
 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

1 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

أ. د. عادل تقي عبد الخطيب  2019 1

 البلداوي

  كلية التربية أوراق شفيقة علي الخطيب اول باحثة اجتماعية في العراق.

اسهامات علماء ابهر في الحركة اإلسالمية من القرن الرابع  أ.م.د. هناء كاظم 2019 2

 حتى القرن السابع الهجري.

 التاريخ كلية التربية

 اللغة العربية كلية االداب مقامات ابن ماري : ليحيى بن سعيد البصري. أ.د. عدنان كريم المفرجي 2019 3

عاصفة التغيير : الربيع العربي والتحوالت السياسية قي  أ. تمارا كاظم االسدي 2019 4

 المنطقة العربية.

  كلية العلوم السياسية

  كلية التربية األساسية نظريات التعلم والتعليم الصفي : مفاهيم , نظريات , تطبيقات. كاظم جاسم الجيزاني أ.د. محمد 2019 5

لطائف الظرفاء من طبقات الفضالء : المثل األخالقية في شعر  د.عدنان كريم رجب 2019 6

 العصر العباسي األول مقامات ابن ماري.

 اللغة العربية كلية االداب

الصراع العثماني الصفوي واثاره في الشيعية في شمال بالد  نهار محمد نوريد.  2019 7

 الشام.

 التاريخ كلية االداب

د. محمد علي صاحب و د.  2019 8

 أسماء صبر علوان

  كلية القانون الحقوق العينية.

  كلية العلوم دراسة تحليلية -طريق الفدرالية الوعر  أ.م. امجد زين العابدين طعمه 2019 9



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

2 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

 فلسفة كلية االداب مدخل الى سمنار الدراسات العليا. أ. م. د. رحيم محمد الساعدي 2019 10

  كلية التربية تعديل السلوك في النظرية والتطبيق. د. كاظم علي هادي الدفاعي 2018 11

من السيرة الفكرية والسياسية الهل البيت عليهم  شذرات م.د. علي إبراهيم عبيد الموسوي 2018 12

 السالم

  كلية االداب

مباحث تاريخية في اصل الطائفة المارونية وانتشارها في جبل  د. ماجد حمدان الموسوي 2018 13

 لبنان حتى نهاية القرن الثامن عشر

  كلية االداب

تحليل البيانات باستعمال  spssأساليب المعاينة مع استخدام  د. عادل احمد هدو 2018 14

spss 

  كلية اإلدارة واالقتصاد

  كلية التربية البيئة واثرها في سلوك االنسان د. كاظم محسن الكعبي 2018 15

  كلية التربية 19952 - 1945المصالح االمريكية في العراق  د. صفاء كريم شكر 2018 16

  كلية التربية نفسية.االرشاد والصحة ال أ.م.د. حسين فالح حسين 2018 17

  كلية االداب ماساة الناي : االنسة في مسرح الطفل. أ.م. اثير محسن الهاشمي 2018 18

مركز المستنصرية  1932تجارة العراق منذ أواخر العهد العثماني حتى االستقالل  أ.م.د. صبا حسين مولى 2018 19

 للدراسات العربية الدولية

 

  كلية العلوم السياحية السوق السياحي والفندقي يفالح تايه النعيم 2018 20



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

3 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

  كلية العلوم السياحية السوق السياحي والفندقي أ.م.د. سمراء عبد الجبار إبراهيم 2018 21

 كيمياء علومكلية ال ضرائف وتقنيات حديثة في التحليل الكيميائي االلي د. جميل موسى ضباب 2018 22

 علم النفس كلية االداب علم النفس الفسيولوجي د. هيثم ضياء عبد األمير العبيدي 2018 23

 علم النفس كلية االداب الشعور بالذات والقلق االجتماعي د. هيثم ضياء العبيدي 2018 24

 ثروبولوجيااالن كلية االداب محاضرات في علم اجتماع التنظيم أ.م.د. رباح احمد مهدي 2018 25

  كلية التربية األساسية استراتيجيات حديثة في التعليم والتعلم كرار عبد الزهرة الكعبي 2018 26

  كلية االداب إشكالية الجوهر في الفلسفة المعاصرة أ.د. حسون السري 2018 27

 لومع كلية التربية األساسية الحشرات وصحة االنسان أ.د. سعدون إبراهيم البياتي 2018 28

  كلية القانون القانون الجوي أ.د. فاروق إبراهيم جاسم 2018 29

 التاريخ كلية التربية نهاية العالم والتفوق الحضاري عند الكهنة السومريين أ.م.د. احمد جودة 2018 30

  كلية التربية األساسية لهجة قبيلة قيس : دراسة لغوية د. رشا طه النعيمي 2018 31

  كلية االداب فلسفة الجسم عند ابن رشد مجيد العبيدي د. حسن 2018 32

اصالة الفلسفة الطبيعية العربية في مدرستي البصرة وبغداد :  م.أ. صالح مهدي صالح 2018 33

 ابن طفيل قضايا ومواقف

  كلية االداب

 فيزياء كلية العلوم technologyaser and nano م.د. خلدون ناجي عباس 2018 34



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

4 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب مؤلفال تاريخ ت

القول الصائب في سيرة االمام الغائب : ثالثة االف سؤال  م.م. محمد ياسر حمود الياسري 2018 35

 وجواب في السيرة النبوية العطرة

 اللغة العربية كلية االداب

 الفلسفة االداب كلية فلسفة التاريخ من علم الكالم الى النطيق والمستقبل د. رحيم الساعدي 2018 36

  كلية االداب في اللسانيات المعاصرة التواصلية والتداولية د. صالح هادي العريش 2018 37

 االنثربولوجيا كلية االداب دراسات في السوسيولوجيا السياسية د. مشحن زيد التميمي 2018 38

 قسم االعالم كلية االداب الوهابيةداعش االستحضار التاريخي للحركة  د. عبد الحسين علوان الدرويش 2018 39

د. حسين عبد الصاحب عبد  2018 40

 الكريم

  كلية القانون شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

  كلية التربية وظائفها -توزيعها  -المدن الذكية : خصائصها  د. محمد صالح ربيع 2018 41

نقدي في العراق واثره على الفكر السياسي المنهج التاريخي ال د. عادل تقي عبد البلداوي 2018 42

 المعاصر

  كلية التربية

  كلية االداب نماذج المعايرة والقياس في االنثروبولوجيا الثقافية د. ياس خضر عباس الياس 2018 43

 جغرافية كلية التربية سلطنة عمان : دراسة في الجيوبولتيكا د. خالد رشيد السعدون 2018 44

  كلية التربية 1علم المواد ج حسن رسن هذال د. علي 2018 45

  كلية االداب مدخل الى الفلسفة السياسية د. محمد سماري الكعبي 2018 46



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

5 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

 اللغة العربية كلية االداب السرد الثقافي -االخر  -دراسات ثقافية الجسد االنثوي  د. سمير الخليل 2018 47

  كلية التربية االرشاد والصحة النفسية لغير االختصاص. د. امل إبراهيم الخالدي 2018 48

 التاريخ كلية التربية 1949 - 1921الحزب الشيوعي الصيني  د. صفاء كريم شكر 2018 49

  كلية االداب جغرافية التفلسف د. حسن مجيد العبيدي 2018 50

هدى أ.م.د. تغريد عبد الكاظم و  2018 51

 هادي عباس

  كلية التربية األساسية الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بطيئي التعلم

الدرس اللساني عند المعتزلة حتى نهاية القرن الخامس  حيدر سلمان جواد 2017 52

 الهجري

 علوم قران كلية التربية

  كلية التربية التغلغل األمريكي في العراق سعاد روؤف شير محمد 2017 53

النهوض العمراني والفني للموحدين في المغرب األقصى  عمار عبد الرحمن حسين 2017 54

 واالندلس

  كلية العلوم

  كلية التربية 1974 - 1945األحزاب التركية وقضايا المشرق العربي  خالد عبد الوهاب عبد الرزاق 2017 55

  كلية التربية األساسية لسيكولوجية االعالم واالتصا ميثم عبد الكاظم هاشم 2017 56

  كلية التربية األساسية العمليات النفسية وإدارة االزمات ميثم عبد الكاظم هاشم 2017 57

 التاريخ كلية التربية حركة االخوان واثرها في التطورات السياسية زينب منعم كريم 2017 58



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

6 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

 الفيزياء كلية التربية synthesis of nane conductive polymer علوان طارق جعفر 2017 59

حكايات العشاق دراسة في البيئة السردية في كتاب تزيين  غانم أبو العال الشويلي 2017 60

 االسواق

 اللغة العربية كلية االداب

  االداب كلية العالج النفسي في العراق أزمات ومقترحات غادة ثاني عبد الحسن 2017 61

ارنولد باس ترجمة أ.د. هيثم  2017 62

 ضياء العبيدي

 علم النفس كلية االداب الشعر بالذات والقلق االجتماعي

 اللغة العربية كلية التربية المؤلفان خطب االمام الحسن )جمع ودراسة( رباب صالح حسن 2017 63

 اللغة العربية لية التربيةك خصائص أسلوب شعر عمر بن ابي ربيعة رباب صالح حسن 2017 64

 التاريخ كلية التربية األساسية سياسة فرق تسد البريطانية في العراق حسين عبد الواحد بدر 2017 65

 التاريخ كلية التربية األساسية التقنيات التربوية : تطورها . تصنيفاتها . انواعها . اتجاهاتها خضير عباس جري 2017 66

السراي او  محمد جثير جبر 2017 67

 رحيم كاظم بيدي

مقدمة في التفكير : التفكير التاريخي والتفكير الجغرافي 

 انموذجا

 التاريخ كلية التربية األساسية

الدولة واجهزتها االيديولوجية في الفكر السيولوجي المعاصر  مشحن زيد التميمي 2017 68

 دراسة مقارنة

 االجتماع كلية االداب

 سياحة كلية اإلدارة واالقتصاد الحمالت االعالنية بين االدارة والتخطيط ال عيسى محمد رشك كاظم 2017 69



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

7 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

  كلية التربية األساسية مابعد النقد فضاءات المقاربة وصعوبات التطبيق أ. م. د. نادية حناوي سعدون 2017 70

وقف حكومة البعث األولى من القضية الكردية في العراق م كافي سلمان مراد الجادري 2017 71

 1963تشرين الثاني  18شباط 8

 التاريخ كلية التربية األساسية

االساليب البيانية والبديعية في شعر الطرد في العصر العباسي  أ.م.د. ساهرة عدنان العنبكي 2017 72

 حتى نهاية القرن الرابع الهجري

 لغة العربيةال كلية التربية األساسية

  كلية االداب اإلسالم د. فضل الرحمن 2017 73

االكاديميون وحكم العسكر في العراق الجمهوري الصراع من  أ.د. عادل تقي عبد البلداوي 2017 74

 اجل انتصار القلم على السيف

 التاريخ كلية التربية

كر السياسي المعتدل في وميض جمال عمر نظمي رائد الف أ.د. عادل تقي عبد البلداوي 2017 75

 2016  - 1941العراق ومضات من أفكاره ومواقفه الوطنية 

 التاريخ كلية التربية

م.د. وائل منذر حسون و أ.م.د.  2017 76

والء مهدي الجبوري م. فاضل 

 جاسم منصور واخرون

دراسات في حقوق االنسان : وقائعالندوة التي اقامتها كلية التربية 

 األساسية

  تربية األساسيةكلية ال

  كلية التربية االساسة مرآى وشرفة دراسات في النقد الروائي أ.د. نادية حناوي سعدون 2017 77

ما يحتمله السرد تقانات التجريب الروائي في منجز خضير فليح  د. سمير الخليل 2017 78

 الزيدي بعيون النقاد

  كلية االداب



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

8 
 

 لقسما الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

بنائية الصوغ الشعري ومقاصده في تجربة الشاعر نوفل ابو  أ.د. نادية حناوي سعدون 2017 79

 رغيف

  كلية التربية االساسة

مركز المستنصرية  المغرب مملكة مواجهات متحررة أ.م.د. سراب جبار خورشيد 2017 80

 للدراسات العربية

 

 التاريخ كلية التربية 1930 - 1922واألحزاب والنوادي العراقية  الجمعيات أ.د. عادل تقي عبد البلداوي 2017 81

  كلية التربية هـ656األبنية الحضارية في كربالء حتى نهاية  أ.م.د. لمياء احمد محسن 2017 82

أ.د. محمد عبد اللطيف عبد  2017 83

 الكريم

 - 395متميز االلفاظ البي الحسن احمد بن فارس من 

 م1004

  كلية التربية

بواكير الفلسفة في ادب وادي الرافدين واثرها من العهد القديم  د. والء مهدي الجبوري 2017 84

 )التوراة(

 التاريخ كلية التربية االساسة

الموارد والعالقات  التمويل الدولي وتاثيراته االقتصادية واالجتماعية أ.د. احمد عمر الراوي 2017 85

 االقتصادية

 

  كلية القانون الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية إبراهيم جاسمد. فاروق  2017 86

  كلية االداب تاريخ الصحافة العراقية م.د. عبد الحسين علوان 2017 87

  كلية االداب حفريات في الجسد المقموع مقارنة سيولوجية أ.د. مازن رسول محمد 2017 88



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

9 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

  كلية التربية االساسة 1988 - 1976فائق السامرائي ودوره السياسي في العراق  د. امينة داخل التميمي 2017 89

  كلية التربية االساسة العوامل المؤثرة في ازدهار النشاط التجاري للدولة العربية د. شيماء سالم عبد الصاحب 2017 91

  كلية التربية االساسة الوظيفية والعقلية والمهارية االختبارات د. علي سموم الفرطوسي 2017 92

  الجامعة المستنصرية تبنين تشاكالت الصورة في شعر الرواد أ.م.د. علياء سعدي 2017 93

  كلية االداب المنطق الصوري بين ارسطو والفالسفة المسلمين أ.م.د. نضال ذاكر عذاب 2017 94

م. د. عبد الحسين علوان  2017 95

 ويشالدر

  كلية االداب تاريخ الصحافة العراقية

  كلية التربية تقويل النص سمير الخليل 2016 96

تحوالت الصوفي األخير ومراياه مظاهر التنويع المسرحي في  سمير الخليل 2016 97

 ادب حميد المختار باقالم الدارسين

  كلية التربية

  الدابكلية ا ماراثون عبد الحسين علوان الدرويش 2016 98

 1839حروب االفيون من صفحات التدخل األجنبي في الصين  نادية كاظم محمد العبودي 2016 99

- 1895 

  كلية التربية االساسة

  كلية االداب مواقف ودراسات نقدية في االدب العربي قديما وحديثا حافظ محمد عباس الشمري 2016 100

   السياسة والعالقات الدولية علي عباس البديري 2016 101



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

10 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

   االرشاد االسري اسسه نظرياته اجراءاته عالهن محمد علي 2016 102

   خطاب االخر في الشعر العراقي السبعيني التلقي والتاويل علي هاشم طالب الزيرجاوي 2016 103

ي خالل القرنيين الرابع والخامس التاويل في النقد العرب مكي نومان مظلوم 2016 104

 للهجرة ....

  

احمد عبد السالم فاضل  2016 105

 السامرائي

   1972احمد بال فريج ودوره في السياسة المغربية حتى عام 

   مسارات المعرفة األدبية مجموعة أبحاث مهداة الى روح ... خالد خليل هويدي 2016 106

المعرفة اللغوية مجموعة اعمال مهداة الى روح العالمة انتظام  خالد خليل هويدي 2016 107

 الدكتور نعمة رحيم العزاوي

  

   اللسانيات النصية في الدراسات العربية الحديثة خالد حميد صبري 2016 108

   دليل التنمية الصناعية في الوطن العربي مي ثامر رجب عبود العزاوي 2016 109

ج واشنطن ودوره في السياسة الداخلية والخارجية جور نجالء عدنان حسين 2016 110

 1797 - 1789االمريكية 

  كلية التربية االساسة

 - 1921سياسة بريطانيا تجاه المؤسسة الدينية في العراق  اخالص لفتة حريز الكعبي 2016 111

1933 

  



 2019و بداية  2018و  2017و  2016قائمة نتاجات تدريسيي الجامعة لالعوام 

11 
 

 القسم الكلية عنوان الكتاب المؤلف تاريخ ت

  كلية التربية االساسة 1916 - 1894ة العثمانية والمشكلة األرمنية الدول نجالء عدنان حسين 2016 112

زوايا النقد الحديث مقاربات نقدية في اللسانيات والتاويل  احمد ناهم 2016 113

 والنقد الثقافي

  كلية التربية

  كلية التربية رؤى نقدية نادية هناوي سعدون 2016 114

  كلية التربية فندية ودورها في بناء بغدادطبقة اال عادل تقي البلداوي 2016 115

مركز المستنصرية  البيان في سياق بالغة النسق القراني عقيد خالد حمودي العزاوي 2016 116

 للدراسات العربية

 

مركز المستنصرية  التصوير القراني وسياقاته الداللية عقيد خالد حمودي العزاوي 2016 117

 للدراسات العربية

 

  العلوم السياسية التسامح في فكر األحزاب العراقية المعاصرة فاتن محمد رزاق الخفاجي 2016 118

  العلوم السياسية التصدع الكبير اثير ناظم الجاسور 2016 119

  العلوم السياسية جدلية حوار الحضارات محمد هاشم البطاط 2016 120

  العلوم السياسية المعاصر مقاربات في الفكر اإلسالمي محمد هاشم البطاط 2016 121

محمد هاشم البطاط و رزاق فالح  2016 122

 العجيلي

  العلوم السياسية حزب هللا في لبنان
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  العلوم السياسية القائد السياسي في التاريخ المعاصر ال طويرش موسى محمد 2016 124

  العلوم السياسية التطور في الصحافة العراقية المتخصصة فاطمة سلومي 2016 125

المملكتان األردنية والسعودية دراسة في تاريخ العالقات  عبد األمير محسن جبار االسدي 2016 126

 السياسية

  العلوم السياسية

طه حميد حسن العنبكي و  2016 127

 نرجس حسين زاير العتابي

  العلوم السياسية أصول البحث العلمي في العلوم السياسية

  العلوم السياسية مبادئ الجيوبوليتيك نوار محمد ربيع الخيري 2016 128

  العلوم السياسية التطور الديمقراطي في بريطانيا موسى محمد ال طويرش 2016 129

  العلوم السياسية العالم المعاصر بين حربين موسى محمد ال طويرش 2016 130

  العلوم السياسية اليمن من الحكم الملكي الى الحكم الجمهوري فاطمة سلومي 2016 131

  كلية اإلدارة واالقتصاد الوصول الى الرفاهية عالقة بعض المكونات االقتصادية منى يونس حسين 2016 132

  كلية اإلدارة واالقتصاد االقتصاد الكلي يونس حسين منى 2016 133

تطور االقتصاد الصيني بين اشتراكية السياسة وراسمالية  منى يونس حسين 2016 134

 السوق

  كلية اإلدارة واالقتصاد
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ط سعر الصرف بالتضخم التوازن النقدي الكلي من خالل ارتبا منى يونس حسين 2016 135

 في العراق

  كلية اإلدارة واالقتصاد

   رجال ونساء حول االمام الحسين )ع( خلدهم التاريخ يحيى محمد السوداني 2016 136

  كلية الطب basic human anatomy volume2 سامح سمير موسى 2016 137

  لية الطبك dictionary of anatomical terms سامح سمير موسى 2016 138

سامي حمود الحاج جاسم و منال  2016 139

 حسن عكلة

  كلية التربية الحياة السياسية لالئمة االثني عشر

  كلية التربية االساسة كشف االسرار في رسم مصاحف االمصار فائزة عباس حميدي االدريس 2016 140

  كلية التربية االساسة النقاية في أربعة عشر علما فائزة عباس حميدي االدريس 2016 141

  كلية التربية االساسة الغربة والحنين في العصر الوسيط زينب فاضل النعيمي 2016 142

  كلية التربية االساسة التربية الجمالية والبرنامج التعليمي في العمل الفني حسن جار هللا الجيزاني 2016 143

  كلية التربية االساسة فال الروضة...اختبارات التفكير الط سعدي جاسم الغريري 2016 144

النجاح التنظيمي وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى مديري  ايمان عباس الخفاف 2016 145

 المدارس االبتدائية

  كلية التربية االساسة

ألداء المهني لدى معلمات عادات العقل وعالقتها بمستوى ا ايمان عباس الخفاف 2016 146

 رياض األطفال

  كلية التربية االساسة
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تاثير االرشاد في العادات الدراسية وعالقته بالتحصيل  ايمان عباس الخفاف 2016 147

 الدراسي لدى...

  كلية التربية االساسة

  كلية التربية االساسة تنمية االعتماد على النفس لدى طفل الروضة باسوبي القصة ايمان عباس الخفاف 2016 148

  كلية التربية االساسة جهود المفسرين العراقيين في القرون األربعة الهجرية األولى علي مجدي عالوي 2016 149

  كلية التربية االساسة معجزة القران والكون بين العلم وااليمان علي مجدي عالوي 2016 150

  كلية التربية االساسة القران الكريم ) دراسة موضوعية( ايات عاد قوم هود في علي مجدي عالوي 2016 151

  كلية التربية االساسة االيضاح عقيل عباس الريكان 2016 152

  كلية التربية االساسة نهج البيان في علوم القران عقيل عباس الريكان 2016 153

  ربية االساسةكلية الت االمامة العظمى في الفكر اإلسالمي عامر ضاحي سليمان 2016 154

 - 1945التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق  سهيل صبحي سلمان 2016 155

1958 

  كلية التربية االساسة

الدورة في التاريخ محديثي البصرة في كتاب الوافي بالوفيات  أسماء عواد الدوري 2016 156

 للصفدي

  كلية التربية االساسة

سالم حنتوش رشيد و ميامة  2016 157

 خالد جاسم

  كلية التربية االساسة مفاهيم تربوية أساسية لطلبة التربية الرياضية
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  كلية التربية االساسة موسوعة التربية الكشفية الحديثة معد سلمان إبراهيم 2016 158

  بية االساسةكلية التر شبابك في كفك شيماء رضا االعرجي 2016 159

  كلية التربية االساسة القياس واالختبار والتقويم والجمال الرياضي علي سموم الفرطوسي 2016 160

  كلية التربية االساسة القانون الدولي لكرة السلة علي سموم الفرطوسي 2016 161

  كلية التربية االساسة االتحاد العراقي لكرة السلة علي سموم الفرطوسي 2016 162

  كلية التربية االساسة مبادئ الطرائق اإلحصائية في التربية الرياضية علي سموم الفرطوسي 2016 163

معد سلمان إبراهيم و انعام جليل  2016 164

 إبراهيم

  كلية التربية االساسة مبادئ واسس الفسيولوجيا الرياضية

  كلية التربية االساسة لرياضيةالمبادئ اإلدارية لطالب التربية ا صالح وهاب شاكر 2016 165

لؤي ساطع محمد جواد و  2016 166

 مصطفى حسن عبد الكريم

  كلية التربية االساسة المدخل الى نظريات التدريب الصيفي

بان عبد الرحمن إبراهيم و  2016 167

 شيماء رضا علي

  كلية التربية االساسة التربية الصحية والصحة الشخصية في التربية الرياضية

  كلية التربية االساسة تدريب وتحكيم -الكرة الطائرة تعليم  بان عبد الرحمن إبراهيم 2016 168

  كلية التربية االساسة علم نفس التعلم والتدريب الرياضي ايمان حمد شهاب 2016 169
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  كلية التربية االساسة لجمناستك االيقاعيأسس تعليم ا شيماء عبد مطر التميمي 2016 170

  كلية التربية االساسة جغرافيا التضاريس الجيومورفولوجيا قاسم يوسف الشمري 2016 171

  كلية التربية االساسة الكوارث الطبيعية في العالم عبد الزهرة شلش زامل 2016 172

  كلية التربية االساسة افية اإلقليمية ...المحيط الهادي دراسة الجغر عبد الزهرة شلش زامل 2016 173

  كلية التربية االساسة السياحة والدولة من منظور الجغرافية السياسية... عبد الزهرة شلش زامل 2016 174

  كلية التربية االساسة استراليا دراسة في مستقبلها الجيوبوليتيكي عبد الزهرة شلش زامل 2016 175

  كلية التربية االساسة القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية ش زاملعبد الزهرة شل 2016 176

قبيلة تغلب ودورها في تاريخ العرب قبل اإلسالم وصدر  بشرى جعفر احمد 2016 177

 اإلسالم

  كلية التربية االساسة

  ساسةكلية التربية اال االنوار الالئحة من اسرار الفاتحة حيدر عبد العزيز إسماعيل 2016 178

  كلية التربية االساسة ايات الكيد في القران الكريم حيدر عبد العزيز إسماعيل 2016 179

  كلية التربية االساسة معاني لفظتي الزيادة والنقصان في القران الكريم حيدر عبد العزيز إسماعيل 2016 180

  كلية التربية االساسة ت في اللغة والتعبيرالتعبير الصحيح لبلوغ الفصيح مهارا اروى أنور عبد الحميد 2016 181

  كلية التربية االساسة anti - prophet muhammad media احمد قدوري عبد 2016 182

  كلية التربية دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي سمير الخليل 2016 183
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  كلية التربية مدونات ف الساعديعار 2016 184

بدر محمد عباس العزاوي و معن  2016 185

 عبد العزيز شفيق الصالحي

principle of general entomology علوم الحياة كلية العلوم 

سديم محمد البارودي و خليل  2016 186

 عبد

lanthanides liquid crystaline of azobenzene 

schiff base 

 الكيمياء كلية العلوم

 علوم الحياة كلية العلوم arginine deiminase the strongest cancer ندى زكي مهدي 2016 187

 علوم الحياة كلية العلوم … drougth tolerance and genetic رنا عزيز الرومي 2016 188

 علوم الحياة العلوم كلية increasing of medical compounds of olea هاشم كاظم محمد العبيدي 2016 189

نصيف جاسم الجوراني و غزوة  2016 190

 فيصل عبد

the dual dynamic programmingfor 

studying….. 

 الرياضيات كلية العلوم

 علوم الحياة كلية العوم in simplified manner microbial genetics هناء فرحان عباس 2016 191

 علوم الحياة كلية العلوم mycological plant pathology شذى علي شفيق 2016 192

 mcgs in general and clinincal 1500 مروج احد جاسم 2016 193

immunology 

 علوم الحياة كلية العلوم

 علوم الجو كلية العلوم تلوث الغالف الجوي منعم حكيم خلف 2016 194
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 علوم الحياة كلية العلوم medical bocteriology طائيهادي ال 2016 195

 علوم الحياة كلية العلوم السموم البكتيرية محمد فرج شذر المرجاني 2016 196

 علوم الحياة كلية العلوم medical bocteriology محمد فرج شذر المرجاني 2016 197

 علوم الحياة كلية العلوم handbook of fungal and parasitic حمزية علي عجة 2016 198

 علوم الحياة كلية العلوم medical bocteriologyالسموم البكتيرية  علي حيدر عبد الهادي 2016 199

حسوني جدوع عبد هللا وصبا  2016 200

رياض خضير و اشرف سامي 

 حسن

 علوم الحياة كلية العلوم البيئة وبيئة الحيوان والنبات واالحياء المجهرية

هادي حسن جاسم وعامر صالح  2016 201

 مهدي السعيدي

الكيمياء  كلية العلوم الكيمياء التحليلية الجامعية

 التحليلية

خالد خورشيد كاظم و كاظم  2016 202

 هاشم ياسين

 علوم حياة كلية الصيدلة /كلية العلوم تاثيرات االشعاع على االنسان

 علوم الحياة كلية العلوم غذيةالبكتريا في األ جيهان عبد الستار سلمان 2016 203

 ضمان الجودة كلية العلوم بحوث العمليات البرمجة الخطية ثناء رشيد صادق أبو العيسى 2016 204

 ضمان الجودة كلية العلوم مبادئ الجبر الخطي ثناء رشيد صادق أبو العيسى 2016 205
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 علوم الحياة كلية العلوم molecular characterizatior of panton اللطيف عبد الرزاق رغد عبد 2016 206

حسوني جدوع عبد هللا و حسن  2016 207

عبد الرزاق علي السعدي و 

 اشرف سامي حسن

  كلية العلوم تحليل التربة والماء والنبات التحليالت الفيزيائية و...

مركز المستنصرية  بن سلطان ال نهبان ودوره في السياسة العربيةالشيخ زايد  صبا حسين مولى 2016 208

للدراسات العربية 

 والدولية

 

  كلية التربية 1979 - 1941األحزاب الملكية في ايران  روافد جبار شرهان الحسناوي 2016 209
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  كلية االداب ب والبيئةالحر بشير ناظر حميد 2016 211

هناء رجب حسن و عباس علي  2016 212

 شالل

  كلية التربية االساسة spssتدريبات في اإلحصاء التربوي والنفسي على برنامج 

  كلية التربية االساسة بريطانيا والعراق أوضاع العراق االقتصادية في عهد ... حسين علي فليح الخزرجي 2016 213

  كلية التربية االساسة دولة االمارات العربية المتحدة دراسة تاريخية حسين علي فليح الخزرجي 2016 214

ميثم عبد الكاظم هاشم و محمود  2016 215

 كاظم محمودالتميمي

  كلية التربية االساسة علم النفس واإلرهاب
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   1967 - 1945ندونيسيا في عهد احد سوكارنو ا كفاح جمعة دجر الساعدي 2016 216
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  كلية التربية في العراق المعاصر أضواء على المنهج اإلسالمي المعتدل عادل تقي عبد البلداوي 2016 223

مركز المستنصرية  المباحث البالغية عند األصوليين عقيد خالد حمودي العزاوي 2016 224

للدراسات العربية 

 والدولية

 

  كلية اإلدارة واالقتصاد أساليب التحليل الكمي رعد فاضل حسن التميمي 2016 225

التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة والرقابة على ممارستها في  انفال عصام علي 2016 226

 العراق

  كلية القانون

   سلطة التفاؤل بشار سامي يشوع 2016 227
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  كلية التربية الجسدنة بين المحو والخط نادية هناوي سعدون 2016 228

  كلية العلوم ديثةالكيمياء العضوية الح جواد كاظم شنين 2016 229

  كلية اإلدارة واالقتصاد فلسفة التنمية واستراتيجياتها عبد الزهرة فيصل يونس 2016 230

-1915برسي كوكس والسياسة البريطانية في الخليج العربي  صبري فالح الحمدي 2016 231

1923 

مركز المستنصرية 

للدراسات العربية 

 والدولية

 

برسي كوكس والسياسة البريطانية ازاء امارة نجد الكويت  صبري فالح الحمدي 2016 232

 1923-1915الحجاز حائل 

مركز المستنصرية 

للدراسات العربية 

 والدولية

 

 علم النفس كلية االداب البيئة واألطفال محمود شمال  233

 علم النفس كلية االداب الصورة واالقناع محمود شمال  234

 علم النفس كلية االداب ومحنة االخر خطاب األزمنة محمود شمال  235

 علم النفس كلية االداب مرجعيات الجماعات محمود شمال  236

المجتمع المنجز دراسة نوعية البيئة واثرها في تشكيل سلوك  محمود شمال  237

 األطفال

 علم النفس كلية االداب
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موسوعة المصطلحات العلمية في الجغرافيا السياسية  محمد السامرائي  239

 والجيوبوليتك

  

   طرق واستراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية محمد الحريري  240
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 والمكتبات

   خصائص األسلوب في شعر الجواهري المطوالت انوذجا ساهرة العنبكي  242

   الداللة النحوية في كتاب المقتضب للمبرد محمد بن زيد سامي الماضي  243

   لقرانيأسماء اإلشارة في التعبير ا د. احمد العتابي  244

   الفاظ الحضارة في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري علي زوين  245

   تيمورلنك قاهر الملوك والسالطين وغازي العالم مايا أرسالن  246

   حوسبة المكتبات الجامعية اروى عيسى  247

   ين االجتماعي لألحزاب والجمعيات السياسية في العراقالتكو عادل عبد البلداوي  248

   الحزب الوطني الديمقراطي عادل عبد البلداوي  249
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