 الحسين

 
 

 -Pt, Pd , Ni-تحضير معقدات بعض الفلزات االنتقالية 
 - 2 - ميثل  - 6 -{  - 1مع الكاشف العضوي الجديد 

حامض  -3- هيدروكسي  -2- }  ازو ) بنزويتازوليل 
 النفثويك ودراسة بعض خصائصها الطيفية والفيزياوية

 2005 ماجستير 

498 
 
 

 االء عبادي حبيب

 
 

تقدير الطاقة الحرة لنفاذية المركبات البايروثرويدية  
يل المصوبنة االيونية مع خالل المحال SDSوتاثرها 

 بعض مكونات السلسلة التنفسية

 2005 ماجستير 

520 

 حسن ثامر غانم

 

 حامض االسكوربيك - Lتحضير سكريات أزا جديدة من 

 2005 دكتوراه 

522 

فردوس جابر 
 عباس جابر

 

تقيم الحالة التاكسدية لمرضى اداء السكري باستخدام 
 بعض المؤشرات االنزيمية

 2005 دكتوراه 

534 

حازم يحيى محمد 
 علي 

 

) n-c26h54( التكسير الضوئي للنورمال هكساكسون
 بوجود اوكسيد الخارصين المحسس والضوء المرئي

 2006 ماجستير 

543 

مهند حازم ناجي 
 جواد

 

بناء أغشية انتقائية سائلة جديدة للتقدير المجهادي 
 ) II(والباريوم ) II(أليوني السترونشيوم 

 2006 ماجستير 

543 

مهند حازم ناجي 
 جواد

بناء اغشية انتقائية سائلة جديدة للتقدير المجهادي 
 )II(والباريوم ) II(اليوني السترونشيوم 

 2006 ماجستير 

582 

صبا صاحب 
 محسن

 
 

 

التقدير الطيفي اليونات النحاس والفضة والبالديوم 
 -5,4-) برومو فنيل ازو -3( -2باستخدام الكاشف

 ) BrPAI-3(ميدازول ثنائي فنيل ا

 

 ماجستير

 
 

 
 
 
 

2006 
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620 

 رنا شهاب 

 
 

  
Determination of Chlorate by Flow 
Injection Analysis Via Merging zone 
Technique "Study and Application" 
 2006 ماجستير 

627 

عامر موسى 
 جودة 

 

ر تراكيب بوليمرية ودراسة بعض خصائصها ََتحضي
 الميكانيكية واالنتفاخية ,للتوصيلة الكهربائية 

 2006 دكتوراه

632 

ثامرعبد الحمزه 
 محمد 

تحضير ودراسة طيفيه لمعقدات مزيج قواعد شيف مع 
 كربونيالت الموليبدينيوم والتنجستن

 2006 دكتوراه 

658 

نبيل عبد عبد 
 الرضا

 
 

  1,3 -ضافة ثنائية القطب الحلقيةتفاعل اإل
الزيدات كاربوهيدراتية مع مشتقات كاربوهيدراتية 

 تحتوي مجموعة غير مشبعة
 2006 دكتوراه

680 

بــان 
محمـــد 

 حسيـن

 

دراســة  فعالية متشابهات أنزيم الكرياتين كاينيز و 
بعض مضادات االكسدة في المصل وكريات الــدم 

 دث فيها مرض السكري البيض في األرانب المستحــ

 2006 ماجستير 

714 

هشام محمد 
 حسن مبارك 

 

 

تحضير ودراسة طيفية وثرموديناميكية لصبغتي 
آزوجديدتين ومعقداتهما مع بعض أيونات العناصر 

 2006 ماجستير االنتقالية

738 

عباس عبد علي  
 دريع 

 دراسة  نظرية لتجزئة بعض المبيدات في الطور الغازي

 2007 دكتوراه 

782 

 زيد حسن عبود

  

-امينو  -2تحضير مركبات جديدة مشتقه من المركب 
ثايادايازول ودراسة الفعالية  - 4، 3، 1 -مركبتو  - 5

 البايولوجية لبعضٍ منها 

 

 دكتوراه

 
 

2007 
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485 

فؤاد فاضل محمد 
 حسن

للتتراديكان في الهكسان كمذيب دراسة التكسر الضوئي 
بوجود ثنائي اوكيد التيتانيوم باستخدام تقنية مطيافية 

  2007 ماجستير االشعة المركبة والفوق البنفسجية

995 
أميرة محمد علي 

 جاس
 

تأثيرات  عقار الديسفيرال ونبات الشاي األخضر على 
بعض المتغيرات البايوكيميائية في األرانب المستحث 

 2008 دكتوراه السكري وفرط الحديد  فيها داء

1471 
حيدر عباس 

 علوان المرشدي
 

تحضير وتشخيص أسترات حلقية اليفاتية باستخدام بولي 
 كعامل مساعد جديد) فينيل بنزين حامض السلفونيك(
 

 2010 ماجستير

1476 
فارس حمود 

 محمد
 

مع بعض  - C-دراسة تخليقية لتكاثف فيتامين 
  المشتقات النتروجينية

 
 2010 ماجستير

1483 
يحيى فاهم عبيد 

 الخفاجي
 

تحضير وتشخيص معقدات جديدة لبعض العناصر 
 االنتقالية مع ليكاندين من قواعد شف

 
 2010 ماجستير

 اديأنغام غانم ه 1285
 

دراسة طيفية للمعقدات المتكونة من صبغة االنثوسيانين 
 2010 ماجستير +Pb2+, Hg2+, Cd2وأيونات 

1524 

ادريس  حسين
اسماعيل 
 المسعودي

 

اوكسيد  -تحضير عامل مساعد اوكسيد الكوبلت 
خواص , دراسة طيفية CoO -  :V2O5الفناديوم  

 فيزيائيه وفعالية ضوئية
 

 2010 ماجستير

1543 

حال شخير 
لهيمص محمد 

 الشمري
 

تحضير مركبات اروماتية متعددة المجاميع 
 ومشتقاتهما  الهيدروكسيلية  لكل من البنزين والنفثالين

 
 2010 ماجستير

 أمجد مرزة عودة 1657
 

 
 –أوكسيد النيكل  تحضير و دراسة العامل المساعد

 أوكسيد القصديريك 
 

 2011 ماجستير

1491 
احمد سعدون 

 عباس
 

، ))  IIIفي اليونات البزموث ـــدير الطيـــالتق
باستخدام الكاشف   V((والفناديوم )  IV(السيريوم 
ثنائي هايدروكسي  – 4, 3( -4-  مثيل-2العضوي 

 ثايازول هايدروكلورايد) فنيل 
 

 ماجستير

 

2011 
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 المكتبة األلكترونیة/ لمكتبة المركزیة االمانة العامة ل                            88 
 

 
رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1608 
محمد عبيس 

 حمزة النـافعي
 

 Rبسمارك البنية  الة اللون بالتحفيز الضوئي لصبغةاز
 

 2011 ماجستير

1530 
لمى أحمد محمد 

 علي النقاش
 

يــم وحــدة جديــدة للحقــن الجرياني تصم
 لتقدير األلكينات

 
 

 2011 ماجستير

1532 
  محمد عقيل كرم

  
  

تحضيـر ودراسة طيفية وثرموديناميكية لمركبـات 
 ,+Fe3+, Sn2+ ,Pb2((الهيماتين ومعقداتــه مع 

UO22+ 2011 ماجستير 

1537 
زهراء هاشم 

 عذاب

وبعض مشتقاته  دراسة قابلية  إمتزاز وفصل  األنلين
  من محاليلها المائية  بواسطة استخدام طين األتبلغايت

 
 2011 ماجستير

1577 
احمد صالح 

  فرهود الخفاجي
 

تصميم منظومة حقن جرياني بطريقة المناطق المتالقية 
ى سطح ـينول الممتز علــوأستخدامها في تقدير الف

الكاربون المنشط والمحضر من قشور بعض النباتات 
 ةالمحلي

 2011 ماجستير

 
1856 

 

زينب هاشم 
 خضير

 

 

-  2-برومو-6(-4تحضير الكاشف العضويالجديد 
فلوروكلوسينول واستخدامه في ) بنزوثيازوليل آزو

 )III(والحديد) III(التقدير الطيفي أليوني البزموث

 

 ماجستير

 
 

2012 
 
 

1863 
 

احمد عدنان عبد 
 االمير 

ل الجرياني والحقن تقدير القصدير الرباعي بتقنيتين الحق
 الجرياني المتعاقب

 ماجستير

 
2012 

 
 



  الفیزیاء/العلومكلیة ................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

125 
 

 محمد حمزة خضير

 
 

 

تصميم وبناء ماسح ليزري هولوغرافي باستخدام 
 الهولوغرامات الحاسوبية

 

 ماجستير

 
2001 

 

174 

 االء  فرحان سلمان

 

 تاثير بعض  الظروف الجوية في تلف المطاط

 2002 ماجستير 

189 
 

 غصون جليل ابراهيم

 

 

دراسة تاثير عوامل التحضير على الخواص التركيبية 
 - cdSe1-x Tex-والكهربائية الغشية 

 

 ماجستير

 
2002 

 

214 
 

 حيدر صادق جعفر

 

 

حساب االنماط الشعاعية والخصائص لهوائيات 
 كسورية

 ماجستير

 
2002 

 

21 
 

 رائد مجيد

 

 

تصميم وانجاز منظومة عمل مسيطر عليها حاسوبيا 
 ام بالليزرلتطبيقات اللح

 ماجستير

 
2003 

 

73 
 

 بشائر صالح مهدي

 

 

معالجة نظرية للتركيب الحزمي للبلورة الجرمانيوم 
 باستخدام طريقة االهمال المتوسط للتداخل التفاضلي

 

 ماجستير

 
2003 

 

 
158 

 

 مرتضى شاكر اسود

 

 

دراسة تاثير النشاط االشعاعي للمياه السطحية الجوفية 
 ابلوالرواسب في محافظة ب

 

 ماجستير

 
2003 

 

 
274 

 

 محمد هادي شنين

 
 

 

دراسة تاثير المعاملة الحرارية في الخواص الميكانيكة 
 للمونة الحرارية المستعملة في افران الصهر

 

 ماجستير

 
2004 

 

286 
 

 نجاح كاظم عكيان

 

 

دراسة تاثير الظروف البيئية في متراكبات البولي 
 الكاربوناثيلين عالي الكثافة المدعم باسود 

 

 ماجستير

 
2004 

 



  الفیزیاء/العلومكلیة ................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 
335 

 
 

 فدوى حمادي عباس

 
 

 

دراسة تاثير الدالة الحامضية وبعض ظروف التشكيل 
على الخواص الكهربائية للجسم البورسليني الشكل من 

 مواد محلية عراقية

 

 ماجستير

 
 

2005 
 
 

440 
 

 محمد غانم مردان

 

حسابات المجال المتوافق ذاتيا لتاثير الضغط ودرجة 
 الحرارة في بعض خواص بلورة القصدير الرمادي

 

 ماجستير

 
2005 

 

442 
 

 ابتسام عمران راضي

 

تاثير الضغط والحرارة في بعض خواص بلورة الماس 
 فوك –باستعمال طريقة هارتري 

 

 ماجستير

 
2005 

 

443 
 

 فارس محمد علي

 
 

اري سيراميكي من مخلفات محطات تحضير عازل حر
توليد الطاقة الكهربائية ودراسة بعض خصائصه 

 الفيزياوية و الكيمياوية

 

 ماجستير

 
2005 

 

 
497 

 

 علي عبد ابو جاسم

 

قياس عامل تراكم اشعة كاما في الماء كدرع متعدد 
 الطبقة ودرع ذي طبقتين

 

 ماجستير

 
2005 

 

509 
 

صبا عبد الزهرة 
 عبيد

 

وقدرة االيقاف لدقائق الفا وبيتا في اشباه  ايجاد مدى
 الموصالت التنقية والمطعمة

 

 ماجستير

 
2006 

 

556 
 

حمد رحمن جبر 
 مرشد

 
 

التركيب الحزمي وبعض الخواص الفيزيائية لبلورة 
 فوك  –فوسفيد األلمنيوم باستعمال طريقة هارتري 

 
 ماجستير

 
2006 

 

567 
 

لميس عبد الكريم 
 عبد اهللا 

الء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة وذي تصميم ط
 طبقتين 

 ماجستير
 

2006 
 

575 

عامر عبد العباس 
 علوان

تصميم وبناء منظومتين ألستخدام ألضوءالنبضي ذي 
 الشدة العالية في إزالة الشعر

 ماجستير

 
2006 

 



  الفیزیاء/العلومكلیة ................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

601 

 

 شيماء جابر كريم 

 
 

 تخدام المواد األولية السيراميكية إلنتاج المرشحات اس 

 

 ماجستير

 
2006 

 

610 

 زين العابدين يوسف

 مجبل  

واص بلورة تأثير الضغط و  درجة الحرارة في بعض خ
 ) c-BN(  نتريد البورون المكعبة

 ماجستير

 
2006 

 

612 
 

 سليم حمزة طرير 

 
 

ة الزوجي Hf166-180دراسة التركيب النووي لنظائر 
باستعمال نموذج البوزونات المتفاعلة االول الزوجية  –
)IBM-1 ( ماجستير 

 
2006 

 

661 
 

 حكمت عدنان جواد 
 

 تحضير حراريات االلومينا النفاذة
 

 ماجستير
 

2006 
 

707 
 

 أحمد موفق جواد

 

تحضير سيراميك لخصائص   حليهالصفري من مواد م
 التقلص 

 ماجستير

 
2006 

 

 
779 

 

 يبيفالح حسون عر

 
 

دراسة تأثير عوامل الطول الموجي وشدة الضوء 
ودرجة الحرارة على كفاءة الخلية الشمسية السليكونية 

 األحادية البلورة

 

 ماجستير

 
2006 

 

706 
 

 ليث طالب هادي

 
 

وفي ـــــــام الكسـدراسة التغير الضوئي للنظ
)W Serpentis( ماجستير 

 
2007 

 

723 

 سالر حسين إبراهيم

 

شذوذ الضوئي للنجوم الثنائية الكسوفية هجرة ال
 النشطة

  ماجستير
 

2007 
 

748 
 

سيف محمد حسن 
 عبد الحسين 

 
تأثير عناصر السبك والمعاملة الحرارية على سلوك 

 Cu-Alسبائك ذات أساس 

 

  ماجستير
 

2007 
 

800 
 

 هناء جواد 

 

 

حسابات طاقة التصدع السطحيةلبولمير البولي اثيلين 
لزجاج والكاربونالمدعم بالياف ا  

  ماجستير
 

2007 
 



  الفیزیاء/العلومكلیة ................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1301 
شيماء جبار عبد 

 الرزاق جبار الطائي
 

 
دراسة الخواص البصرية ألشباه موصالت جديدة 

 محضرة من مواد بلورية سائلة وبعض من معقداتها
 

 2010 ماجستير

 عامر ياسر كاظم 1302
 

 154Sm-148النووية لنظائر  دراسة الخواص
الزوجية باستخدام نموذج البوزونات -الزوجية

 )IBM-1(المتفاعلة األول 
 

 2010 ماجستير

1323 
زينب هاشم عبيد 

 المسافر
 

قوط المائل في تصاميم مقترحة لمرايا عازلة لحالة الس
 وتحت الحمراء الحزمتين المرئية 

 
 2010 ماجستير

سلوان حسن   1355
 عبدالزهره

دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمادة متراكبة 
 ضوئية التقسية

 
 2010 ماجستير

 محمد احمد محمد 1357
 

تاثير ظروف التحضير في الخواص التركيبية 
القيقة المرسبة بتقنية الليزر  tio2والبصرية الغشية 

 النبضي 
 

 2010 ماجستير

1362 
احمد صبحي جبارة 

 الخفاجي
 

الخواص الخطية الضوئية وخصائص مزج االمواج 
نترات النقطية الكمية طويلة  IIIاالربعة لمضخات 

 الموجة
 

 2010 ماجستير

 حيدر عباس مرهون 1363
 

 104Mo-98دراسة خواص مستويات الطاقة لنظائر     
 )IBM-1(باستخدام نموذج البوزونات المتفاعلة األول

 
 2010 ماجستير

1367 
بر قيصر مهدي ج
 معارج الجبوري

 

ودراسة خواصها ) PS-Ni(تحضير متراكبات 
 الكهربائية والبصرية 

  
 2010 ماجستير

1377 
صبا رزاق سلمان 

 المنصوري 
 

التركيب االلكتروني لبلورة ثانوية مكعبة من كاربيد 
السليكون باستخدام تقنية الحسابات االساسية مع 

 طريقة خلية الوحدة الكبيرة
 

 2010 ماجستير

1380 
كرار عبد علي عبيد 

 موسى العگيلي
 

تحضير ودراسة بعض الخصائص الكهربائية 
والحرارية لمادة بلورية سائلة نيماتية محضرة من 

 قواعد شف و بعض  معقداتها 
 2010 ماجستير

1404 
غيداء جبار هبي 

 العطار
 

دراسة تأثير أشعة گاما على بعض الخصائص 
 شوائيةالحرارية والبصرية لبوليمرات ع

 
 2010 ماجستير
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة /االمانة العامة للمكتبة المركزیة                   94
 

 
رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1412 
محمد عبد الكاظم 

 هادي السعدي 
  

دراسة الخلفية اإلشعاعية في مناطق منتخبة من 
 محافظات  العراق 

 
 2010 ماجستير

1440 
نور هـــادي 

  عيســى 
                      

رات الجرمانيوم النانوية التركيب االلكتروني لبلو 
باستعمال نظرية المبادئ األساسية المحددة 

  فوك - لهارتري
                    

 2010 ماجستير

1443 
نور عامر نعمة ابو 

  خمرة
 

التركيب االلكتروني لبلورات السليكون النانوية 
باستعمال صياغة المبادئ األساسية المحددة لهارتري 

  فوك  
 

 2010 ماجستير

  رويده عباس حظي 1446
 

  تصميم مقترح لمرشح إمرار حزمه بصريه ضيقه   
 

 2010 ماجستير

1297 
حسين أحمد علي 

  الحوامدة
 

دراسة تأثير خلط المصادر المشعة على األطياف 
 2010 ماجستير ) NaI Tl (النووية باستخدام الكاشف الوميضي

1523 

غيداء عبد الحافظ 
  جابر

 

 
دام تقنيات معالجة الصور محاكاة حركة  هدف باستخ

  الرقمية
 

 ماجستير
2010 

1696 

معن عبد األمير 
  صالح

 

دراسة بعض الخواص الفيزيائية وطبوغرافية أسطح 
  النقية كمتحسس لغاز االيثانول SnO2أغشية 

 

 ماجستير
2011 

 

1741 

حسين مع اهللا 
  حسين العرباوي  

 

دراسة تأثير الدروع المتحركة في   طيف الطاقة  
  ) NaITl ( تعمال الكاشف الوميضيباس
 

 ماجستير
2011 

  حنان داخل عيدان 1609
 

تحليل الصور الملتقطة بواسطة كاميرات الهواتف 
  النقالة لظروف إضاءة مختلفة

 

 ماجستير
2011 

 
1761 

 

 مشتاق علي حسين

 
  

دراسة التركيب النووي لبعض نويات التتكستن 
تفاعلة الزوجية باستخدام نموذج البوزونات الم

 )IBM-1(االول
 ماجستير

  
2011 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1774 

حسين حاكم عبد 
 الشمري

 

رية ـــوليمــبات بـــير متراكـــتحض
)pva-cuso4.5h2o) (pva-zno ( ودراسة بعض

 خصائصها الكهربائية والبصرية

 

 ماجستير

  
2011 

 

1776 

زينب مكي عبد 
 ر الجنابي نصا

 

دراسة بعض الخواص الميكانيكية ةالبصرية لبعض 
 المركبات العضوية الفلزية المحضرة من قواعد شف

 
 ماجستير

  
2011 

 

1783 

محمد هاشم عباس 
 مشجل الطائي

 

 

تحضير مركبات عضوية فلزية محضرة من قواعد 
 شف ودراسة بعض خصائصها الكهربائية والحرارية

 

 ماجستير

 
2011 

 

1790 

هــــدى بخيت 
 حسن الجعيفري

 دراسة التركيب اإللكتروني لجزيئات جرمانيوم بنزين

 

 ماجستير

 
2011 

 

1795 

 خالد جبار مطشر

 
 

التنيوم ـــائر البـــدراسة التركيب النووي لنظ
202 -204Pt     بتطبيق أنموذج القشرة النووي

 OXBASHباستخدام برنامج    

 

 

 ماجستير

 
2011 

 

1796 

مود عبد ناهده ح
 جراح

 

دراسة أطياف االمتصاص و الفلورة لبعض الصبغات 
 العضوية في ليزر الصبغة

 

 ماجستير

 
2011 

 

1802 

 عادل جليل نجم

 

استخذام نظرية دالة الكثبفة و الطرائق شبه 
 مثيل بنزين, لذراسة جزيئبت أمينو   التجريبية

 

 
 

 ماجستير

 
2011 

 

1813 

 حسين نعمه نجيب

 

بائية والبصرية للمتراكبات الخصائص الكهر
 )ps-fecl3(البوليمرية 

 ماجستير

 
2011 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

94 
 انعام مھدي جابر

 
 ضمانات استقالل البرلمان

 2002 ماجستیر 

112 
عبد المھدي مصلح 

 كاظم ناصر
 المسؤولیة المدنیة الناشئة عن النقل المجاني

 2002 ماجستیر 

151 
 ابراھیم علي حمادي

 

لمسؤولیة الطبیة الخطأ المھني والخطأ العادي في اطار ا
 دراسة قانونیة مقارنة

 2002 ماجستیر 

152 

سنان طالب عبد 
 الشھید

 2002 ماجستیر ضمانات سالمة احكام المحكمة الدولیة الجنائیة 

167 

ضیاء عبد اهللا عبود 
 جابر

 
دراسة -الحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات المتھم 

 2002 ماجستیر -مقارنة

187 
 زیاد طارق جاسم

 2002 ماجستیر دراسة مقارنة-الحمایة القانونیة المدنیة للترجمة 

 2002 ماجستیر انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي محمد حسین كاظم 193

 2002 ماجستیر المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القضاء الدولي الجنائي علي حسین علوان 195

 2002 ماجستیر المراسالت في بعض النظم الدستوریةالحق في سریة  محمد قاسم 196

216 
 ثائر سعد عبد اهللا

 
 الحمایة القانونیة المدنیة لالثار

 2002 ماجستیر 

 مثنى محمد عبد 232
 اثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجة

 2002 ماجستیر 

239 
 سماح حسین علي

 
 -نةدراسة مقار- وثیقة التأ مین القائمة في النقل الحربي 

 2002 ماجستیر 

24 

حامد ابراھیم عبد 
 الكریم

 
 ضمانات القاضي في الشریعة االسالمیة والقانون

 2003 ماجستیر 

70 
  حارث ادیب ابراھیم

 
  -دراسة دستوریة-تقیید الحریات الشخصیة 

 2003 ماجستیر 



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                        98
 

 

رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2003 ماجستیر ات الدول وممتلكاتھا من الوالیة القضائیةحصان اثیر محمد مرتضى 76

77 
 احمد شاكر سلمان

 
 الحمایة القانونیة الدولیة لطبقة األوزون

 2003 ماجستیر 

78 

عبد الرسول كریم 
 مھدي

 

  
االعتراف باالحكام القضائیة وقرارات التحكیم االجنبیة 

 وتنفیذھا
 2003 ماجستیر 

80 
 حامد شاكر محمود

 

دراسة -لة التنفیذ واثرھا على االلتزام العقدي استحا
 -مقارنة

 2003 ماجستیر 

82 
 ناصر كریمش خضر

 
  - دراسة مقارنة- عقوبة االعدام في التشریع العراقي 

 2003 ماجستیر 

91 
  حسنین ضیاء نوري

 
  -دراسة مقارنة- تفسیر القانون االجنبي 

 2003 ماجستیر 

98 
ختام عبد الحسن شنان 

 كریم
 - دراسة مقارنة-القانون االجنبي اثبات 

 2003 ماجستیر 

101 
 محارب عبد اهللا لطیف

 
 المفھوم المخالف للنصوص القانونیة

 2003 ماجستیر 

106 
 حسین جبار عبد حمد

 
 القوانین التي تحجب حق التقاضي ومدى دستوریتھا

 2003 ماجستیر 

144 
 حارث ادیب ابراھیم

 

 
 - دراسة دستوریة- تقیید ممارسات الحریات الشخصیة 

 2003 ماجستیر 

169 

فارس عبد الرحیم 
  محات
  

 
حدود رقابة القضاء االداري على القرارات التي لھا قوة 

 -دراسة مقارنة-القانون 
 2003 ماجستیر 

173 
ابتھال كریم عبد اهللا 

 محمد امین
 –دراسة مقارنة  -االستفتاء الشعبي 

 2003 ماجستیر 

220 
 سرمد عامر عباس

 
  ویضات عن االضرار البیئیة وتطبیقاتھا على العراقالتع

 2003 ماجستیر 



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2003 ماجستیر فسخ العقد االداري قضائیا لخطأ االدارة سحر جبار یعقوب 243

265 
لمى عامر محمود 

 ناجي
 جریمة عدم اداء ضریبة الدخل في العراق

 2003 ماجستیر 

27 
صادق محمد علي 

 حسن
 -دراسة مقارنة-القرار االداري المضاد 

 2004 ماجستیر 

 یوسف عوده غانم 178
 التضامن الصرفي في االوراق التجاریة

 2004 ماجستیر 

180 
 حیدر كاظم عبد

 
  حمایة النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة

 2004 ماجستیر 

181 
مجید مجھول درویش 

 حسین
  -دراسة مقارنة- ات مبدأ دوام سیر الموقف العام ضمان

 2004 ماجستیر 

182 
  حسن حماد حمید

 

  
  العالنیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي

 - دراسة مقارنة-  
 2004 ماجستیر 

253 
 نوفل مشرق حردان

 
  -دراسة مقارنة-االلتزام بالتسلیم في عقد البیع 

 2004 ماجستیر 

255 

لعالي علي عبد ا
 خشاف

 
 -دراسة مقارنة- تعاقد الشخص مع نفسھ 

 2004 ماجستیر 

256 
 معتز محمود حمزه

 
 -دراسة مقارنة-خیار الرؤیة 

 2004 ماجستیر 

257 
 اشرف عبد اهللا عمر

 2004 ماجستیر - دراسة مقارنة- السلطة المختصة باقتراح القوانین  

261 
 خالد عباس عبد الجلیل

 
 الیمنیة السعودیة الوضع القانوني للحدود

 2004 ماجستیر 

262 
 عمر علي موفق

 
 الجزاءات االنفرادیة بین الدول في القانون الدولي

 2004 ماجستیر 
 



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

319 

جمال عبد كاظم الحاج 
 یاسین

 

  
دراسة -احكام الزعم بسب شرعي في االلتصاق الصناعي 

 -مقارنة
 2004 جستیرما 

 2005 ماجستیر -دراسة مقارنة- مسؤولیة الشریك عن النتیجة المحتملة  منى محمد عبد الرزاق 320

 2005 ماجستیر -دراسة مقارنة-رھن االسھم في الشركات  عقیل مجید كاظم 324

 2005 ماجستیر المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن االھمال عادل یوسف عبد النبي 403

404 
 مران حمیدعادل ش

 
 المسؤولیة العینیة للحائز في الرھن التأمیني

 2005 ماجستیر 

418 
  عماد كریم كاظم

 
  الحلول الشخصي وتطبیقاتھ في القانون العراقي

 2005 ماجستیر 

447 
 عباس سھیل جیجان

 
 االجرة واحكامھا في عقد االیجار

 2005 ماجستیر 

529 

  حسون علي حسون
 
 

  
یة ــــــود التجارة االلكترونــعق التوقیع االلكتروني في

 )دراسة مقارنة (
 2006 ماجستیر 

529 
  حسون علي حسون 

 
  التوقیع االلكتروني في عقود التجارة االلكترونیة

 2006 ماجستیر 

539 
  عمار محسن كزاز

 
  )دراسة مقارنة ( الفیض في عقد الرھن الحیازي 

 2006 ماجستیر 

539 
عمـــار محسن 

 كـــــزار
 بـــــــــض في عقد الرھن الحیازيالق
 2006 ماجستیر 

540 
 ھاتف كاظم جاسم 

 
  حدود السلطة التقدیریة لإلدارة في المزایدات العامة

 2006 ماجستیر 

540 
 ھاتف كاظم جاسم

 

 
امة ــــالدارة في المزایدات العــدیریة لـــــحدود السلطة التق

 2006 ماجستیر   - دراسة مقارنة -
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رقم 
قرصال  السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب 

 2006 ماجستیر النظام القانوني لشركات االستثمار المالي في العراق مرتضى حسین إبراھیم 554

611 
إیناس ھاشم رشید 

 حسون 

 
 المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال وسائل اإلعالم 

 2006 ماجستیر 

614 
  سمیرة حسین محیسن 

 

یض في األعمال الطبیة وأثره في المسؤولیة رضا المر
  المدنیة 

 2006 ماجستیر 

633 
 أحمد علي حمزة 

 

دراسة في  -أثر الظروف االستثنائیة على حقوق اإلنسان 
 القانون الدولي 

 2006 ماجستیر 

637 
 میثـم حسین حمزة 

 
 دراسة مقارنة –ضمانات تطبیق القواعد الدستوریة  

 2006 ماجستیر 

697 
 ضـل عـواد محیمیــد  فا
 

 ذاتیــة القانــون الجنائــي
 2006 ماجستیر 

701 
 غسان عبید محمد

 
 عقد االستثمار األجنبي للعقار

 2006 ماجستیر 

704 
 علي سعد عمران

 

 
 ظاھرة تقویة مركز رئیس الدولة في بعض النظم الدستوریة 

 2006 ماجستیر 

705 
 میثاق طالب غركان 

 

 
 ر األدبي في المسؤولیة العقدیةالتعویض عن الضر

 2006 ماجستیر 

735 

عبد الرزاق حسین 
 كاظم

  
 الفصل بین وظیفتي االتھام والتحقیق في الدعوى الجزائیة

 2007 ماجستیر 

764 
  عمـــــاد كــاظم دحـام

 
  حق المشاركة في الحیاة السیاسیة

 2007 ماجستیر 

785 
كوثر عبد الھادي 

 محمود 
  ي لعالقة الدولة بالفردالتنظیم الدستور

 2007 ماجستیر 

788 
  فرقد عبود عواد

  
  حق األمن الشخصي وضماناتھ القانونیة

 2007 ماجستیر 



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

796 

أیمن صباح جواد 
 راضي الالمي 

 

 
 مدى سلطة المحكمة في تعدیل نطاق الدعوى الجزائیة

 )دراسة مقارنة (
 2007 ماجستیر 

810 
 فارس كریم محمد 

 
 )دراسة مقارنة ( ضرر الموت وتعویضھ 

 2007 ماجستیر 

830 

ضیاء عبد اهللا عبود 
 الجابر 

 
 النظریة العامة للجرائم االنتخابیة دراسة مقارنة 

 2007 دكتوراه 

840 
 فـرقـد زھـیر خلـیل

 
 النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا

 2007 ماجستیر 

889 
  محمد عدنان باقر

 2007 ماجستیر االلتزام بالضمان في عقد المقاولة  

897 
محمد صبري عبد 

 األمیر 
    القوة القاھرة وأثرھا في المسؤولیة العقدیة 

 2007 ماجستیر –دراسة مقارنة  -        

908 
  سعد مظلوم عبد اهللا 

 
   )دراسة مقارنة ( ضمانات حریة ونزاھة االنتخابات 

 2007 جستیرما 

964 
  حبیب إبراھیم حمادة 

 
  حدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادیة

 2007 دكتوراه 

966 
  زین العابدین عواد

 

جرائم اإلرهاب المعلوماتي وبعض تطبيقاته في القانون  
 2008 ماجستیر - دراسة مقارنة - العراقي

967 
  حیدر حسین علي

  
لمرتكبة على متن اإلختصاص الجنائي في الجرائم ا

 2008 ماجستیر الطائرات

970 
الطالبة أولیاء جبار 

 صاحب 
النظـام القانـــوني للمحكمـــة الجـنائـیة العــــراقیة العـلـیـــا 

 2008 ماجستیر ))دراسة موازنة (( 

 عالء إبراھیم محمود  985
االلتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغیل ونقل 

 2008 ماجستیر B.O.T الملكیة

 زینب وحید دحام  1006
  العنف العائلي في القانون الجزائي  

 2008 ماجستیر 

1012 
  عروبة شافي عرط 

 
  التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد 

 2008 ماجستیر )دراسة مقارنة(



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2008 ماجستیر النظام القانوني لعقد شراء الحقوق التجاریة مادي محمد عبد ح 1015

 2008 ماجستیر تجزئة العقد فات چعبد االمیر  1022

 رواء كاظم راھي 1026
المسؤولیة المدنیة ألدارة المستشفى عن أخطاء األطباء 

 2008 ماجستیر العاملین فیھا

 سھیر حسن ھادي 1028
  ))سة مقارنةدرا((الشرط المألوف في العقد 

 2008 ماجستیر 

 حوراء احمد شاكر  1047
  ))دراسة موازنـــــة(( عرض العفــــــــو على المتــــــــھم 

 2008 ماجستیر 

1054 
  لمى عامر محمود 

 
  )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة لوسائل االتصال 

 2008 دكتوراه 

1056 

عالء حسین علي عبد 
  زایر 

 

نیة في القوة الملزمة لمستندات ماقبل اثر الصیاغة القانو
  –دراسة مقارنة  -التعاقد

 2008 ماجستیر 

1067 
  بیداء كاظم فرج 

 
دراسة (المنافسة غیر المشروعة لإلعالنات التجاریة 

 2008 ماجستیر )مقارنة

1072 
  رشا موسى محمد

 
حمــــایـــة حــــــــق المــــــــؤلف فـي العالقات الخاصة 

 2008 جستیرما الدولیة

1093 
خولھ كاظم محمد 

 راضي 
  ))دراسة مقارنة(( مبدأ تخصیص الرھن

 2008 ماجستیر 

1122 
طارق عبد الرزاق 

 شھید 
  ُحّجیة األقرار القضائي في األثبات المدني دراسة موازنة 

 2008 ماجستیر 

1038 
    اسماء عبد الكاظم  
 مهدي العجيلي  

  
 العمل حرية الموظف العام في التوقف عن

 2008 ماجستير 

 حوراء احمد شاكر   1047
  عفــــــــو على المتــــــــهمعرض ال

 2008 ماجستير

1200 
 هدى سعدون لفته

 

  
 التحكيم في عقود األستثمارات األجنبية

 
 2008 ماجستير

1202 
  
 هحبيب عبيد مرز 

  
 الخصم في الدعوى المدنية

 2009 ماجستير



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة ان الرسالةعنو اسم الطالب القرص

1220 

عالء نافع كطافه 
  العيداني

 

  
حدود اختصاص القضاء اإلداري في منازعات عقد البناء 

 2009 ماجستير دراسة موازنة/والتشغيل ونقل الملكية 

1322 

أمجد ناظم صاحب 
 نصيف الفتالوي

   

  
اختصاص هيأة النزاهة في التحري والتحقيق في قضايا 

 2010 ماجستير يالفساد الحكوم

1324 

نورس هادي وحيد 
 السلطاني

  

التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في 
  إقليم في العراق 

 2010 ماجستير 

1397 

مراد يحيى حمود  
 الوائلي

  
 

ضمانات المتهم أمام المحكمـــة الجـنائـية 
العـلـيــا دراسة مقارنة مع ضمانات  العــــراقية

  الدولي الجنائي  القضاء
 2010 ماجستير 

1405 

باسم محمد خضر آل 
  حجيل السعيدي 

  
  النظام القانوني لعقد تسليم المفتاح 

 2010 ماجستير 

1482 

خالد مجيد عبد الحميد 
  الجبوري

 

  السياسة الجنائية في قانون مكافحة اإلرهاب
  –دراسة مقارنة  -

 2010 ماجستير 

1291 
نهى خالد عيسى 

 المعموري
  المساعدة واإلنقاذ البحري 

 2010 ماجستير 

 أحمد سامي عبد 1295
  الحماية القانونية للمستهلك من الغش التجاري

 2010 ماجستير 

1599 
حسين ياسين طاهر 

 2010 ماجستير الحماية الجنائية للثروة النفطية العبادي

1611 
  علي حسين منهل

 

  
    )دراسة مقارنة(بالعقد المسبق اإلخالل

 2011 جستيرما 

1615 
وسيم جبار ابراهيم 

 الشمري

  
  )دراسة مقارنة(ضمان صالحية المبيع لالاستعمال 

 
 ماجستير

 

 
2011 
 

 عامر علي صاحب  1619
تنازع االختصاص القانوني في عقود االستثمار األجنبي 

 2011 ماجستير )دراسة مقارنة(

1623 
  سعود عويد عبد

 
  )دراسة مقارنة(المصرفي التنظيم القانوني لمنح االئتمان 

 2011 ماجستير 

1569 
ماهر محسن عبود 

 الخيكاني   
  التنظيم القانوني لضمانات االستثمار دراسة مقارنة 

 2011 ماجستير 

1572 
   ظاهرجبر نبراس

 2011 ماجستير مقارنة  دراسة الجنسية مسائل في ائيةالقض اإلجراءات 



  القانون كلیة........................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة  عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1580 

 
سلمان محمد  عباس
 األعرجي  علي

 مبدأ تبعية الرهن
 2011 ماجستير 

1590 

   
 متعب الخزاعي  صفاء 

 
اختالل التكافؤ المعرفي بين المتعاقدين  في مرحلة تكوين 

 2011 ماجستير العقد

1643 
  إيناس مــكي عبـد 
 نصارالجنابي    

 
 ــعضمان فــوات الــوصــف في المبي

 2011 ماجستير 

1767 
 

ميثم منفي كاظم 
 الحسيني

 )دراسة مقارنة(ثنائية السلطة التنفيذية 

 2011 ماجستير 

1768 
 

 رائد حمدان عاجب

 

 

 )دراسة مقارنة(التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة 

 

 

 ماجستير

 
2011 
 

1792 
 

جمال عبد اَألمير 
 حسان الغزالي

 )دراسة مقارنة  (اإللزام القانوني بالتعاقد 

 2011 ماجستير 

1814 
 

 نسرين محسن نعمه

 

 

 "دراسة مقارنة"بطالن الحكم الجزائي 

 

 ماجستير

 
2011 
 

1830 
 

 اياد صادق معيدي

 

 

 احكام الضمان في عقد الرهن

 

 ماجستير

 
2011 
 



  الریاضیات/التربیةكلیة.............................. جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل   
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 
14 

 

 احمد نجم عبداهللا

 

الحلول التماثلية للمعادالت التفاضلية من الرتبة 
 الثانية

 

 ماجستير

 
2003 

 

 رواسي عدنان حميد 15
 حول الخواص التقاربية لمقدرات االمكان االعظم

 2003 ماجستير 

 ظاهر والي فريح 43
 التليفات انماط جديدة من

 2003 ماجستير 

 اكتفاء ضياء جليل 47
 دلتا المفتوحة في الفضاءات الثنائية التبولوجيا

 2003 ماجستير 

 عبدالستار علي حسين 48
 التخطيط الفوضوي الثنائي االبعاد

 2003 ماجستير 

 محمد يحيى عبد علي 293
 حول فضاءات ريز

 2004 ماجستير 

326 

 ديبس زاهر

 

on semi -open and regular -open sets 
to nearly pti- continuous mappings 
 2005 ماجستير 

430 
 

 عالء عريس عبدالرؤوف

 

المجموعة المفتوحة تقريباً في الفضاءات  ثنائية 
 التبولوجيا

 

 ماجستير

 
2005 

 

513 
 
 

 ازل جعفر موسى ميره

 
 

 

طرق التسلسلية البيزية الختبار افضل المجتمعات 
دراسة مقارنة باستخدام محاكاة  :لحدين الثنائية ا
 كارلو –مونتي 

 

 ماجستير

 
 

2005 
 
 

515 
 

 بشرى حسين عليوي

 

منظور جديد لجمع المنطق المظبط مع المويجات 
 والشبكات العصبية

 

 ماجستير

 
2005 

 

517 

 هلكورد محمد درويش

 

 

 التقريب الحافظ للشكل

 2005 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة الرسالة عنوان اسم الطالب القرص

116 

 وسن عباس جاسم

 

تطبيق مبرهنة الغاية المركزية على توزيعات 
 احتمالية باستخدام الهندسة التفاضلية

 2006 ماجستير 

508 

 زاهر عبدالهادي حسن

 

 

 استخدام بعض النماذج الرياضية النظمة المعولية

 2006 ماجستير 

511 

 احسان جبار كاظم

 

قي في الفضاءات الثنائية حول التراص الفو
 وثالثية التبولوجيا

 2006 ماجستير 

516 

 كاوة احمد حسن

 

 حول دالة هينون

 2006 ماجستير 

566 

 محمد فالح هاني

 

الصيغة التقاربية لكل من توزيعي كاما وبيتا 
 الالمركزيان

 2006 ماجستير

597 

 كوثر فوزي حمزة 

 

مع اجـراءات  بيـزنية لمشكلة االختيار في مجت
 متعدد الحدود

 2006 ماجستير 

629 

 رومى كريم خضر
 
 
 

 

التحليل الرياضي في تطوير أنظمة تشفير المفتاح 
المعلن المعتمدة على مسألة إعادة بناء متعددات 

 2006 ماجستير الحدود 

755 

 أسعد ناصر حسين 

 

إجراءات بيزينية بمرحلتين  ألختيار أفضل مجتمع 
 ينمن بين مجتمعين ثنائي الحد

 2007 ماجستير

1110 

 سكينه عبدا هللا ليلو 

 

 نظريات في التقريب الرتيب

 2008 ماجستير 

 نبيل جواد حسن 1077

 

بعض المشاكل في اإلحصاء الجبري حول النماذج 
 2009 ماجستير الفايلوجينية

 



  الریاضیات/التربیةكلیة.............................. جامعة بابل/ يل الرسائل واالطاريح الجامعية دل   
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1057 
حسن كامل جاسم 

 الحسين
 التفرع المحلية حول السلوك الفوضوي ألنظمة

 
 2008 ماجستير

1010 
سكينه عبدا هللا ليلو 

 البيرماني
 نظريات في التقريب الرتيب

 
 2008 ماجستير

 ضياء محمد مهدي 1029
  

حول انماط معينة من التقارب في فضاءات 
 البيتولوجيا

 2008 ماجستير

 عبد الحميد قحطان عبود  1032
       

 السل ماركوف الضبابيةحول س
 

 2008 ماجستير

1137 
خالد فنوخ أبو خضر 

 الجبوري 
حول نظرية القياس لبعض توزيعات كثافة 

 االحتمال المستمرة
 2009 ماجستير

 احمد سعدي عبد عون 1146
 

ضبابية كاما لبديهيات الفصل في الفضاءات 
 التيولوجية المضييئة

 2009 ماجستير

 حبيب عبد كاظم 1158
 

 التقريب الحافظ للتحدبفي 
 

 2009 ماجستير

1315 
 حوراء عباس فاضل

حول التقريب الحافظ للشكل باستخدام متعددات 
 الحدود المرنة  

 2010 ماجستير

1321 

قيس حاتم عمران 
 الربيعي

 

  حول بعض أنواع الزمر ثنائية التبولوجي بالنسبة
 ألفا المفتوحة -ijإلى مجموعات  

 
 2010 ماجستير

1345 

لي حسين محمود ع
 العبيدي

 

بعض الخواص االحتمالية لتوزيع بواسون  آسي 
 المشترك

 2010 ماجستير

 رحاب عامر كامل البياتي 1400
  

درجتـي أفضــل تقــريب حــافظ للتحدب 
 والتقــريب بــدون قـيــود

 2010 ماجستير

1430 
مي عالء عبد الخالق 

 الياسين
 حول الجواذب

 
 2010 ماجستير

 آمال كريم عليوي 1432
 

حول مميزات التوزيعات المستمرة باستخدام  
 خاصية االحصاءات المرتبة

 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1252 
 عمار علي نعمة الرماحي

تحليل طرق مهاجمة أنظمة تشفير المنحنيات 
 االهليليجية رياضياً

 2010 ماجستير

1618 
ادة عـــلي ميــ

 كـــريــم
 في التقريب  المتعدد في فضاءاتمـالئـمــــة

 
 2011 ماجستير

1621 
 مصطفى حسن هادي

و تفكيك ω- أشكال ضعيفة للمجموعات المفتوحة
 بديهيات الفصل

 2011 ماجستير

1816 
 2011  ماجستير  حول توزيعات االحتمال الضبابية  عبد الحميد شويع علوان 

 



  التاریخ/التربیة كلیة................................. جامعة بابل/ عية دليل الرسائل واالطاريح الجام    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                             112

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

226 
 

اريج عبد الهادي 
 جبار

 

 

دراسة في قصصها القصيرة : رسالة اليزابيث بون 
 المتعلقة بجو الحرب

 

 ماجستير

 
2000 

 

87 
 

سعد كاظم عبد 
 عميش

 

النشاط العسكري العربي البحري في منطقة حوض البحر 
 ي واالمويالمتوسط خالل العهدين الراشد

 
 ماجستير

 
2002 

 

194 
 

محمد عبد اهللا عبد 
 فزع

 

االمير محمد الناصر الدين اهللا الموحدي وجهاده في بالد 
 المغرب واالندلس

 

 ماجستير

 
2002 

 

263 
 

 وسن حسين مجيد

 
 

التاريخ  - دراسة في اوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 
 –االسالمي 

 

 ماجستير

 
2002 

 

85 
 

 الكاظم ستار علك عبد

 

التطورات السياسية في العراق وموقف النخبة البرلمانية 
 1958-1939في لواء الحلة 

 

 ماجستير

 
2003 

 

143 
 

 اناس حمزة مهدي

 

 م دراسة وثائقية1911موقف المانيا من أزمة أغادير 

 

 ماجستير

 
2003 

 

1051 

حامد محمد طـه 
 أحمد

  1990-1980العالقات العراقية التركية

 2003 ماجستير 

42 
 

 يوسف كاظم جغيل

 
 

العالقات السياسية لسلطنة غرناطة في القرن التاسع 
 الخامس عشر الميالدي/الهجري 

 

 ماجستير

 
2004 

 

200 
 

 اياد ناظم جاسم

 

االمتيازات النفطية االمريكية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 ماجستير

 
2004 

 

218 
 

 عامر عجاج حميد

 

الحوال الجغرافية والفكرية واالدارية النيل ومنطقتها في ا
 حتى نهاية القرن السابع الهجري

 

 ماجستير

 
2004 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

295 

 صالح غالم غضيب

 

 

التوحيد الديني عند العرب قبل االسالم دراسة تاريخية 
 2004 ماجستير في الديانة الحنفية وعبادة الرحمن

401 

 كاظم جبر سلمان

 

 

صالة العراقيين السياسية والحضارية مع العراق القديم 
من بداية العصر اآلشوري الحديث حتى نهاية العصر 

 االجنبي

 2005 ماجستير 

407 

 رشا ثامر مزهر

 

   911-ورية ــة للدولة االشــاسيــالتطورات السي
 م . ق   745–

 2005 ماجستير 

431 

 انس يونس عبد

 

 1950ية تركيا الخارجية اتجاه دول اوربا الغربية سياس
– 1960 

 

  ماجستير
 

2005 
 

435 

 محمد عبيس حميد

 

 مروياته التاريخية -ع- االمام الباقر 

 2005 ماجستير 

451 

 رنا سليم شاكر

 

 الحلة في العصر المغولي االيلخاني

 2005 ماجستير 

512 

 عالء عباس نعمة

 

دوره السياسي في محمد تقي الشيرازي الحائري و
 م 1920 -  1918مرحلة االحتالل البريطاني للعراق 

 2005 ماجستير 

514 

 ليلى سلمان ماضي

 
 

 

مدينة زبير في اليمين خالل عهدي بني مهدي وبني 
) م 1229 -  1159- - - هـ 627 - 554-ايوب 

 دراسة في احوالها السياسية واالقتصادية

 
 

  ماجستير
  
 

2006 
 
 

537 
 دجاسم شهد وه

 

الصالت السياسية بين ممالك العراق في العصر البابلي 
  ماجستير )م.ق 1595-2004(القديم 

 
2006 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

557 

حيدر حسين حمزة 
 سلمان 

 

-60االوضاع السياسية في العراق والحجاز من سنة 
 /م684-679هـ65

 2006 ماجستير 

622 

 ي سبعحسن ضار

  

 منهج الكتابة التاريخية عند كمال مظهر احمد 

 2006 ماجستير 

677 

 علي هادي حمزة 

 
 

 

  األحوال االجتماعية في الدولة الساسانية 
 ) م651 – 226) 224((
 2006 ماجستير 

678 

نـزار علـوان 
 عبـد اهللا

 

  الدور السياسي للنخبة العسكرية في العراق
 1963ــ  1958

 2006 ماجستير 

685 

 يونس عباس نعمة

 
 

سياسة بريطانيا تجاه مستعمراتها في أمريكا الشمالية 
)1763-1776( 

 2006 ماجستير 

699 

 علي كاظم حمزة

 

 محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق

 2006 ماجستير 

736 

 مخلد ذياب فيصل

 
 

  هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحياة الفكرية
 )عباسي األولخالل العصر ال(

 2006 ماجستير 

739 

 محمد كاظم حمزة

 

 

 1990-1966تطور المشكلة الناميبية 

 2006 ماجستير  

734 

 عباس فضل حسين 

 
 

الفهريون ودورهم العسكري والسياسي في المغرب 
 واألندلس

 

  ماجستير
 

2007 
 

763 

 حسن احمد ابراهيم 

 
 

 

حتى عبد الوهاب مرجان ودوره السياسي في العراق 
 م1958عام 

 

  ماجستير
 

2007 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

769 

آالء حسين محمد 
 حسين 

 

كتب التراجم ومصنفات الحديث ي الفضل بن دكين 
 ومروياته التاريخية 

 2007 ماجستير 

778 

عبد الحسن كاظم 
 عناد حسون 

 

 

سياسية أقليم السوس األقصى ودوره في الحياة ال
 والفكرية في عهد دولة الموحدين

 2007 ماجستير 

789 

سـوسن عباس  
 حسين

 

 دور الوالة األمويين فـي الحركة الفكرية

 2007 ماجستير 

805 

 خالد راسم أمير 

 

م دراسة  684 - 680/هـ  65-61حركة التوابين 
 تاريخية

 2007 ماجستير 

808 

عالء حبيب عبد 
 العذاري

 –م 1356/ هـ 757( الحلي الشيخ احمد بن فهد
 )دراسة تاريخية )( م 1437/ هـ 841

 2007 ماجستير 

809 

ميثم عبد الخضر 
 جبار علي السويدي

 سدة الهندية وآثارها االقتصادية على الحلة

 2007 ماجستير 

815 

 عالء عزيز كريم

 
 

موقف الحوزة العلمية في النجف األشرف من التطورات 
 1924ـــ  1921السياسية في العراق 

 2007 ماجستير 

819 

 عروبة حاتم عبيد

 

شيوخ البخاري المكثرون من الجرح والتعديل في كتابه 
 )التاريخ الكبير(

 2007 ماجستير 

828 

 كوثر حسن هندي 

 

 الفكر االقتصادي عند الشيخ الطوسي

 2007 ماجستير 

849 

 حيدر سعد جواد 

 

راسة د) 1939 -1932(مجتمع مدينة النجف بين سنتي 
 في التاريخ االجتماعي

 2007 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

855 

 فهد عويد عبد 

 

 1809-1798سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية 

 2007 ماجستير 

859 

 إيمـان عبيد وناس

 
 

الصالت الثقافية بين الحلة ومدن الشرق اإلسالمي من 
ت العلمية من القرن السابع حتى نهاية خالل الرحال

 القرن التاسع الهجريين

 2007 ماجستير 

860 

 وائل جبار جوده 

 

 )1984 -1912(طه باقر وجهوده في اآلثار والتاريخ  

 2007 ماجستير 

876 

 اسامة صاحب منعم

 

 1970- 1955مصر وحركة عدم االنحياز 

 2007 ماجستير 

879 

علي كريم عباس 
 أمرة 

 

آل عبد المطلب وأثرهم في الحياة العامة  حتى نهاية 
 العصر الراشدي 

 2007 ماجستير 

882 

 طالب حمادي حسين 

 

السيد محمد مهدي القزويني ودوره االجتماعي 
دراسة ) م1916 –1846(واالقتصادي والسياس 

 تاريخية 

 2007 ماجستير 

887 

محمد حسين ادريس 
 سلمان 

حياة العامة حتى نهاية العصر قبيلة طيئ وأثرها في ال
 دراسة تأريخية) م660/ هــ 40(الراشدي  

 2007 ماجستير 

1055 

آالء حسين محمد 
 حسين 

 

 

ـَين ومروياته التاريخية في بعض كتب  الفضل بن دك
 التراجم ومصنفات الحديث 

 2007 ماجستير 

949 

 أميرة سعيد زبالة 

 

 . دراسة تأريخية. ..محمد باقر الصدر 

 2008 ماجستير 

1150 

هديـل عبــد 
 ـن الجـواد حس

 

 -1958الحيــاة الثقـــافيـــة في الحلــــة 
 دراســة تاريخيــة 1968

 2009 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1055 

آالء حسين محمد 
  حسين 

 

  
ـَين و مروياته التاريخية في بعض كتب الفضل بن دك

  راجم ومصنفات الحديث لتا
 

 2008 ماجستير

1123 
علي طالب عبيد 

 عاصي

الحلّة في القرن الثامن عشر دراسة تأريخية في األحوال 
  السياسية واإلدارية والفكرية

 

 2008 ماجستير

971 
فاضل عبيس راشد 

 الشمري
  1979-1973التطورات السياسية في افغانستان 

 

 2008 ماجستير

1003 
 علي جواد كاظم

  1848- 1834ايران في عهد عمر شاه 
 

 2008 ماجستير

1130 
علي كامل حمزة 

 السرحان

) 1952 -1921(األقلية اليهودية في لواء الحلة 
دراسة تأريخية ألحوالهم اإلجتماعية واالقتصادية 

  والسياسية
 

 2009 ماجستير

1143 
أرشد حمزة حسن 
 عبد اهللا الفتالوي

  1979 – 1958التطورات االقتصادية في الحلة
 

 2009 ماجستير

1150 
هدـل عبد الجواد 

 وريحسن الجب

 -1958الحيــاة الثقـــافيـــة في الحلــــة 
  دراســة تاريخيــة 1968

 

 2009 ماجستير

1188 
قيصر عبد الكريم 

 جاسم حمود الزبيدي 

المعارضة العلوية في العصرين الراشدي واألموي في 
خالل مؤلفاتهم في  روايات علماء الحلة التاريخية من
  القرنين السابع والثامن الهجريين 

 

 2009 ماجستير

1198 
عطارد تقي عبود 

 الموساوي

البيوتات العلمية في الحلة دراسة في آثارها الفكرية في 
  القرنين السابع والثامن الهجريين

 

 2009 ماجستير

1201 
لينا مقيم جبار عبد 

 الرسول الخزاعي
هـ  656 -545 األخير الحلة في العصر العباسي

 دراسة تاريخية في أحوالها العامة م 1258 -1150/
 2009 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1226 
عذراء شاكر هادي 

 الهاللي 

دراسة في األحوال ) م 1869 - 1800( الحلة من 
  السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 

 2009 ماجستير

  بيداء عليوي هادي 1224
 

  الحلة في العهد الجالئري
 )م1431/هـ835-م1337/هـ738(

 2009 ماجستير

1368 
حسن جاسم محمد 
 حسين الخشخشي

  دراسة تاريخية) رض(الصحابي سلمان الفارسي 
 

 2010 ماجستير

1373 
رزاق حسين عبد 
 معين البو عيسى 

ة الفكر االقتصادي االسالمي للشيخ المفيد من خالل كتاب
  )دراسة تاريخية (المقنعة 

 

 2010 ماجستير

1418 
أحمد كاظم جواد 

 المعموري 

شبه  تماعية عند العرب قبل اإلسالم فيالحياة االج
  الجزيرة العربية من خالل النص القرآني

 

 2010 ماجستير

1425 
حيدر عامر هاشم 

 السلطاني

في الحجاز قبيل ت السياسية بين القبائل العربية الصال
  م اإلسال

 

 2010 ماجستير

1441 
حاكم فنيخ علي 

 الخفاجي

الحزب الديمقراطي ودوره في الحياة السياسية األمريكية  
1801 -1828  

 

 2010 ماجستير

1493 

عبير خليل إبراهيم 
  المسعودي

  
 

سياسة الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي 
  اإلسرائيلي   –من الصراع   المصري 

1970 – 1981  
 

 2010 ماجستير

1668 

أحمد محسن عبد 
  البديري

 

-1841السياسة البريطانية تجاه المضائق العثمانية 
  دراسة تاريخية 1878

 

 2011 ماجستير

1706 
إحسان عبد األمير 

 خليف الطائي
 العصراألموي قبيلةُ هذيل منذ دخولها اإلسالم حتى نهاية

 )م749/هـ132(
 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة لطالباسم ا القرص

1718 
عباس نصيف جاسم 

 العبودي 
دراسة تاريخية في ) ه  141: ت ( أبان بن تغلب 

 مروياته
 2011 ماجستير

1735 
وديان ياسين غريب 

 الجبوري

  المحقق الكركي حياته ودوره الفكري و السياسي
  )م1533 -1465/ هـ 940 -870(
 

 2011 ماجستير

1738 
حامد عبد اهللا  ستار

 العماري

دراسة ) 1925-1866(الزعيم الصيني سن يات سن 
  تاريخية

 

 2011 ماجستير

1546 

عمران موسى حسين 
  الشاله

 

  الشيخ كمال الدين عبد الرحمن العتائقي
  )م 1388 -م 1299/هـ 790 -هـ  699(  
  )دراسة تاريخية ( 
 

 2011 ماجستير

1588 
عباس حسن عبيس 

 الوسمي

  )  1763-1756(نوات  السبع حرب الس
 2011 ماجستير دراسة تاريخية

1592 
ناظم خليل حسن عبد 

 المعموري 
  1982ـ  1975 الحرب األهلية في لبنان

 

 2011 ماجستير

1639 

فالح  ظاهر عبد غنام 
  الربيعي

 

الحياة العامة  حتى نهاية العصر  قبيلة بجِيلة وأثرها في
  م749/هـ 132 األموي

 

 2011 ماجستير

 عصام فخري برتو 1829
 

 دراسة تاريخية) م 965/ه 354(ابن حبان البستي ت 
 

 2011 ماجستير

1857 
حـــارث علي عبد 

 اهللا
النشاط االقتصادي بالمغرب األوسط من القرن الثالث 

 الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري
 2012 ماجستير

 



 الجغرافیة/التربیةكلیة................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1045 
 

بشار فؤاد عباس 
 معروف

 

أثر النشاط البشري في التباين الزماني والمكاني 
 لتلوث مياه شط الحلة

 
 ماجستير

 
2008 
 

 
1115 
 
 

حنان عبد الكريم 
عمران حمد 

 الدليمي
 
 

التباين المكاني الستعماالت االرض الزراعية في 
ناحيتي النيل والشوملي في محافظة بابل دراسة 

 مقارنة في الجغرافية الزراعية
 

 ماجستير
 
 

2009 
 
 

1121 
 
 

سحر عبد الهادي 
 حسين الشريفي

 

 
دراسة في  –التركيب التعليمي لسكان محافظة بابل 

 جغرافية السكان
 

 ماجستير
 

2009 
 

 
1148 
 

زينب عباس موسى 
 السرحان 

 

في التنمية الزراعية في محافظة شبكة النقل وأثرها 
 بابل
 

 ماجستير
 

2009 
 

1175 
 
 

 زيد علي حسين
 
 
 

 
 ني في البادية الغربية من العراقمنطقة الفراغ السكا

دراسة في الجغرافية ( وأثرها في قوة الدولة 
 )السياسية 

 
 ماجستير

 
2009 
 

1228 
 

سماح ابراهيم 
 شمخي االسدي 

 

الريفية في ناحية المدحتية تحليل جغرافي للمستقرات 
 في محافظة بابل

 
 ماجستير

 
2009 
 

1229 
 
 

افراح ابراهيم  
 شمخي االسدي

  

 
التوزيع المكاني الستعماالت االرض الحضرية في 

  مدينة المدحتية في محافظة بابل 
 
 

 ماجستير
 
 

2009 
 
 

  



 الجغرافیة/التربیةكلیة................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                 122  
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1270 
 
 

عبود محي دعاء 
 الغزالي

 
 

 
صادياً تحليل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقت

  )2009 – 1997(في محافظة بابل للمدة من 
  ))دراسة في جغرافية السكان(( 

 ماجستير
 

2009 
 

1264 
 
 

أمين عواد كاظم 
 الخزاعي

 
 

 
للصناعات الكبيرة في محافظة تمثيل العالقات المكانية 

دراسة كارتوكرافية باستعمال نظم المعلومات  بابل
 )GIS( الجغرافية    
 

 ماجستير
 
 

2010 
 
 

1269 
 

مجيد كاظم عبيد 
 عريبي القريشي

 

المالءمة البيئية وأثرها في التباين المكاني لزراعة 
  محاصيل الحبوب في محافظة واسط

 )GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية (
 

 ماجستير
 
 

2010 
 
 

1510 
 

محمد قاسم عبد 
 الحسين االسدي

ظاهرة الدفيئة وأثرها على بعض أوجه النشاط البشري 
 في محافظة بابل

 
 ماجستير

 
2010 
 

1651 
 

عبود محي  رسـل
 الغــزالي

الصراع اليمني االرتيري على جزر جنوب البحر 
 )دراسة في الجغرافية السياسية(األحمر 

 
 ماجستير

 
2011 
 

1654 
 

عبيد  إسراء حسين
 علي

 الجغرافية اإلقليمية لمحافظة بابل
 

 ماجستير
 

2011 
 

1669 
 
 
 

محمد عباس جابر 
 خضير الحميري

 
 

  
التمثيل الكارتوكرافي الستعماالت األرض الزراعية في 
قضاء المسيب باستعمال نظم المعلومات الجغرافية 

)GIS( 
 

 ماجستير
 
 
 

2011 
 
 
 

  



 الجغرافیة/التربیةكلیة................................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                 123  
 

رقم 
 السنة الشهادة الرسالةعنوان  اسم الطالب القرص

1642 
 
 

ايناس عبد االمير 
 برهان
 

 
النمو الحضري واثره على التوسع العمراني في مدينة 

 القاسم دراسة في جغرافية المدن
 

 ماجستير
 

2011 
 

1775 
 

ندى محسن امين 
 الخفاجي

 

 
التحليل الجغرافي القليم دواجن محافظة بابل للمدة 

 الزراعة دراسة في جغرافية) 1999-2009(
 

 ماجستير
  

2011 
 

 
 
 

1848 
 
 

إيالف عامر مجيد 
 اليا سري

 

 
رض الحضرية في التمثيل الخرائطي ألستعماالت األ

بأستخدام نظم المعلومات  مركز قضاء الهندية
 GISالجغرافية
 

 ماجستير
 
 

2011 
 
 

1853 
 

قاسم عالم كاظم 
 العويدي

  أثر طرق النقل البري على نمو المستقرات البشرية 
 في محافظة المثنى

 
 ماجستير

 
2012 
 

 
 
 



  اللغة االنكلیزیة/التربیةكلیة...................... بابلجامعة / دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكتبة االلكترونية /المانة العامة للمكتبة المركزية ا                                 125    
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

275  
 

اسرار جابر 
  عيدان
 

  
تقويم اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة 

  االنكليزية لغة اجنبية في استعمال العبارات غير الفعلية
 2004 ماجستير 

305  
 

  منى محمد عباس
 

متعلمي استقصاء ادراك الطلبة الجامعيين العراقيين من 
  اللغة االنكليزية لغة اجنبية لمفردات المطالعة

 2005 ماجستير 

429  
 

شهالء عبد 
  الكاظم هادي

 

استعمال الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنكليزية لغة 
  اجنبية لفعل الكالم الوعد

 2005 ماجستير 

433  
 

سرى عباس 
 عبيد

 تمييز وانتاج القطع لدى الطلبة الجامعيين العراقيين
 2005 ماجستير دارسي اللغة االنكليزية لغة اجنبية

436  
 

  وئام مجيد محمد
 

تمييز وانتاج الطلبة الجامعيين العراقيين الدارسين للغة 
  االنكليزية لغة اجنبية للمصدر المشطور

 2005 ماجستير 

469  
 هدى كاظم محمد 

اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة االنجليزية لغة 
  اجنبية في استعمال ادوات الربط الترتيبية

 
  ماجستير

 
2005  
 

477  
 

  ميس فليح حسن
 

  
البحث في معرفة واستخدام طلبة الجامعة العراقييين 
  الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية افعال الهامشية

 
  ماجستير

 
2005  
 

478  
 

اقبال خضير 
  هاشم
 

 استقصاء المشاكل التي يواجهها طلبة الجامعة
العراقييون الدارسون اللغة االنكليزية لغة اجنبية في 

  استعمال االضافات االسمية
 

  ماجستير
 

2005  
 

  



  اللغة االنكلیزیة/التربیةكلیة...................... بابلجامعة / دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكتبة االلكترونية /المانة العامة للمكتبة المركزية ا                                 126    
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1189  
 

  هشام عدنان جاسم 
 

  
استخدام الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنجليزية لغة 

  عنها الجمل الخبرية أجنبية إلنشاءات الكالم التي تعبر
 

  ماجستير
 

2009  
 

1191  
 

سوزان سعد محمد 
  علي 
 

 
 الـلــــوم

دراســة    :في النصوص الدينية االنجليزية و العربية
 مقارنـــة

  ماجستير
 

2009  
 

1237  
 

مصعب عبد الزهرة 
  رحيم 
 

  
دراسة اتساق المعنى التداولي في رواية أبناء و عشاق 

  لديفيد هربرت لورانس 
 

  ماجستير
 

2009  
 

 2009 ماجستير دراسة مقارنة: فعل كالم االنتقاد في االنجليزية والعربية   أزهار حسين عبيد  1272

1308  
 

حسن جبار   
  حسين 

 

  
  الحوار الكتابي في تطوير مهارات تأثير استعمال

االنشاء لدى طلبة الجامعات متعلمي اللغة االنكليزية كلغة 
 اجنبية
 

 ماجستير
 
 

2010 
 
 

1330  
 

ابتسام محمد 
 عليوي 

  في اللغتين اإلنجليزية والعربية دراسة مقارنة   اإلعتذار
 

 ماجستير
 

2010 
 

1341 
  
 

هناء عبد زيد 
 جدوع 

  
 

  
استقصاء معرفة طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة 

 االنجليزية  لغة أجنبية في استعمال أدوات التمويه
 
 

 

  
 ماجستير

  
 

2010 
  
 



  اللغة االنكلیزیة/التربیةكلیة...................... بابلجامعة / دليل الرسائل واالطاريح الجامعية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكتبة االلكترونية /المانة العامة للمكتبة المركزية ا                                 127    
 

 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1467 
رامية فؤاد عبد 

 العزيز مرزه
 دراسة تداولية للجدل في روايات مختارة

 
 2010 ماجستير

1746 
صادق خضير عوده 

 التميمي
 دراسة تداولية في أإلعالنات

 
 2011 ماجستير

1617 
صادق مهدي كاظم 

 الشمري

دراسة : االنجليزية والعربيةالتحية في النصوص الدينية 
 مقارنة

 
 2011 ماجستير

1560 
نسائم مهدي عبد 

 اهللا العادلي

االستئذان واإلذن في بعض النصوص المسرحية االنكليزية 
 دراسة مقارنة: والعربية المختارة

 
 2011 ماجستير

 
1782 

 

 

هاني كامل نعيمة 
 العبادي

 

 

النصوص دراسة مقارنة لوسائل  التوكيد  الصرفي  في 
 الدينية االنجليزية والعربية

 

 

 ماجستير

 
2011 

 

1840 
 

 

 ميساء شالل مزهر

 

دراسة : الشُكرفي نصوص مسرحية انكليزية وعربية
 تقابلية

 

 ماجستير

 
2012 

 



 اللغةالعربیة/ةالتربیكلیة ............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/  االمانة العامة للمكتبة المركزیة                         129
 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

786 

 علي عبد الفتاح محيي 

 

 الجملة الخبرية في نهج البالغة

 

 ماجستير

 
2001 

 

67 
 سعاد كريم خشيف بندر

 
 الجوابات في تعبير القران الكريم

 2002 دكتوراه 

69 

 سرى سليم عبدالشهيد

 

 البناء الفني للشعر العربي

 2002 ماجستير 

 قاسم محمد اسود 71
 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تبيان العكبري

 2002 ماجستير 

93 

 هاشم صيهود محمد

 

 االصول التراثية في مسرحيات عادل كاظم

 2002 ماجستير 

136 

 حمزة هاشم محيميد

 

اثر تحليل نصوص ادبية مختارة في االداءالتعبيري 
 لدى طالب الصف الخامس العلمي

 2002 اجستيرم 

149 

 خالد راهي هادي
 
 
 

في  -أمثلة عرض -اثر استخدام االيات القرانية 
تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة قواعد 

 2002 ماجستير اللغة العربية

156 

 ثامر نجم عبود

 

تقويم معلمي اللغة العربية في تعليم مادة المحادثة 
 في المرحلة االبتدائية

 2002 ماجستير 

160 

 محمد هادي عبداهللا

 

الجملة الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية في 
 2002 ماجستير االحاديث المرفوعة

176 

 بان عامر حليم

 

اثر التحضير المسبق في حصيل طالبات الصف 
 الرابع العام في مادة االدب والنصوص

 2002 ماجستير 

228 

 جؤذر حمزة كاظم

 
 

لغة العربية للصف تقويم تمرينات كتاب قواعد ال
السادس االدبي في ضوء تصنيف بلوم لمستويات 

 2002 ماجستير االدراك العقلي

234 

 اسعد خلف جبار

 

 العلل النحوية في كتاب سيبويه

 2002 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

237 

حسين خضير عباس 
 عبدالجليل

ت -مجمع البيان للطبرسيالتأويل النحوي في تفسير 
 -هـ 548

 ماجستير
 

2002 
 

264 

 رغد سلمان علوان

 

االخطاء اللفظية فيما يتحدث به مدرسو اللغة العربية 
 -دراسة تحليلية- في المدارس المتوسطة والثانوية 

 

 ماجستير

 
2002 

 

269 

 ناصر محمد دحام احمد

 

 "دراسة موضوعية فنية"شعر احمد محمد الشامي 

 2002 ماجستير 

2 

 سحر كاظم حمزة

 

 نظرية التوصيل في النقد االدبي العربي الحديث

 2003 ماجستير 

16 

 بشرى حنون محسن

 

ت -المنشيء االربلي بهاءالدين عليبن عيسى
 حياته وشعره - هـ692

 2003 ماجستير 

46 

 واقد حميد يوسف

 

 المباحث النحوية في معجم العين

 2003 ماجستير 

61 

محمد عبد الحسن 
 حسين

 النقد االدبي  في كتاب المرشح للمرزباني

 2003 ماجستير 

62 

 فراس عبدالكاظم حسن

 

 المبني للمجهول في نهج البالغة

 2003 ماجستير 

65 

 سوزان كاظم علي

 

 جهود ابن ابي االصبع المصري النقدية والبالغية

 2003 ماجستير 

72 

 هادي طالب محسن

 

دلسي خالل عصري أثر القرآن الكريم في الشعر االن
 هـ542-هـ422دول الطوائف ودولة المرابطين  

 2003 ماجستير 

86 

 وائل عبداألمير

 

 لغة الشعر عند الصعاليك قبل االسالم

 2003 ماجستير 

92 

 عيسى سلمان درويش

 

 الموت في شعر السياب و نازك المالئكة

 2003 ماجستير 

133 

 حسين علي حسين

 

  هـ 609لمتوفي سنة ا-ابن خروف وآرائه النحوية

 2003 ماجستير 
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165 

 احمد رحيم كريم

 2003 ماجستير المصطلح السردي في النقد االدبي العربي الحديث 

219 

 بسام عبدالخالق عباس

 

اثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب 
 مادة قواعد اللغة العربيةالمرحلة االعدادية في 

 2003 ماجستير 

221 
 

محاسن عبدالخالق 
 محسن

 

 

اثر بعض االنشطة التعليمية في قدرة تلميذات الصف 
 الثاني االبتدائي على تركيب الكلمات في مادة القراءة

 
 

 ماجستير

 
2003 

 

222 
 

 خلد راهي هادي

 

 

امثلة عرض في تحصيل .اثر استخدام االيات القرانية
المرحلة االعدادية في مادة قواعد اللغة  طالب

 العربية

 

 ماجستير

 
2003 

 

30 

 عبدالفتاح سلطان قائد

 

 النزوع الصوفي في شعر عبدالعزيز المقالح

 2004 ماجستير 

31 

 بشائر امير عبدالسادة

 

 المكان عند شعراء الغزل العذري في العصر االموي

 2004 ماجستير 

32 

 انصاف جبار ناجي

 

راءة الخارجية في تحصيل تلميذات الصف اثر الق
 الرابع االبتدائي في االمالء

 2004 ماجستير 

33 

 علي تركي شاكر

 

تقويم اداء مدرسي اللغة العربية في انتقاء النصوص 
 االدبية

 2004 ماجستير 

39 

 بشير طالب حسين

 

تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في 
 2004 ماجستير القراءات الجهرية

40 

 رشيد هارون عليوي

 

 مصادر الصورة في شعر حميد سعيد

 2004 ماجستير 
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249 

محمد جاسم محمد 
 عباس

 

 اسلوب االلتفات في شعر الرواد  العراقيين

 2004 ماجستير 

254 
 فالح رسول حسين

 
 الدؤليمواقع الجمل في ديوان ابي االسود 

 2004 ماجستير 

258 

 ستار جبار عسر

 

 لهجة قبيلة عامر بن صعصعه

 2004 ماجسنير 

280 

 عدنان عبد طالك

 

في تحصيل طالب -أمثلة عرض- اثر االيات القرانية 
 الصف الخامس االدبي في البالغة

 2004 ماجستير 

282 

 عالء ناجي جاسم

 

دراسة في مستويات -التقدير في القرآن الكريم
 -غةالل

 2004 ماجستير 

284 

 احمد صبيح محسن

 

 لغة الشعر عند السيد حيدر الحلي

 2004 ماجستير 

288 

 صالح مهدي عبود

 

اثر التحفيظ بنصوص واقوال مختارة في تحسين 
 االداء التعبيري لطالبات الصف الرابع العام

 2004 ماجستير 

292 

 مشرف محمد مجول

 

 

ل طالب المرحلة اثر االختبارات االسبوعية في تحصي
 المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية

 2004 ماجستير 

318 

 رائدة حسين

 

تقويم برنامج اعداد معلمي اللغة العربية في معاهد 
اعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة 

 والمدرسين

 2004 ماجستير 

334 

 علي سعيد جاسم

 

 ةالعلة النحوية عند الرضي في شرح الكافي

 2004 ماجستير 

147 

 فارس عزيز مسلم

 

ابو تمام الطائي وابو الطيب المتنبي  التأثّر والتأثير 
 2005 ماجستير –دراسة موازنة -
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212 

 صبا عبدالستار سلطان

 

اصحاب -لغة الشعر في جمهرة اشعار العرب باب 
 -الرثاء

 2005 ماجستر 

309 

 عدي عيدان سلمان

 

اثر استخدام البطاقات التعليمية في سرعة الكتابة 
 وصحة الرسم لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي

 2005 ماجستير 

328 

 سيف طارق حسين

 

مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية 
 التربيةاالساسية في تحليل النصوص االدبية

 2005 ماجستير 

331 
 م محمدقاسم كاظ

 
 عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب

 2005 ماجستير 

416 

 موسى كاظم زغير

 

اثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تحصيل 
 طالب الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص

 2005 ماجستير 

426 

 شعالن عبدعلي سلطان

 

 داللة التنكير والتعريف في سياق النظم القرآني

 2005 ماجستير 

432 

 علي خضر فنون

 

 داللة الفعل المضارع في القران الكريم

 2005 ماجستير 

434 

 كاظم عباس منصور

 

 

قضية الشعر بين االصوليين و النقاد حتى نهاية 
 القرن الخامس الهجري

 2005 ماجستير 

437 

 شيماء محمد كاظم

 

 1961-1920اسلوب االلتفات في شعر الجواهري 

 2005 ماجستير 

438 
 
 

 محمد عباس محمد

 
 

 

الصعوبات التي تواجه طلبة اقسام اللغة العربية 
لكليات االداب في النحو من وجهة نظر التدريسيين 

 والطلبة

 

 ماجستير

 
 

2005 
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439 
 
 

 شكري عزالدين محسن

 
 

 

ات التربية االساسية الصعوبات التي تواجه طلبة كلي
في دراسة االدب الجاهلي من وجهة نظر التدريسيين 

 والطلبة

 

 ماجستير

 
 

2005 
 
 

441 

 مكي فرحان كريم

 

مستوى طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية 
 في علم العروض

 2005 ماجستير 

445 

 احمد عبيس عبيد

 

 لغة شعر الشريف الرضي

 2005 ماجستير 

458 

 ادي كاظم كريمعبداله

 

الشاهد الشعري النحوي عند القراء في كتابة معاني 
 -دراسة نحوية-القرآن

 2005 ماجستير 

460 

 زينب علي عبيد

 

تعريف بالشعر الصوفي وبمفهوم الحرية وبمكانتها 
في الشعر العربي في القرنين الثالث و الرابع 

 الهجريين

 2005 ماجستير 

461 

 ميساء عبد حمزة

 
 

اختيار موضوعات التعبير التحريري  تقويم
وتصحيحها في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر 

 المدرسين والمدرسات

 2005 ماجستير 

470 

 فارس مطشر حسن

 

تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات 
اآلداب في الجامعات العراقية في مادة فقه اللغة 

 2005 ماجستير العربية

471 

 مروج غني جبار

 

 القريب في العربية

 2005 ماجستير 

473 

ضرغام سامي 
 عبداالمير

 

تقويم مستوى طلبة كليات االداب  في العراق في 
 مادة النقد االدبي الحديث

 2005 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

474 

 احمد يحيى حسن

 

 

دى طلبة مشكالت استخدام اللغة العربية الفصيحة ل
اقسام اللغة العربية في كليات التربية من وجهة نظر 

 التدريسيين والطلبة

 2005 ماجستير 

475 

 نبأ ثامر خليل

 

 

تقويم تدريس مادة الصرف في كليات التربية من 
 وجهة نظر التدريسيين والطلبة

 2005 ماجستير 

476 
 

 ابتسام صاحب موسى

 

 
ربية االساسية االخطاء االعرابية لدى طلبة كلية الت

 الموضوعات النحوية المقررة للمرحلة االبتدائية

 

 ماجستير

 
2005 

 

480 

 ضياء عويد حربي

 

 

اثر انواع التقويم في تحصيل طلبة الرابع العام في 
 قواعد اللغة العربية

 2005 ماجستير 

499 

 دعاء اسماعيل عبداهللا

 

دراسة نحوية -دعاء االمام علي عليه السالم
 -اسلوبية

 2005 ماجستير 

535 

 صبا علي كريم

 

 

 ))1961- 1920((لغة شعر الجواهري 

 2005 ماجستير 

741 

 مروج غني جبار  

 

 الغريب في العربية

 2005 ماجستير 

1184 

 شكري عزالدين محسن

 
 

 

الصعوبات التي تواجه طلبة كليات التربية األساسية           
ريسيين في دراسة األدب الجاهلي من وجهة نظرالتد

 والطلبـة

 2005 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

142 

 زينة فاضل مهدي

 

 

تقويم مستوى طلبة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات 
 في ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي

 2006 ماجستير 

535 

 صبا علي كريم

 

 

ة دراس)  1961 - 1920(( لغة شعر الجواهري
 نقدية

 2006 ماجستير  

538 

 فاتن فاضل كاظم

 

 )دراسة توصيلية ( خطب نهج البالغة 

 2006 ماجستير 

559 

 إدريس جاهل إدريس

 

 

الدرس النحوي عند الشيخ محمد جعفر بن الشيخ 
 ....)ــــ م ـ1927( حمد إبراهيم الكرباسيم

 2006 ماجستير 

589 

 علي عباس فاضل

 

في ) هـ285ت (برد التعليل النحوي عند الم
 )المقتضب(كتابه

 2006 ماجستير 

598 
 

 علي رسـول كاظم  
 

الحب والحزن عند الشعراء العذريين األربعة في 
 ماجستير العصر األموي

 
2006 

 

600 

إدريـس طـارق 
 حـسـين

 

المناجيات وأدعية األيام عند اإلمام زين 
 دراسة أسلوبية) عليه السالم(العابدين

 2006 ماجستير 

628 

 إنصاف سلمان علوان

  

 

 مدلوالت رموز افتتاح القصيدة في العصر الجاهلي

 2006 ماجستير 

 فاتن فاضل كاظم  638
 خطب نهج البالغة دراسة توصيلية

 2006 ماجستير 

639 
 نبراس هاشم ياس 

 
 االغتراب في شعر صعاليك العصر األموي

 2006 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة رسالةعنوان ال اسم الطالب القرص

642 

 محمد نوري محمد 

 

 الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية 

 2006 ماجستير 

679 

أحمد هادي زيدان 
 نصيف

بـحث فـي خـطـب نـهـج الـبـالغـة 
 الـداللـة

 2006 ماجستير 

682 

 نجالء حميد مجيد

 

فوائد الصمدية لشرح الفرائد البهية ي شرح ال
حمد بن محمد باقر الحسيني م الصغيرتأليف

  المختاري
 )هـ1140ت (

 2006 ماجستير

 حسين علي هادي   693
 داللة النداء في القرآن الكريم   

 2006 ماجستير 

 سعد علي جعفر  694

دراسة  الهجاء في العصر العباسي األول  فن
 موضوعية وفنية 

 2006 ماجستير 

 سرى سليم عبد الشهيد  725

محمد حسين فضل اهللا دراسة في األدب عند السيد 
 التنظير والتطبيق

 2006 دكتوراه 

 خضير عباس درويش 724
  - 1967بنية الشعر المسرحي في المشرق العربي  

 2007 دكتوراه 2005

 ذكاء عبد الستار حمزة  730

 

) هـ328ت (محمد بن عزيز  العزيزي السجستاني 
 لقرآنوكتابه نزهة القلوب في تفسير غريب ا

 2007 ماجستير 

743 

محمد أحمد زكي محمد 
 جواد

لعلي بن سليمان الحيدرة كشف المشكل في النحو 
 2007 ماجستير دراسة تحليلية نحوية) هـ599/ ت(اليمني

 حسن عبيد محيسن  749

دراسة في / الحمد والتسبيح في القرآن الكريم 
 مستويات اللغة 

 

 ماجستير

 
2007 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة طالباسم ال القرص

 غني فخري صالح 751

 

ى نهاية مصاديقُ اإللهامِ في النقد العربي القديم ، ال
 2007 ماجستير في الشعر خاصةالقرنِ الرابع للهجرة ،

 ظاهر محسن كاظم 768
  حروف المعاني العاملة في شعر المتنبي 

 2007 دكتوراه 

 احمد كاظم عماش 776
 الترغيب والترهيب اللغوية في القران الكريمدالاة 

 2007 ماجستير 

777 

حيدر عبد الزهرة 
 معيوف

 الرحمة والغفران في القرآن الكريم

 2007 ماجستير  

 نزار عبد اللطيف صبر 783

مسائل النحو الخالفية في ارتشاف الضرب ألبي  
  )هـ745ت(حيان األندلسي 

 2007 ماجستير   

 عزيز عليوي حوراء 798
 شعر الشيخ أحمد الوائلي دراسة موضوعية وفنية

 2007 ماجستير 

 قاسم كتاب عطا اهللا 803
 داللة األمـر فـي القرآن الكريم

 2007 دكتوراه 

 شيماء خيري فاهم 811

شرح الشعر القديم واتجاهاته حتى نهاية القرن 
 الخامس الهجري 

 2007 دكتوراه 

 عباس هاني حسن  812
 النصوص األدبية واللغوية ونقدها في العراق  تحقيق

 2007 دكتوراه 

 علي احمد عبد الرضا  818

الرثاء بين الذات واآلخر ووجهة الزمن في  
 الجاهلية وصدر اإلسالم

 2007 ماجستير 

851 

أسيـــــــــل 
 عبد الحسين حميدي 

هـ في حاشيته على شرح 1206شواهد الصبان ت
 ةاَألشموني دراسة تحليلي

 2007 دكتوراه 

853 

فريد حمد سليمان 
 النصراهللا 

النقد اللغوي للقراءات القرآنية في إعراب القرآن 
 )هــ338ت(للنحاس

 

 ماجستير

 
2007 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 علي عبد الرحيم كريم  875
 ثنائية الذات واآلخر في شعر السياب

 2007 ماجستير 

881 

أشرف عدنان حسن 
الموسوي 

 

التوجيه الصرفي للقراءات القرآنية  في فتح الوصيد 
 خاويهـ 643ت ( في شرح القصيد للس ( 

 2007 ماجستير 

894 

إدريس حمد هادي 
 الموسوي

 التعليل الصرفي في كتاب سيبويه

 2007 ماجستير 

 عيسى سلمان درويش  902

 

 التشيع في الشعر األندلسي

 2007 راهدكتو 

 كاظم فضيل شاهر  913
ديثاللُّغات في كُتُب غَريبِ الح 

 2007 دكتوراه 

 مسلم مالك بعير  915
 لغة الشعر عند أحمد مطر

 2007 ماجستير 

 كريم طاهر عباس  923
 دراسة أسلوبية: قصار السور

 2007 ماجستير 

 رفاه علي نعمة  951

 

 مويالكينونة في الشعر العربي في العصر اُأل
 2007 دكتوراه 

 حيدر عبد علي  884

 

 - ) هـ  180ت( ظواهر شكلية في كتاب سيبويه
 –دراسة أثرها في توجيه التركيب النحوي 

 2008 ماجستير 

885 

ساهرة عليوي حسين 
 علوان 

 المكان في شعر ابن زيدون

 2008 ماجستير 

916 
 
 

 

 موسى خابط عبود

 
 

 

ضاياه الفنية ق) عليه السالم(أدب اإلمام الحسين 
 والمعنوية

 

 ماجستير

 
 

2008 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

918 

 عهود ثعبان يوسف 

 
 

 

دراسة بنيوية ) عليه السالم(رسائل اإلمام علي 
 تكوينية

 

 ماجستير

 
2008 

 

919 

 فارس عزيز مسلم

 

 

 – 1920خصائص األسلوب في شعر الجواهري
1980  

 

 راهدكتو

 
2008 

 

930 

تغريد عبد األمير 
 مرهون 

 آيات الخوف في القرآن الكريم دراسة فنية 

 2008 ماجستير 

 رياض رحيم ثعبان  932

 

 خاويةعند السللقراءات القرآني التّوجيه النّحوي  

فتح الوصيد في شرح ( في كتابه ) هـ  643ت ( 
 )القصيد 

 2008 ماجستير 

947 

 وائل عبد االمير 

 

 

التحليل النحوي عند ابن هشام االنصاري المتوفي 
 هـ )761(سنة 

 2008 دكتوراه 

1086 

 مصطفى هيل صخيل 

 
 

 
 

أثر صحيفة مدرسية في تحصيل طالب الصف 
 الخامس األدبي في التعبير 

 2008 ماجستير 

1094 
 
 

 سعد جبار عبد الحسين

 
 
  

 
 

 تقويم أداء مطبقي أقسام اللغة العربية في كليات
 التربية األساسية في ضوء الكفايات التعليمية

 
 

 ماجستير

 
 

2008 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

  محمود عبد حمد الالمي  1060
 

  تعلق شبه الجملة في نهج البالغة
 

 2008 دكتوراه

1066 

علي عبد الحسين 
  حـداد

 

ـَرب بين النظرية النَقْــد العروضـي عنْـد العــ
والتطبيق  

 
 2008 دكتوراه

1082 
نجاح فاهم صابر 

 العبيدي
 المعنى في تفسير الكشاف للزمخشري

 
 2008 ماجستير

 أحمد عباس أمير 1087
 

 )م  1984 –م  1912( جهود طه باقر اللغوية 
 

 2008 ماجستير

1090 
رعد نعمة راضي 

 المسافر 
 )هـ207ت ( التَعليُل اللغوي عند الفراء

 
 2008 دكتوراه

 سليمة سلطان نور 953
 الرؤيا في شعر يوسف الصائغ 

 2008 دكتوراه

954 

شيماء عبد الزهرة 
 علة كثرة االستعمال في كتاب سيبويه  نعمان ذرب المالكي 

 
 2008 ماجستير

 عباس علي حسين علي  999
 

 اإلحالة في القرآن الكريم 
 

 2008 دكتوراه

1001 

كاطع فالح حسن 
 األسدي

 
 مقيدات الفعل الزمنية في التعبير القرآني 

 
 2008 ماجستير

 ِإيمان عبد الحسن علي 1020
  

 الخطَاب في نهج البالغة دراسة موضوعية فنية 
 

 2008 ماجستير

1088 
 أحمد رحيم كريم

 التراث النقدي العربي والتقويل الحداثي المعاصر
 

 2009 دكتوراه

1091 
د حمزة عبيس عب

 السادة 
 البناء الشعري عندعبد اهللا بن الزبير األسدي

 
 2009 ماجستير

رشا غضبان محسن  1109
 الجبوري

 -قصص األنبياء عليهم السالم في القرآن الكريم 
 دراسة سردية

 2009 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1135 
هناء عيدان مهدي  

 عودة الجعيفري 
 

الخالف النحوي في باب المبتدأ والخبر وما كان 
 المبتدأ والخبر  أصله

 
 2009 ماجستير

1140 
فرح مهدي صالح 

 الخفاجي
 

في النصف الثاني  في الرواية العراقيةصورة الرجل 
 من القرن العشرين

 
 2009 دكتوراه

 شعالن عبد علي سلطان 1174
 

 لقرآن الكريمفي ااحتمالية الداللة النحوية دواعي 
 

 2009 دكتوراه

 شكران حمـد شالكة  1186
 

 )هـ926ت ( ي عند زكريا األنصاريالبحث الصرف
 

 2009 دكتوراه

1187 
رافد مطشر سعيدان 

 الكاطع 
 

اثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني 
 القرآن 

 
 2009 دكتوراه

1214 
زينــة غني عبد 

 الحسين الخفاجي
 

ير في النتاج النقدي والبالغي عند التقديم والتأخ
 العرب

 
 2009 دكتوراه

سامر فاضل عبد الكاظم  1215
 األسدي

ـّل  البنيويـــة وما بعدهــا النشـأة والتقب
 

 2009 دكتوراه

1230 
حسين علي حسين 

 الفتلي
  

حروف المعاني المختصة باألسماء في شعر 
 الجواهري

 
 2009 دكتوراه

1267 
راسم أحمد عبيس 

 لجِرياويا
 

 - 1900 من سنة شعر األقصوصة في العراق
 دراسة موضوعية فنية م1939

 
 2009 ماجستير

رافد حميد يوسف  1268
 سلطان الحسيناوي

 )هـ392ت( الداللة الصرفية عند ابن جنِّي 
 

 2009 دكتوراه

 حيدر حسين عبيس  1305
 

عند الرضي في شرحه ) هـ686ت(الترجيح النحوي
  للكافية

 
 2010 ماجستير



 اللغةالعربیة/ةالتربیكلیة ............................. جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/  االمانة العامة للمكتبة المركزیة                         143
 

رقم 
 عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة

اسعد خلف عبد جابر  1311
 العوادي

 سياق الحال في كتاب سيبويه ، دراسة نحوية داللية 
 

 2010 دكتوراه

1314 
محمد عبد الحسن 

 حسين
 

حتى نهاية القرن  أثر النقد في أغراض الشعر العربي
 الخامس الهجري

 
 2010 دكتوراه

 حسين مرزة حمزة   1318
 

 القرآن الكريم داللة الجر بالحرف واإلضافة في 
  

 2010 ماجستير

1353 
اسعد مكي داود 

 الخفاجي
 

 المفارقة في القران الكريم
 

 2010 ماجستير

مرتضى عصام خضير  1378
 الشريفي

 في الـقـرآن الكــريــم الجملة الطويلة
 

 2010 ماجستير

با عصام عبد الحسين ص 1402
 نومان الدليمي

 عمر بن أبي ربيعةالذات واآلخر في شعر
 

 2010 ماجستير

1410 
 أحمد رشيد وهاب الدده

 السلطة في الرواية العراقية
 

 2010 دكتوراه

1414 
 عامر جبار إسماعيل

ـُرصع البن األثير ا  المؤلِّفُ والمنهج)هـ606ت(لم
 

 2010 ماجستير

حسين حسين عليوي  1469
السيالوي 

 في القرآن الكريمداللة ُأسلوب النهي غير الصريح 
 

 2010 ماجستير

أمين عبيد جيجان  1263
 الدليمي

 المشكل في العربية
 

 2010 دكتوراه

رافد ناجي وادي  1273
 الجليحاوي

دراسة نحوية  والتأخير في نهج البالغة التقديم
 أسلوبية

 
 2010 ماجستير

وسام حسين جاسم  1286
 العبيدي

 2010 ماجستير البعد النَقدي في منجزِ الجواهري

 حيدر فوزي محمد علي 1294
 النقد النسوي في النتاج العربي

 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص
هادي طالب محسن  1298

 العجيلي
 شعـر حكـام األندلـس

 
 2010 دكتوراه

جبار عسكر ستار  1694
 منصور

 –دراسة لغوية  -في الشعر الجاهلي ألفاظ الغريب
 

 2011 دكتوراه

 سعيد حميد كاظم وناس 1698
 

تجييل الكتابة الشعرية في العراق بين التنظير 
 دراسة في الجيل التسعيني/واإلجراء

 
 2011 ماجستير

1716 
غانم هاني كزار 

الناصري 
 

 
د القاهر الجرجاني ما له الصدارة في الكالم عند عب

 هـ471ت‹
 

 2011 ماجستير

1722 
عقيل حسن خلف 

 الغالبي
 

الداللة الصرفية في القرآن الكريم عند الدكتور فاضل 
  السامرائي

 
 2011 ماجستير

1733 
سناء عبد الزهرة 

 رزوقي
 

لرحمنللسيد عبد الداللة النحوية في تفسير مواهب ا
 )م1994-هـ1414ت( األعلى السبزواري

 
 2011 توراهدك

أحمد عواد ياسين  1605
الجوعاني 

نزع الخافض بين الدرسِ النحوي واالستعماِل 
 القرآني

 
 2011 ماجستير

1631 
عامر سعيد نجم عبد اهللا 

 الدليمي
 

 اإلنشاء في كالمِ السيدة أساليب
دراسة نحوية  -)هـ11ت( )عليهاالسالم(الزهراء
 –بالغية 

 
 2011 ماجستير

 ضياء يوسف راضي  1649
 

  
 )ه460ت(النحو الكوفي في تفسير التبيان للطوسي

 
 2011 ماجستير

  عذراء نجم عبد األمير 1529
 

 من عام )النشأة والتحول(نسائي العراقي السرد ال
)1950-2003(  

 
 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص
1540   

 هاشم جعفر حسين
 

النحوية) هـ607(د أبي موسى الجزولي جهو  
 2011 دكتوراه

حسن غانم فضالة  1547
 الجنابي

 المكان في شعر محمود درويش
 

 2011 دكتوراه

1554 
مازن حسن صكب 

 العبودي 
 

 مخشريلة عند الزتخيهـ 538ت( المناظرة الم (
 في الكشَّاف ـ دراسة نحوية ُأسلوبية 

 
 2011 ماجستير

1556 
 عالء حسين خضير 

 
 

 أسلوب االستفهام في ديوان سعدي يوسف

 2011 ماجستير 

1557 
كاظم إبراهيم عبيس 

 السلطاني
 

أثر القرينة في توجيه المعنى عند الفراء 
 في كتابه معاني ) هـ207ت(

 
 2011 ماجستير

 كريم حمزة حميدي 1558
  

"        نهج البالغة"األسلوب الشرطي فيتراكيب 
 "اسةٌ نحويةٌدر"

 
 2011 ماجستير

 جاسم خيري حيدر  1561
 

 
النحو الكوفي في خزانة األدب للبغدادي 

هـ1093ت(  
   

 2011 ماجستير

مرتضى جليل طاهر  1563
 العسكري

 النسبة في العربية دراسة داللية
 

 2011 ماجستير

1584 
جبار اهليل زغير محمد 

 الزيدي المياحي
 

 غَة  عند نازك المالئكةُأسلُوبِيةُ اللُّ
 

 2011 دكتوراه

1589 
 عقيل كاظم عايز

 
 

 
رآن الكريم  في كتب معاني القراءة المحتملة للق

 دراسة نحويةالقرآن
 

 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 حسين خضير عباس 1591
 

في ) رض(التفكير النحوي عند الرضي االسترابادي 
 شرحه على الكافية

 
 2011 دكتوراه

حيدر علي حلو داود  1597
 نالخرسا

في ) هـ316ت(النَّزعةُ العقْليةُ عنْد ابنِ السراجِ
 تَابهاألصول في النحو((ك( 

 2011 دكتوراه

1764 

لطيف نجاح شهيد 
 الفتالوي

 داللة الفعل الماضي في القران الكريم

 2011 ماجستير  

1787 

حسين علي محمد  
 الموسوي 

" نهج البالغة"األساليب اإلنشائية غير الطلبية في
 2011 ماجستير "              دراسةٌ نحويةٌ"

1794 

آمنة عامر عبد اهللا 
 الكفيشية 

األخْطَاء النَّحوِية واِإلمالِئية فيما يكْتُبه طَلَبة كُليتَي 
 )دراسة موازنة(لتَّربِية األساسية التَّربِية وا

 2011 ماجستير 

 2011 ماجستير اثر انعدام النظير في اقامة الحكم النحوي محمد حشيش عداي 1833

1837 

مشتاق نوري مرزه 
 النافعي 

  دراسة في التنظير والتطبيقالشعر عند خليل مطران 
 2012 ماجستير 

1838 

مقداد علي مسلم 
 العميدي

 

  )ع(تمال النحوي في خطب اإلمام علي حاال  
حتى نهاية القرن ) نهج البالغة(دراسة في شروح  

 السابع الهجري
 2012 ماجستير

1841 

قاسم كاظم حسن 
 العبادي

 مين الحلبيّة) هـ756ت(ردود السّالنَّحوي  
 مخشريّالمصون على الز رّهـ538ت(في الد  

 2012 ماجستير 

1842 

 وتوتوداد هاتف أحمد 

 

العتبات التأليفية المحيطة في أعمال صنع اهللا 
 2012 ماجستير إبراهيم الروائية 

1859 

برير عادل حمزة 
 القاسمي 

 اآلخر في نقائض المثلَّث األموي 

 2012 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 محمد حميد مهدي 110

 

تقويم اداء مدرسي الجغرافية في المرحلة المتوسطة في 
 ضوء المهارات الجغرافية

 2002 ماجستير 

 فيحاء حسين ناصر 140

اثر تعليم مهارة رسم الخرائط في تحصيل تالمذة الصف 
 ريخالخامس االبتدائي في مادة التا

 2003 ماجستير 

 شيماء حمزة كاظم 308

تقويم برنامج اعداد معلمي المواد االجتماعية في كلية 
 التربية االساسية من وجهة نظر الطلبة والتدريسيين

 2004 ماجستير 

422 

امجد عبد الرزاق 
 حبيب

-القيم السائدة في كتابي التاريخ في المرحلة االبتدائية 
 - دراسة تحليلية

 2005 ماجستير 

 حيدر حاتم فالح 479

اثر استعمال الحاسوب في تحصيل طالبات معهد اعداد 
 المعلمات في مادة التاريخ

 2005 ماجستير 

481 

 سعد جويد كاظم

 

فاعلية االفالم التاريخية التعليمية والمصورات في تحصيل 
تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ العربي 

 االسالمي

 2005 ماجستير 

 فالح حسن كاظم 484

اثر استخدام استراتيجيتي قبليتين مع طريقة المناقشة 
الجماعية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 

 التاريخ العربي االسالمي واستبقائها

 2005 ماجستير 

 مهدي جادر حبيب 489

اثر الشواهد القرانية في تحصيل تالميذ الصف الخامس 
 مادة التاريخ العربي االسالمياالبتدائي في 

 2005 ماجستير 

495 

صادق عبيس 
 منكور

اثر التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية في تحصيل تالميذ 
 2006 ماجستير الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

501 
 

  رياض كاظم عزوز
  
 

 

طلبة الصف الخامس االدبي للمفاهيم  مدى اكتساب
 التاريخية

 

  ماجستير
 

2005 
 

 جنان مرزة حمزة 504

المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي ومعلمات المواد 
 االجتماعية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم

 2005 ماجستير 

 صادق عباس هادي 561

طلبة أقسام بناء برنامج تدريبي لتنمية التذوق األدبي لدى   
 اللغة العربية في كليات التربية

 2006 ماجستير 

586 

سهاد خزعل عبد 
 األمير 

 

استقصاء الصعوبات التي يواجها طلبة الجامعة العراقيين 
من متعلمي اللغة اإلنجليزية لغة أجنبية في استخدام أدوات 

 الربط االنتقالية 

 2006 ماجستير 

599 

حسين غانم عبد 
 ناصر

 

التي يواججها الطلبة الجامعيون في فهم الكالم المشاكل 
 المتصل

 2006 ماجستير 

603 

 ضياء عزيز محمد

  

أثر التحضيرين القبلي والبعدي في تحصيل طالب الصف 
 الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به

 2006 ماجستير 

604 

 نجاح ثامر 

 
 

بة الجامعة العراقيين جامعة بابل ألصعوبات التي تواجه طل
الدارسين للغة األنجليزية لغة أجنبية في تعلم األسئلة غير 

 المباشرة

 2006 ماجستير 

624 

 منير علي خضير

 

  
إستقصاء أداء الطلبة الجامعيين العراقيين  دارسي  اللغة 

 االنجليزية لُغةً أجنبية  في استعمال الجمل الشاذة 

 2006 ماجستير 
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رقم 
 الطالباسم  القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

630 
 
 

أحمد محمد علي  
 عبد األمير

 

تحري أداء طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة اإلنجليزية 
 لغة أجنبية في استعمال الصيغ الضعيفة

 

  ماجستير
  
 

2006 
 
 

 نبيل كاظم نهير  631

 

صعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة االعدادية من 
ة نظر المدرسينوجه  والطلب 

 ماجستير

 
2006 

 

649 

 صبيحة حمزة دحام 
 
 

 

استقصاء المشاكل التي يواجهها متعلموا الجامعة العراقيون 
دارسوا اللغة اإلنجليزية لغةًً أجنبية في استعمال إلضافات 

 النعتية 

  

 ماجستير
 
 

2006 
 
 

652 

 هاشم راضي جثير 

 

ل تالميذ الصف اثر توظيف الرسوم المتحركة في تحصي
 الخامس االبتدائي في قواعد اللغة العربية

 2006 ماجستير 

653 

 محمد عبيد عبيس  

 

تقويم المهارات الجغرافية لدى معلمي المرحلة االبتدائية 
 واقتراح برنامج  تدريبي لتنميتها

 2006 ماجستير 

654 

مجهول حسين 
 عبود 

 

نمية الميل أثر التدريس باستعمال الحاسوب في التحصيل وت
 لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية

 2006 ماجستير 

655 

 جليل كريم فهد 

 

أثر ثالثة أساليب تدريسية في األداء التعبيري لدى طالب  
 الصف الخامس األدبي

 2006 ماجستير   

669 

 خديجة عبيد حسين
 
  

أثر أنموذج جانيه التعليمي في تحصيل تلميذات الصف 
امس االبتدائي في مادة العلوم العامة واستبقائهن الخ

 المعلومات

 2006 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

670 

 آصال هاني حمزة

  

أداء الطلبة العراقيين الدارسين للغة االنجليزية لغة أجنبية 
 تحليل األخطاء :في استعمال  األدوار الداللية للفاعل

 2006 اجستيرم 

672 

فراس حسن عبد 
 األمير

 األهداف التعليمية تقويم كتاب شرح ابن عقيل في ضوء

 2006 ماجستير 

675 

شيماء حسن عبد 
 الهادي 

 

أثر تجزئة القاعدة في تحصيل طالبات الصف الخامس 
  األدبي

 2006 ماجستير في مادة البالغة واالحتفاظ بها

676 

 رند علي حسين

  

تعليمي لتنمية التفكير الناقد في مادة تاريخ بناء برنامج 
 المسرح 

 

 ماجستير

 
2006 

 

681 

ضفاف تركي 
 حسين

 

أثر التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية في تحصيل 
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة اإلمالء واالحتفاظ 

 بها

 

 ماجستير

 
2006 

 

686 

كريم عبيس أبو 
 حليل

 

لصفي والمجاميع الصغيرة في تحصيل أثر استعمال الحوار ا
طالب الصف الثالث معهد إعداد المعلمـيـن في مادة 

 التاريخ وزيادة ثقتهم بأنفسهم 
 2006 ماجستير

691 

 محمد كاظم محسن

  

اثر استخدام مهارتي التهيئة والغلق في تحصيل طالب 
 الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ واتجاهاتهم نحوها  

 

 رماجستي

 
2007 

 

696 

 نعيم خليل عبود 

 

أثر تقديم المعنى الكلي على المعنى الجزئي في تحصيل 
 طالب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص

 

 ماجستير

 
2006 

 

717 

 شيماء عباس عبيد

  

  اثر طريقة االستكشاف الموجه في تنمية التفكير الناقد 
 علم األحياءلطالبات الصف الثاني المتوسط في مــادة 

 2007 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

754 

إيهاب إبراهيم 
 زيدان 

 

أثر األنموذج المرئي المسموع في اإللقاء والميل لقراءة 
 النصوص األدبية

 2007 ماجستير 

756 

منتصر نوفل عبد 
 اهللا 

 

 

  يةتقويم تدريس اللغة العربية في المدارس المهن
 في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة

 2007 ماجستير 

784 

 خالد خزعل رشيد
 
  

 

فاعلية البرامج التطبيقية للحاسب االلكتروني في التدريس 
وأثرها على التحصيل واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط في مادة الفيزياء
 2007 ماجستير

813 

بان عبد الوهاب 
 منجي

 

جامعة العراقيين الدارسين  للغة االنكليزية لغة أداء طلبة ال
 2007 ماجستير أجنبية في استخدام عبارات التمني

814 

بان محمود محمد 
 حسين  

 

استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مادة الفيزياء  وأثرها 
في التحصيل وتنمية االستطالع العلمي  لطالبات الصف 

 الثاني المتوسط 

 2007 ماجستير 

817 

علي عبد الحسين 
 صكبان  

 

تحليل اداء طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية 
 لغة اجنبية في استعمال ادوات الربط الدالة على النتيجة

 2007 ماجستير  

820 

 صلبي مكلف حسن

 
  

 

ألقسام الجغرافية ) الجيومورفولوجي(تقويم تدريس مادة 
من وجهة  -األوسط    جامعات الفرات –في كليات التربية 

 نظر التدريسيين والطلبة

 2007 ماجستير 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

825 

حيدر ديكان 
 درويش 

 

 

فاعلية المطالعة النحوية في تحصيل طالبات معاهد إعداد 
 المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية 

 2007 ماجستير 

831 

 متمم جمال غني
 
 

مشكالت تدريس تاريخ العرب قبل اإلسالم في أقسام التاريخ 
األوسط من وجهة نظر  كليات التربية في جامعات الفرات ب

 التدريسيين والطلبة

 2007 ماجستير 

835 

فــرح حفظي 
 حسن 

 

مشكالت تدريس اإلمـالء في المرحلة المتوسطة من وجهة 
 انظر المدرسين والمشرفين وحلولهم المقترحة له

 2007 ماجستير 

841 

 ضفاف باسم ناجي

 

 

أثر التعلّم التعاوني في تحصيل طالبات معاهد إعداد 
 المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية

 2007 ماجستير 

 
847 

 
 

  صالح صاحب كاظم 
 

 

فاعلية التدريس بالتقارير القصيرة واالنترنت في اكتساب 
ربي الحديث لدى المفاهيم التاريخية في مادة التاريخ االو

  طالبات الصف الرابع في معهد اعداد المعلمات
 

  ماجستير
 

2007 
 

854 

محمــد كاظــم 
 منـتوب 

 

فاعليـة تدريس الشواهـد القـرآنيـة فـي تحصيـل 
طـالب الصـف الخامـس االدبــي فـي مادة 

 الجـغرافيــــة الطبيعيـة

 2007 ماجستير 

857 

 زينب كاظم جاسم

 

 

ات كتاب قواعد اللغة العربية للصف السادس تقويم تمرين
 االبتدائي في ضوء تصنيف بلوم لمستويات االدراك العقلي

 2007 ماجستير 



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                 154 
 

 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

861 
 
 

لميس إسماعيل 
  حميد

 
 

 

استخدام أنموذج سكمان في التدريس وأثره  على التحصيل 
الصف  الثاني المتوسط في مادة واالستبقاء لطالبات 

 الفيزياء

 

  ماجستير
  
 

2007 
 
 

865 

عقيل شهاب حسون 
 المحنه

 

 

تقويم مستوى تحصيل طلبة أقسام التاريخ في كليات التربية 
 جامعات الفرات األوسط في مادة التاريخ األوروبي 

 2007 ماجستير 

945 

جيهان غني كاظم 
 هبة 

 

 
هارات التدريسية الالزمة بناء وتطبيق برنامج لتنمية الم

المرحلة الرابعة في كلية / لطلبة قسم التاريخ 
 جامعة بابل/التربية

 2008 ماجستير 

992 

 هدى جالل محمد 

 

بناء وتطبيق برنامج ارشادي في االتجاه النفسي نحو 
التربية الرياضية لطالبات الرابع االعدادي في مركز محافظة 

 بابل

 2008 دكتوراه 

1007 

 طارق حسينزينب 

 
  

في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي ) الكورت(أثر برنامج 
 لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة األدب والنصوص

 2008 ماجستير 

1019 

جنـان محـمد 
 عبـد

 
تقويم مستوى تحصيل طالبات معاهد إعداد المعلمات في 

 مادة أصول تدريس المواد االجتماعية

 2008 ماجستير 

1023 

نسرين عباس 
 خضير 

 

  
تقصي  أداء الطلبة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية لغة 

 أجنبية في استعمال  األدوار الداللية للمفعول 

 2008 ماجستير 



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1024 
 

سهاد مجيد عبد 
 األمير 

  
تساب المفاهيم أثر استخدام أنموذج جيرالك وأيلي في اك

 االحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف الخامس العلمي

 

  
  

  ماجستير
 

2008 
 

1025 
 

عقيل رشيد عبد 
 الشهيد 

 

األداء التعبيري لدى طلبة كليات التربية واآلداب في الفرات 
 دراسة موازنة/ األوسط 

 

  
  ماجستير

  
 

2008 
 
 

1031 

مؤيد منغر  
 الشمري

 

  
امعة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية  تحليل أداء طلبة الج

 لغة أجنبية في استعمال أدوات الربط المتالزمة

 2008 ماجستير 

1033 

أياد صاحب حمادي 
 علي 

 

  
كلية التربية / تقويم أداء خريجي قسم العلوم األجتماعية 

 جامعة بابل في ضوء كفاياتهم التعليمية/ األساسية 

 2008 ماجستير 

1041 

د هناء حيدر محم
 حميد

 

  
جامعة / مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية 

 بابل في قراءة النصوص القرآنية

 2008 ماجستير 

1061 

 وصال مؤيد خضير 

 

 

أثر العصف الذهني في تحصيل طالبات الصف الخامس 
 األدبي في مادة البالغة 

 2008 ماجستير 

1081 
 
 

علياء هاشم ذنون 
  محمد 

 

 

  االندلس راسة في عالقاتهم العلمية فيالمالكية حتى دفقهاء 
والمغرب  / منتصف القرن السادس للهجرة  فقهاء حتى  

 الثاني عشر للميالد
 

  
  دكتوراه

  
 

2008 
 
 



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1103 
 

حيدر محمد جواد 
 صالح 

ـة إستيعاب الطلبة العراقـيين  متعلمي اللغـ
  للعبارات التـلطيفيــة ةًً أجنبية اإلنجليزيــة لغ

 2008 ماجستير 

1163 
  آفاق باسم علي 
  

  
دراسة مقارنة في التدوير العقلي على وفق أنماط التعلم 

  والتفكير لدى طلبة الخامس اإلعدادي
 2009 ماجستير 

1171 

علي عبد الوهاب 
  هادي 

 

  

هد إعداد أثر التدريس الفعال في تحصيل طالبات مع
المعلمات مقارنةً بالطريقة التقليدية في مادة التاريخ العربي 

  ماجستير اإلسالمي
 

2009 
 

1177 

مهدي محمد جواد 
  محمد مهدي 

 

  
اثر استخدام االلغاز الصورية والمنظمات المتقدمة في 

التحصيل واستبقاء المعلومات لدى طالب الصف الثاني 
  المتوسط في مادة الفيزياء

 2009 رماجستي 

1192 

رؤى اسعد عبد 
  األمير 

  
 

 

في تنمية مهارات التفكير ) الكورت(اثر برنامج تدريبي 
إعداد المعلمات ذوات األسلوب  اإلبداعي لدى طالبات معهد

االستقالل ـ االعتماد على المجال(المعرفي   
 2009 ماجستير 

 حوراء عباس  1239

ات التربية في اتساق الذات وعالقَتُه بالخجل لدى طلبة كلي
 2009 ماجستير جامعات الفرات األوسط

1265 

  احمد محمد حسين
  
  

  
دراسة مقارنة في استراتيجيات إدراك ماوراء المعرفة على 

لدى طلبة ) العياني  –التجريدي ( وفق األسلوب المعرفي 
 2010 ماجستير الخامس اإلعدادي



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                 157 
 

 

رقم 
لسنةا الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص  

1316 

  سهام حميد موسى
  
 

  
بناء برنامج لتدريب مدرسي المواد االجتماعية في المرحلة 

  الثانوية أثناء الخدمة وفقا لنظرية هيلدا تابا  
 2010 ماجستير 

1327 

  أمل طه حسن 
 

  
تصميم مقرر دراسي لمادة التأريخ للصف األول المتوسط 

  على وفق أنموذج كمب
 2010 ماجستير 

1338 

ق فاخر عبد شرو
  الزهرة 

 

  
تحليل أخطاء طلبة الجامعات العراقية للغة االنكليزية لغة 

  أجنبية في استعمال أدوات الربط الظرفية في الترجمة
 2010 ماجستير 

1086 
مصطفى هيل 

 صخيل 

  
أثر صحيفة مدرسية في تحصيل طالب الصف الخامس 

  األدبي في التعبير 
 

 2008 ماجستير

1094 
 سعد جبار عبد

 الحسن 

  
تقويم أداء مطبقي أقسام اللغة العربية في كليات التربية 

  األساسيةفي ضوء الكفايات التعليمية
 

 2008 ماجستير

1103 

حـيـــدر 
محـمد جــواد 

  حصال
 

  
العراقـــيين   متعـلـمي اللغـــة إستيعاب الطلبة 

ـة لغـــةًً أجنبية للعبارات اإلنجليزيــ
  التـلطيفيــــة 

 
 2008 رماجستي

  زينب طارق حسين  1007
 

في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي ) الكورت(أثر برنامج 
  لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة األدب والنصوص

 
 2008 ماجستير



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                 158 
 

 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1019 
جنـان محـمد 
 عبـد الخفاجي

  
بات معاهد إعداد المعلمات في تقويم مستوى تحصيل طال

  مادة أصول تدريس المواد االجتماعية
 

 2008 ماجستير

1023 

نسرين عباس 
  خضير 

 

  
تقصي  أداء الطلبة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية لغة 

  أجنبية في استعمال  األدوار الداللية للمفعول 
 

 2008 ماجستير

1024 

 

سهاد مجيد عبد 
  األمير ذهب

  
 

  
تخدام أنموذج جيرالك وأيلي في اكتساب المفاهيم أثر اس

  االحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف الخامس العلمي
  
 

  ماجستير

 

2008 

 

1025 

 

عقيل رشيد عبد 
  الشهيد األسدي

 

  
األداء التعبيري لدى طلبة كليات التربية واآلداب في الفرات 

  دراسة موازنة/ األوسط 
 

 2008 ماجستير

1031 

 

نغر  مؤيد م
  الشمري

 

  
تحليل أداء طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة االنجليزية  

  لغة أجنبية في استعمال أدوات الربط المتالزمة
  
 

 2008 ماجستير

1033 

 

أياد صاحب حمادي 
  علي تكي

 

  
كلية التربية / تقويم أداء خريجي قسم العلوم األجتماعية 

  جامعة بابل في ضوء كفاياتهم / األساسية 
  
 

 2008 ماجستير



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

1034 

أوس رزاق هادي 
  الحسناوي

 

  

في تحصيل طالب ريس قواعد اللغة العربية وظيفياً أثر تد
 الصف الرابع العام

 2008 ماجستير

1035 

رسل عاصم عبود 
  الدليمي

 

لغة تقويم  أداء طلبة الجامعة العراقيـيـن  دارسي ال
  اإلنجليزية لغة أجنبية في استعمال أدوات الربط التلخيصية

 2008 ماجستير 

1036 

هبة موسى      
  حنتوش األعرجي

  

أثر استخدام إستراتيجيتي األحداث المتناقضة واألسئلة 
التعليمية في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف 

  األول المتوسط في مادة العلوم العامة
 2008 رماجستي 

1041 

حيدر محمد هناء 
 حميد الشّاله

جامعة / مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية 
 2008 ماجستير بابل في قراءة النصوص القرآنية

1042 

ضياء كريم علي 
  حسين

 

تقصي الصعوبات التي تواجهها طلبة الجامعة العراقيين 
التلويح  الدارسين لغة االنجليزية لغة اجنبية في تفسير

  الحواري
 2008 ماجستير 

1048 

فرح محمد رضا 
 حمزة الربيعي

اثر استخدام أنموذج دورة التعلم في تنمية عمليات العلم 
األساسية والتحصيل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 مادة الفيزياء 
 2008 ماجستير

1049 

ابتسام حسين محمد 
  سعيد الطويل 

 

لذهني في تحصيل طالبات الصف فاعلية التدريس بالعصف ا
الثاني معهد إعداد المعلمات في منطقة الفرات األوسط في  

  مادة التاريخ الحديث وتنمية التفكير أالبتكاري لديهن 
 2008 ماجستير 

1085 

سعد طعمة بليل 
  الشحيلي

 

أثر استعمال أنموذج التحري الجماعي في اكتساب مفاهيم 
  ف الرابع العام الجغرافية العامة لدى طالب الص

  
 2009 ماجستير 



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 السنة

1172 

عالء إبراهيم 
  رزوقي

 

كليات التربية /تحصيل طلبة أقسام التاريخ تقويم مستوى
الجامعات العراقية ي/األساسية  2009 ماجستير تاريخ األندلس  مــادة 

1173 
دنيا جعفرصادق 

 العراك

تخدام أنموذجي الندا وكمب في التحصيل وأستبقاء أثر أس
المعلومات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط  في مادة 

 علم االحياء
 2009 ماجستير

1176 
هيثم مهدي جمعه 

 االسدي

اثر استخدام أنموذج التعلم التوليدي في اكتساب المفاهيم 
الفيزيائية وتنمية االستطالع العلمي لدى طالب الصف 

 ي المتوسط الثان
 

 2009 ماجستير

1177 

مهدي محمد جواد 
محمد مهدي ابو 

 عال

اثر استخدام االلغاز الصورية والمنظمات المتقدمة في 
التحصيل واستبقاء المعلومات لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط في مادة الفيزياء
 

 2009 ماجستير

1218 
 أحـمد صالح نهابه

  لمادتي النحو والصرفتقويم أسئلة االختبارات النهائية 
 بلوم المعرفية في كليات التربية في ضوء مستويات

 
 2009 ماجستير

1242 
فريدة خالد رحيم 

 العامري 

أثر تدريس ستراتيجيات التلخيص باللغة االنكليزية على 
 تطوير قابلية الكتابة لطلبة كلية التمريض العراقية

 
 2009 ماجستير

1308 
 حسن جبار حسين

ال الحوار الكتابي في تطوير مهارات االنشاء تاثير استعم
 لدى طلبة الجامعات متعلمي اللغة االنكليزية كلغة اجنبية

 
 2010 ماجستير

1316 
 سهام حميد موسى

بناء برنامج لتدريب مدرسي المواد االجتماعي با  ة في 
 المرحلة الثانوية أثناء الخدمة وفقا لنظرية هيلداتا 

 
 2010 ماجستير

1317 
ن سعود اصال

 الجبوري 

 اثر طريقة االستقصاء الموجه في تحصيل طالبات الصف 
  الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي 

 
 2010 ماجستير



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة

1338 
شروق فاخر عبد 

 الزهرة 

لغة  تحليل أخطاء طلبة الجامعات العراقية للغة االنكليزية
 أجنبية في استعمال أدوات الربط الظرفية في الترجمة

 
 2010 ماجستير

1341 
هناء عبد زيد 

 جدوع الجشعمي 

استقصاء معرفة طلبة الجامعة العراقيين دارسي اللغة 
 االنجليزية  لغة أجنبية في استعمال أدوات التمويه

 
 2010 ماجستير

1359 
 عبير علي خضير

ي على تدريس قواعد اللغة اثر استعمال التفاعل الصف
االنكليزية لطلبة المرحلة الجامعية االولى الدارسين للغة 

 االنكليزية بوصفها لغة اجنبية
 

 2010 ماجستير

1392 
مريم خالد مهدي 

 الجنابي

اثر استعمال برنامج القبعات الست في تحصيل الصف 
 الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص

 
 2010 ماجستير

1395 
شهاب أحمد  قصي

 الخفاجي

أثر استعمال األسئلة السابرة في تحصيل طالب الصف 
 الخامس األدبي في مادة قواعد اللغة العربية 

 
 2010 ماجستير

1398 
 وسام عامر محمد 

أثر األنشطة اللغوية واالستيعابية في األداء التعبيري لدى 
 طالب الصف الرابع العلمي

 
 2010 ماجستير

1420 
أمين عماد جاسم 

 شريف 

  تقويم مستوى طلبة قسم اللغة العربية المرحلة الرابعة 
في كليات التربية األساسية في الخطّ العربي وبناء برنامج 

 تدريبي لهم 
 

 2010 ماجستير

1433 
 علي عباس أمير

أثر تدريس كتاب ذي موضوع واحد في األداء التعبيري 
 والميل للقراءة لدى طالب الصف الرابع األدبي

 
 2010 ماجستير

  آمال مكي خليل   1435
 

أثرتدريس اللغة العربية بالطريقة التكاملية في األداء 
 2010 ماجستير التعبيري لدى طالبات معهدإعداد المعلمات 



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1459 
هادي عبد الحمزة 
 رويعي العيساوي

داء التعبيري لدى طالب أثر تدريس أنماط النصوص في األ
  الصف الخامس األدبي

 
 2010 ماجستير

1266 
رضا عباس حسن 

 نصر اهللا

في "مهنيا"بناء برنامج إلعداد معلمي المواد االجتماعية
 المرحلة االبتدائية  وفق نظرية تايلر

 
 2010 ماجستير

1513 
إيهاب إبراهيم 
 زيدان السعدي

التفكير الناقد لدى أثر انموذج ثيلين في األداء التعبيري و
    طالب الصف الرابع االدبي

  
 2010 ماجستير

1526 
شكري عزالدين 

 محسن

في الفهم  أثر تقنية تحليل المضمون واالستماع الناقد
 القرائي وتنمية التفكير اإلبداعي

 
 2010 ماجستير

1650 
نسرين حمزة 

 عباس السلطاني

ستبقاء لدى أثر استخدام الخريطة الداللية في التحصيل واال
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة

 
 2011 ماجستير

1655 
 غصون علي حسن

في ) K-W-L-H(أثر استراتيجية الجدول الذاتي  
 االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف الخامس العلمي

 2011 ماجستير

1676 
زينب عدنان ناظم 

 التويجري
ئط المفاهيمية في تحصيل طالبات      أثر التعلّم بأسلوب الخرا

 الصف   الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية
 2011 ماجستير

1678 

حيدر كاظم عباس 
 الجبوري

 

أثر الشّعر العمودي والشّعر الحر في األداء التعبيري والميل 
 نحو الكتابة اإلبداعية لدى طالب الصف الخامس العلمي

 2011 ماجستير

1689 

ابتسام جعفر جواد 
 الخفاجي

 

تينسون في  –اثر استخدام انموذجي مكارثي و ميرل 
اكتساب المفاهيم األحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف 

 األول المتوسط
 

 2011 ماجستير

1690 

إسراء فاضل أمين 
 البياتية

 

أثر أسلوبين من األسئلة السابرة في تحصيل طالبات الصف 
 مادة قواعد اللغة العربية الثاني المتوسط في 

 
 2011 ماجستير



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1692 
محمد عبادي حسن 

 الحسيني  

  أثر استعمال أسلوب التنافس بين المجموعات في التحصيل 
 لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية  

 
 2011 ماجستير

1693 

ر بهاء عبد األمي
 مسعر الفتالوي

 

  أثر النصوص المشكلة في تجنب الخطأ الصرفي والنحوي
في مادة قواعد اللغة  لدى طالب الصف الخامس األدبي

 العربية
 2011 ماجستير

1700 
 خالد عبيد علوان

  
 

 يف ةمتَقَدالم اتنَظَّموالم هجوالم التعلّم باالكتشاف َأثر
الخَامسِ العلْمي في مادة قواعد اللُّغة  تَحصيِل طالبِ الصفِّ

ةبيرالع 
 

 2011 ماجستير

 حنان ياسين غريب 1709
 

في فهم المقروء لدى طالبات  PQ4Rاثر استراتيجية 
 الصف الخامس األدبي 

 
 2011 ماجستير

1710 

عباس محمد 
 موسى الميالي

 
 

عاب القرائي والتفكير أثر استعمال األمثال العربية في االستي
 الناقد لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة المطالعة 

 
 2011 ماجستير

1715 

فرمان قحط رحيمة 
 الجنـابي

 

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة كليات التربية في 
 )تشخيص وعالج ( الجامعات العراقية 

 
 2011 ماجستير

1724 

نورس كامل عطية 
 ماضي الكريطية 

 

أثر القصة القرآنية في األداء التعبيري لطالبات                       
 الصف الرابع األدبي

 
 2011 ماجستير

1731 

حسام مسلم كاظم  
 العزام    

 

أثر أستعمال أنموذج فراير في إكتساب المفاهيم الجغرافية 
 وآستبقائها لدى طالب الصف األول المتوسط 

 
 2011 ماجستير

1748 

غازي هادي مالك 
 الخيكاني

 

اثر استعمال طريقة حل المشكالت في تحصيل  طالب 
 الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية

 
 2011 ماجستير



  العلوم التربویة والنفسیة/التربیةكلیة................ جامعة بابل/ دليل الرسائل واالطاريح الجامعية 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 نعيم خليل عبود 1515
 

أثر تدريس مهارات التفكير المعرفية ومهارات التفكير الناقد 
قروء واألداء التعبيري لدى طالبات الصف الرابع في فهم الم

 2011 دكتوراه العلمي في مادة المطالعة 

1519 

رغد سلمان علوان 
 الجبوري

 

في االستيعاب ) SQ3R(اثر استراتيجيتي نمذجة التفكير و
القرائي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع االدبي في 

 2011 دكتوراه مادة المطالعة

1534 
يدر ديگان ح

 درويش 

أثر التنقيب في النصوص القرآنية والمأثور من كالم العرب 
 في تجنب الخطأ النحوي وتنمية القدرة اللغوية 

 
 2011 دكتوراه

1539 

بسام عبد الخالق 
 عباس االسدي

 

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في الفهم القرائي وتنمية 
ابع العلمي في مادة التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الر

 المطالعة
 2011 دكتوراه

1544 

حمزة هاشم محيميد 
 السلطاني 

 

  أثر أساليب متنوعة مبنية على أساس الذكاءات المتعددة 
  في التحصيل والتذوق األدبي في مادة األدب والنصوص 

 لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 

 2011 دكتوراه

1562 

جسومة هويدي 
 علي سعيد الداوري 

 

 
تقويم مستوى طلبة كليات التربية ، قسم اللغة العربية في 

 استعمال عالمات الترقيم 
 

 2011 ماجستير

 سلوى كاظم عبد  1772
 

اثر المعنى المعجمي في تنمية القدره اللغوية لدى طالبات 
 الصف الرابع االعدادي في مادة االدب والنصوص

 
 2011 ماجستير 

 نوفل هادي حسن 1812
 

 
مال التعلم التنافسي في تحصيل طالب الصف الرابع اثر استع

 االدبي في مادة االدب والنصوص
 

 2011 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1826 
حيدر عبد االمير 

 رشيد

فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية القبعات الست في 
التاريخ  تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في مادة

 االوربي

 ماجستير

 

2011 

 

1827 
عمار عبد اهللا 

 محسن

اثر استعمال القصص المصورة في تحصيل تالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية

 
 2011 ماجستير

1836 

زينب مردان حمود 
 الجمعة

 

 التفكير اإلبداعي  تنميةثر أسلوب اإلثارة العشوائية  في أ  
 الخامس األدبي  التعبيري لدى طالبات الصف  داءواأل 

   
 2011 ماجستير

1861 
هدى محمد شهيد 

 حمد

فاعلية التدريس باستعمال التفكير اإلبداعي في تحصيل 
 طالبات الصف الرابع األدبي في مادة الجغرافية

 
 2011 ماجستير

 زينب علي هادي 1565
 

المذة ذوي القدرات المعرفية على وفق مقاييس مكارثي للت
 )دراسة مقارنة(صعوبات التعليم واقرانهم العاديين 

 
 2011 ماجستير

1571 
 حيدر طارق كاظم

 
 

عادات العقل المستندة الى نصفي الدماغ على وفق اداة 
لدى الطلبة المتميزين ) HBDI(هيرمان للسيادة الدماغية 

 واقرانهم العاديين
 

 2011 ماجستير

1472 
 نجاة محمد مطر

لمعرفي لدى طلبة الصف الخامس االعدادي على العبء ا
 دراسة مقارنة-التفضيالت الحسية -وفق االنموذج االداري 

 
 2011 ماجستير

1479 

 نورس كريم عبيد
 
 
 

اسلوب حل المشكالت والسرعة االدراكية لدى طلبة الصف 
 - التحليلي(الخامس االعدادي على وفق االسلوب المعرفي 

 )الشمولي

 ماجستير

 

2011 

 

 نور رضا عبيس 1808
 

كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقتها بالدافعية 
 االكاديمية الذاتية لدى طلبة الصف الرابع االعدادي

 2012 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2002 دكتوراة اشكالیة المطلق في الرسم الحدیث فاخر محمد حسن 22

 2002 ماجستیر اشكالیة الجمیل في الرسم االوربي الحدیث غسق حسن مسلم 96

99 

ابتسام ناجي كاظم 
 2002 ماجستیر توظیف الحرف العربي في الخزف العراقي المعاصر علي

 2002 ماجستیر الفطریة في الرسم العراقي المعاصر ایمان عامر نعمة شبر 100

 2002 ماجستیر العوامل العقلیة لالبداع واثرھا في التصویر العراقي المعاصر حامد خضیر حسین 124

129 

حیدر عبد االمیر 
 رشید

الخصائص الفنیة لرسوم طلبة المرحلة الثانویة ذوي القدرات 
 2002 ماجستیر ریةاالبتكا

132 

احمد محمد عبد 
 االمیر

-المالمح الفكریة والفنیة لمسرح مابعد الحرب في العراق 
 2002 ماجستیر -2000_1991

135 

 حمید عبد اهللا علوان
 

تصمیم وتطبیق وحدة تعلیمیة نمطیة في مادة الماكیاج 
 2002 ماجستیر المسرحي لطلبة كلیة التربیة الفنیة جامعة بابل

161 

سھاد عبد المنعم عبد 
 2002 ماجستیر خصائص رسوم االطفال وعالقتھا بالذكاء المحسن شعابث

 محمد فضیل شناوه 190
اداء الممثل في االسالیب االخراجیة الحدیثة وتطبیقاتھ في 

 2002 ماجستیر العروض المسرحیة العراقیة

 رنا حسین ھاتف 229
راقي المعاصر جمالیات توظیف الحرف العربي في الرسم الع

 2002 ماجستیر انموذجیا/جمیل حمودي 

12 

مواھب عبد الحمید 
 2003 ماجستیر سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر عبد اهللا

75 

مجید حمید حسون 
 خضیر

 الزمن في رسوم یحیى بن محمود الواسطي
 2003 دكتوراة 

83 
 فارس شرھان شعالن

 

یة لمسرح بیرغین في توظیف المضامین التعلیمیة والتربو
 المسرح العراقي

 2003 ماجستیر 

 2003 دكتوراة الحدس وتطبیقاتھ في الرسم الحدیث علي مھدي ماجد 84

104 
 ثائر سامي ھاشم

 
المفاھیم الفكریة والجمالیة لتوظیف الخامات في فن مابعد 

 2003 دكتوراة الحداثة
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2003 ماجستیر واقع المسرح المدرسي في العراق وسبل النھوض بھ ایفان علي ھادي بیرم 114

122 
محمد حسین محمد 

 حبیب مجید
نماذج  -ظاھرة االنتظار في العرض المسرحي العراقي 

 2003 دكتوراة -  مختارة

153 
فاطمھ عبد اهللا 

 عمران
 جمالیات الشكل والمضمون في رسوم عالء بشیر

 2003 تیرماجس 

179 
 نورس محمد غازي

 
تحلیل عناصر البناء الدرامي للمسرحیات المقتبسة عن 

 2003 ماجستیر اسطورة الملك اودیب

252 
عادل عبد المنعم عبد 

 المحسن
جمالیات التباین ودورھا في اظھار االبھام الحركي في 

 2004 ماجستیر الملصق المعاصر

 علي عبد الكریم رضا 260
ذوي االفكار العقالنیة والالعقالنیة من طلبة خصائص رسوم 

 2004 ماجستیر جامعة دیالى

277 
عاد محمود حمادي 

 2004 دكتوراة اللعب في الرسم الحدیث محمد

283 
وسن عبد االمیر 

 2004 ماجستیر توظیف المجامیع في العرض المسرحي العراقي حسین

 2004 دكتوراة مفھوم الخیال في المسرح المعاصر علي محمد ھادي 285

287 
ماھر كامل نافع 

 2004 ماجستیر العالماتیة في رسوم محمد مھر الدین فرحان

 2004 دكتوراة تأویل الزي في العرض المسرحي العراقي حیدر جواد كاظم 289

 ایناس مھدي ابراھیم 290
ممارسة االشغال الیدویة في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى 

 2004 ماجستیر فنیةطالبات كلیة التربیة ال

 2004 ماجستیر جمالیة المكان في رسوم االطفال بین الریف والمدینة اسراء حامد علي 314

 2004 ماجستیر الیة التخیل في الرسم االستشراقي احمد عباس سعید 317

322 
ایمان خزعل عباس 

 معروف
اشكالیة التأویل لدالالت االشكال الحیوانیة في الرسم العراقي 

 2004 ماجستیر صرالمعا

 قاسم كاظم صكبان 323
التوظیف اللفظي والداللي للصوت وااللقاء في خطاب العرض 

 2004 ماجستیر المسرحي العراقي

 2005 ماجستیر االبعاد الفكریة والفنیة للمصوغات السومریة رحاب خضیر عبادي 146
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 كریمعلي  268
اثر السمات الفنیة لفخاریات العراق القدیم في االعمال 

 2005 ماجستیر الخزفیة العراقیة المعاصرة

 2005 ماجستیر جمالیة البعد الثالث في تصمیم الملصق الجداري بشرى سلمان كاظم 402

406 
كامل عبد الحسین 

 2005 دكتوراة دالالت الجسد في الرسم الحدیث خضیر

 2005 ماجستیر البناء الفكري والدرامي في مسرحیات فؤاد التكركي ن كاظمادیب علوا 412

 شروق عامر ھاشم 414
المرئي والالمرئي وتحقیق الجمال في الملصق العراقي 

 2005 ماجستیر المعاصر

 علي عطیھ موسى 444
المرجعیات الفكریة والعقائدیة لفكرة الخلود في الفن المصري 

 2005 ماجستیر القدیم

486 
محمود شاكر نعمھ 

 شبر
 مفھوم االیقاع اللوني وتطبیقاتھ في رسومات كاندنسكي

 2005 ماجستیر 

 2005 ماجستیر فاعلیة المادة في النحت العربي الحدیث رباح علي حسین 487

492 
 منال خضر عبیس

 
الرؤیة الجمالیة للرموز المصورة في الحضارتین السومریة 

 2005 ماجستیر - ةدراسة مقارن- والیمنیة القدیمة

 2005 دكتوراة الشعریة في تكامل العرض المسرحي العراقي اسماء شاكر نعمة 496

491 
محمد علي علوان 

 2006 دكتوراة جمالیات التصمیم في رسوم مابعد الحداثة عباس

 2006 دكتوراه جدلیة المرئي والالمرئي في الفن االسالمي شوقي مصطفى علي 530

 2006 ماجستیر جمالیات التجنیس في الخزف العراقي المعاصر ستراث أمین عبا 531

 سامر احمد حمزه 532
انتاج زجاج الرماد واطىء الحرارة وتطبیقاتھ على االطیاف 

 2006 ماجستیر الحمراء

 2006 دكتوراة سیمیائیة التصمصم الزخرفي االسالمي على البالط المزجج صفا لطفي عبد االمیر 544

553 
جاسم  عبد الكریم

 محمد عبید 
األبعاد الفكریة والجمالیة للدالالت السریالیة في الرسم 

 2006 ماجستیر العراقي المعاصر
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

 2006 ماجستیر الرحلة في النص المسرحي العراقي زینة كفاح علي محمد  613

 2006 ماجستیر ر سمات الحداثة في الخزفالعراقي المعاص رباب سلمان كاظم   621

623 
آمنة حبیب حمود 

 2006 دكتوراه دالالت الفضاء في دراما الطفل ذرب 

 2006 ماجستیر تحول العالمات في الخزف العراقي المعاصر وآلیة اشتغالھا إینـاس مالك عبد اهللا  625

 2006 جستیرما جمالیات الرسوم الشعبیة لواقعة ألطف  أیاد طارق علي  634

 2006 ماجستیر اإلغتـراب فـي النص  المونودرامي العراقي نھى عباس جواد  636

 2006 دكتوراه القـلــق في أداء الممثل المسرحي العراقي محمد فضیل شناوة 640

 2006 ماجستیر أثر السلوك االنعزالي في رسوم المراھقات  سحر رؤوف سعید  641

 2006 ماجستیر ر استخدام اللون في رسوم األطفالتطو ھند محمد رضا نجم 651

 2006 دكتوراه جدلیة التلقي في الرسم األوربي الحدیث فاطمة لطیف عبد اهللا  656

673 

 محمد عباس حنتوش

 

  السمات الجمالیة للتشكیالت الجسدیة في 
 2006 دكتوراه العرض المسرحي العراقي المعاصر

687 
 تسواھن تكلیف مجید

 
 القیمیة في رسوم عصر النھضة األوربي الدالالت

 2006 ماجستیر 

700 
أكرم علي نصیف 

 جاسم
إعداد نماذج موسیقیة وتوظیفھا في تدریس مادة التمثیل 

 2006 ماجستیر الصامت

 2006 دكتوراه جمالیات الصورة في الفن الحاسوب بھاء علي حسین 761

 2007 دكتوراه   علي شاكر نعمة 760

 2007 ماجستیر الرمز والترمیز في النص المسرحي العراقي خضر نداء حاتم 762

790 
علـي ھادي كاظم 

 مبــارك 
  التحریف في رسوم االطفال وعالقتھ

 2007 ماجستیر بمفھوم الذات 

 إیاد محمود حیدر  797

 – 1980( التشظي وتطبیقاتھ في الرسم العراقي المعاصر
 2007 ماجستیر ) 2005
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة طالباسم ال القرص

802 
أمیر ھشام عبد 

 العباس

 
 موضوع الحب في النص المسرحي العراقي

 2007 ماجستیر 

833 
 إیاد كاظم طھ 

 
 بنیة الحلم في النص المسرحي العراقي

 2007 دكتوراه 

836 
 عباس حاكم حسین 

 
 السمات الشخصیة للممثل المسرحي العراقي وعالقتھا بالدور

 2007 اجستیرم 

890 
 علي رضا حسین 

  
 العنوان ودالالتھ في النص المسرحي العراقي

 2007 ماجستیر 

901 
 رنا حسین ھاتف 

 
 األنساق الفنیة وتحوالتھا في الرسم  الحدیث 

 2007 دكتوراه 

911 
 آالء علي عبود سعید

 
األبعاد المفاھیمیة والجمالیة للدادائیة وانعكاساتھا في فن  ما 

 2007 ماجستیر الحداثةبعد 

928 
زینب سامي عبد 

 المطلب 

 
 األبعاد الفكریة والجمالیة   لآلنیة ألخزفیة اإلغریقیة

 2007 ماجستیر 

961 
 حازم عبودي كریم 

 

 
جمالیات االعمال  الفخاریة النحتیة في حضارتي العراق 

 ومصر  القدیمتین
 2007 ماجستیر 

975 
 منذر فاضل حسن 

 

 
 اساتھا في رسم ما بعد الحداثةالعدمیة وانعك

 2007 دكتوراه 

941 

رحـــــاب  خضـــــیر 
 عبـــــــادي  

 
 األبعاد المفاھیمیة  والجمالیة للمھمش في فن ما بعد الحداثة

 2008 دكتوراه 

 عوني ھادي عبود  965

 
 األبعاد الجمالیة لتوظیف الحرف في فن ما بعد الحداثة

 2008 ماجستیر 

969 

 
بد المنعم عبد سھام ع
 الحسن 

 العملیات  االدراكیة  وتطبیقھا في الرسم الحدیث
 2008 دكتوراه 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1052 
فاطمة عبد العزيز 

 عبد الرسول بقلي

  

  ابعاد شخصية المراة في مسرحيات اوغست سترندبرغ 

 
 2008 ماجستير

1061 
أنوار صباح عبد 

 ار الماشطةالغف
  األبعاد الفكرية والجمالية في الرسم لسوبريالي

 2008 ماجستير 

1063 
  آفاق باسم علي  

 

دراسة مقارنة في التدوير العقلي على وفق أنماط التعلم 

  والتفكير لدى طلبة الخامس اإلعدادي

 
 2008 ماجستير

1064 
وسام أحمد شهاب 

 المطيري 
  التمثيليةالنمذجة وأثرها في تطوير المهارات 

 2008 ماجستير 

1069 
حسن هادي عبد 

 الكاظم الغزالي 

األبعاد المعرفية والجمالية للمالمح الصوفية في رسوم 

 2008 ماجستير ماليفتش

 2008 ماجستير الخصائص الفنية للزخارف اإلسالمية في الخزف الفاطمي رشا اكرم موسى 1073

1081 
علياء هاشم ذنون 

 محمد المشهداني

المالكية دراسة في عالقاتهم العلمية في االندلس  فقهاء

 2008 ماجستير والمغرب

 2008 ماجستير دور البيئة في تنوع أنماط فخار العراق القديم حسام صباح جرد  1084

1113 

عامر عبد الرضا عبد 

  الحسين الحسيني

 

البيئي في فن ما بعد اد المفاهيمية والجمالية للتعبير األبع

  الحداثة

 2008 ستيرماج 

1129 

امل حسن ابراهيم 

  الغزالي  

  

التناصات الفكرية والتربوية لشخصيات ملحمة كلكامش 

  والنص المسرحي العراقي

 
 2008 ماجستير

956 

حمدية كاظم روضان 

  المعموري 

 

  التفكيكية وتطبيقاتها في فـن مابعد الحداثة

 
 2008 ماجستير
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رقم 
 السنة لشهادةا عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

958 
أطياف علي نجم 

 2008 ماجستير التغريب في الخزف العراقي المعاصر الخفاجي

974 
تغلب عبد المولى 

 السمات الفنية بين رسوم األطفال والفطريين جليل المولى
 2008 ماجستير

  منذر فاضل حسن 975
  

  
  العدمية وانعكاساتها في رسم ما بعد الحداثة

 
 2008 دكتوراه

 حمزة عالوي مسربت 977

التحوالت االسلوبية في رسومبيكاسو بين الذاتي 

 والموضوعي
 2008 ماجستير

978 
صبا علي حسن 

 السعدي

جمالية التشكيل الفني ألسطورة جلجامش في طبعات األختام 

 2008 ماجستير العراقية القديمة

980 
سلوى محسن حميد 

 الطائي 

  يثإشكاليــــة الحريـــــة في الرسم الحد

 
 2008 دكتوراه

 أحمد عباس علي 997

  المعالجات األسلوبية والتقنية في الرسم التكعيبي

 وأثرها في فنون الحداثة
 2008 ماجستير

 عالء جبار مشكور  1009

  

 الظواهر االجتماعية في النص المسرحي الحلي 
 2008 دكتوراه

1011 
حامد خضير حسين 

 الحسنات

  

اء التالميذ   في الرسوم أثر التنويم المغناطيسي في أد

 التوضيحية
 2008 دكتوراه

1014 
نمير عماد صاحب 

 جدل التقنية في جمالية الفن الرقمي يالطائ
 2008 ماجستير

1021 
وضاح عبد علي 

 2008 ماجستير المضامين الفكرية في نصوص داريو فو المسرحية  عباس العواد
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1106 
نوار مهدي عبد اهللا 

 2009 ماجستير البراجماتية وانعكاساتها في    فن مابعد الحداثة العادلي

 2009 ماجستير اثر الفن االسالمي على رسوم ماتيس ايناس حسين علي 1114

1119 
محمد عبيد ناصر 

 2009 ماجستير ـدسمــات التحديث في رسوم فـاخـر محـم اوي حسين العن

1127 
مهدي عبد األمير 

 2009 ماجستير األبعاد االسلوبية والتقنية في رسومالتعبيريةالتجريدية  إسماعيل الطفيلي

 2009 ماجستير مالمح التصوف في النص المسرحي العراقي نجالء جرد البكري  1132

1136 
احمد محسن كامل 

 2009 ماجستير جماليلت  التنكر في مسرحيات شكسبير ألشريفي 

 ـدي  رنا قاسم مه 1138

أنظمة العالمات في المشاهد التصويرية للحباب العراقية 

 2009 ماجستير المزخرفة في العصر العباسي

1145 
نبيل مع اهللا راضي 

 2009 ماجستير المعالجات اللونية في الخزف العراقي المعاصر العابدي

1149 
أسيل عبد الخالق 

 محمد الطائي

ة في مسرحيات شكسبير المضامين الفكرية والتربوي

 2009 ماجستير الكوميدية

1151 
عامر محمد حسين 

 2009 ماجستير الموت في مسرحيات البير كامو سلمان

 2009 ماجستير العراقي المعاصر دالالت الحب في الفن التشكيلي حاتم عباس بصيلة 1159

1161 
أنوار صباح عبد 

 2009 ماجستير الرسم السوبرياليفي األبعاد الفكرية والجمالية  الغفار الماشطة

1167 
زهراء هادي كاظم 

 2009 ماجستير المعالجات البنائية لفن البوب آرت العزاوي
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص
 2009 ماجستير مورفولوجيا الحكاية الخرافية في النص المسرحي العراقي محمد محيي عناد 1178

1179 
حمد عبد أحمد م

 2009 دكتوراه الدالالت المعرفية والجمالية لإليماءة في التمثيل الصامت األمير

1199 
إنعام عيسى كاظم 

 2009 ماجستير القيم الجمالية للتكوينات الزخرفية في مرقد اإلمام الحمزة  عجام 

1216 
شاكر عبد العظيم 

 جعفر 

  

 2009 ماجستير دي المسرحيةخزعل الماج ثالت مابعد الحداثة في نصوصتم

 المقررة في قسم التربية الفنيةتقويم األهداف التعليمية  عمار كاظم مرشد  1221
 2009 ماجستير

1222 
سامي محبس حسن 

 الحصناوي
 2009 ماجستير في العرض المسرحي المونودرامي سيمياء أداء الممثل

1223 
ثابت رسول جواد 

 رحي العراقيالسريالية في الخطاب المس الليثي
 2009 ماجستير

1225 
هـديل هـادي عبد 

 األمير الجبوري

  

 تمثالت الحداثة في فنون ما بعد الحداثة 
 2009 ماجستير

 سهيل نجم عبد  1227

  

 جماليات التصميم في الفن البصري 
 2009 ماجستير

 نصير حميد عبود  1232

  

 تأويل الشكل الحيواني في الفخار العراقي القديم 
 2009 يرماجست

1234 
داليا عبد الستار عبد 

 تحوالت األسلوب في رسوم جواد سليم المحسن شعابث
 2009 ماجستير

 العراقيةجماليات التكوينات الزخرفية في البيوت التراثية  ضياء حمود محمد  1235
 2009 ماجستير

1236 
بشائر محمد ابراهيم 

 حمادي الجبوري
في األندلس  ميةة توظيف عناصر العمارة االسالجمالي

 2009 ماجستير )قرطبة أنموذجامسجد(
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1257 
سامر قحطان سلمان 

 2009 ماجستير المعاصر في العراق تقويم واقع النقد التشكيلي القيسي 

1300 
محمد كاظم هاشم 

 الشمري
 2010 ماجستير لمسرحيةفي عروض سامي عبد الحميد ا جماليات المكان

1304 
زينا ضياء شوكت 

 2010 ماجستير ـاوهاوسالب م الجماليـــة والنفعية في مدرسةالقيــــ النجار

 2010 ماجستير الخصب وتمثالته في فخار  العراق القديم عبد الوهاب رزاق  1310

 2010 ماجستير عقيل جعفر الوائلي عباس علي عبد األمير 1312

1349 
اظم عباس صادق ك

 الربيعي

الشخصية بين القيم التاريخية والرؤية الدرامية في نصوص 

 2010 ماجستير محمد مبارك المسرحية

1371 
فاتن حسين ناجي 

 الطائي
 المضامين الجمالية للسخرية في النص المسرحي العربي 

 
 2010 ماجستير

1376 
فاطمة عمران راجي 

 الخفاجي

سمات شخصية الرسام خصائص الرسوم الفنية وعالقتها ب

 2010 دكتوراه العراقي المعاصر

1403 

  

 الخفاجيشيماء حمزة

 

 الكتل السالبة وفاعليتها في الخزف العراقي المعاصر

 2010 ماجستير 

1406 
إيهاب نعمان صالح 

 الجبوري

ثنائية الجمالـي والتربـوي فـي نصـوص درامـا  

 2010 ماجستير الطفـل  

1409 
فؤاد جواد حبيب 

 الساعدي

جماليات التكوين الفني في تصـاميم األشـكال البصرية في 

 2010 ماجستير األضرحة الشريفة في مدينة الكوفة

1411 
محسن رضا محسن 

 2010 دكتوراه تمثيالت االدارة واليات اشتغالها في فنون ما بعد الحداثة القزويني 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1413 
أنوار علي علوان 

 2010 ماجستير األنظمة التصميمية للفنون الزخرفية في المساجد اإلسالمية   عباس القره غولي 

1415 
تراث أمين عباس 

 2010 دكتوراه نظام االختالف في الخزف المعاصر الخفاجي

1417 
علي عطية موسى 

 2010 دكتوراه الثابت والمتحول في الفن المصري القديم السعدي 

1419 
زينب رضا كاظم 

 الجبوري

جماليات تنوع التكوينات الزخرفية الداخلية في العتبات 

 2010 ماجستير )العراق وسوريا انموذجا(المقدسة 

 2010 ماجستير الوسائل الدفاعية في مواقف شخصيات شكسبير المسرحية وعد شرهان شعالن  1423

1429 
نيران نجاح عبد 

 الرزاق الشمري 

 لطفولة في الرسم األوربي الحديث سمات ا

 2010 ماجستير  

1438 
تماره هالل عبد العال 

 الزبيدي

التوافق والال توافق بين األداء التمثيلي والعناصر البصرية 

 المصاحبة في عروض مسرح الطفل 

  
 2010 ماجستير

1448 
دالل حمزة محمد 

 2010 وراهدكت االنزياح وتمثالته في الرسم األوربي الحديث الطائي

1449 
خولة عبد الرزاق 

 عبد الوهاب 

جماليات التصميم الزخرفي في الشناشيل العراقية 

 2010 ماجستير والمشربيات المصرية

1452 
عدي محمد عبد عبد 

 علي االسدي 

المضامين الفكرية واالجتماعية في نصوص سعدون العبيدي  

 2010 ماجستير المسرحية

1453 
عدي علي كاظم عبد 

 2010 ماجستير البناء الدرامي والفكري في نصوص بيراندللو المسرحية  الجبوري علي

1454 
سحر فاضل عبد 

 2010 ماجستير منظومة األخالق وتمثالتها في النص المسرحي العراقي  األمير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1463 
هدى عبد الحسين 

 2010 ماجستير الخزف العراقي المعاصرسلوب في إلالقته باالتكرار وع جبار العباس

1495 
اياد عبد الكاظم 

 2010 ماجستير دالالت الجسد في رسوم ما بعد الحداثة  طارش الشيباني 

1240 
كامل عزال حبيب 

 في الرسم العراقي المعاصرصور معاناة اإلنسان وتمثالتها  عناد
 2010 ماجستير

1246 
سمير عبد المنعم 

 جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي العراقي مد القاسميمح
 2010 ماجستير

1250 
أزهار كاظم كريم 

 ضياء العزاويبنية التصميم في رسوم   الشريفي
 2010 ماجستير

1274 
صالح هادي بشن 

 تحوالت الرسوم الشخصية في الرسم األوربي الحديث البكري 
 2010 ماجستير

1279 
واد كاظم حيدر ج

 أثر المعرفة العلمية في رسوم عصر النهضة االيطالية محياوي السويدي 
 2010 ماجستير

1282 
سكينة حسن خايف 

 الجبوري

االبعاد الفكرية والفنية لالداء التلقائي في الرسم االوربي 

 الحديث
 2010 ماجستير

1283 
علي عبد الحسين   

 لفريد فرج المسرحيةاالمرجعيات المعرفية في نصوص عبد الشيباني
 2010 ماجستير

1287 
ياسر عبد الصاحب 

 البراك

  ومرجعياتها األنثروبولوجية األشكال ما قبل المسرحية

 )التعزية أنموذجاً ( 
 2010 ماجستير

1289 
عبد الحمزة عبد 

 األمير عبد الحسين

 –م 1789(من   ت رسوم الطبيعة في الفن األوربيتحوال

 2010 ماجستير ) م 1898

1292 
أديب علوان كاظم 

 ألعتبي

 

 دراسة تحليلية ( عراقيالتفكيكية في النص المسرحي ال
 2010 دكتوراه
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1545 
خالد جبار اسود 

 جماليات العتمة في الخزف العراقي المعاصر العبيدي
 2010 ماجستير

1659 
زيد ثامر عبد الكاظم 

 2011 دكتوراه التحوالت المعرفية للجنسانية في النص المسرحي الجبوريمخيف 

1665 
وئام سامي عبد 

 2011 ماجستير جماليات التحليل والتركيب في رسوم سيزان الكريم الحيدري

1680 
علي غضبان سكر 

 2011 ماجستير المفردات الدينية وتمثّالتها في الخزف العراقي المعاصر علي ألحسناوي

 2011 ماجستير تطوير االشكال الحيوانية في رسوم االطفال مشتاق خليل أحمد  1681

1688 
عبد اللطيف هاشم 

 2011 دكتوراه اإلعداد الفني للممثل العراقي في الورش المسرحية علي الكعبي 

1697 
حسين هاشم عبد 

 الواحد الياسري 

التحوالت الفكرية لموضوعات الفخار النحتي في العراق 

 2011 ماجستير مالقدي

1712 
علي محسن عزيز 

 الحسيني 

) عادل كاظم(ابعاد الشخصية المتمردة في نصوص 

 . المسرحية

 2011 ماجستير 

1717 
اسعد جواد عبد مسلم 

 الشباني 

التعبيرية التجريدية و انعكاساتها على الخزف العراقي 

 2011 ماجستير المعاصر 

1725 
أديان يونس ياسين 

 2011 ماجستير العالمات في رسوم علي طالبأنظمة  الربيعي

1743 
منى خضر عباس 

 2011 ماجستير شخصية المتلقيستجابة الجمالية وعالقتها بسمات اال الطائي

1745 
محمد علي اجحالي 

 2011 دكتوراه في المهجرسمات الرسم العراقي  محمد الكرعاوي
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1487 
عبد الكريم عبد 

 2011 دكتوراه جدلية التشخيص والتجريد في التصوير االسالمي الحسين الدباج

1604 
ماهر كامل نافع 

 األنظمة العالمية وآليات اشتغالها في الرسم الحديث  الناصري
 2011 دكتوراه

1610 
غسق حسن مسلم 

 تمثالت الموت في الرسم الحديث الكعبي
 2011 دكتوراه

1616 
بركات عباس سعيد  

 لإلستهالك في فن ما بعد الحداثة األبعاد المفاهيمية والجمالية الكواز
 2011 ماجستير

1630 
وصال حمزة علي 

 الجنابي

االرادي والالارادي في االداء الفني للرسم السريالي االوربي 

 الحديث
 2011 ماجستير

1604 
ماهر كامل نافع 

 يات اشتغالها في الرسم الحديث األنظمة العالمية وآل الناصري
 2011 دكتوراه

 تمثالت الموت في الرسم الحديث غسق حسن مسلم  1610
 2011 دكتوراه

1616 
بركات عباس سعيد  

 لإلستهالك في فن ما بعد الحداثة األبعاد المفاهيمية والجمالية الكواز
 2011 ماجستير

1630 
وصال حمزة علي 

 الجنابي

دي في االداء الفني للرسم السريالي االوربي االرادي والالارا

 الحديث
 2011 ماجستير

1533 
مصطفى جواد كاظم 

 الحسناوي 
 2011 ماجستير صورة اإلله في األلواح الفخارية العراقية القديمة 

1535 
عامر صباح نوري 

 المرجعيات المعرفية في مسرحيات ناظم حكمت  المرزوك
 2011 ماجستير

1559 
م محمد مصعب إبراهي

 الطائي

تنظيرات آرتو االخراجية وتطبيقاتها في عروض المسرح 

 العراقي
 2011 ماجستير
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1566 
حازم جساب محمد 

 علي الفتالوي

قصور الحمراء في ( جمالية التصميم الزخرفي األندلسي 

 ) غرناطة إنموذجاً 
 2011 ماجستير

1568 
سرمد سليم عباس 

 واقعة المقابر الجماعية في العرض المسرحي العراقي حسن
 2011 ماجستير

1582 
علي عبدالحسين 

 العراقي لتواصلية في أداء الممثل المسرحيا رحمة الحمداني
 2011 دكتوراه

1583 
مازن هادي لطيف 

 المعموري
 2011 ماجستير المالمح الوجودية في الرسم العراقي الحديث

1585 
رنا ميري مزعل 

 الزمن في الفن التشكيلي العراقي القديم العابدي
 2011 دكتوراه

1586 
عباس تركي محسين 

 التناص بين رسوم الواسطي والفن العراقي القديم  المنصوري
 2011 ماجستير

1587 
فاطمة عبداهللا عمران 

 األبعاد الفكرية والبنائية للمنظور في الرسم األوربي المعموري
 2011 وراهدكت

1593 
كريم محسن علي 

 سمير الكعبي

  تحوالت صورة المرأة في الرسم األوربي الحديث

 أنموذجاً - بابلو بيكاسو –
 2011 ماجستير

1594 

ورود عبد الرضا 

 الحجيمي
 المؤلف والمخرجالشخصية في مسرح الطفل بين رؤى 

 2011 ماجستير

1598 
عادل عبد المنعم عبد 

 المحسن
 2011 دكتوراه يلية في بنية الخطاب  التشكيلي ما بعد الحداثيالمنظومة التخ

1601 

رقية وهاب مجيد 

 2011 دكتوراه المغلق والمفتوح في النص المسرحي العراقي المعاصر بيرم

 2011 ماجستير توظيف الدالالت الدينية في الرسم العراقي المعاص  هدى طالب طراد 1635
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1636 
 جالء تتريم صيوانن

 

الجريمة وانعكاساتها التربوية والنفسية على النص المسرحي 

 العراقي 
 2011 ماجستير

1641 
سندس محمدعبد 

 جماليات القبحفي نتاجات فن ما بعد الحداثة  االمير
 2011 ماجستير

1648 
حســـن محسن 

 راضي الطائي

يــل النفســي فــي الرسـم تمثــالت نظريـة التحل

 السريـالـــي 
 2011 ماجستير

 2011 ماجستير  المقدس في منحوتات العراق القديم محمد علوان كاظم  1755

1763 
 

فاضل عباس نعيم 
 الدعمي 

 

االضرار التي تصيب اللوحة الزيتية العراقية وطرائق 
 صيانتها

 

 ماجستير 

 
2011 

 

1765 
 

باسم كاظم حسون 
 يالخيكان

 االبعاد الرمزية في الرسم االوربي الحديث

 2011 ماجستير  

1766 
 

رغد حميد مجيد 
 الرفيعي

ثنائية الحضور والغياب للشخصية اليهودية في النص 
 المسرحي العربي

 

 ماجستير

  
2011 

 

1769 
 

 نورس عدي علي 

 

االبعاد الوظيفية والجمالية للتكوينات الخطية في العمارة 
 االسالمية

 تير ماجس

 
2011 

 

1777 
 

انس فاضل محمد 
 كاظم

 المراة وتحوالتها النفسية في نصوص لوركا المسرحية 

 

 ماجستير

  
2011 

 

1779 
 

أسعد يحيى مسلم 
 الدجيلي 

 المرموزات الشعبية في رسوم حسن عبد علوان 

 

 ماجستير

 
2011 

 

1780 
 

يسرى صفاء فاهم 
 مرجان

 
 ديثتحوالت المضمون في الرسم األوربي الح

 
 ماجستير

 
2011 

 

1781 
 

زهراء مظهر مضحي 
 عزاوي السالمي

 

أثر برنامج تعليمي لمادة التصميم الداخلي في تنمية التفكير 
 جامعة بابل  –أالبتكاري لدى طالبات كلية الفنون الجميلة 

 

 ماجستير

 
2011 
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1789 
 

براهيم لهيب جميل إ
 الكبيسي  

 سمات اإلبداع في منحوتات مارينو ماريني
 

 ماجستير
 

2011 
 

1803 
 

عبد األمير خزعل 
 حسن

 السمات التكعيبية في الرسم العراقي المعاصر

 

 ماجستير

 
2011 

 

1804 
 

محمد جاسم مطرود 
 الشبيلي

األبعاد الفكرية والنفسية في نصوص عدنان مردم بك 
 المسرحية

 ماجستير

 
2011 

 

1807 
 

آالء علي عبود سعيد 
 الحاتمي

 أنظمة التعبير في تشكيل ما بـعد الحــداثة

 

 ماجستير

 
2011 

 

1809 
 

حسنين حمزه عبد 
 علي

 دالالت شخصية المهرج في النص المسرحي العراقي

 

 ماجستير

 
2011 

 

 2011 ماجستير عالقة القلق بخصائص رسوم المراهقين حسن جاسم حسن 1810

1811 
 

 الرحيم عباديعبد 

 

 

توظيف المنظور في تطويرالمهارة الفنية في مادة التخطيط 
 لدى طلبة كلية الفنون الجميلة 

 ماجستير

 
2011 

 

1823 
 

 مسار عزي جاسم

 

 المفارقة وابعادها النفسية في نصوص تشيخوف المسرحية

 

 ماجستير

 
2011 

 

1824 
 

 قاسم جليل مهدي 

 

تصوف وتجلياته في الرسم االبعاد المفاهيمية والجمالية لل
 العراقي المعاصر

 ماجستير

 
2011 

 

1825 
 

 خولة علي عبد اهللا

 

 الخيال في الرسم العراقي المعاصر

 

 ماجستير

 
2011 

 

1844 
 

إيمان عامر نعمه 
 شبر 

 بنية السرد في الرسم األوروبي الحديث

 

 دكتوراه

 
2011 
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88 

حسين عبدالزهرة  
 عبد

 

 
 

االستجابة االنفعالية وعالقتها بالذات المهارية لالعبي الكرة 
 الطائرة

 

 ماجستير

 
2002 

 

108 

نعمان هادي عبد 
 علي

 

 اثر تقنيات  الحاسوب في تعلم اداء رفعة الخطف برفع االثقال

 

 ماجستير

 
2002 

 

109 

احمد عبداالمير 
 حمزة

 
 

 

اثر تدريب الطرف السفلي غير المفضل في تطوير دقة التهديف 
بالطرف االسفلي غير المفضل في تطوير دقة التهديف بالطوف 

 السفلي لالعبي كرة القدم

 

 ماجستير

 
 

2002 
 
 

127 

 عمار حمزة هادي

 
 

 

تأثير تطوير صفحة تحمل القوة في بعض المتغيرات 
ميائية ومستوى اداء مهارة الضرب الساحق القطري البايوكي

بحث تجريبي على منتخب كلية التربية الرياضية -بالكرة الطائرة
 -في جامعة بابل  بالكرة الطائرة

 

 ماجستير

 
 

2002 
 
 

137 

 مازن هادي كزار

 
 

 

اثر التدريب العقلي والبدني المهاري في دقة وسرعة االستجابة 
 لطائرةالحركية لالعبي الريشة ا

 

 ماجستير

 

2002 
 
 

145 

 سلمان علي حسين

 
 
 

 

تأثير تدريب المطاولة الخاصة على مميزات الخطوة في الركض 
بحث تجريبي على عدائي ركض _القصوي الطويل االمد نسبياً 

 متر المتقدمين بالعراق 400

 
 
 

 ماجستير

 
 

2002 
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154 

حميد فياض عبد 
 علي

 

 

عالقة زمن ردالفعل بمستوى االداء المهاري بحث وصفي عن 
العبي والعبات اندية القطر بالكرة الطائرة للمتقدمين والشباب 

 في العراق

 2002 ماجستير 

159 

 نادية شاكر جواد

 

 

اهم القياسات الجسمية وعالقتها ببعض المتغيرات الكيتماتيكية و 
بحث وصفي تحليلي على العبي النخبة - القرصاالنجاز برمي 

 2001/2002برمي القرص في العراق للموسم 

 2002 ماجستير 

186 

حيدر عبدالرضا 
 طراد

 

االنماط القيادية للمدربين  وعالقتها باإلختراق النفسي لالعبي 
 كرة الطائرة

 2002 ماجستير 

188 

محمد مهدي 
 عباس

 
 

عالقتها ببعض الواجبات قلق الحالة وبعض الصفات البدنية و
 المهارية لدى العبي الكرة الطائرة

 2002 ماجستير 

191 

علي عبدالحسن 
 حسين

 

 

اثر بعض التمرينات التعليمية في تحسين اهم المتغيرات 
 البايوكيميائية لقفزة اليدين االمامية على بساط الحركات االرضية

 2002 ماجستير 

227 

 رائد مهوس زغير

 

 

قدرة الالهوائية و الهوائية  و عالقتها  بدقة بعض مؤشرات ال
 اداء المهارات االساسية المشتركة في العاب المضرب

 2002 ماجستير 

231 

 

مسلم حسب اهللا 
 ابراهيم

 

السلوك العدواني لدى فرق اندية النخبة بكرة القدم وعالقته 
 2002 ماجستير - بحث وصفي-2002-2001بنتائج الدوري للموسم 
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233 

 امجد مسلم مهدي

 

 م حرة100القوة والسرعة وعالقتها بانجاز ركض 

 2002 ماجستير 

240 

شيماء علي 
 خميس

اثر التدريبات البالبومتري في تنقية القوة االنفجارية ودقة 
 2002 ماجستير الضرب الساحق في المنطقة

242 

 طالب حسن حمزة

 

ر التكرار الكلي و النسبي المصحوب بالتغذية المراجعة تأثي
 التصميمية في تعلم الحركات االساسية في السباحة الحرة

 2002 ماجستير 

79 

 سامر احمد حسن

 

االحماء الخاص وتأثيره في تطوير بعض المهارات الهجومية 
 2003 ماجستير لكرة السلة

111 

حسين حبيب 
 مصلح

 

ح في مستوى اللياقة البدنية والمهارية تأثير منهج تدريبي مقتر
 لطالب الكلية العسكرية االولى

 2003 ماجستير 

3 

رافد عبداالمير 
 ناجي

 

تأثير منهجية التدريب بطريقتين مختلفتين في تطوير المطاولة 
 الخاصة لالعبي كرة القدم

 2004 ماجستير 

4 

 قاسم حميد شخير

 

العبي كرة القدم  بناء وتقنين مقياس لالنماط المزاجية لدى
 المتقدمين

 2004 ماجستير 

7 

 رافد علي داوود

 

تأثير التمرين المتغير في تطوير مهارة التهديف بالقفز بكرة 
 2004 ماجستير السلة

203 

ماهر عبدالحمزة 
 طردان

 

بناء مقياس التصرف الخططي للالعبين المتقدمين في اداء بعض 
 ي اللعب الفرديالمهارات االساسية  بالريشة الطائرة  ف

 2004 ماجستير 

279 

ميثم لطيف 
 ابراهيم

 

تأثير االسلوبين االتقائي والتعاوني في تعلم مهارة االرسال 
 الساحق بالكرة الطائرة

 2004 ماجستير 

281 

نصر حسين 
 عبداالمير

تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي 
 2004 ماجستير المصغرةالطبطبة والتهديف بكرة السلة 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
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رقم 

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

296 

 نغم صالح نعمة

 

 

تأثير التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي 
 االعداد و استقبال  االرسال بالكرة

 2004 ماجستير 

297 

 عزيز كريم وناس

 

 

رشيح حكام الدرجة ايجاد درجات ومستويات معيارية المؤشرات ت
 االولى بكرة القدم الى الشارة الدولية

 2004 ماجستير 

303 

 جاسم جابر  محمد

 

 

العالقات السوسيومترية بين العبي فرق اندية المنطقة الوسطى 
 والجنوبية  بكرة القدم وعالقتها بترتيب الفرق في الدوري

 2005 ماجستير 

304 

محمد نعمة حسن 
 سعيد

 

قته بدافعية االنجاز لدى العبي الساحة موقع الضبط وعال
 والميدان  المتقدمين

 2005 ماجستير 

306 

هدى جالل محمد 
 البياتي

 

بناء وتقنين مقياس التوتر النفسي لدى الالعبين المتقدمين  في 
 االلعاب الفرقية

 2005 ماجستير 

307 

خليل حميد محمد 
 علي

 

 

في تعلم مهارتي تأثير االسلوبين المتسلسل الثابت و المتغير 
بحث تجريبي على عينة من - الدحرجة والمناولة و كرة القدم 

 سنة  في محافظة بابل- 13- طالب الصف االول المتوسط بعمر 
 2005 ماجستير 

311 

 عدي مهدي هادي

 

 

تحليل بعض المتغيرات الكيتماتيكية لمهارة االرسال القوسي 
مصنفين العاملين  العالي لالعبي المنتخب الوطني العراقي وأخذ ال

 2005 ماجستير بالتنس االرضي



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                         189
 

 

رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

312 

 حبيب علي طاهر

 

 

نسبة مساهمة بعض المتغيرات البايوميكانيكية بانطالق الكرة في 
 مهارة ارسال الساحة لكرة القدم

 2005 ماجستير 

313 

فراس سهيل 
 ابراهيم

 

 

يب تدريسية متزامنة في تعلم واحتفاظ الطالب  تأثير اسال
 لمهارتي ارسال التنس والضرب الساحق لكرة الطائرة

 2005 ماجستير 

329 

عبدالحسين  صاحب
 محسن الياس

 

 

تأثير منهج تعليمي باستخدام التنس المصغر و االعتيادي  في 
 تعلم  بعض المهارات االساسية في التنس

 2005 ماجستير 

333 

دي فاضل كر
 شالكه

 

 

تحديد مستويات المعيارية لتحمل اداء المهارات االساسية لدى 
 العبي فرق اندية الفرات االوسط  للشباب بكرة اليد

 2005 ماجستير 

336 

 حسن صالح مهدي

 

 

 مظاهر االنتباه وعالقتها بدقة القرار لحكام كرة السلة

 2005 ماجستير 

405 
 وسام توفيق حماد

 

 

دام الحاسوب في تعلم االداء المهاري تأثير منهج باستخ
 والمعرفي لبعض المهارات االساسية  بكرة القدم

 2005 ماجستير 

500 

 محمد حسن عباس
 
 

 

السمات الشخصية وعالقتها بمستوى اداء حكام الكرة الطائرة 
 -بحث وصفي_-في العراق 

 2005 ماجستير 

502 

حيدر فليح حسن 
 سعيد

 

 

بأهم الصفات البدنية لمبتدئي العاب عالقة القدرات االدراكية 
 2005 ماجستير )بحث وصفي -سنة -12-(الساحة والميدان بعمر 
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

170 

 رحيم رويح حبيب

 

 
 

تأثير تدريبات العتبة الفارقة في بعض المتغيرات الفسيولوجية و 
 متر1500انجاز ركض 

 2006 دكتوراه 

246 
 حسين علي كريم

 

 

الحمل التدريبي على وفق اهم المؤشرات الفسيولوجية لتطوير 
 بعض الصفات البدنية والمهارية بكرة القدم

 2006 ماجستير 

533 

 سالم جبارصاحب 

 
 
 

 

القيمة التنبؤية لألداء المهاري بداللة القياسات الجسمية والبدنية 
  يبحث وصف رة القدمء ناشئي كوالحركية والفسيولوجية  النتقا

للموسم  سنة) 14(بأعمار  على العبي أندية الفرات األوسط
 2005-2004الرياضي 

 2006 دكتوراه 

545 

 صدام محمد فريد

 
 

 

تاثير بعض اساليب التدريس والتمرين في تعلم مهارتي الضرب 
 الساحق المواجه وحائط الصد بالكرة الطائرة

 2006 دكتوراه 

546 

 عباس حسين عبيد

 
  

 

أثر منهج  تأهيلي في عالج االالم المزمنة السفل الظهر لالعبي 
 رفع االثقال و بناء االجسام والقوة البدنية

 2006 دكتوراه 

547 

 قاسم حسن كاظم

 
 
 

 
 

اثر استخدام اسلوب التمرين الثابت والمتغير في تعلم مهارة 
ل المناولة ونقل اثرها الى مهارة التصويب لدى الالعبين االشبا

 بكرة اليد

 2006 ماجستير 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
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 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

547 
 
 

 قاسم حسن كاظم

 
 

 

اثر استخدام أسلوب التمرين الثابت والمتغير في تعلم مهارة        
المناولة ونقل اثرهاإلى مهارة التصويب لدى الالعبين األشبال 

 بكرة اليد

 

 ماجستير

 
 

2006 
 
 

548 
 
 

 

 ثائر داود محمد 

 
 
 
 
 

 

القدرات البدنية والمهارات االساسية على وفق اإليقاع           
الحيوي لالعبين وعالقتها بترتيب الفرق بالكرة الطائرة بحـث 

- 15( وصفــيعلى الالعبين الناشئين بالكرة الطائرة بأعمار 
  2005- 2004سنة للموسم الرياضي ) 17

 

 ماجستير

 
 
 

2006 
 
 
 

549 

 خالدة عبد زيد

 
 

 

تأثير أزمنة مختلفة للتغذية الراجعة في تعلم مهارة التصويب من 
 القفز عالياً بكرة اليد

 

 ماجستير

 
 

2006 
 
 

558 

 فائز دخيل جداح

 
 

 
 

بعض المؤشرات الوظيفية وعالقتها باإلنجاز للرباعين المتقدمين  
 بحث وصفي على العبي المنتخب الوطني برفع االثقال 

 
 

 تيرماجس

 
2006 

 

560 

 سهيل جاسم جواد

 
 
 

 
 

في تطويرِ سرعة حركات ) بالتثقيل ( تأثير منهج تدريبي 
 الهجومية المهارات أداء قةالرِجلينِ المقترنة بالرشاقة و د

 سنة)  18-17(والدفاعية بالكُرة الطائِِِرة ِللشَباب

 
 

 دكتوراه

 
 
 

2006 
 
 
 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                         192
 

 

رقم 
 السنة الشهادة نوان الرسالةع اسم الطالب القرص

562 

رائــــد عبد 
 االمير عباس

 
 

 
 

نسبة مساهمة القياسات الجسمية والقدراتالمركبة في انتقاء 
سنواتبحث وصفيعلى اطفال  5-4براعم الجمناستك بعمر 

في مركز محافظة بابل للعام الدراسي ) الذكور ( الرياض 
2004-2005 

 
 

 ماجستير

 
 

2006 
 
 

563 

علوان ميسون 
 عودة

 
 

 
 

تأثير تناول جرعات متباينة من الكلوكوز بأزمنة متباينة في 
لالعبي   اوكسجينية واالوكسجينية والبدنيةبعض القدرات الال
 متقدمي كرة اليد

 

 دكتوراه

 
 

2006 
 
 

564 

سلمان عكاب 
 سرحان محمد

 

 الشخصية القيادية لالعبي كرة القدم 

 

 دكتوراه

 
2006 

 

574 

 حمدضياء جابر م

 
 
 

 
 

أثر فاعلية التمرين خالل مرحلتي دورة اإليقاع الحيوي البدنية 
في تنمية و تعليم بعض الصفات البدنية و المهارات األساسية 

 لدى ناشئى  كرة القدم

 
 

 دكتوراه

 
 

2006 
 
 

602 

 سكينة كامل حمزة

  
 

 

تأثير منهج تأهيلي مقترح في عالج بعض إصابات األنسجة 
 لكتفالرخوة في مفصل ا

 

 ماجستير

 
 

2006 
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رقم 

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

608 
 

مضر عبد الباقي 
 سالم

 

تقويم وتحديث أهداف التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية في 
 العراق

 

 دكتوراه

 
2006 

 

615 
 علي جواد عبد  

 

ي بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لألداء المهاري بين جهاز
 حصان القفز القديم و طاولة القفز الجديدة

 2006 دكتوراه 

616 
 

 محمد جاسم محمد

 

 

تعلم الطالب تأثير التمرين المتنوع باختالف زاوية الرؤيا في 
 واالحتفاظ به  فعالية الوثب الطويل

 

 دكتوراه

 
2006 

 

618 
 

 روال مقداد عبيد

 

 

علم ونقل أثره تأثير اسلوبي التعلم األتقاني واألنموذج في الت
 لبعض الحركات الدفاعية والهجومية بسالح الشيش

 

 دكتوراه

 
2006 

 

619 
 

 ماهر خضير هاشم

 

 

ـ ه 1355(التحقيقخليل إبراهيم العطية وجهوده في للغة و
 ماجستير )م 1998م ـ 1936( )ه 1418

 
2006 

 

635 
 

 آمنه فاضل محمود

 

 

القياسات الجسمية  القيمة التنبؤية لإلنجاز الرقمي بداللة  أهم
 دكتوراه والقوة الخاصة لالعبي فعاليات الرمي والقذف بألعاب القوى 

 
2006 

 

643 
 

احمد عبد األمير 
 حمزة

 

 

تأثير ميدان تدريبي مقترح في تطوير السيطرة الحركية لبعض 
 دكتوراه سنة) 14(المهارات األساسية بكرة القدم لالعبين بعمر 

 

2006 
 
 

 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة الطالباسم  القرص

644 

سرهنك عبدالخالق 
 عبداهللا

 

 

والبدني واإلنجاز  ت الباليومتريك في العمل الوظيفيتأثير تمرينا
 لدى الرباعين

 

  دكتوراه
 

2006 
 

647 

نبيل عبد الكاظم 
 عذاب 

 

 
 

تصميم برنامج تأهيلي وفق بعض المؤشرات البيوميكانيكية و 
 الكم المدور والمحددة للحركة في مفصل الكتف البدنية إلصابات 

 

  ماجستير
 

2006 
 

648 

 مخلد محمد جاسم 

 

 

تحديد اختبارات تداخل الصفات  زمن األداء والوضع الحركي
 البدنية لعضالت الذراعين حسب

 

  ماجستير
 

2006 
 

657 

 أسامه عبد المنعم 

 

 

 –حس التحليل البايوكينماتيكي لتأثير بعض تمارين اإلدراك ال
 حركي في تعليم مهارة الكيرفو على جهاز المتوازي للناشئين

 

 ماجستير 
 

2006 
 

671 

 احمد عبيد حسن

 

 

في تطوير القوة ) األثقال -الباليومتري (أثر التدريب بأسلوب
االنفجارية للعضالت العاملة و االداء وإنجاز رمي الرمح 

 على فئة الناشئين برمي الرمح للناشئين بحث تجريبي

 

 ماجستير

 
 

2006 
 

690 

 نادية شاكر جواد

  

 

  
واهم  )الزمن –القوة (ته بخصائص منحنىاالنجاز وعالق

 لالعبي دفــــع الثقل المتقدمين المتغيرات الكينماتيكية

 

 دكتوراه

 

2006 
 
 

719 

 هيثم محمد كاظم 

 

 

 المعرفة العلمية وعالقتها باالحتراق النفسي لمدربي كرة القدم 

 

  ماجستير
 

2006 
 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 السنة الشهادة عنوان الرسالة

711 

 عادل عودة كاطع

 
 

 

استخدام األدوات المساعدة البديلة كمثيرات فـي تطوير بعض  
 األساسية للتالميذ بعمرات البدنية والحركية والمهارات القدر

 سنوات) 9- 7( 
 2007 دكتوراه

765 

بشار عبد اللطيف 
 هاتف 

 

خدام جهاز مساعد في تعلم مهارة التهديف من الثبات تأثير است
 سنة 14-12بكرة السلة  للمبتدئين بأعمار 

 2007 ماجستير 

781 
 سعاد خيري كاظم

 

 

لممارسة االلعاب الشخصية كمؤشر اختيار المعاقين  اهم السمات
 الرياضية

 2007 ماجستير 

792 

 حسن علي حسين

 
 

اللة بعض السمات الشخصية القيمة التنبؤية للقدرة الحركية بد
على  بحث وصفي سنة) 12- 10(أعمار لالعبي كرة القدم ب

 القادسية  –بابل ( براعم اكاديمية الفراتين الكروية في 

 )  النجف  –

 

 ماجستير

 
2007 

 

793 

اسماعيل خليل 
 ابراهيم

 

ضوء الفهم التربية الرياضية في العراق على أسس فلسفة  
 االجتماعي 

 
 

 دكتوراه

 
 

2007 
 

816 

عايد كريم 
 عبدعون

 

  بناء وتقنين مقياس المعرفة العلمية لمدرسي التربية الرياضية
 
 

 ماجستير

 
2007 

 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

827 
 

 نبيل كاظم هريبد

 

  

تطور القدرات الحركية باستخدام تمرينات خاصة وتأثيرها في 
ساسية لالشبال بكرة اليداداء بعض المهارات اال  

 
 ماجستير

 
2007 

 

862 

 مهدي علي دويغر

 
 

 

التوجه التنافسي وعالقته بأهم مظاهر االنتباه ودقة أداء 
 المتقدمين) المواي تاي(المهارات األساسية لالعبي 

 
 2007 ماجستير 

880 

 رافد عبد األمير  

 

 
 

كأس العالم  النواحي الفنية لمباريات الفرق اآلسيوية في نهائيات
   2006بكرة القدم 

 2007 دكتوراه 

900 

سناء عبد األمير 
 عبد عباس 

  
 

 

لتالمذة ) العقلية واإلدراكية ـ الحركية ( إنموذج تقويم القدرات 
  سنة)  11ـ  9( االبتدائية بأعمار 

 
 2007 دكتوراه 

 
946 

 
 

  محمد عبادي عبد 

 

 
 

التحمل الخاص  تأثير تدريبات السرعة الخاصة في تطوير قدرات
  م للناشئين 800وبعض المؤشرات الفسيولوجية وأنجاز ركض 

على راكضي أندية محافظتي كربالء والنجف "بحث تجريبي " 
 2006م الناشئين للموسم الرياضي  800لركضة 

 2007 دكتوراه 

896 
 
 

محمد مطر عراك 
  العجيلي

 

 
 

على تقويم  بعض المؤشرات البدنية والمهارية والفسيولوجية 
 سنة) 17-14(وفق تصنيفات بدنية   لالعبي كرة القدم بأعمار 

 
 

  دكتوراه
  
 

2008 
 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

              
826 

حميد شمخي 
  غازي 

  
 

 

أهم المتغيرات النفسية وعالقتها بمستوى أداء الضرب الساحق 
 للمتقدمين من المنطقة الخلفية بالكرة الطائرة 

  
 2008 ماجستير 

891 

ناجي مطشر عزت 
  البدر

  
 

 

حركي واتخاذ  –أثر تمرينات مقترحة لتطوير اإلدراك الحس 
 القرار بأداء مهارتي المناولة والتصويب لالعبي كرة اليد للشباب

  
 2008 ماجستير 

892 

ماهر عبد اهللا 
  سلمان 

  
 

 

ت الكينماتيكية أثر الطريقة المختلطة  في  تطوير بعض المتغيرا
  و تعلم وإنجاز الطالب بفعالية الوثب الطويل  

 
 2008 ماجستير 

893 

وسام رياض 
  حسين عباس

  
 

 
 

تأثير األسلوبين الذاتي والتعاوني في تطوير أداء البرنامج 
الحركي واهم مظاهر االنتباه لمهارة الضرب الساحق بالكرة 

  الطائرة 
 2008 ماجستير 

895 

  ماجد حميد مرزه
   
 

 

نقل أثر التعلم المتبادل لمهارة اإلرسال بين لعبتي التنس األرضي 
) 16 - 14(والكرة الطائرة بحث تجريبيعلى المبتدئين بأعمار 

  محافظة كربالء[سنة في مركز شباب الوحدة الرياضي 
 

  ماجستير
 

2008 
 

903 

وسام صالح عبد 
  الحسين

 

 

في تعلم بعض تنوع الممارسة لتعميم البرامج الحركية وأثره 
    لالعبين األشبال بالريشة الطائرةالمهارات األساسية 

 

  ماجستير
 

2008 
 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

917 
 
 

سندس سليم عبد 
  الرحمن 

 

 

منهج تدريبي وأثره في تنمية القوة السريعة واالنجاز في 
 المستويات الرقمية للطالبات بالوثب الطويل 

   

  ماجستير
 

2008 
 

933 

احمد عامر محمد 
  علي

 

 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البصرية ودقة 
) 17 – 15(المهارات الهجومية بكرة السلة لالعبين بأعمار 

  سنة
 2008 ماجستير 

936 

ميسلون زهير 
  حسين

 

 

تقويم اإلشراف العلمي على طلبة الدراسات العليا في كليات 
 الرياضية في العراق التربية

 2008 ماجستير 

938 

  أحمد عبد األمير 
  
 

 

من قبلثأثيـر تمرينات خاصـة وفق بعض المتـغيرات 
( البيوميكانيكية في تطوير أداء مهارة  الضرب الساحق المواجه 

 بالكرة الطائرة للشـباب)االمامي والخلفي 

 2008 دكتوراه 

939 

  فاضل عبد فيضي 

 

 

تركيبية للتدريس وفق متغيرات الجنس والخبرة تقويم المعرفة ال
والمؤهل العلمي لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظات 

  الفرات األوسط 
 2008 دكتوراه 

 
940 

 
 

  حسين عبد الزهرة
  
  
  

 

القيمة التنبؤية لألداء المهاري بداللة القدرات  الحركية وتقدير 
 سنة)  16-14(أعمار ألذات المهارية لناشئ الكرة الطائرة ب

 

  
 

  دكتوراه
  
 

2008 
 
 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

960 

فالح حسن عبد 
  اهللا
 

 

تأثير  التدريب الالهوائي في كفاءة بعض المنظمات الحيوية 
والمتغيرات البيوكيميائية  لتطوير  التحمل  الالكتيكي لالعبي كرة 

  السلة 
 

  دكتوراه
  
 

2008 
 

979 

عمار حسن عبد 
  الرضا 

 

 

تأثير  منهج عالجيي  وتأهيلي الصابة التحميل العالي للوتر 
االخيلي لالعبي المنتخبات الوطنية لبعض فعاليات العاب القوى 

  في العراق 
 

  ماجستير
  
 

2008 
 
 

1002 

حسنين جمعة 
  عصري 

  
 

 
 

اثر تمرينات خاصة في تطوير التوافق  الحركي ودقة اداء بعض 
-13(مهارات االساسية  الهجومية لالعبي كرة السلة باعمار ال

  سنة ) 15
 

  ماجستير
  
 

2008 
 
 

1005 

سعد تايه عبد 
  فليح

   
 

 

تدريبات فترة االستشفاء بين التكرارات وفق معدل النبض 
م 200والزمن واثرها في تطوير السرعة الخاصة وانجاز عدائي 

  للناشئين 
 

  ماجستير
  

2008 
 

1053 

دي عباس مه
 الغريري

 
 

  
تأثير تدريبات القوة وفقاً لمديات المفاصل العامة في تطور بعض 

الصفات البدنية والقدرات الحركية والمهاررية لالعبين الشباب 
 بالكاراتيه

 

 دكتوراه
2008 

955 
علي خضير عبيس 

  الموسوي
  

تأثير منهج تعليمي باستخدام وسائل تعليمية مساعدة في تطوير 
والطيران بالخطوات ومؤشر النقل الحركي في  مرحلتي النهوض

 فعالية الوثب الطويل للشباب

 دكتوراه
2008 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 اسم الطالب القرص

 عنوان الرسالة
 السنة الشھادة

 

963 

فراس كسوب 
  راشد الوطيفي

  
 

 

أهم المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الضرب الساحق العالي 
 الطائرة للمتقدمين وعالقتها بالدقة وفق مراكز اللعب بالكرة

 

 ماجستير
2008 

عقيل حميد عودة  976
 البراوي

 
 

تأثير أألسلوب الهرمي التنازلي المستمر في تطوير القوة العضلية 
 لرباعي ذوي االحتياجات الخاصة المتقدمين

 

 ماجستير
2008 

  محمد نعمة حسن 981
 

 
 

التفاؤل والتشاؤم الرياضي وعالقته بتحقيق االهداف والهوية 
 لرياضية واالنجاز لدى العبي العاب القوىا

 
 

 دكتوراه
2008 

983 
  إيهاب داخل حسين

  

 
 

تأثير تدريبات السرعة الحرجة وفقاً للطاقة الحركية في تطوير 
بعض المتغيرات البدنية والوظيفية والبيوميكانيكية وانجاز فعالية 

 م للمتقدمين5000

 
 

 2008 دكتوراه

مازن هادي كزار  986
  الطائي

 

 
 و المباشر لعرض االعتيادي والبطيء والتنفيذتاثير اسلوبي ا

في تعلم بعض مهارات الريشة الطائرة وانتقال اثرهالى   المؤجل
 بعض مهارات التنس االرضي

  
 

 2008 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

  عمار مكي علي 987
  
 

 
ساعد على وفق متغيرات منهج تدريبي باستخدام جهاز م

االنطالق الميكانيكية واثره في تطوير القدرة االنفجارية واالنجاز 
  لرماة الرمح الشباب

 

 2008 دكتوراه

رعد عبد االمير  988
  فنجان

 

 
 

الحركي وسلوك المنافسة وعالقتها بنتائج -التماسك االجتماعي
 الفرق لدى العبي كرة السلة المتقدمين

  
 

 2008 ماجستير

989 
  احمد مالك حمود

 

 
بناء وتقنين مقياس مستوى الطموح الرياضي لالعبي االلعاب 

  سنة لبعض محافظات الفرات االوسط 22-18الفرقيةباعمار 
 
 

 2008 ماجستير

اسعد حسين عبد  990
  الرزاق

 

 
تاثير تمرينات للتربية الحركية في تطوير اهم المهارات االساسية 

  سنوات) 5-4(ل المدرسة بعمر والقدرات الحركية الطفال ماقب
 
 

 2008 ماجستير

991 
  مي علي عزيز

 

 
التربية الرياضية  لطلبة في كلياتالمحددات االساسية لقبول ا

  واقسامها في جامعات الفرات االوسط في جمهورية العراق
 
 

 2008 دكتوراه

992 
  هدى جالل محمد

 

 
ربية بناء وتطبيق برنامج ارشادي في االتجاه النفسي نحو الت

  الرياضية لطالبات الصف الرابع االعدادي في مركز محافظة بابل
  
 
 

 2008 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

عامر عبد الحسين  996
  ناصر 

 

 
 

تاثير االسلوبين التبادلي والتخمين بحضور الزمالء في تعلم 
  بعض مهارات الكرة الطائرة

 
 

 2008 دكتوراه

ميثم محسن عبد  998
  الكاظم

 

 
حركي لدى اطفال  -اثر االلعاب الصغيرة في تطوير االدراك الحس

  سنوات)5(الرياض بعمر 
 
 

 2008 ماجستير

1000 
  محمد ياسر مهدي 

 

 
تاثير برامجيات الحاسوب في تعلم المناولة الصدرية والتهديف 

  من الثبات للطالبات بكرة السلة
 
 

 2008 دكتوراه

1004 
 يمكر يدام سعحس

 المؤمن

 
ارات مهوال يةالحرك بعض القدرات يري في تطويبتدرنهج ر ميتأث

  لالعبي خماسي كرة القدم الشبابية جوملها قاتية والتطبياألساس
 
 

 2008 دكتوراه

1017 
  خالد شاكر حسين

 

 

تأثير المقتربات الخططية في تطوير اداء بعض المهارات 
 عبي كرة اليد الناشئيناألساسية والتصرف الحركي لدى ال

 
 2008 ماجستير

1046 

عالء خلدون 
  العامري 

  
 

 
تأثير إستراتيجيات التعلم التعاوني في تعليم رفعة الخطف وبعض 

  المهارات في كرة السلة
 
 

 2008 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص
1077 

  نبيل جواد حسن
  

  اء الجبري حول النماذج الفايلوجينيةبعض المشاكل في اإلحص
 

 2009 ماجستير

1083 
  حيدر بالش جبر

 

 
 

تأثير أسلوبين للتدريبات الهوائية في تطور بعض المؤشرات  
الوظيفية والكيميائية والنشاط الكهربائي  العضلي واإلنجاز لدى 

  راكضي المسافات المتوسطة للناشئين
 

 2009 ماجستير

1126 
  سعد جاسم حمود

 

 
القدرات الحركية االبداعية كمؤشر في اختيار الطالب المتقدمين 

   كلية لل
 

 2009 ماجستير

نعمان هــادي  1154
  عبد علي 

 

 
التنبؤ بالتحصيل الدراسي وعالقته بالكفايات التدريسية والقدرات 

  البدنية والمهارية للطالب المطبقين
 

 2009 دكتوراه

1157 
  ربيع لفته داخل

 

 
 

 اري بداللة بعض الصفات البدنية والقدرات الحركيةاألداء المه
مؤشرالنتقاء  والجسمية،  والعقلية والمؤشرات الفسيولوجية

 الجودو ناشئي
 

 2009 دكتوراه

الزم محمد عباس  1160
  الجنابي 

 

 
تأثير تدريبات المقاومة بإحجام مختلفة  في تطوير القوة القصوى 

العضلة القلبية و بعض االستجابات الهرمونية و قياسات 
 والعضالت الهيكلية لألطراف لدى العبي كرة السلة الشباب

 

 2009 دكتوراه

1164 
  حيدر شمخي جبار

 

 
 

مقارنة في قيم بعض المتغيرات البيوميكانيكية ألداء الضرب 
للمتقدمين بالكرة )6(و ) 1( لساحق وعالقتها بالدقة بين مركزيا

 الطائرة 

 2009 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1170 
  طالب حسين حمزة

 

 
تأثير منهج  تعليمي بالسياحة الحرة  في تحقيق بعض صعوبات 

  التعلم الحركي لمرحلتي الطفولة المبكرة والمتأخرة 
 

 2009 ماجستير

1183 
  حيدر فليح حسن

 

 
ي اثر تدريبات السرعة الخاصة بالسباق وفق االدراك الحس حرك
بالمسافة والزمن في تطور بعض القدرات البدنية وأثرها في 

  م للشباب800االنجاز لراكضي 
 

 2009 دكتوراه

حسن هادي صالح  1185
  الشريفي

 

 
الحركي بداللة الضغوط النفسية وتوجه  - التماسك االجتماعي 

  الهدف لالعبي كرة القدم المتقدمين في العراق
 

 2009 ماجستير

1194 

     
ياض حمد حيدر ف 

  العامري
 

  تأثير تمرينات باستخدام وسائل مساعدة في تطوير األداء
  الفني واالنجاز لفعالية القفز بالزانة للشباب

 

 2009 ماجستير

شيماء علي  1195
  خميس

 

 
المهارات النفسية والسمات الدافعية لالعبين الشباب وعالقتها 

 بترتيب فرقهم في الكرة الطائرة 

 2009 دكتوراه

ماهر عبدالحمزة  1196
  العلواني

 

 
اثر برنامج تدريبي على وقف تحليل اللعب  الفردي في تحسين 

 االداء الفني لالعبين الشباب بالريشة الطائرة
 

 2009 دكتوراه

  ماجد خليل خميس 1197
  
 

تأثير منهج تدريبي على أرضيات مختلفة في تطوير سرعة 
ة والخلفية االستجابة الحركية ومهارتي الضربتين األمامي

  للناشئين بالتنس األرضي
 

 2009 دكتوراه

محمد عبد الرضا  1217
  سلطان

 

 
دقة التهديف بالقفز وعالقتها بالرضا  الحركي بداللة االسلوب 
المعرفي االستقالل مقابل االعتماد لدى الالعبين الشباب بكرة 

 السلة 

 2009 ماجستير



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 المكتبة األلكترونیة/ االمانة العامة للمكتبة المركزیة                         205
 

 
رقم 

 السنة ادةالشھ عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1244 
  رافد سعد هادي

 

 
صالحية التقدير الكمي لالداء المهاري بداللة اهم القياسات 

  الجسمية وبعض القدرات البدنية لالعب الحر بالكرة الطائرة 
 

 2009 ماجستير

باسم ناجي عبد  1249
  نيالحس

 

 
بانجاز االختبارات تها ة لدى حكام كرة القدم وعالقيالضغوط النفس

  رموناتاله ب بعضيبداللة مناس يةالبدن
 

 2009 ماجستير

خالد محمد رضا  1307
  الياسري 

 

  
 

بناء بطارية اختبار على وفق تحليل المحددات الجسمية والحركية 
  والمهارية والعقلية لصانع العاب فرق كرة القدم

  
 

 2010 ماجستير

سجاد حسين   1313
  ناصر

 

  
 

فاعلية الهجوم  تأثير منهج تدريبي ألدراك زمن الهجمة في
  المنظم لالعبين المتقدمين بكرة السلة 

 

 2010 ماجستير

احمد فخري  1319
  يوسف جابر 

 

  
 

اثر اسلوبي التضمين والتبادلي في كثافة الدرس والتعبئة 
  الجسدية وتعلم التصويب من الثبات بكرة السلة للطالب 

 
 

 2010 ماجستير

مخلد محمد جاسم  1320
  الياسري

  

  
 

مج تدريبي باستخدام كرات حديدية مثقلة في تطوير القوة اثر برنا
  الخاصة واالنجاز لطالب كلية التربية الرياضية بقذف الثقل

  
 
 

 2010 دكتوراه
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة  اسم الطالباسم الطالب القرص

قاسم محمد صالح قاسم محمد صالح  1325
  الجميلي الجميلي 

  

 
تمرين تأثير بعض استراتيجيات التعلم التعاوني باستخدام ال

  بريد ) م 100×4( المتسلسل في تعلم فعالية 
 

 2010 ماجستير

محسن محمد  1326
  حسن الفلوجي

 

 
األمن النفسي وعالقته بالسمات الشخصية وأداء بعض المهارات 

 األساسية لالعبين الشباب بكرة القدم 

 2010 ماجستير

ميثم لطيف  1328
  ابراهيم 

 

 
مراجعة الذاتية وفق مستوى اثر اسلوبي المجمعات التعليمية وال

 الذكاء في التعلم المهاري والمعرفي للطالب بالكرة الطائره

 2010 دكتوراه

خليل حميد محمد  1329
  علي

 

 
تاثير اساليب التنافس في تطوير اهم القدرات البدنية والحركية 

  والمهارات االساسية بكرة القدم للناشئين 
 

 2010 دكتوراه

سالم محمد حمزة  1332
  لكرعاويا

 

 
الذكاء االنفعالي وعالقتة بفاعلية االداء الفني حسب خطي اللعب 

 لدى العبي كرة اليد المتقدمين) االمامي والخلفي (

 2010 ماجستير

عامر حسين علي  1335
  عمران

 

 
الكفايات المهنية مؤشر لالنتقاء الموضوعي للمشرف االختصاص 

المرشحين في التربية الرياضية من وجهة نظر المدرسين 
 لالشراف االختصاص

 2010 ماجستير

سامر عبد الهادي  1337
  احمد

 

 
تاثير تداخل التمرينات المكثفة والموزعة بالطريقة المختلطة في 

 تعلم اللكمة المستقيمة للمتعلمين المبتدئين

 2010 ماجستير

اياد ناصر حسين  1342
  العزاوي

 

 
 )الواطيءلي العا(ة على وفق التحمل النفسي الضغوط النفسي

 وعالقتها باالداء المهاري لالعبين المتقدمين بالكرة الطائرة

 2010 دكتوراه

1344 
علي حسين علي 

 جاسم الجاسم

 
االسناد االجتماعي وعالقته بالسلوك التربوي وااللتزام المهني 

  لدى مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محافظة بابل
 

 2010 ماجستير

بد حميدة عبيد ع 1350
  االمير

 

تاثير تمرينات زوجية نوعية في تطوير اهم القدرات الحركية 
والبدنية الخاصة بمهارتي االعداد واستقبال االرسال للطالبات 

 بالكرة الطائرة

 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1351 

رامي عبد االمير 
  حسمن العبودي

  
  

 
سرعة االستجابة الحركية في تطوير اهم مظاهر  تاثير تمرينات

االنتباه وتعلم االداء الفني للكمة المستقيمة للطالب المبتدئين 
  بالمالكمة

 

 2010 ماجستير

ايمن هادي  1352
  الجبوري

 

 
اثر برنامج ارشادي في تعديل سلوك العبي كرة اليد الناشئين من 

  العدواني الى الجازم
 

 2010 ماجستير

1354 

م حسين عبد هيث
  حسن الجبوري

  
 

 
اثر استخدام برنامج ارشادي نفسي في تعديل السلوك االجتماعي 

جامعة - وعالقتة بموقع الضبط لدى طالب كلية التربية الرياضية 
  بابل

 

 2010 دكتوراه

حسين مناتي  1356
  ساجت الحجامي

  

 
بناء وتقنين اختبار المعرفة العلمية وعالقتها باالداء التدريبي 

  دريبي المصارعة الحرةام
 

 2010 ماجستير

1361 

حسين عبد األمير 
  حمزة شربه

  
 

 
- أثر أسلوبين تدريبيين بالتنظيم الدائري في بعض مكونات الدم

وتطوير التحميل الخاص لالعبي كرة -المناعية وغير المناعية
 اليد

 2010 دكتوراه

جبار علي كاظم  1365
  الجميلي

 

 
هزة مساعدة في تطوير سرعة تاثير  تمرينات باستخدام اج

الحركي للضربة الساحقة - االستجابة الحركية والذكاء الجسمي 
  لناشئي الريشة الطائرة

 

 2010 ماجستير

1379 
  مروة علي حمزة

 

 
تصميم ميدان لاللعاب باالسلوبين المتسلسل والعشوائي وتاثيره 

في تطوير الذكاء واالعتماد على النفس وبعض القدرات الحركية 
  سنوات ) 5-4(طفال بعمر لال
  
 

 2010 ماجستير
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رقم 
 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

فاضل كردي  1385
  شالشه

 

 
اثر برنامج ارشادي في االستقرار النفسي واداء اهم المهارات 

  بكرة اليد وتحمل ادائها لدى االعبين الشباب
 

 2010 دكتوراه

مقدام عبد الكاظم  1387
  ة الكعبيرحيم

 

 
اثر تمرينات خاصة على وفق نسب مساهمة بعض القدرات 

البدنية والحركية في تطوير االداء المهاري واالنجازلرماة الرمح 
 الناشئين

 

 2010 ماجستير

محمد علي حسين  1389
  الحمودي

  

 
تاثير العاب استكشافية موجهة في تطوير الرضا الحركي واهم 

  سنة)11- 10(بعمر المهارات االساسية للتالميذ 
 

 2010 ماجستير

عصام طالب  1394
  عباس البكري

 

 
تأثير تمرينات مقترحة في تطوير بعض القدرات الحركية ودقة 

  الطعن بسالح الشيش للناشئين
 

 2010 ماجستير

هند محمد أمين  1396
  يوسف البياتي 

 

  
أثر استخدام حقيبة تعليمية في التحصيل المعرفي وأداء بعض 

  ة السلة لطالبات كلية التربية الرياضيةمهارات كر
 

 2010 ماجستير

1407 
  احمد كريم لطيف 
 

 
اثر تمرينات خاصة باستخدام أدوات تدريبية في تطوير بعض 
القدرات البدنية والحركية والمهارات الدفاعية لالعبين الشباب 

  بكرة السلة 
 

 2010 ماجستير

علي معز راضي  1408
  الحلو

 

 
عية على ارضيتين مختلفتين في تطوير الخطوات اثر تمرينات دفا

  والمتابعة الدفاعية لالعبين الناشئين والشباب بكرة السلة
 

 2010 ماجستير

عبير علي حسين  1422
  المعموري

 

 
المقترح في تعلم بعض )الدوالب الدوار (تاثير استخدام جهاز 

المهارات االساسية على بساط الحركات االرضية بالجمناستك 
 ي للنساءالفن

 2010 ماجستير
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

علياء حسين عبيد  1424
  الطائي

 

 
  

تأثير أسلوب العصف الذهني في تطوير أداء الطالب لبعض 
  المهارات األساسية بالكرة الطائرة

 

 2010 ماجستير

نبيل عبد الكاظم     1428
  عذاب المشايخي

 

 
امج تاهيلي وفق المؤثرات البايوميكانيكية  لتحسين تاثير برن

فسيولوجية وميكانيكية العضالت العاملة في المنطقة القطنية 
  العجزية لالعبين المصابين 

 

 2010 دكتوراه

1437 
  مهند حسن عطية

 

 
 بدقة اداء الرمية الحرة ) التكرارو المجموعة( اثر التدريبات ب

طق مختلفة لالعبي كرة السلة والتصويب بالقفز من مسافات ومنا
  المتقدمين

 

 2010 ماجستير

ايفان نعمة كاظم  1439
  عبود

 

 
عالقة جهد المنافسة باهم مؤثرات الجهاز التنفسي وفقدان 
جامعة /السوائل لالعبي االلعاب الفرقية في كلية التربية الرياضية 

  الكوفة
 

 2010 ماجستير

طاهر يحيى  1445
  إبراهيم الفتالوي

 

 
 

يم و بناء مقياس لنظام إدارة الجودة في األندية الرياضية تصم
 العراقية

 

 2010 ماجستير

1447 
نصر حسين عبد 

 المير

 
اثر اساليب تقنين انقباضات عضلية لالحماء في تحصيل القوة 
  السريعة ودقة اداء بعض المهارات لالعبين الشباب بكرة السلة

 

 2010 دكتوراه

حيدر محمد عبد  1477
  الهادي

 

 
تأثير منهج باستخدام وسيلتين تدريبيتين داخل الماءفي تطوير 

) م)50بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمرحلتين  بسباحة 
 سنة) 14 – 13(فراشة واالنجاز لفئة الناشئين العمار 

 2010 ماجستير
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

حيدر محمود عبود  1480
  دمحم

 

  
 

في تطوير مفهوم جيتي التعلم التعاوني و التنافسي تأثير إستراتي
   بالكرة الطائرةالذات المهارية و األداء الدفاعي 

 

 2010 ماجستير

حيدر محمد جاسم  1500
  الخيكاني

 

 
أنموذج تقويم أهم القدرات البدنية والحركية و المهارية والعقلية 

النتقاء  )ل والوزن الطو( في ضوء مؤشرات التركيب الجسمي 
  فتيان المالكمة

 

 2010 ماجستير

1253 
  باسم حسن غازي

 

 
تاثير التمرينات البالستية في تطوير القدرة االنفجارية وسرعة 

  اداء بعض المهارات لالعبين الشباب بكرة الطائرة
 

 2010 دكتوراه

حيدر محمود عبد  1262
  اهللا 

 

 

بعض  في تعلمتأثير أسلوب االكتشاف الموجه والحاسوب  
االرضية بالجمناستك الفني للرجال   المهارات على بساط  الحركات

 2010 ماجستير

1280 
  حسن صالح مهدي

 

 
التنبؤ باالنجاز الفرقي على وفق التوافق النفسي االجتماعي 

  والتماسك الحركي لفرق  الدوري الممتاز بكرة السلة في العراق 
 

 2010 دكتوراه

د احمد عطشان عب 1281
  الرضا

 

 
اثر التدريبات المتناظرة لتعميم البرنامج الحركي للمناولة وفاعلية 

  ادائها لدى الالعبين الناشئين بكرة اليد
 

 2010 ماجستير

حيدر عبدعلي  1288
  حمزة الخفاجي

 

 
تأثير تمرينات خاصة على وفق بعض المتغيرات البيوميكانيكية 

اع المعاكسة للرجل في تطوير  قوة وأداء اللكمة الجانبية للذر
  كغم) 64,75(االمامية للمالكمين بوزني 

 

 2010 ماجستير



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

محمود مهدي  1299
  رميض

 

 
التقويم البدني على وفق اهم المؤشرات االنثروبومترية وعالقته 

لكرة بدقة اداء بعض المهارات االساسية لالعبين المتقدمين با
  الطائرة 

 

 2010 ماجستير

حيد ر محمد جاسم  1500
  الخيكاني

 

 
أنموذج تقويم أهم القدرات البدنيـة والحركـيـــة والمهارية 

 )الطول والوزن ( والعقلية في ضوء مؤشرات التركيب الجسمي
  النتقاء ناشئي المالكمة

 

 2010 ماجستير

علي هاشم    1507
  حمزة  الخزعلي

 

 
جدولة حجم التدريب في تطور أهــــم أثـــر تنــوع 

القدرات الحركيـة والمهارات األساسية ألشبال كرة  القدم 
  سنة)  15 – 13( بـــأعمار 

 

 2010 ماجستير

زيد حسون ناصر  1679
  حسون

 

 
أساليب السلوك القيادي وعالقتها  بالقيم الخلقية والشعور 

  ةبالمشاركة االجتماعية لدى مدرسي التربية الرياضي
 

 2011 ماجستير

1683 
  حبيب علي طاهر

 

 
تأثير تدريبات الباليومترك والبالستيك في تطوير أهم القدرات 
البدنية  والمتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة الضرب الساحق 

  العالي للشباب بالكرة الطائرة
 

 2011 دكتوراه

وسام  رياض  1684
  حسين

 

 
طوير الحركي وتألداء ت مساعدة في تخفيف صعوبات اتأثير ادوا

الساحق وحائط الصد الضرب أهم الجوانب الخاصة بمهارتي 
  الطائرةللطالب بالكرة 

 

 2011 دكتوراه

صادق يوسف  1702
  محمد

 

 
القد ا رت  أثر تمرينات الهوائية في حجم عضلة القلب وبعض

  والبيوكيميائية لالعبي الجودو الشبابالبدنية والفسيولوجية 
 

 2011 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

بهاء حسين عبد  1703
  األمير

 

 
أثر تمرينات باستعمال أدوات تدريبية متنوعة في دقة التصويب 
من القفز المحتسب بثالث نقاط والقدرات البدنية للشباب بكرة 

  السلة
 

 2011 ماجستير

اشرف عدنان  1704
  جبار

 

 
  للتصويب في تعميم برنامجه الحركي وفاعليةاثر منهج تعليمي 

  أدائه للناشئين بكرة السلة
 

 2011 ماجستير

شهاب أحمد كاظم  1708
  علي  الجراح 

 

 
  أثر تمرينات خاصة لتطوير قدرة العضالت العاملة في أداء مهارة

  على جهاز الحلق لناشئي –بالضغط  –الوقوف على اليدين 
  الجمناستك

 

 2011 ماجستير

فراس سهيل  1711
  إبراهيم

 

 
  تأثير أسلوبي فحص النفس واالكتشاف الموجه على وفق

  النمذجه الحسية في تطوير مهارتي اإلرسال والضرب
  الساحق بالكرة الطائرة للطالب

 

 2011 دكتوراه

اشم عبد ھبشائر  1661
  الواحد

 

 
تأثير وسائل تعليمية مساعدة في تعليم قفزة اليدين الخلفية 

  العالي و انتقال أثرتعلمهما المتبادل وفعالية القفز
 

 2011 ماجستير

فاضل دحام  1664
  منصور المياحي

  

 
أثر تدريبات القدرة العضلية  في تطوير أهم القدرات البدنية 

واألداء الخططي ودقة التهديف وفقاً لبعض المتغيرات الكينماتيكية 
  لالعبي كرة القدم للشباب 

 

 2011 دكتوراه

1667 
  س نايفصفاء عبا

 

 
تأثير أزمة مختلفة باستخدام مجموعة العاب صغير في تطوير  

اإلبداع السخصي وتعلم مهارتي المناولة والتصويب في كرة اليد 
  )سنة 14-13(للطالب بأعمار 

 

 2011 ماجستير



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1670 
  عزيز كريم وناس

 

 
  

داللة موقع الضبط ر وفقا للخبرة التحكيمية بجودة اتخاذ القرا
  الرياضية لدى حكام كرة القدموأنماط القيادة 

 

 2011 ماجستير

علي بخيت حسن  1671
  الجعيفري

 

 
واالنجاز لدى العبي وعالقته باالستقرار النفسي التوايس العقلي 

  ألعاب القوى الشباب
 

 2011 ماجستير

نبيل كاظم  هريبد  1672
  الجبوري

 

 
لنمذجة المورفولوجية والقدرات العقلية والفسيولوجية والحركية ا

  والمهارية لتصنيف وتوجيه العبي  كرة اليد بحسب مراكز اللعب
  

 2011 دكتوراه

1675 
  ابتغاء محمد قاسم

 

 
 

التأملي ( تأثير المراجعة الذاتية على وفق االسلوب المعرفي 
المعرفي  لبعض في تعلم  االداء الفني و) مقابل االندفاعي  

  مهارات الطرق بالجمناستك  االيقاعي 
 

 2011 ماجستير

علي عطية دخيل  1677
  الطائي

 

 
تأثير انواع مختلفة النتقال اثر التعلم بين بعض مهارات التنس 

  االرضي الى مهارات االسكواش وتشخيص االخطار للطالب
 

 2011 ماجستير

علي محمد واد  1721
  الصائغ

 

 
وصيف عملهم وفق تتربية الرياٌضية على م مدرسي التقيي

ارس درسين ،المشرفين،مدراء المدالمالوظيفي من وجهة نظًر
  والنشٌاط الرياضي 

 

 2011 ماجستير

1723 

يم ھحذيفة إبرا
  خليل الحربي

  
 

 
وذج و نمخاصة وفق المتغيرات الكينماتيكية تأثير تمرينات 

دقة أداء صفات البدنية والالتصحيح الذاتي في تطوير بعض 
  الهجومية بالريشة الطائرةالمهارات 

 

 2011 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 

 السنة الشھادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص

1728 

  
خالدة عبد زيد 

  الدليمي
  
 

 
تاثير التصميم التعليمي الشامل والتعلم باللعب في تطوير القدرات 

  المعرفية والمهارات الهجومية للطالب بكرة اليد
 

 2011 اهدكتور

1732 

عصام عبد الرزاق 
عبد األمير 

  الترجمان
 

  أثر الطريقة المختلطة باألسلوب العكسي وفقاً لصيغ مختلفة
  في تعلم الرفعات النظامية برفع األثقال للطالب  
 

 2011 ماجستير

1749 
  انيس حسين علي

 

 
تأثير تمرينات القوة باالطالة الالمركزية في تطوير مرحلة 

وفق خصائص منحني القوة والزمن والنشاط  االرتقاء على
  العضلي  للرجلين  في الضرب

 

 2011 دكتوراه

ناظم محمد حسين  1567
  علوان

 

 
أثر وسائل تدريبية مساعـدة في تطويـر القـوة السريعــة 

واألداء المهـاري لبعـض مسكــات الرمي لالعبي المصارعة 
  سنة) 20- 17(بعمر 

 

 2011 ماجستير

اق مدلول حال رز 1595
  الرماحي

 

 
تعلم  باألسلوبين الذاتي والتعاوني في تأثير الرسوم الفائقة

في الجمناستك  أداة الشاخص وتطوير الرضا الحركيمهارات ب
  اإليقاعي

 

 2011 ماجستير

عامر راشد شيال  1632
  الزبيدي 

 

 
تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعة في تطوير سرعة حركات 

  شكال الحركية لالعداد بالكرة الطائرةالرجلين وتعلم األ
 

 2011 ماجستير

رائد عبد األمير  1634
عباس 

 مـشـهـديأل

 
  قوة األنا و عالقتها باالتزان االنفعالي و مستوى الطموح لدى

 ناشئي األلعاب الفردية و الفرقية في محافظة بابل
 

 2011 دكتوراه



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
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رقم 
لسنةا الشهادة عنوان الرسالة اسم الطالب القرص  

علي ياسين علوان  1637
  التميمي 

 

 
 

أداء أهم المهارات األساسية بداللة القيم السلة الشباب 
  االجتماعية والتفكير اإلبداعي لالعبي كرة 

 

 2011 ماجستير

حسام غالب عبد  1638
  الحسين

  

 
تأثير أسلوبي التنافس المقارن والجماعي بأستخدام الوسائط 

عض المهارات األساسية لألشبال بكرة المتعددة في تطوير أداء ب
  اليد

 

 2011 ماجستير

1640 
  حاتم فليح حافظ

 

 
تاثير تداخل الحقيبية التعليمية باالسلوبين المكثف والموزع على 
تعلم االرسال الساحق والضرب الساحق المواجه وانتقال اثرهما 

  المتبادل بالكرة الطائرة 
 

 2011 دكتوراه

1646 
  هيثم محمد كاظم

 

 
حركي واالسترخاء العقلي في  -تاثير تمرينات لالدراك الحس

  االداء المهاري والخططي الفردي لالعبين الشباب بكرة القدم 
 

 2011 دكتوراه

وسام صالح عبد  1647
  الحسين

 

 
تاثير منهج تعليمي تدريبي في تصحيح االخطاء الفنية وتطوير 

عبين الشباب بعض القدرات العقلية ودقة المهارات االساسية لال
  بالريشة الطائرة

 

 2011 دكتوراه

عايد كريم عبد  1628
  عون

  

 
التنبؤ بمستوى المعرفة القانونية بداللة البصمة الفكرية والذاكرة 

  الصورية لطلبة كليات واقسام التربية الرياضية
 

 2011 دكتوراه

1620 
  حسين نور عباس

 

 
لتطوير القدرة  تأثير األسلوب التبادلي باستخدام تمرينات خاصة
  االنفجارية في أداء الطالب لفعالية الوثب الطويل

 

 2011 ماجستير

 



  التربیة الریاضیة........................................ جامعة بابل/ معية دليل الرسائل واالطاريح الجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقم 
 السنة الشهادة عنوان الرساله اسم الطالب القرص

1752 
 
 

  حسين فرحان فرج
  
  

 

تأثير استراتيجيتي التعلم المبرمج والتعاوني في التحصيل 
ستقباله المعرفي وتعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى وا

 للطالب بالكرة الطائرة

 

  دكتوراه
 

2011 
 

1778 
 

بشار غالب شهاب 
  البياتي 

 

 

فيالمعرفة العلمية واداء  -بحسب وقت اجرائه -اثر التقويم 
 وضع االستعداد وبعض المهارات االساسية في رياضة المبارزه

 

  دكتوراه
 

 
2011 

 

1799 
 
 

ر احمد كامل ينص
  العمار

 

 

للطالب المصنفین ة يالمهارات األساسبعض أنموذج تقویم 
ة ية والحركية و القدارت البدنياسات الجسميعلى وفق بعض الق

 بالتنس
  ماجستير

 
2011 

 

1843 
 
 

ميسلون زهير 
  حسين

  
 

  
تأثير إستراتيجية اللعب المباشر لذوي المجازفة مقابل الحذر في 

تطوير أهم القدرات الخاصة و تعلم الضرب الساحق المواجه 
  كرة الطائرة لطالب كلية التربية الرياضيةبال
 

  ماجستير
  
 

2011 
 
 

 
1852 

 
 

  حسين علي حسين
  
 

  
ونسبة مساهمتها  فعية االنجاز وفقًا لنمط الشخصيةتقويم دا

  )A,B(بالقدرات الحركية والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب 
 

 

  دكتوراه
  
 

2011 
 
 

 


	البدايات
	1- الطب
	2-الهندسة المدني
	3-الهندسة الميكانيك
	4- الهندسة المواد
	5-الهندسة الكهرباء
	6- الهندسة البيئة
	7- العلوم الحاسبات
	8- علوم الحياة
	9- العلوم الكيمياء
	10- العلوم الفيزياء
	11- القانون
	12-التربية رياضيات
	13- التربية التاريخ
	14- التربية الجغرافية
	15- اللغة الانكليزية
	16- اللغة العربية
	17- العلوم التربوية والنفسية
	18- الفنون الجميلة
	19- التربية الرياضية

