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رقم 
 الطلب

 العنوان الرسالة
درجة 
 الشهادة

 السنة اسم الطالب التخصص

202 
إسـتخالص وتنقيـة أنزيم الببسـين من معدة بعض الحيـوانات وإمكانيـة 

 ربطـه واستعمـاله فـي األنظمة الغذائيـة
 1122 زينة كاظم عيسى الزراعة دكتوراه

546 
في العالئِق  6-وأوميكا  3-اإِضافةُ مستََوياُت وَمصادُر مختلفة من أوميك

 Cyprinus carpio Lوتأثيرها في نمو أصبعيات أسماك الكارب الشائع 
 1122 مهند حباس صبري الزراعة دكتوراه

853 
 نمو  اضافة بعض االحماض االمينية مع ماء الري وبالرش في تأثير

في تربة  .Lycopersicon esculentum Mill وحاصل الطماطة
 يةالزبير الصحراو

 1122 فرج  علي حسن الزراعة دكتوراه

236 
تأثير مصدر ومستوى وطريقة أضافة الحديد في نمو وأنتاج نبات الطماطم  

(Lycopersicon esculentum M الهجين هتوف النامي في ).
 منطقة الزبير

 الزراعة دكتوراه
محسن عبدالحي 

 دشر
1122 

536 
لكتان والسمسم واستعمالها في تصنيع دهون وظيفية من إلية األغنام وزيتي ا

 تصنيع األغذية
 الزراعة دكتوراه

عالء عبد الكريم 
 محسن

1122 

611 
و البكتريا  Azospirillum lipoferumعزل وتشخيص البكتريا 

Bacillus polymxa  من بعض ترب جنوبي العراق ودورهما في
 التسميد الحيوي لنباتات الذرة الصفراء

 1122 م حسنزينب كاظ الزراعة دكتوراه

846 
مقارنـة تأثيـر طـرق ري مختلفـة ببعض المعاييـر المائيـة والفيزيائيـة 

 ونمـو وحاصـل الطماطـة
 1122 سعاد عناد حرفوش الزراعة دكتوراه

863 
استخدام الجبس الفوسفاتي في استصالح الترب الملحية  الصودية والمروية 

 بالمياه الجوفية المالحة  
 1121 فاضل عودة كريدي الزراعة دكتوراه

514 
استخدام صخر الفوسفات و السوبر فوسفات و إضافة المخصبات الفطرية 

 و البكتيرية في نمو و حاصل البطاطا
 1121 نعيم سعيد ذياب الزراعة دكتوراه

563 
االستصالح الحيوي لتربة متأثرة باالمالح باستعمال الزراعة الثنائية 

 يةوالمايكورايزا والمادة العضو
 1121 صادق جعفر حسن الزراعة دكتوراه

538 
تأثير اضافة مستويات من المعزز الحيوي الذائب في الماء والخليط 

 التأزري الى العليقة في األداء األنتاجي لدجاج بيض المائدة    
 1121 عمار طالب ذياب الزراعة دكتوراه

851 
و وحاصل البطاطا تأثير الري بالتنقيط والتسميد العضوي والتغطية في نم

(Solanum tuberosum L. ). 
 1121 دمحم علي عبود الزراعة دكتوراه

610 
تأثير جذور الزنجبيل وبذور البطيخ وأوراق التين في بعض الصفات 

 الحسية والبايوكيمياوية للحوم الدجاج المسن
 الزراعة دكتوراه

دمحم صباح بهاء 
 الدين

1121 

632 
وكسين وارتفاع ومراحل القطع في حاصل تأثير نقع البذور  بالبيريد
 .Sorghum bicolor Lللذرة البيضاء  HCNونوعية العلف ومحتوى 

Moench 
 1121 نهاد دمحم عبود الزراعة دكتوراه

561 
تحديد مسببات تعفن جذور وقواعد سيقان الفاصوليا وتقويم فعالية بعض 

 عوامل المكافحة األحيائية في مــقاومتها
 1121 عهد عبد علي هادي عةالزرا دكتوراه

303 
 Delia alliaria Fonseca تقييم بعض طرائق المكافحة لذبابة البصل

(Diptera: Anthomyiidae) 
 1121 فلاير بهجت هرمز الزراعة دكتوراه

236 
تقييم تأثير بعض العوامل الحيوية في نمو وانتاجية نبات السبانخ صنف 

 كالسيوم محلي ومحتواه من بلورات اوكزاالت ال
 1121 فؤاد عباس سلمان الزراعة دكتوراه

682 
تقييم كفاءة بعض عناصر اإلدارة المتكاملة لذبابة فاكهة البحر األبيض 

       Ceratitis capitata (Wiedemann) المتوسط
( Diptera : Tephritidae ) وسط العراق 

 1121 سميرة عوده خليوي الزراعة دكتوراه
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288 
لمركبات االروماتية متعددة الحلقات في مياه ورواسب مصادر وتوزيع ا

 وبعض احياء المناطق الساحلية العراقية
 1121 ظفار ظاهر حبيب الزراعة دكتوراه

353 
 في السبانخ  إستجابة صفات النمو والحاصل والمكونات الفاعلة

Spenacia oleracea L.  بالـ  لمعاملة نقع البذورSalicylic acid 
 حت ظروف الشد الملحيت Kinetinو 

 1123 دريد كامل عباس الزراعة دكتوراه

 1123 عبد الحسين حاتم  الزراعة دكتوراه اكثار الروبيان ذي االرجل البيضاء وتربيته في محافظة البصرة، العراق 466

810 
. والتقدير Calendula officinallis Lاالكثار النسيجي لنبات االقحوان 

والريسورسينول   Salicylic acidالساليسيلك الكمي والنوعي لحامض 
 في مزارع الكالس المنتج         

 الزراعة دكتوراه
 

 خولة محمود يحيى
1123 

812 
تأثير التسميد النتروجيني والحديد ونقص الماء في نمو وحاصل وبعض 

 المواد الفعالة بالكتان
 1123 احمد ياسين حسن الزراعة دكتوراه

518 
في نمو وحاصل ونوعية  NPKو Cوالبورون وفيتامين تأثير الكبريت 
 .Triticum aestivum Lحنطة الخبز

 1123 نجاة حسين زبون الزراعة دكتوراه

280 
تحسين القيمة الغذائية   لتبن الشعير  باستخدام المعاملة الكيميائية والحيوية 

   وأثرها في أألداء اإلنتاجي وبعض صفات الدم والذبيحة في            
 الحمالن العواسية

 2013 ماجد حميد رشيد الزراعة دكتوراه

355 
تحليل التعبير الجيني لألنزيمات المسؤولة عن انتاج االحماض الدهنية غير 

 Olea europaea) المشبعه و الزيت في مجموعة اصناف من الزيتون
L). 

 1123 علي سعد عطية الزراعة دكتوراه

435 
الحيائية والكيميائية في مكافحة مرض موت تقويم كفاءة بعض العوامل ا

 Pythiumالبادرات وتعفن الجذور المتسبب عن الفطر 
aphanidermatum في الفلفل 

 1123 االء خضير حسان الزراعة دكتوراه

433 
محافظة بابل ) حالة دراسية  -اقتصاديات إنتاج الذرة الصفراء في العراق 

 ( 1123للموسم الزراعي 
 1122 ندى كريم عباس ةالزراع دكتوراه

650 
 Medicago sativaبعض العوامل المؤثرة في حاصل بذور الجت) 

Lو مكوناته ). 
 1122 مروان سامي سعيد الزراعة دكتوراه

581 
تأثير إستخدام نسب مختلفة من العلف الخشن المعامل بليوريا والخميره الى 

ومكوناته ومعايير  يب  د في انتاج الحلالعلف المركز المعامل بالفورمالديهاي
 الكرش والدم في النعاج العرابيه

 الزراعة دكتوراه
 

 جالل عكيلي يسر
1122 

536 
في جاهزية  تأثير السماد العضوي ومصادر الفسفور وكمية مياه الري

 .(Zea mays Lالفسفور وانتاجية الذرة الصفراء )
 1122 صادق كاظم تعبان الزراعة دكتوراه

328 
لتربية والتسميد بالحديد في انتاجية ازهار القطف للورد تأثير تقليم ا
تحت ظروف الزراعة ” Rosa hybrida “Angelinaالشجيري 

 المحمية والمكشوفة
 الزراعة دكتوراه

رشا هاشم عبد 
 العزيز

1122 

281 
     تأثير كثافة االستزراع ونسبة التغذية في نمو اسماك الكارب الشائع

Cyprinus carpio  جنوب  -محافظة البصرة  قفاص العائمة، في اال
 العراق

 1122 ماجد مكي طاهر الزراعة دكتوراه

804 
تأثير مستوى الري وتناوب تصريف المنقطات للرية الواحدة او دورة الري 

في بعض الخصائص الفيزيائية لتربة طينية ونمو نبات الذرة الصفراء 
(Zea mays L). 

 1122 موفق سالم بربوش الزراعة دكتوراه

78 
وكفاءة االستهالك المائي  تأثير مغنطة المياه على السلوك الكيميائي للفسفور
 الفوسفاتي والعضوي لنبات الطماطة تحت مستويات من الري والتسميد

 
 الزراعة دكتوراه

امير خليل ياسر 
 الركابي

2014 
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253 
وفيرول تأثير ملوحة مياه الري والتغذية الورقية بنترات البوتاسيوم والتوك

   Ablemoscus esculentus في نمو نبات الباميا وحاصله
Moench "الصنف "المحلي 

 1122 فارس ابراهيم عبيد الزراعة دكتوراه

516 
تأثيرازالة االزهار والمدادات ونوع الوسط الزراعي وبعض المغذيات في 

 تحت ظروف الزراعة المحمية Festivalنمو وإثمار الشليك  صنف 
 1122 نازك حقي خليل زراعةال دكتوراه

532 
تأثيرالري والتسميد المعدني والحيوي وحامض الساليسيلك في نمو وحاصل 

 .Phoenix dactylifera Lنخيل التمر  
 1122 عماد علي عبيد الزراعة دكتوراه

95 
تحضير بعض المستخلصات النباتية وتأثيرها على الصفات النوعية 

 بالتجميد ونةقراص لحم البقر واألبل المخزأل
 الزراعة دكتوراه

اسراء يعقوب 
 يوسف

2014 

368 
التغيرات الموسمية في األعضاء التناسلية والخاليا الجنسية األولية 

 والهرمونات لدى الماعز المحلي
 1122 علي شهاب احمد الزراعة دكتوراه

80 
حركة الفسفورفي تربة االهوار المروية بمستويات ري مختلفة لنظامي 

 التنقيط وبالسيح (المروز) وعالقته ببعض خصائص التربة ونموالري ب
 نبات الذرة الصفراء

 الزراعة دكتوراه
عبدهللا شنين بديوي 

 الجاسمي
2014 

668 
دراسة تقييمية وتصنيفية ألفحل نخيل التمر النامية في المنطقتين الوسطى 

 والجنوبية من العراق
 الزراعة دكتوراه

دمحم عبد االمير 
 حسن

1122 

513 
دور بعض العوامل الفيزيائية في مؤشرات االنبات والنمو والحاصل في 

 الفلفل الحلو
 1122 وفاء هادي حسون الزراعة دكتوراه

635 
فصل وتوصيف الببتيدات المنخفضة الوزن الجزيئي في حليب األبل 

 المتخمر وتأثيرها في بعض البكتريا المرضية
 1122 حسين لفته هوير الزراعة دكتوراه

556 
مسح وتشخيص أنواع الذباب األبيض  ودراسة الجوانب الحياتية والبيئية 

  Aleurolobus marlatti (Quantince)للنوع السائد 
(Hemiptera:Aleurodidaeعلى أشجار السدر في وسط العراق) 

 الزراعة دكتوراه
فيحــاء عبـــود 

 مهــــدي
1122 

560 
ويا بتأثير السايكوسيل والتغذية نمو وحاصل ونوعية اصناف من فول الص

 الورقية بالنتروجين والبورون
 الزراعة دكتوراه

اسماعيل احمد 
 سرحان

1122 

304 
االدارة المتكاملة لألسمدة الكيميائية والعضوية واالحيائية وتأثيرها في نمو 

 وانتاجية بعض التراكيب الوراثية لنبات الخيار
 1122 فالح حسن سعيد الزراعة دكتوراه

 1122 علي دمحم عليوي الزراعة دكتوراه   الصودية  التربة الملحيةاستجابة أجناس من المحاصيل لالنتخاب في ظروف  524

562 
استجابة القرع الطبي للمعامالت الفيزيائية واألسمدة العضوية ودور 

الكولشسين في تكوين الرباعيات الكروموسومية لنبات عين البزون وأنتاج 
 عالة طبيا  المركبات الف

 1122 حسين عنيد هميم الزراعة دكتوراه

428 
في نجاح التركيب الدقيق   الزراعةتأثير التركيب الوراثي وظروف 

 لألجاص والمشمش خارج الجسم الحي
 1122 مها ابراهيم صالح الزراعة دكتوراه

546 
تأثير التسميد البوتاسي والرش بالسماد العضوي وحامض الساليسيلك في 

 اصل قرع الكوسةنمو وح
 1122 باقر جالب هادي الزراعة دكتوراه

485 
والشوفان المزروعة  تأثير التغذية الورقية ومنظمات النمو في نمو الشعير

 في جهاز األستنبات والحقل
 1122 رئام شاكر محمود الزراعة دكتوراه

541 
في تراكم  Sinkوالمصب  Sourceتأثير تنظيم العالقة بين المصدر 

 الجافة وامتالء الحبة ألصناف مختلفة مـن الحنطـــة المادة
 1122 مها نايف كاظم الزراعة دكتوراه

445 
تأثير مستويات مختلفة من السماد النايتروجيني وتجزئته والمسافة بين 

 .Ammi sppخطوط الزراعة في نمو وحاصل نوعين من نبات الخلة 
 الزراعة دكتوراه

نصير ماجد عبد 
 الحسن

1122 

665 
تأثير نوع الهرمون ومقدار الجرعة على مستوى هرمونات الجونادوتروبين 

 في دم سمكة الكارب الشائع
 1122 فالح موسى جعفر الزراعة دكتوراه
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361 
 Piper التأثيرات الحياتية والفسلجية لمستخلصات ثمار الفلفل األسود

nigrum  في دودة ورق القطن Spodoptera littoralis (Boisd 
Lepidoptera:Noctuidae)) 

 1122 هند ابراهيم علي الزراعة دكتوراه

554 
تحليل أثر السياسة السعرية في انتاج القمح في العراق باستعماألسلوب 

 مصفوفة تحليل السياسة 
 1122 نصيف جاسم دمحم الزراعة دكتوراه

302 
في العراق باستخدام  التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز

-1122جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية للمدة  –ذجي بوكس أنمو
1111 

 1122 حيدر حميد بالو الزراعة دكتوراه

823 

  Chaetomium دور إفرازات جذور الخيار ومخلفاته المعزز بالفطر
globosum للفطر  استحثاث المقاومة فيFusarium    

oxysporum  f.sp. lycopersici (Sacc)   
snyder&Hansen ونمو وإنتاجية نبات الطماطة 

 1122 مجيد جاسم جياد الزراعة دكتوراه

344 
 B1في اختزال سم اإلفال (SiO2 - MgO) كفاءة بعض المواد النانوية

 في الذرة الصفراء المخزونة وأثره في طيور السمان
 1122 ايمان عباس عبود الزراعة دكتوراه

540 
لسلك واألسكوربك في نشاط  النظام تأثير االضافة الخارجية لحامضي السا

 NaClتحت اجهاد ملح   C4و  C3غير االنزيمي في نباتات 
 الزراعة ماجستير

حسن هادي 
 مصطفى

/ 

350 
دور المخلفات العضوية في تقليل تأثير المياه المالحة وجاهزية وامتصاص 

NPK ( ونمو وحاصل زهرة الشمسHelianthus annuus L). 
 الزراعة ماجستير

س عالوي خمي
 جوير

1112 

625 
تقييم دوال نقل الماء أثناء الغيض األفقي والعمودي لنوعيتي المياه في تربة 

 ذات محتوى جبسي مختلف
 الزراعة ماجستير

منتصر ناجي 
 عبدهللا

1121 

606 
دراسة نوعية مياه المصب العام باستعمال المفاهيم الثيرموديناميكية وتقنية 

 االستشعار عن بعد
 الزراعة ماجستير

 صفا مهدي عبد
 الكاظم

2010 

7 
( IAAوإندول حامض الخليك) (GA3تأثير رش تراكيز حامض الجبرليك)

 Dianthusفي صفات النمو الخضري والزهري    لنبات القرنفل 
caryophyllus 

 الزراعة ماجستير
جالل حميد علي 

 الصحن
2011 

558 
في األداء  3-تأثير مصادرونسب زيوت مختلفة المحتوى من أوميكا

 االنتاجي للدجاج البياض ونوعية البيض المنتج   
 1122 مراد كاظم دمحم الزراعة ماجستير

2 
 تأثير مواعيد الزراعة و معدالت البذار والحشات في حاصل العلف

 .(Trifolium alexandrinum Lونوعيته للبرسيم المصري)
 الزراعة ماجستير

دمحم عبد الرضا عبد 
 يالواحد الزيرجاو

2011 

19 
  Epinephelus coioides   تكثير اسماك الهامور برتقالي الرقط

(Hamilton,1822) وتغذية صغاره بالغذاء الحي واالصطناعي 
 الزراعة ماجستير

فوزي مصطفى 
 حميد

2011 

526 
استجابة الطماطة المزروعة تحت ظروف البيوت المحمية لالسمدة 

 العضوية واالحيائية 
 1122 نبيل جواد كاظم الزراعة ماجستير

53 
 Helianthusاسـتجابة بعض األصناف من محصول زهـرة الشمس )

annuus Lللتسميد النتروجيني في موعدين من النضج ). 
 2011 طالل زيد دمحم الزراعة ماجستير

44 
 الشعير ونوعية الدريس والحبوب ألصناف مناستجابة حاصل 

(Hordeum vulgar Lللتسميد النتروجين ).ي 
 الزراعة ماجستير

لقاء سمير داؤد 
 علي

2011 

47 
 .(Fragaria X ananassa Duchاستجابة صنفين من الشليك)

 في النمو واإلزهار والحاصل الحرارة الباردة والرش بالجامكس لدرجات
 2011 نور دريد سعدي الزراعة ماجستير

838 

زراعة .  لموعد الMatricaria chamomilla Lاستجابة نبات البابونج
ومسافتها والرش بالحامضين األمينين البرولين واالرجنين وأثرها في النمو 

 والحاصل الزهري ومحتواه من الزيت الطيار ونوعيته  
 

 الزراعة ماجستير
اقبال اسماعيل 

 صالح
1122 
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256 
استخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إعداد 

 مكحولخارطة الترب غرب طية 
 الزراعة ماجستير

عّمـار سـعدي 
 إسـماعيل

1122 

832 
و إدخالها في  ودراسة خواصها الوظيفية استخالص بروتينات جنين الحنطة

 صناعة النودلز
 1122 نبيل طاهر تسكام الزراعة ماجستير

645 
استخالص بعض المركبات الفينولية من بذور العنب شدة سوداء وبيضاء 

المحلي ودراسة فعاليتها المضادة لألحياء المجهرية ومخلفات عصير العنب 
 و لألكسدة

 1122 اشراق منير دمحم الزراعة ماجستير

836 
استخالص وتشخيص المركبات الفينولية من بعض أصناف التمور المحلية 

 واستعمالها كمضادات أكسدة في االنظمة الغذائية
 1122 عالية جميل علي الزراعة ماجستير

5 
ودراسة التغايرات   Dianthus خضري الدقيق لنبات القرنفل اإلكثار ال

 البايوكيميائية في العقل أثناء عملية التجذير
 الزراعة ماجستير

رياض عبد األمير 
 حسن اإلبراهيمي

2011 

865 
المعزول  Aspergillusانتاج وتنقية وتوصيف انزيم االنيولينيز من الفطر 

 محليا  
 1122 كاظمناجح هاشم  الزراعة ماجستير

 1122 صدام دمحم حسن الزراعة ماجستير منطقة الحضيرة/ قضاء بلد بعض الجوانب الحياتية ألسماك المبزل الشرقي 228

75 
بيدوجيومورفولوجية الترب الجبسية في مشروع القرية العصرية _  

 محافظة االنبار
 الزراعة ماجستير

أركان علي دمحم 
 عواد الربيعي

2011 

565 
(  GA3و  BA  ،NAAلتقليم والمعاملة ببعض منظمات النمو ) تأثير  ا

 .( صنف اسود ديالى Ficus carica Lفي نمو وحاصل أشجار التين )
 1122 زينب عودة عبيد الزراعة ماجستير

800 
تأثير استخدام بعض المضادات الحيوية في فعالية البكتريا الهاضمة 

 ك للكرش في األغنام العرابيةللسليلوز والبكتريا المنتجة لحامض الالكتي
 1122 منال علي احمد الزراعة ماجستير

603 
والمخلوط المحلي مع ماء   Cوفيتامين  eBetaineتأثير أضافة البيتين 

 الشرب في التخفيف من االجهاد الحراري في فروج اللحم
 الزراعة ماجستير

عقيل يوسف عبد 
 النبي

1122 

234 
 لنباتية في الصفات الكيميائيةت اتأثير اضافة بعض المستخلصا
 والمايكروبية والحسية لليوغرت

 الزراعة ماجستير
قصواء يوسف 

 جميل
1122 

436 
 New Hollandتأثير أعماق الحراثة والسرعة ورفع األثقال من الجرار 

 في بعض مؤشرات أداء الوحدة الميكنية والكثافة الظاهرية للتربة
 1122 عالء كامل صبر الزراعة ماجستير

515 
تأثير اإلحالل الجزئي والكلي للباقالء العلفية المعاملة محل كسبة فول 

 الصويا بالعليقة في اإلداء اإلنتاجي للدجاج البياض
 1122 هشام أحمد صالح الزراعة ماجستير

860 
تأثير األغذية الصناعية والطبيعية في بعض أوجه حياتية الدعسوقة ذات 

  L.1758 septempunctata  Coccinella  النقاط السبع
(Coleoptera: Coccinellidae) 

 1122 مروة علوان كريم الزراعة ماجستير

858 
تأثير التسميد الحيوي )االزوتوباكتر( والعضوي والمعدني في نمو وحاصل 

 حنطة الخبز ومحتواها من المغذيات
 1122 اسماء سليم حسين الزراعة ماجستير

854 
 Solanumمعدني في نمو و حاصل البطاطا  )تأثير التسميد العضوي وال

tuberosum L) . 
 1122 جواد طه محمود الزراعة ماجستير

856 
تأثير التكامل بين التسميد المعدني والعضوي والحيوي في إنتاجية محصول 

 في البيوت البالستيكية (Lycopersicon esculentum Millالطماطة 
 1122 شيرين مظفر علي الزراعة ماجستير

855 
تأثير الحديد والزنك والبيكاربونات في نمو وحاصل بعض أصناف الحنطة 

                                                                                                                                                                             وعالقتها ببعض مضادات األكسدة اإلنزيمية                                                                                       
 1122 عباس علي حسين الزراعة ماجستير

341 

في     Agro leafوالمحلول المغذي GA3 تأثير الرش بحامض الجبرلين
بعض المركبات  النمو الخضري لشتالت التين ومحتوى األوراق  من

 الفينولية
 

 1122 زينب جارهللا نعمة الزراعة ماجستير
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215 
تأثير الرش بمستخلصات الحلبة والثوم وبعض المستخلصات  البحرية في 

 النمو والحاصل والمحتوى المعدني لنباتات الخيار
 1122 مرعي رشيد سمين الزراعة ماجستير

834 
وموعد الفرط في النمو 1مين بتأثير الرش بمعلق الخميرة النشطة وفيتا
 .Lawsonia inermis L وبعض المكونات الفعالة في نبات الحناء

 الزراعة ماجستير
عبد الكاظم ناصر 

 صالح
1122 

833 
 P و N  جاهزية  في تأثير الري بالمياه الملوثة بالهيدروكربونات النفطية

 الذرة الصفراء في التربة ونمو نبات K و
 الزراعة ماجستير

راء عبد الهادي زه
 الحاتم

1122 

820 
تأثير السماد البوتاسي في بعض الصفات الحقلية واألنتاجية والنوعية لبعض 

 التراكيب الوراثية من القطن
 1122 ياسر حسن صالح الزراعة ماجستير

216 
 (D-1,2والسماد العضوي ومبيد األدغال )(NPK)  تأثير السماد المركب

 Sorghum bicolor (L.)Moench ءفي نمو وحاصل الذرة البيضا
 الزراعة ماجستير

مرتضى خيون 
 عوكي

1122 

6 
( في نمو وحاصل نبات King lifeتأثير الصنف ورش المحلول المغذي )

 .Solanum melongena L الباذنجان
 الزراعة ماجستير

زينب رحمن جاسم 
 يوسف

2011 

660 
 بيضاء الحبوبيةتأثير الكثافة النباتية في التفريع لمحصول الذرة ال

 الزراعة ماجستير
حيدر عبد اللطيف 

 شهاب
1122 

830 
 Azotobacter    التأثير المتداخل بين عزالت محلية من بكتريا

chroococcum والفطر Trichoderma  harzianum في تثبيت
 المغذيات لنبات الشعير النتروجين و جاهزية بعض

 الزراعة ماجستير
حسين عرنوص 

 فرج
1122 

205 
تأثير المجموعة الوراثية والعمر عند الذبح في بعض الصفات الكمية 

 والنوعية للحوم وذبائح الماعز المحلي والشامي القبرصي وتضريباتهما
 1122 سعد خليل احمد الزراعة ماجستير

34 
تأثير المجموعة الوراثية ومستوى بروتين العليقة في بعض الصفات 

 اإلنتاجية والدموية لطائر السلوى
 2011 أحمد مؤيد جاسم الزراعة ماجستير

863 
ومستخلصات الطحالب البحرية في النمو  EM1 تأثير المخصب الحيوي

 .(Vigna sinensis Lوالحاصل للوبيا)
 الزراعة ماجستير

وجدان سعدي 
 عزيز

1122 

233 
تأثير المستويات العالية  من الفسفور المضاف في استجابة صنفين من 

.( ( للرش بعنصري الحديد والزنك  في Triticum aestivum Lالحنطة
 تربة جبسية

 1122 دمحم جارهللا فرحان الزراعة ماجستير

333 
في خفض مستوى الكولسترول  (Probiotics)تأثير المعززات الحيوية

 وتقييمها في صناعة البيركر وتحسين نوعية األنسجة الدهنية الحيوانية
 1122 رحيم عناد خضير الزراعة ماجستير

93 
تأثير بعض العمليات التحضيرية على القيمة الغذائية لبعض خلطات أغذية 

 األطفال التكميلية
 الزراعة ماجستير

أنور ضياء سعيد 
 العالوي

2011 

3 
تأثير بعض العمليات الزراعية وبرنامج التسميد الكيمياوي على فعالية 

نمو الحنطة و  و بعض فطريات المقاومة االحيائية والفطرين الممرضين
 وانتاجيتها

 2011 مجيد جاسم جياد الزراعة ماجستير

50 
تأثير بعض المبيدات الكيميائية وطريقة الحرق في مكافحة دغل زهرة النيل 

Waterhaycinth   (Eichhornia crassipes) 
 الزراعة ماجستير

عمر عبدالرزاق 
 شهاب 

2011 

 1122 لفتة عوض عطشان الزراعة ماجستير لحياتي لعثة الشمع الكبرىتأثير بعض المستخلصات النباتية في االداء ا 826

213 
تأثير بعض المستخلصات النباتية وكلوريد الكالسيوم وطريقتين من الخزن 

 في الصفات الخزنية لثمار المشمش
 1122 مروة برهان علوان الزراعة ماجستير

864 
              رياتأثير بعض المعامالت الفيزيائية والكيميائية على بكت

Campylobacter spp.  المعزولة من األغذية  في محافظة البصرة 
 الزراعة ماجستير

رغدة عبد الحسين 
 كريم

1122 

262 
تأثير تصريف المنقطات وملوحة ماء الري في بعض الصفات الفيزيائية 

 للتربة والتوزيع الملحي ونمو وحاصل البطاطا
 

 1122 شكر محمود حسن الزراعة ماجستير
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263 
تأثير درجات النضج والغمر في كلوريد الكالسيوم ومدة الخزن في الصفات 

 الخزنية لثمار الطماطة
 1122 صابرين دمحم لطيف الزراعة ماجستير

323 
تأثير سرعة البذار وزاوية مجموعة أقراص المنعمة وعمق الحراثة في 

 بعض المؤشرات الفنية للوحدة الميكنية وأبعاد األخدود
 1122 فليح حامد كسار الزراعة اجستيرم

279 
وحاصل زهرة  تأثير مستـوى ومصدر الزنك وطريقة إضافته فـي نمو

 المزروعة في تربة صحراوية (.Helianthus annuus L) الشمس
 2011 ليث جبير سليمان الزراعة ماجستير

836 
نمو تأثير مستويات السماد البوتاسي المضاف إلى التربة ورش الحديد في 

 . (zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء  ) 
 الزراعة ماجستير

اسامه عبد الرحمن 
 عويد

1122 

832 
تأثير مصادر األسمدة ومستوياتها وطرائق الري في نمو وحاصل البطاطا 

Solanum tuberosum 
 1122 حياوي ويوه عطيه الزراعة ماجستير

622 
 Oleaصناف من الزيتون  .تأثير ملوحة مياه الري في نمو شتالت ثالثة  أ

europaea L 
 الزراعة ماجستير

منار عبد فلحي 
 حسن

1122 

643 
تأثير مواعيد الزراعة الخريفية والحش في حاصل العلف ونوعيته 

 L .  Sorghum bicolor لمحصول الذرة البيضاء
 1122 ابراهيم خليل اسود الزراعة ماجستير

33 
عية والخريفية في نمو وحاصل تأثير مواعيد الزراعة للعروتين الربي
 .(Zea mays Lأصناف تركيبية من الذرة الصفراء)

 2011 مروة سالم عزيز الزراعة ماجستير

838 
تأثير مواعيد ونوعيات مياه الري ومستويات البوتاسيوم في تحرر 

 .(Zea mays Lالبوتاسيوم ونمو الذرة الصفراء)
 1122 مجيد حبيب مجيد الزراعة ماجستير

680 
 Prunusأثير نظام التربية ونوع السماد في نمو وتطور شتالت الخوخ ت

persica Lالمفلطح  . 
 الزراعة ماجستير

علي عادل عبد 
 الكريم

1122 

 
1 

 

تأثير نوع المخلفات العضوية والرش بالبورون والمحلـول السكـري في 
.( المزروع في البيوت Capsicum annuum Lنمـو وحاصـل الفلفل)

 كيةالبالستي
 الزراعة ماجستير

 عبد عبد الجواد
الزهرة كيطان 

 اإلبراهيمي
2011 

666 
تأثيرأضافة مسحوق الثوم والحبة السوداء والمضاد الحيوي األفيالمايسين 

 الى العليقة في األداء األنتاجي وبعض صفات الدم لفروج اللحم
 1122 اكرام حسين عبدهللا الزراعة ماجستير

258 
 يد الزراعة في حاصل ونوعية القطنتأثيرمسافات ومواع

 (Gossypium hirsutum Lصنف الشاتا المزروع ) .  في الترب
 الجبسية

 1122 عمر رافع شرقي الزراعة ماجستير

683 
ومستويات المغنيسيوم وكبريتات البوتاسيوم في نمو و حاصل  مصادر تأثير

 ة( ومحتواها من العناصر الغذائيZea mays Lالذرة الصفراء ). 
 الزراعة ماجستير

احمد عبد الجبار 
 جاسم

1122 

366 
تحديد تاثير التجريع بالسموم المستخلصة من     مبايض سمكتي الحمري 

Barbus luteus  و الطوينيBarbus belayewi  في بعض الصفات
 الفسلجية والنسجية للحيوانات المختبرية

 1122 طارق خالد محمود الزراعة ماجستير

41 
ج جديد للتفتيش الحقلي يتوافق مع معطيات الحاصل ومكوناته تحديد نموذ

 محافظة نينوى في لمحصولي الحنطة والشعير
 2011 نعمة حسين درويش الزراعة ماجستير

383 
 تشخيص وتقدير األحياء المجهرية وبعض المتبقيات الكيمياوية الثقيلة

جرذان ال  في االغذية ودراسة تأثيراتها الكيموحيوية والنسجية في 
 المختبرية

 1122 دمحم لطيف حمك الزراعة ماجستير

834 
تقدير األحتياجات المائية لمحصول الذرة الصفراء أعتمادا على الري 

 ومقاييس التبخر  الناقص ومقارنته بالمعادالت المناخية
 1122 عدنان شبار فالح الزراعة ماجستير

51 
نتاجية لبعض محاصيل تقدير وتحليل العوامل المؤثرة على اإلنتاج واإل

الحبوب النقدية في بلدان عربية مختارة مع إشارة خاصة للعراق للمدة 
(2822-1112) 

 2011 وليد إبراهيم سلطان الزراعة ماجستير
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861 
الحنطة باستعمال  تقليل التأثير الضار لإلجهاد الملحي في نمو وحاصل

 التسميد الورقي
 1122 سعدي مهدي دمحم الزراعة ماجستير

565 
تقنية استخدام المياه الممغنطة في كفاءة مبيد الترايفلورالين لمكافحة األدغال 

 وأثرها في صفات نمو وحاصل القطن
 الزراعة ماجستير

حميد عبد خشان 
 الفرطوسي

1122 

841 
 تقييم كفاءة  مخلفات الطماطة المعاملة بعزلتين من الفطر

 Trichoderma harzianum Rifai  ي انبات ونمو وتأثيراتها ف
   Fusarium oxysporum f.spنباتات الطماطة والفطر الممرض 

 1122 كرار طاهر مهدي الزراعة ماجستير

100 
 تقييم كفاءة الرش بمستخلصات األعشاب البحرية و النباتية في نمو و

 Gladiolus Xإزهار و حاصل كورمات و كريمات لنباتات الكالديولس 
hortulanus 

 عةالزرا ماجستير
بيرام سليمان 

 إسماعيل
2011 

805 
تقييم كفاءة بعض المبيدات اإلنتخابية في مكافحة األدغال و تأثيرها في 

.(  Triticum aestivum Lالحاصل ومكوناته لمحصول الحنطة )
 وأثرها المتبقي في المحصول الالحق

 1122 نبهان عواد دمحم الزراعة ماجستير

856 
رفولوجي لبعض الترب الملحية في وسط التكوين المعدني والميكرومو

 العراق
 1122 عال نوري إبراهيم الزراعة ماجستير

845 
توصيف وتصنيف حالة التطور لبعض الترب الجبسية من محافظة صالح 

 الدين تحت ظروف االستغالل الزراعي
 1122 مهدي فاضل بهجت الزراعة ماجستير

 1122 نورا حيدر جواد الزراعة ماجستير حلي في  محافظة صالح الديندراسة التركيب الكيميائي للحم الدجاج الم 866

216 
دراسة المخاطر الصحية المايكروبية والكيميائية لتلوث األغذية المكشوفة 

 والمعروضة في السوق المحلية لمدينة تكريت
 1122 دمحم سعد عليان الزراعة ماجستير

 2011 كمال حميد أحميد الزراعة ماجستير رب الكلسيةدراسة امتزاز الفوسفات المكثفة في بعض الت 276

640 
دراسة بعض الصفات الفيزيوكيمياوية والريولوجية لبعض أصناف الذرة 

 الصفراء المحلية
 1122 سبراء سعد ياسين الزراعة ماجستير

286 
 دراسة بعض العوامل المؤثرة في إنتاج وفعالية النيسين من بكتريا

 الزراعة ماجستير
خالق سليمان عبد ال
 خلف

1122 

843 
 Macrophomina phaseolina دراسة بيئية وفسلجية للفطر

(Tassi) Goid المسبب لمرض التعفن الفحمي على الباميا 
 1122 احمد دمحم حسين الزراعة ماجستير

844 
دراسة بيئية ومكافحة متكاملة لذبابة القرعيات الكبرى على نبات البطيخ في 

 البصرة 
 1122 عبود خلف مجدي زراعةال ماجستير

 1122 عبد الجبار صالح  الزراعة ماجستير دراسة تشخيصية لبكتريا التعفن الطري على البصل ومكافحتها أحيائيا   662

644 
  Coccinellidae  دراسة تصنيفية وجزيئية لعائلة الدعاسيق  
 (Insecta : Coleoptera في العراق  ) 

 الزراعة ماجستير
يم نعيمة ابراه

 عيدان
1122 

213 
دراسة حقلية لتقييم االداء الميكانيكي لمحراث تحت سطح التربة الثنائي 

 المرتب طوليا وتأثيره في بعض صفات النمو وحاصل الشعير 
 الزراعة ماجستير

مروان نوري 
 رمضان

1122 

568 
دراسة متبقيات بعض المبيدات الحشرية على محصول الخيار ودور بعض 

 ر الغذائي في خفضهاعمليات التحضي
 2011 وسام علي أحمد الزراعة ماجستير

836 
دراسة مرض خياس طلع النخيل المتسبب عن الفطرين وامكانية مكافحته 

 كيميائيا  واحيائيا  
 1122 براء مالك مردان الزراعة ماجستير

641 
دور الصبغين الجنسي والوراثة السايتوبالزمية في أداء أالغنام العواسي 

 التركي
 1122 وسن جاسم دمحم الزراعة ماجستير

262 
في نمو    Driwaterالمادة الحافظة للرطوبة ضافةإدور مستويات الري و
تربتين كلسية  في Gladiolus x hortulanus وحاصل الكالديولس

 وجبسية
 1122 علي عمران علي الزراعة ماجستير
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70 
قات الشدة والسعة في السلوك التبادلي للبوتاسيوم واألمونيوم بأستخدام عال

 تربة كلسية
 2011 احمد سعد شبيب  الزراعة ماجستير

681 
حليب األبقار المصابة بالتهاب   PMNعزل أنزيم الاليسوزايم من خاليا 
 الضرع المفتعل  و تنقيته وتوصيفه

 1122 شيماء سعدي لفته الزراعة ماجستير

4 
والتكامل  في  اءعزل وتشخيص الفطريات المرافقة لجذور نبات اللوبي

 مقاومتها
 2011 رسل علي وناس الزراعة ماجستير

826 
و أنواع من  Staphylococcus aureusالعالقة التضادية بين بكتيريا 

 في النمو وإنتاج السموم في بعض األغذية Lactobacillusجنس 
 الزراعة ماجستير

ياسين اسماعيل 
 خليل

1122 

833 
على االيصالية المائية  وتأثيرهام المسام عالقة المواد الرابطة بشكل وحج
 المشبعة في بعض الترب العراقية

 1122 بالل مجيد كريم الزراعة ماجستير

238 
 التربة للماء وبعض معايير ثباتيةالعالقة بين أمتصاصية تجمعات 

 التجمعات وحركة الماء بالخاصية   الشعرية في تربة جبسية
 الزراعة ماجستير

قتيبة رياض عبد 
 الوهاب

1122 

683 
الحقلي والحاصل  لبزوغالرويشة والعالقة بين عمق البذار وطول غمد ا

 ومكوناته في ستة أصناف من الحنطة
 الزراعة ماجستير

حيدر عبد الرزاق 
 باقر

1122 

545 
 Triticum فهم آليــة التفريع في عــدة أصنـاف مـــــن حنــطة الخــــــبز

aestivum  L.)  )وعالقته  ل البذار ومستوى النتروجينير معدبتأث
 بحاصل الحبوب ومكوناته

 1122 دمحم فوزي حمزة الزراعة ماجستير

96 
قابلية الخلط وتحديد التوليفات الثنائية المتفوقة والتنبؤ بالتوليفات الرباعية 

 Triticum aestivum Lبين الطرز الوراثية لحنطة الخبز 
 الزراعة ماجستير

برزان احمد دمحم 
 لمفرجيا

2011 

643 
متطلبات المحراث القرصي القالب من الطاقة وقابليته على التفتيت وتأثيره 

  Hordeum  vulgareفي بعض صفات  نمو وحاصل الشعير ومكوناته 
 الزراعة ماجستير

حسين عبد الكريم 
 صافي

1122 

 1122 عمر غسان حسين الزراعة يرماجست مقارنة أداء محاريث مختلفة في ضخ مبيد الترفالن تحت سطح التربة 831

 1122 حسين عباس دمحم الزراعة ماجستير مقارنة نظم ري لمحصول اللهانة وقياس االستهالك المائي 830

 1122 سعد جعفر ابراهيم الزراعة ماجستير (1112-2821)  ميزة النسبية إلنتاج األسماك في العراق للمدة 684

66 
يواني في النمو والحاصل لصنفين من الفلفل تأثير التسميد النتروجيني والح

تحت ظروف البيوت البالستيكية  .Capsicum annuum L الحريف
 غير المدفاة

 الزراعة ماجستير
علي عدنان زغير 

 الزبيدي
2012 

32 
تأثير الرش بالمستخلص المائي لعرق السوس ومعلق الخميرة في بعض 

 Lycopersicon ة صفات النمو والحاصل لصنفين هجينين من الطماط
esculentum Mill. المزروعين تحت ظروف البيت البالستيكي 

 الزراعة ماجستير
مثنى جبار دمحم 

 العبادي
2012 

13 
في النمو  2 القرط والرش بمعلّق الخميرة النشطة وفيتامين ب تأثير

من الزيت الطيار لنبات األقحوان  الخضري والزهري وحاصل اإلزهار
Calendula officinalisL 

 الزراعة ماجستير
 

فاطمة مهدي جاسم 
 حمادي

2012 

14 
إنزيم اليورييز تأثير تغليف سماد اليوريا بالمستخلصات النباتية في    نشاط 

.(   في الترب المتأثرة Hordeum vulgare L) ونمو نبات الشعير
 بالملوحة

 الزراعة ماجستير
 

محسن ناصح 
 حوشان

2012 

8 
افتها والرش بحامض السالسليك في نمو نبات تأثير موعد الزراعة ومس

 Brassica juncea (L.) Czern. and Coss  الخردل الهندي
 وحاصله وفعالياته الكيمواحيائية

 الزراعة ماجستير
سميرة عبد الكريم 

 مطرود
2012 

12 

اللحم المربى في االقفاص تقيم احالل نسب مختلفة من فضالت فروج 
في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية لفروج على يرقات الذباب  والحاوي

 البط المحلي
 

 الزراعة ماجستير
عيسى عبدهللا ثامر 

 الجراح
2012 
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16 
 Pseudomonas اعلية عزالت مختلفة من البكتيرياتقييم ف

fluorescens  مختلفة وتشخيص مركباتها  المعزولة من مناطق زراعية
 لنباتااليضية الفعالة ضد بعض الفطريات الممرضة ل

 الزراعة ماجستير
مصطفى صالح 

 مهدي
2012 

45 
دراسة تأثير استخدام األقلمة ومستخلص عرق السوس وبيكاربونات 

الصوديوم للتقليل من األثر السلبي لإلجهاد الحراري على بعض الصفات 
 اإلنتاجية وصفات الدم لفروج اللحم

 الزراعة ماجستير
 

خالد هادي مصطفى 
 الصوفي

2012 

603 
تفتيت الحيازات المز رعية في تكاليف و إنتاجية محصول القمح  أثر 

 أنموذج تطبيقي( -)محافظة بغداد 
 1121 فيصل حسن ناصر الزراعة ماجستير

 1121 بنان حسن هادي الزراعة ماجستير استجابة الذرة الصفراء لمعايير انتخاب تحت مستويي نتروجين 566

413 
ت العلمية لزراعة الخضروات في البيوت استجابة النساء الريفيات للتوصيا

 البالستيكية في محافظة النجف األشراف وعالقتها ببعض العوامل
 1121 أنسام طالب حسن الزراعة ماجستير

801 
استجابة ثمار البرتقال المحلي )ديالى( المخزنة للغمر بالمبيد الفطري 

 والتشميع والمحلول السكري وبيكاربونات الصوديوم
 1121 نغم صالح سالم لزراعةا ماجستير

623 
استخدام التغذية كبدائل ومكمالت حبوب اللقاح في النشاط الحيوي لطوائف 

 نحل العسل في محافظة البصرة 
 1121 دمحم مهدي الزراعة ماجستير

863 
في ازالة الملوثات النفطية  phytoremediationأستخدام تقنية الـ 

 ائية ونمو النباتوتأثيره في بعض صفات التربة الكيمي
 1121 مازن فاضل خضير الزراعة ماجستير

618 
استخدام معلمات وراثية وادلة انتخابية في تقويم عدة تراكيب وراثية من 

 Hordeum vulgare Lالشعير 
 الزراعة ماجستير

احمد عبد الكريم 
 قادر

1121 

22 
عنصري  لتقيم تركيز Lagrange interpolationاستخدام نموذج 

 أسماك شط العرب ميوم والرصاص في المياه وأنسجة نوعين منالكاد
 الزراعة ماجستير

محارب  عبد االمير
 فزع

2012 

201 
( لتر ب    ملوثة  بالكادميوم phytoremediationاالستصالح الحيوي )

 تحت تأثير السماد الفوسفاتي وملوحة مياه الري
 1121 سلوى جمعة فاخر الزراعة ماجستير

 1121 زهراء ريسان كريم الزراعة ماجستير لجبن المونتري االوزون الطالة العمر الخزني أستعمال 636

 2012 مريم طالب خريبش  الزراعة ماجستير استعمال النشأ المقاوم والمحور الكيميائي  في بعض األنظمة الغذائية 15

635 
 و المحفزات الحيوية  Probiotics استعمال بعض المعززات الحيوية

Prebiotics  في األغذية المخمرة العالجية 
 الزراعة ماجستير

رواء دمحم عبد 
 الواحد

1121 

 1121 صبار راهي جاسم الزراعة ماجستير أصل و وراثة معدن الجبس في بعض الترب الجبسية من العراق 563

 2012 نور فالح مهدي  زراعةال ماجستير إطالة فترة حفظ اللحم البقري بالتبريد باستخدام النايسين وإكليل الجبل 18

43 
خضريا  بالزراعة  Freesia Χ hybrida Baileyإكثار نبات الفريزيا 

 النسيجية
 الزراعة ماجستير

هبة نواف أحمد 
 العكيدي

2012 

536 
إنتاج تقاوي البطاطا األساس والمعتمدة باستخدام نظامي الزراعة المائية 

   والرملية واختبار كفاءتها فسلجيا  وحقليا  
 1121 سمير دمحم احمد الزراعة ماجستير

813 
إنتاج حامض الكلوكونيك باستخدام مخلفات ثمار الطماطة بواسطة العفنين 

Trichoderma viride  وAspergillus niger  بتخمرات الحالة
 الصلبة

 الزراعة ماجستير
 

 سحر عدنان شيت
 

1121 

513 
من عزلة محلية  Polygalacturonaseأنتاج وتنقية وتوصيف أنزيم 

 بطريقة تخمرات الحالة الصلبة     Aspergillus niger TP4من العفن 
 1121 رقيباء على جيجان الزراعة ماجستير

584 
االنتخاب بالتلقيح الذاتي لتحمل شدود الجفاف والنايتروجين والبوتاسيوم في 

 الذرة الصفراء
 1121 وجيهة عبد الحسن الزراعة ماجستير

616 
التحليل االقتصادي للكفاءة االقتصادية والبيئية لمربي الجاموس  مباستخدا 

 في محافظة نينوى
 الزراعة ماجستير

زويد فتحي عبد 
 رمضان

1121 
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364 
.((  حلواني وكمالي ومواعيد  Vitis vinifera Lتأثير  صنفي  العنب  

 التحليق والتداخل بينهما في الصفات الخضريه والثمريه
 1121 ائر علي ابراهيمث الزراعة ماجستير

688 
تأثير استخدام الحامضين العضويين الفورميك والبروبيونيك وتوليفاتهما في 
األداء اإلنتاجي والنبيت المعوي والصفات النوعية للبيض المنتج للدجاج 

 البياض
 1121 حيدر كاظم لكي الزراعة ماجستير

200 
في الصفات االنتاجية  C,A تاثير استخدام الماء المعالج مغناطيسيا  وفيتامين

 والفسلجية للحمالن الذكرية ألغنام العربي
 1121 زينب سمير حسن الزراعة ماجستير

616 
تأثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق جذور الزنجبيل في االداء 

 االنتاجي وبعض صفات الدم والذبائح للحمالن العواسية 
 1121 عبدهللا عصام نعمان الزراعة ماجستير

381 
تأثير إضافة األسمدة العضوية للتربة والرش بمستخلصي األعشاب البحرية 

kelpak  وUltra kelp40  في النمو والمواد الفعالة لنبات الكرفس
((Apium graveolens L . 

 الزراعة ماجستير
 

 دمحم محمود سرهيد
1121 

403 
لى أداء في العليقة ع Probioticsتأثير إضافة بعض المعززات الحيوية 

 . في األحواض الزجاجيةCyprinus carpio Lأسماك الكارب الشائع 
 1121 رغدة جياد دمحم الزراعة ماجستير

544 
الى   Omega-3تأثير أضافة زيوت السمك ، الكتان و الجوز كمصدر لـ
 العليقة في الصفات االنتاجية والفسلجية للدجاج البياض

 1121 حسنين نشأت عزت الزراعة ماجستير

616 
تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكندر )اللبان( الى ماء الشرب 

 في بعض الصفات  االنتاجية والمناعية لفروج اللحم
 1121 علي رضا مصطفى الزراعة ماجستير

542 
تأثير االضافة المفردة والمتداخلة لبذور الريحان والكراوية الى العليقة في 

 الدم لفروج اللحم االداء االنتاجي وبعض صفات
 1121 حنان عيسى حسين الزراعة ماجستير

52 
تأثير التجفيف الجزئي للمنطقة الجذرية في االستهالك المائي لمحصول 

 الذرة الصفراء
 الزراعة ماجستير

عبدالعزيز 
 عبدالباسط دمحم

2012 

681 
تأثير التغذية المائية أثناء المد و الجزر لشط العرب في بعض خصائص 

 بساتين النخيل و الماء األرضي في الترب المجاورة لنهر حمدانتربة 
 الزراعة ماجستير

جاسم دمحم سعدون 
 الفياض

1121 

643 
تأثير التغذية المبكرة بحقن بيض التفقيس بحامض االسكوربيك واالرجنين 

وسكر المالتوز وفي المفقسة في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية 
 لفروج اللحموالمايكروبية والنسيجية 

 1121 فاضل رسول عباس الزراعة ماجستير

303 
التغذية الورقية واالغناء بغاز ثنائي اوكسيد الكاربون ومستوى  تأثير

 االضاءة  في نمو شتالت ثالثة أنواع من الحمضيات
 1121 ثامر حميد رجه الزراعة ماجستير

36 
 وبكتريا Rhizobium leguminosarumتأثير التلقيح ببكتريا 

Pseudomonas fluorescens  والتداخل بينهما في نمو وتطور
 .Vicia faba Lنبات الباقالء 

 الزراعة ماجستير
صوفيا جبار جاسم 

 الركابي
2012 

863 
 k , pتأثير التلقيح ببكتريا األزوسبيرلم وملوحة التربة في نمو وامتصاص 

, n  لمحصول الذرة البيضاء 
 1121 وسن طالب خضير الزراعة ماجستير

853 
تأثير الرايزوبكترين والبوتاسيوم والشد المائي في نمو وحاصل حنطة 

 . Triticum aestivum Lالخبز 
 1121 دمحم صالل عليوي الزراعة ماجستير

1 
 

تأثير الري بماء الصرف الصحي المعالج في تحوالت سماد اليوريا في 
 التربة ونمو نبات الذرة الصفراء

 2012 سالم جميلضحى  الزراعة ماجستير

82 
تأثير الري بمياه الصرف الصحي المعالجة في مدى تلوث التربة تحت 

 مستويات مختلفة من التسميد النتروجيني لمحصول الذرة الصفراء
 2012 بيداء حميد جبر  الزراعة ماجستير

335 
 Cucumis). تأثير الصنف وموعد الزراعة في نمو وحاصل البطيخ

melo L) بالستيكية غير المدفأةفي البيوت ال 
 

 1121 دمحم طه حراز الزراعة ماجستير
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631 
تأثير الصوديوم المتبادل والتركيب الملحي والمعدني في االيصالية المائية 

 المشبعة وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية لترب مختلفة النسجة
 1121 حنان صالح مهدي الزراعة ماجستير

850 
لحامضين الدباليين ) الهيومك والفولفك ( وطريقة التأثير المتداخل للرش با

 التسميد البوتاسي في نمو وحاصل البطاطا
 1121 دمحم عبيد سلوم الزراعة ماجستير

643 

تأثير النواتج  االيضية ونواضح انبات بعض أنواع البذورفي نموالفطرين 
  Fusarium oxysporum f.sp lycopersiciالممرضين 

 Trichodermaوفطر المقاومة الحيوية    Rhizoctonia solaniو
harzianum 

 الزراعة ماجستير
حسين سامي ناجي 

 ال كرماشة
1121 

38 
تأثير بعض الزيوت النباتية وطرائق استخدامها في استجابة يرقات الخابرا 

 لبعض مبيدات الحشرات
 الزراعة ماجستير

بتول عبدهللا كرسو 
 دمحم

2012 

351 
لنباتية الخام على ثباتية زيت زهرة الشمس تجاه تأثير بعض المستخلصات ا

 التزنخ االوكسيدي
 1121 كرم غانم دمحم الزراعة ماجستير

403 
تأثير بعض المعامالت الحرارية والكيميائية لكسبة فول الصويا في االداء 

 االنتاجي للنعاج العواسية
 الزراعة ماجستير

سامي نجم عبد 
 الحمداني

1121 

46 
امالت على خفض الكولسترول في قشدة وزبد وحليب تأثير بعض المع
 األبقار واألغنام

 الزراعة ماجستير
عماد عبدالستار 
 عبدهللا البدراني

2012 

553 
في الخصائص  تأثير تحوالت معدن المونتموريلونايت الى الكلورايت

 الفيزوكيميائية لبعض الترب العراقية
 1121 عباس صبر سروان الزراعة ماجستير

583 
أثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في بعض الصفات اإلنتاجية ت

 لفروج اللحم والمناعية والنسيجية والمايكروبية
 1121 جاسم قاسم مناتي الزراعة ماجستير

664 
في التطور الجنيني  Aتأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من فيتامين 

 موالصفات اإلنتاجية والفسلجية لفروج اللح
 1121 دمحم عايد عبدهللا الزراعة ماجستير

612 
تأثير حقن بيض التفقيس بحامض الفوليك في االداء االنتاجي ونوعية ذبائح 

 فروج اللحم
 1121 ناجح جابر ثعبان الزراعة ماجستير

203 
( والرايبوفالفين B1تأثير حقن بيض التفقيس بمستويين من الثيامين ) 

(B2في نسبة الفقس واالدا ) ء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج
 اللحم 

 الزراعة ماجستير
سلوان عبد االمير 

 قاسم
1121 

613 
تأثير رش المحلول المغذي وحامض السالسيلك في النمو الخضري وصفات 

 .(Vitis vinifera L) لصنف العنب حلواني  الحاصل الكمية والنوعية
 الزراعة ماجستير

زين العابدين عبد 
 حنظل الحسين

1121 

306 
    Amino السوس ومركب تأثير رش معلق الخميرة ومستخلص عرق

Quelant-K   في نمو وحاصل العنب صنفBlack Hamburg 
 1121 احمد فتخان زبار الزراعة ماجستير

266 
 Citrusتأثير عمر النبات ومنظمات النمو في اكثار أشجار الطرنج)

medica Lخارج الجسم الحي ) . 
 1121 شيماء سلمان نعمة الزراعة ماجستير

203 
تأثير فاصلة الري والتناوب بمياه مرتفعة ومنخفضة الملوحة تحـت منظومة 

 الري بالتنقيط في بعض خصــائص الـــتربة ونمو نبات الذرة الصفراء
 1121 سعدية مهدي صالح الزراعة ماجستير

360 
جية  لألغنام تأثير مجاميع ونوع خضاب الدم في بعض الصفات األنتا

 العواسية التركية
 الزراعة ماجستير

حسين عبد محسن 
 عبد الصاحب

1121 

510 
تأثير مدة بقاء األفراخ في المفقسة بعد الفقس في األداء اإلنتاجي وبعض 

 صفات الدم الكيميائية لفروج اللحم
 1121 واثق حمد مصطفى الزراعة ماجستير

634 
 .Lص في نمو وحاصل  زهرة الشمس تأثير ملوحة مياه الري والري الناق

 Helianthus annuus 
 1121 هادي هاشم حسين الزراعة ماجستير

530 
وشدة المجال المغناطيسي  CPPUو  Brassinolideتأثير منظمي النمو 

 في نمو وإزهار صنفين من نبات حلق السبع
 الزراعة ماجستير

عبد الكريم عبد 
 الجبار دمحم

1121 
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69 
خف ومستوى سماد الدواجن في الصفات الفيزيائية تأثير مواعيد ال

. صنف Phoenix dactylifera Lوالكيميائية واإلنتاج في نخيل التمر 
 الساير

 الزراعة ماجستير
احمد زاير رسن 

 األسدي
2012 

638 
تأثير نسبة االستنفاذ من الماء الجاهز وعمق الري في مساهمة الماء 

  كفاءة إستعمال الماء للحنطةالنتح الفعلي و -األرضي في التبخر
Triticum aestivum L 

 1121 لمى صادق خضير الزراعة ماجستير

802 
تأثير نظم الزراعة والمبيدات الكيميائية في نمو وإنتاجية الحنطة 

Triticum aestivum Lواالدغال المرافقة )). 
 1121 مهدي صالح جاسم الزراعة ماجستير

733 
في عالئق فروج اللحم على أألداء اإلنتاجي تأثير نوع الزيت النباتي 

 وصور الدهن في مصل الدم وعضالت الصدر والفخذ
 الزراعة ماجستير

قيس دمحم عبد 
 الرحمن النعيمي

1121 

42 
تأثير نوعية المياه في السلوك الفيزيوكيميائي أليوني الكالسيوم والمغنسيوم 

 لترب مشروع ري الجزيرة الشمالي / نينوى / العراق
 الزراعة اجستيرم

عـــبد القـــــادر 
 عـــــبش ســـــباك

2012 

523 
تأثير نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في السلوك الفيزيوكيميائي 
للبوتاسيوم في التربة ونمو وحاصل الطماطة تحت ظروف البيوت 

 البالستيكية المدفأة
 1121 ابتسام مجيد رشيد الزراعة ماجستير

512 
    Sorghum bicolor (L.)]االليلوباثية للذرة البيضاءالتأثيرات 

Moench] في االدغال المرافقة و المحصول الالحق 
 1121 نبيل رحيم لهمود الزراعة ماجستير

204 
تأثيررش مستخلص الطحالب البحرية ومعامالت الحث الزهري في نمو 

 وانتاج محصول القرنابيط
 الزراعة ماجستير

زينة هزبر خزعل 
 كريم

1121 

225 
التحليل االقتصادي والقياسي لدوال اإلنتاج والتكاليف لمحصول الزيتون في 

 1121ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى للموسم الزراعي
 1121 صالح فهمي شابا الزراعة ماجستير

265 
 ودراسـة كفاءتــه تصميــم وتصنيع مبسـتر أومــي للحليب

 الزراعة ماجستير
غسـان فيصل 

 محـســن
2012 

386 
تصنيع متحلالت بروتينية باستعمال بروتييزات السيرين المستخلصة من 

ودراسة بعض خصائصها  Siluris glanisالقناة الهضمية لسمك الجري 
 الوظيفية

 1121 زينة باسم دمحم الزراعة ماجستير

620 
التغذية الورقية لعنصري المنغنيز والبورون في نمو وحاصل الذرة 

 . تحت نسب استنزاف  رطوبية مختلفة  Zea mays Lالصفراء  
 1121 حسين عزيز دمحم الزراعة ماجستير

633 
تقويـم فعاليـة بعض منظمات النمو الحشرية فــــي مكافـحة حشــرة 

 : Microcerotermes diversus (Silv.) ( Isopteraاألرضــة( 
Termitidae ) 

 الزراعة ماجستير
مصطفى ضاري 

 المرسومي
1121 

338 
تقييم األداء اإلنتاجي وصفات الذبيحة لثالثة هجن من فروج اللحم وتحديد 

 العمر األمثل للذبح
 1121 أحمد خالد سليمان الزراعة ماجستير

668 
التقييم الحقلي للمستخلصات المائية لبعض النباتات في تثبيط عملية النترجة 

 (L Hordeum vulgareوتطاير االمونيا وأثرها في نمو نبات الشعير).
 الزراعة ماجستير

حنون ناهي كاظم 
 السماوي

1121 

566 
تقييم بعض انواع المصائد والطعوم وطرق المكافحة لذبابة البحر المتوسط 

 على الرمان
 1121 لقاء دمحم احمد الزراعة ماجستير

836 
 Triticumتقييم طرائق تقدير البوتاسيوم الجاهز لمحصول حنطة الخبز  ) 

aestivum Lي ترب مختلفة النسجة.( ف 
 الزراعة ماجستير

عمر طارق عبد 
 المجيد

1121 

 1121 حذيفة معن نجم الزراعة ماجستير تقييم طرائق مختلفة لتقدير محتوى الجبس في التربة 614

454 
 تقييم كفاءة أداء مشاريع البيوت البالستيكية في محافظة كربالء المقدسة

 1118-1121 
 الزراعة ماجستير

لمان ضرغام س
 برباز

1121 

 2012 فالح معروف  الزراعة ماجستير شرق الحمار، جنوب الِعراق تقييم مخزون بعض أنواع األسماك من هور 17
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852 
التوازن المائي وموقع مستوى التدفق الصفري ومساهمة الماء االرضي في 

 تربة مزروعة وغير مزروعة
 1121 طارق لفتة رشيد الزراعة ماجستير

20 
تحوير البكتين المستخلص من مخلفات وثمار الفواكه توصيف و

 والخضراوات
 الزراعة ماجستير

شيرين فاضل 
 عباس الفريح

2012 

633 
حساسية بعض األصناف المحلية من الذرة البيضاء لإلصابة  بحفار ساق 

Sesamia cretica Led. (Lepidoptera: Noctuidae )الذرة 
 مقاومتهاوكفاءة بعض المستخلصات النباتية في 

 1121 حميد حسين دمحم الزراعة ماجستير

97 
دراسة الخواص النوعية والخزنية لزيت جنين الحنطة وإدخاله في صناعة 

 البسكت
 الزراعة ماجستير

بشــــرى بدر جراد 
 الشمري

2012 

254 
دراسة بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية    لثمار السدر  

Ziziphus sppنفي ) التفاحي والبمباوي (   أثناء نموها وتطورها.ص 
 2012 عمر عامر إبراهيم الزراعة ماجستير

615 
دراسة بعض الجوانب البيئية والحياتية لعثة الطماطة األميركية الجنوبية 

ومكافحتها باستعمال بعض عوامل المكافحة المتكاملة في مزارع الطماطة 
 في محافظة النجف االشرف

 لزراعةا ماجستير
خضير عباس 

 عزيز
1121 

660 
 Myzus persicae دراسة بيئية ومكافحة حشرة َمّن الخوخ األخضر

(Sulzer(  )Aphididae : Hemipteraفي محافظة البصرة ) 
 1121 حسين كيطان دمحم الزراعة ماجستير

664 
مع Hemiptera:Aphididaeِدراسةٌ تَْصنيفية وبيئية لبعض أَنواع الَمْن 

 الى الكفاءة االفتراسية لنوعين ِمَن الدعاسيق  في محافظِة   البصرة االشارة
 الزراعة ماجستير

خالد جابر عبد 
 الرزاق

1121 

39 
 Eichhornia دراسة نمو وتكاثر ومكافحة نبات زهرة النيل

crassipes (Mart)  في محافظة نينوى 
 2012 عدنان حسين علي الزراعة ماجستير

23 
واألكرولين في زيت  يالمايد في رقائق البطاطا المقليةدراسة وتقدير األكر

 القلي
 الزراعة ماجستير

عبدالباسط فالح 
 حسن العلي

2012 

336 
والنحاس في النمو والحاصل  دور السماد الفوسفاتي والرش بالمنغنيز

 ( في تربة جبسيةTriticum aestivum Lومكوناته لحنطة الخبز ).
 1121 ادةاياد أحمد حم الزراعة ماجستير

 1121 نصير فاهم ياسر الزراعة ماجستير دور المغذيات العضوية والكيمياوية في نمو وانتاج نبات القرنابيط 323

86 
( في Gervais,1848) Tilapia zilliiالدورة التكاثرية السماك البلطي 

 اهوار السويب والغترة /جنوب العراق
 2012 امنة ادريس قدوري الزراعة ماجستير

808 
عزل الفطريات من التربة والبذور والمجموع الخضري الصناف مختلفة 

من الباقالء وتأثيرات بعضها في امراضية النموات الخضرية للنبات 
 وفروج اللحم

 1121 مهند دمحم حميد الزراعة ماجستير

21 
االبقار واالغنام ودراسة بعض  أفصل وتنقية بروتين الالكتوفيرين من لب

 هخصائصه وتطبيقات
 الزراعة ماجستير

رغد رحيم علي 
 الحاتم

2012 

456 
قياس أربحية أنتاج بعض محاصيل الخضر/محافظة كربالء )انموذج 

 تطبيقي(
 1121 دمحم حمزة عمران الزراعة ماجستير

346 
 الكثافة العددية وبعض طرائق المكافحة المتكاملة لثربس البصل 

Thrips tabaci  Lindeman  (Thysanoptera: Thripidae ) 
 على محصول البصل

 1121 حسين علي مطني الزراعة ماجستير

60 
الكشف عن غش اللحوم باستخدام تقنيات تشكالت أطوال القطع المهضومة، 

 bتتابعات االنواع التخصصية وجين السايتوكروم 
 الزراعة ماجستير

ضرغام كامل 
 صكر

2012 

326 
مكافحة ديدان  تعقد الجذور  كفاءة بعض العوامل األحيائية والكيميائية في

Meloidogyne spp على الباذنجان 
 

 1121 فراس جيد ساجر الزراعة ماجستير

 1121 رياض شاكر بديح الزراعة ماجستيرمحتوى االسمدة الفوسفاتية والمخلفات العضوية من بعض العناصر الثقيلة  610
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 واثرها في تلوث التربة ونبات الحنطة

668 
 -أة الريفية في تربية الدجاج المنزلي في قضاء بيجي مستوى معارف المر

 صالح الدين وعالقته ببعض العوامل
 1121 نور دمحم عبدهللا الزراعة ماجستير

326 
مقارنة تأثير المعزز الحيوي والخليط التأزري المصنع محليا مع المستورد 

 في األداء اإلنتاجي   للدجاج البياض و فروج اللحم
 1121 حمود خلف حسين الزراعة ماجستير

221 
المكونات الكيميائية الثانوية وبعض الخصائص التشريحية لجذوع أشجار 

 النامية في الموصل .Melia azedarach L السبحبح
 1121 طالل قاسم إبراهيم الزراعة ماجستير

40 
ونوعية  نمو وحاصل مواعيد إضافة السماد البوتاسي فيتأثير كميات و

  .Helianthus annuus L.var        الشمس الزيت لمحصول زهرة
 الزراعة ماجستير

سعد عدنان منهل 
 البدري

2013 

618 
Production of Edible Thin Films from Starch of some 

Local Sorghum Varieties and Study Their Quality 
 1123 زهراء احمد مهدي الزراعة ماجستير

662 
 عة جاما في إنتخاب نباتات قصب السكر.أثر بعض عوامل اإلجهاد و أش

Saccharum officinarum L    خارج الجسم الحي متحملة للملوحة 
 الزراعة ماجستير

حليمة جبار 
 عبدالرزاق العرادي

1123 

815 
الموارد الطبيعية في غابات زاويتا باستخدام تقانات االستشعار عن  دارةإ

 بعد ونظم المعلومات الجغرافية
 زراعةال ماجستير

 نرمين عبد الجليل
 إبراهيم

1123 

522 
 االرتيميا على فضالت الدواجن واالبقارالستخدامها في تغذية

 Cyprinus carpio L صغار أسماك الكارب الشائع 
 1123 أحمد عباس سلمان الزراعة ماجستير

626 
أستجابة األدغال المرافقة لبعض أصناف الحنطة لخالئط المبيدات 

 رها في صــفات  النمو والحاصل والنوعيةالكيمياوية وأث
 الزراعة ماجستير

مازن جريان 
 حسون

1123 

98 
.( للسماد النيتروجيني بتأثير Triticum aestivum Lاستجابة الحنطة )
 طريقة الزراعة

 2013 بشرى عبد جبر دمحم الزراعة ماجستير

 2013 حسن نجم منصور الزراعة تيرماجس استجابة الشعير لالجهاد المائي بتأثير طريقة الزراعة 660

166 
.( لمستويات Zea mays  Lإستجابة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء )

 السماد الفوسفاتي وتقدير االرتباطات الوراثية والمظهرية
 الزراعة ماجستير

علــي فاضـــل 
 صالـــح

2013 

235 
اق مختلفة استجابة محصول الحنطة للتسميد الفوسفاتي عند مستويات وأعم

 في تربة كلسية
 1123 بد هللا عدمحم احمد  الزراعة ماجستير

631 
واثرهما  Glycineاستجابة نبات الباقالء للرش  بالخارصين والكاليسين 

 في النمو والحاصل      
 الزراعة ماجستير

 نشنا تضىرم
 هودع

1123 

25 
 .  للرش بمستخلص وسط نموLactuca sativa Lإستجابة نبات الخس 

 )فطر عش الغراب( والبورون
 2013 أبرار منعم محسن الزراعة ماجستير

354 
آستجابة نمو وإنتاجية الطماطة للكالسيوم والبورون بالماء المعالج 

 مغناطيسيا  
 1123 رشا رعد دمحم الزراعة ماجستير

263 
استخدام  بعض مخلفات معامل تصنيع األغذية في اطالة مدة حفظ اللحم 

 ريدالبقري بالتب
 1123 علياء جري شبيب الزراعة ماجستير

382 
استخدام المستخلصات المائية لبعض النباتات في نمو وحاصل حنطة الخبز 

Triticum aestivum L. واالدغال المرافقة لها 
 2013 نور علي حميد الزراعة ماجستير

612 
استخدام بكتريا حامض الالكتيك العالجية في لبن متخمر وتأثيره على 

 ستوى الالكتوز والكولسترولم
 1123 زمن ناظم طاهر الزراعة ماجستير

73 
 استعمال بعض المعامالت في تخفيف اإلجهاد الملحي في نمو وإنتاج

 6الحنطة صنف شام 
 

 2013 أحمد كريم عباس الزراعة ماجستير

816 
. باستخدام تقانة Bauhinia purpurea Lأكثار أشجار خف الجمل  

 النباتيةزراعة األنسجة 
 الزراعة ماجستير

ايفيت ادوارد 
 يوحنان

1123 
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534 
لبعض آفاته  Gossypium sppآلية مقاومة بعض أصناف القطن 

 الحشرية والحلمية
 1123 شيماء حميد مجيد الزراعة ماجستير

648 
في بعض  Botrytis cinerea امراضية وحياتية عزالت من الفطر

 التراكيب الوراثية للطماطة
 1123 مينا وليد حاتم الزراعة ماجستير

865 
انتاج وتنقية وتوصيف مادة الرامنولبيد من عزلة محلية لبكتريا 

Pseudomonas aeroginosa 
 1123 وائل علي سوادي الزراعة ماجستير

331 
بعض العوامل المؤثرة على محدودية استخدام زراع الرز لتقانة الشتل 

 ظة الديوانيةمحاف -الميكانيكي  في ناحية المهناوية 
 الزراعة ماجستير

عبد جاسم  عبد 
 سبع

1123 

634 

 Tuta absoluta الطماطة أوراق حفار حشرة وحياتية بيئة

(Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae  )يف ومكافحتها 

 وميسان البصرة محافظتي

 1123 فرحان جاسم دمحم الزراعة ماجستير

265 
لتربة السطحية لمنطقة فلفيل/ تأثير إتجاه األنحدار في بعض خصائص ا

 محافظة نينوى
 الزراعة ماجستير

شيماء عبد الكريم 
 خضر

1123 

356 
تأثير احالل التمر محل الشعير مع مصدرين من النيتروجـين في                    

 أداء الحمالن العواسية
 1123 ايناس رشيد عباس الزراعة ماجستير

650 
إليه اإلنزيمات أو المعزز الحيوي العراقي  تأثير إحالل تفل التمر المضاف

أو كليهما محل الذرة الصفراء في عالئق فروج اللحم في األداء اإلنتاجي، 
 وبعض معايير الدم الفسلجية و التغيرات المورفولوجية

 1123 جبّار طارش أحمد الزراعة ماجستير

55 
ن تأثير اسمدة مختلفة ومستخلص الكجرات في نمو وحاصل هجينين م

 (( esculentum Mill )) Lycopersicon  الطماطة
 2013 رشــا حمــيد عكاب الزراعة ماجستير

613 
 Cuminumتأثير اضافة  مستويات  مختلفة  من  بذور  وزيت الكمون

cyminumفي االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية  لفروج اللحم )) 
 الزراعة ماجستير

سعد عطاهللا عبد 
 السادة

1123 

330 
للعليقة في نمو و بعض معايير الدم لصغار  L- Carnitineتأثير اضافة 

 (Cyprinus carpioاسماك الكارب الشائع    )
 الزراعة ماجستير

مصطفى ابراهيم 
 عواد

1123 

74 
العضوية والكيميائية في بعض الصفات الفيزيائية  تاثير اضافة االسمدة

 صول الحنطةلتربتي مختلفتي االنسجة ومعايير نمو مح
 الزراعة ماجستير

احمد مدلول عبود 
 السبتي

2013 

632 
تأثير اضافة المحسنات والمستويات الرطوبية في الخصائص الفيزيائية 

للتربة الطينية وكفاءة استعمال الماء لمحصول الذرة الصفراء تحت نظامي 
 الري بالتنقيط والسيحي

 1123 يحيى عاجب عوده الزراعة ماجستير

136 
ير اضافة مخلفات المجاري والتسميد المعدني والميكروبي في محتوى تأث

 التربة والنبات من بعض العناصر ونمو وحاصل الذرة الصفراء
 الزراعة ماجستير

زيد  رياض عبد
 كاظم الحسناوي

2013 

616 
تأثير اضافة مخلفات المجاري والتسميد المعدني والميكروبي في محتوى 

 لعناصر ونمو وحاصل الذرة الصفراء التربة والنبات من بعض ا
 الزراعة ماجستير

زيد  رياض عبد
 كاظم

1123 

248 
( الى kefir milkتأثير إضافة مستويات مختلفة من حليب الكيفير      )

 ماء الشرب في الصفات اإلنتاجية و الفسلجية و المناعية لفروج اللحم
 1123 عقيل طوينة عودة الزراعة ماجستير

516 
افة مستويات وتوليفات مختلفة من زيت الثوم والبصل ولفترات تأثير إض

 مختلفة الى العالئق في األداء االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم
 الزراعة ماجستير

فراس محمود عبد 
 اللطيف

1123 

362 
في  Phytase تأثير إضافة مصادر ومستويات مختلفة إلنزيم الفايتيز

ياباني في األداء اإلنتاجي وبعض عالئق دجاج البيض وطيور السمان ال
 الصفات الفسلجية

 الزراعة ماجستير
 

 هدى قاسم زبالة
1123 

352 
محل كسبة فول  تأثير اإلحالل الجزئي للباقالء العلفية المعاملة كيميائيا  

 لفروج اللحم  الصويا في العليقة في االداء االنتاجي
 1123 عمار حسين جواد الزراعة ماجستير

 1123يعلى عبد الستار  الزراعة ماجستيراالستبدال بزيت بذور الكتان في الخواص الكيميائية والفيزيائية تأثير  813
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 دمحم والحسية للمثلجات اللبنية

866 
 Rhizoctonia solaniتأثير اإلشعة فوق البنفسجية في إمراضية الفطر

Kühn   المسبب لمرض موت البادرات و مقاومتهُ إحيائيا  و كيميائيا 
 الزراعة ماجستير

سكينة عبد علي 
 عبود

1123 

535 
تأثير اإلغناء بغاز ثنائي أوكسيد الكاربون ورش المحلول المغذي 

Agroleaf    ومستخلص الطحالب البحريةKelpak  في نمو شتالت
 Nectared 6خوخ النكتارين صنف 

 1123 صالح حسن جبار الزراعة ماجستير

831 
الهيوميك في نمو وإزهار ثالثة أصناف من تأثير الباكلوبترازول وحامض 

 .Gerbera jamesonii Lالجربيرا 
 الزراعة ماجستير

ابتسام اسماعيل 
 احمد

1123 

360 
تأثير التركيز وطريقة المعاملة بأحماض الجبرلين،السالسليك واالسكوربيك 

 .  ألمعرض لإلجهاد الملحيVicia faba Lفي نمو وحاصل نبات الباقالء 
 2013 نعيم شتيوي مطر زراعةال ماجستير

803 
تأثير التركيز وطريقة المعاملة بأحماض الجبرلين،السالسليك واالسكوربيك 

 .  ألمعرض لإلجهاد الملحيVicia faba Lفي نمو وحاصل نبات الباقالء 
 1123 نعيم شتيوي مطر الزراعة ماجستير

818 
 Ultrakelpة تأثير التسميد الفوسفاتي والرش بمستخلص األعشاب البحري

 L.   Pisum sativumفي نمو وإنتاجية صنفين من البزاليا 40
 1123 مروة ميسر حمدون الزراعة ماجستير

176 
تأثير التغذية الورقية بعنصري الحديد والزنك المخلبيين في بعض الصفات 

 الفسيولوجية لنمو وحاصل  الذرة الصفراء
 الزراعة ماجستير

خلود ناجي عطية 
 الزيني

2013 

823 
تأثير التغذية الورقية بعنصري الحديد والزنك المخلبيين في بعض الصفات 

 الفسيولوجية لنمو وحاصل  الذرة الصفراء
 1123 خلود ناجي عطية الزراعة ماجستير

864 
( في جاهزية الفسفور  Aspergillus nigerتأثير التلقيح بالفطريات )  

صفراء في التربة المعاملة وبعض العناصر الثقيلة ونمو نبات الذرة ال
 بمخلفات الصرف الصحي 

 1123 هدى احمد ياسين الزراعة ماجستير

301 
والتسميد العضوي في نمو  Trichoderma sppتأثير التلقيح بفطر 

 بعض أصول الحمضيات
 1123 منعم فاضل مصلح الزراعة ماجستير

560 
الفسفور في نمو تأثير الحديد المخلبي والمعدني عند مستويات مختلفة من 

 وحاصل حنطة الخبز )صنف الرشد(
 الزراعة ماجستير

علي حامد عبد 
 الحسن العارضي

2013 

862 
ومنظم النمو  Agrosign Marineتأثير الرش باألجروساين مارين 

(NAA في نمو وحاصل هجينين من الباذنجان ) 
 1123 هاجر ستار جبار الزراعة ماجستير

646 
ن والمغنيسيوم المخلبي في نمو وإزهار نبات تأثير الرش بالبيوترسي

 .Narcissus sppالنرجس 
 1123 رنا فيصل كريم الزراعة ماجستير

264 
تأثير الرش بسائل جوز الهند واضافة السماد الفوسفاتي في نمو وانتاج 

 صنفين لنبات التيوليب 
 1123 شيماء حسين موسى الزراعة ماجستير

663 
في اإلسراع من بلوغ األّجنة الخضرية  ABA و  PEG تأثير السكروز

وإنباتها وأقلمة النبيتات الناتجة منها لصنفي النخيل البرحي والنيرسي 
Phoenix dactylifera L. 

 1123 خيون علي محسن الزراعة ماجستير

402 
 و مستخلصي النباتات البحرية (Pow humus) تأثير السماد العضوي

(Hypra tonic و Alga 300) البروتي شتالت الصنوبر في نمو  
Pinus brutia Ten.   و الصنوبر الثمريPinus pinea L. 

 1123 منذر يونس دمحم الزراعة ماجستير

 2013 ثمينة فرحان كاظم الزراعة ماجستير حش في نمو وحاصل صنفين من الشبنتتأثير السماد العضوي ومواعيد ال 24

658 
ات العضوية في نمو وحاصل تأثير الكبريت وبعض األسمدة والمستخلص

 .Allium sativum Lالثوم 
 الزراعة ماجستير

دينا معن عبدهللا 
 شاهين الحمندي

1123 

460 
تأثير الكثافات النباتية ومراحل القطع في نمو وحاصل ونوعية العلف 

  .Sorghum bicolor L)األخضر لصنفين من الذرة البيضاء
 الزراعة ماجستير

صفاء عبد الحسن 
 يالزبيد

2013 

 2013طيف ماجد عبد  الزراعة ماجستيرتاثير الكثافات النباتية ومستويات مختلفة من السماد النتروجيني في نمو  186
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 الحسيين وحاصل البذور والنسبة المئوية للمادة الفعالة في نباتات الحلبة 

833 
تأثير الكولشيسين واالوريزالين في استحداث التضاعف الكروموسومي 

 . باستخدام تقانة الزراعة النسيجيةPopulus nigra Lاألسود للحور 
 1123 عمر مظفر عمر الزراعة ماجستير

654 
وحاصل  في نمو kو   pتأثير اللقاح البكتيري وتوليفات من سمادي 

 .Vicia faba Lالباقالء 
 الزراعة ماجستير

راغب هادي عجمي 
 البركي

1123 

 1123 زهراء عبد الستار  الزراعة ماجستير عضوي في نمو وخزن أزهار القرنفلتأثير اللقاح الحيوي والسماد ال 336

260 
تاثير المادة العضوية في تحوالت الفسفور المضاف للترب الجبسية 

 باستخدام بعض المعايير الثرموديناميكية
 2013 ضياء فليح حسن الزراعة ماجستير

231 
التنقيط والتناوب في ملوحة تأثير المسافة بين المنقطات في منظومة الري ب

 مياه الري في بعض خصائص التربة ونمو وانتاجية الذرة الصفراء 
 1123 دمحم جبر حسن الزراعة ماجستير

561 
تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري و البذور في نمو و حاصل نبات 

 الجزر
 1123 أحمد باقر جاسم الزراعة ماجستير

384 
و صفات    ح  ومصدر  اللقاح في نسبة العقدالتلقيتأثير الموقع ، موعد 

 .           Phoenix dactylifera Lالحاصل لنخلة التمر صنف أشرسي   
 1123 احمد ثامر حومد الزراعة ماجستير

58 
 تأثير اوزان البذور والمعامالت المسبقة في انبات بذور حبة الخضراء

Pistacia khinjuk Stock  ونمو شتالتها 
 الزراعة تيرماجس

هديل نزار عبدهللا 
 الصفار

2013 

633 
تأثير بعض العوامل في فعالية عدد من االنزيمات لترب كلسية في مدينة 

 الموصل
 الزراعة ماجستير

رند عبد الهادي 
 غزال

1123 

 1123 مهدي صالح دمحم الزراعة ماجستير تأثير ترطيب العلف بالماء في االداء االنتاجي لفروج اللحم 383

332 
وبعض المعامالت الهرمونية  OvSynchتأثير توحيد االباضة ببرنامج 

 بعد التلقيح على الهالكات الجنينية المبكرة لدى أبقار الهولشتاين
 1123 أثير سعد محسن الزراعة ماجستير

206 
تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل 

 الطماطة صنف كنز  والقدرة التخزينية لثمار
 1123 زينة سامي راشد الزراعة ماجستير

530 
تأثير حامض الساليسلك والبكتريا المحفزة للنمو في نشاط  مضادات 

 Zeaالذرة الصفراء   األكسدة االنزيمية وغير االنزيمية في نمو وحاصل
mays L تحت إجهاد .NaCl             

 1123 زكريا حسن حميد الزراعة ماجستير

252 
في امتصاص  NPKZnتأثير حجم الحبوب وغربلة األصناف وسماد 

 الخارصين ونمو وحاصل محصول الحنطة النامي في تربة كلسية
 1123 عمار يونس احمد الزراعة ماجستير

11 6 
تأثيٌر رش حامض السالسليٌك وملوحة ماء الري في نمو وحاصل الحنطة 

 في ترب مختلفة النسجة
 2013 نى شعالن حسنمث الزراعة ماجستير

686 
تأثير رواشح بعض المواد العضوية المتحللة في نمو بعض الفطريات 

 L.  Cucumis sativus الُمْمِرضة و نمو محصول الخيار
 1123 دمحم حميد زنكنة الزراعة ماجستير

206 
 ي نمو وحاصل اصناف من حنطة الخبزتأثير طرائق الزراعة المختلفة ف

 حراريوعالقته بالتجميع ال
 2013 هالة رزاق حمزة الزراعة ماجستير

57 
تأثير طرق التربية والتقليم ومسافات الزراعة وحامض الهيوميك في نمو 

.( النامي في البيت البالستيكي Cucumis sativus Lوحاصل الخيار )
 غير المدفأ

 الزراعة ماجستير
هديل طالل سعدي 

 النعيمي
 

2013 

811 
في مكونات الحليب وبعض  (Shear)  ضتأثير ظروف القص باألحوا

 منتجاته
 1123 عبد هللا أنور نافع الزراعة ماجستير

656 
تأثير فترات التكييس والرش بالمستخلصات النباتية في بعض الصفات 

 Phoenixالفيزيائية  والكيميائية والفسلجية لثمار نخيل التمر 
dactylifera L. صنف الساير 

 1123 ف لفتهأحمد يوس الزراعة ماجستير
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614 
تأثير فترة و مدة التعطيش في بعض صفات الدم الفسلجية وانتاج الحليب 

 ومكوناته في النعاج العواسية المحسنة
 الزراعة ماجستير

زهراء طارق عبد 
 الفتاح

1123 

266 
والتسميد الفوسفاتي في جاهزية  ( ( VAM تأثير فطريات المايكورايزا

. Sorghum bicolor L الذرة البيضاء الفسفور وامتصاصه ونمو نبات 
 في تربتين جبسية

 1123 علـي عبد هللا تركـي الزراعة ماجستير

406 
والسيلينيوم في بعض الصفات الفسلجية وإنتاج ومكونات  Eتأثير فيتامين 

 الحليب في ماعز المرعز
 1123 وسيم خالد احمد الزراعة ماجستير

67 
 في نمو وحاصل العلف والحبوبالحش تاثير كميات البذار ومواعيد 

 . (Hordeum vulgare L للشعير
 2013 احمد جعفر زيارة الزراعة ماجستير

261 
تأثير محتوى الترب من الجبس في تجزئة الفسفور واستجابة نبات الذرة 

 للتسميد الفوسفاتي
 1123 صالح قادر توفيق الزراعة ماجستير

861 
بات النيتروجينية سريعة التحلل في تأثير محتوى العليقة من النشا والمرك

 انتاج الحليب ومكوناته وبعض صفات الدم في النعاج
 1123 وسيم عامر هاشم الزراعة ماجستير

806 
على بعض انواع  Camellia sinensisتأثير مستخلص الشاي األخضر 

 البكتريا وامكانية استخدامه في حفظ اللحوم 
 1123 ناريمان عظيم شناع الزراعة ماجستير

156 
تأثير مستوى ومصذر المادة العضوية في بعض الصفات الفيزيائية 

 والكيميائية لتربتين مختلفتي االنسجة
 2013 عالء مهدي عاكول الزراعة ماجستير

9  
60 

مستويات من السماد النتروجيني والرش بالبوتاسيوم ومواعيد األضافة  تأثير
 .Zea mays Lفي نمو وحاصل الذرة الصفراء   . 

 الزراعة ماجستير
أحمد عبدالحسين 

 جابر الكناني
2013 

56 
تأثير معاملة بعض مكونات العلف المركز بالفورمالدهايد في كمية ونوعية 

 الحليب المنتج من النعاج العواسية
 الزراعة ماجستير

حسين حاتم دمحم 
 الجادر

2013 

283 
قاومة للشد تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والرش ببعض المواد الم

. في البيئة  Cucumis sativus Lالملحي في نمو وحاصل الخيار 
 المحمية

 الزراعة ماجستير
عبد الرحيم عاصي 

 عبيد
1123 

380 
تأثير مواعيد الجني لبعض التراكيب الوراثية في الحاصل وبعض الصفات 

 ( .Gossypium hirsutum L ) النوعية للقطن
 1123 اكدمحم زيدان زر الزراعة ماجستير

400 
تأثير مواعيد الزراعة والكثافات النبـاتية في نمو وحاصل الحمص المحلي 

(Cicer arietinum L). 
 1123 عمار حبيب محمود الزراعة ماجستير

404 
بتراكيز مختلفة  في نمو وحاصل    Challengeتأثير موعد رش  المبيد   

 محصول الحمص واألدغال المرافقة له في محافظة نينوى
 1123 عمار سالم سالم الزراعة ماجستير

246 
نظم الحراثة والزراعة والري في نمو وحاصل محصولي الذرة  تأثير

 البيضاء
 الزراعة ماجستير

فراس ذياب عبد 
 الكرخي

2013 

253 
تأثير نظم الحراثة والزراعة والري في نمو وحاصل محصولي الذرة 

 البيضاء والماش
 الزراعة ماجستير

عبد فراس ذياب 
 الكرخي

1123 

636 
تأثير نوعية المياه على حركيات تحرر البوتاسيوم في بعض ترب محافظة 

 نينوى
 الزراعة ماجستير

رضوان عبد هللا 
 دمحم

1123 

71 
تأثيرمستويات من السماد النتروجيني والرش بالبوتاسيوم ومواعيد األضافة 

 .Zea mays Lفي نمو وحاصل الذرة الصفراء   . 
 لزراعةا ماجستير

أحمد عبدالحسين 
 جابر الكناني

2013 

521 
تحديد حساسية مراحل نمو الحنطة تحت الري المحدود  والسماد البوتاسي 

 باستعمال دوال انتاجية المياه
 1123 احمد حسين تالي الزراعة ماجستير

76 
التحري عن الفطريات المرافقة لبعض الثمار المجففة وعزالت الفطر 

Aspergillus flavus  المنتجة لسم األفالB1  وإمكانية تحطيمه
 بعض الطرق الفيزيائية في البصرة باستخدام

 الزراعة ماجستير
أزهار علي حسن 

 الحداد
 

2013 



 
 قاعدة بيانات الرسائل واالطاريح الجامعية

 
 

 20 

282 
باستخدام تقنية  تحليل اتجاه التعرية المائية في حوض مدينة الموصل

 السالسل الزمنية
 1123 عامر شاهين علي الزراعة ماجستير

642 
  قتصادي للتجارة الخارجية لبعض المنتجات الزراعية في العراقتحليل إ

   1121 - 2822للمدة من 
 1123 باسم حازم حميد الزراعة ماجستير

266 
تحليل اقتصادي وقياسي إلنتاج وتسويق بعض محاصيل الخضر والفواكه 

 في محافظة صالح الدين
 1123 سيف مجيد حمد الزراعة ماجستير

640 
صادي والقياسي  الستيراد المحاصيل االستراتيجية في العراق التحليل االقت

 (1118 – 2881وسبل تحقيق األمن الغذائي للمدة )
 الزراعة ماجستير

جاسم نصيف جاسم 
 العبيدي

1123 

233 
محصول الخيار في  والقياسي لدوال انتاج وتكاليف التحليل االقتصادي

 محافظة صالح الدين
 1123 دمحم دمحم جاسم الزراعة ماجستير

663 
التشخيص الجزيئي والمقاومة الحيوية لفايروس موزائيك الفاصوليا األصفر 

في  Bean yellow mosaic virus potyvirusعلى الباقالء 
 محافظة صالح الدين

 1123 خلف عطية دمحم ثلج الزراعة ماجستير

251 
اق التشخيص الجزيئي والمناعي للفايروس المرافق الثالث اللتفاف اور

 العنب وفايروس الورقة المروحية للعنب ومكافحة ناقله
 1123 فراس كاظم داؤد الزراعة ماجستير

260 
تشخيص الفطريات المرافقة لمرض تعفن جذور الشعير في محافظة نينوى 

 و أمكانية مكافحتها
 1123 علي صادق دمحم الزراعة ماجستير

278 
 Meloidogyne sppتشخيص انواع وسالالت ديدان تعقد الجذور   

 على الباذنجان في الموصل وطرائق مكافحتها
 2013 لؤي مطر عياش الزراعة ماجستير

655 
تصميم وتصنيع مجفف بالطاقة الشمسية تحت التفريغ ودراسة كفاءته في 

 تجفيف االسماك مايكروبيا وكيميائيا وحسيا
 1123 الرضا جعفر عبد الزراعة ماجستير

368 
لتقانة التربية في األقفاص العائمة في قضاء سامراء  تطبيق مربي األسماك
 / محافظة صالح الدين

 1123 دمحم ابراهيم اديب الزراعة ماجستير

330 
التغير في معامل نوعية الترب لمشروع المسيب الزراعي ومدى مالئمتها 

 إلنتاج الحنطة
 الزراعة ماجستير

حسين عبد علي 
 عيسى

1123 

126 
ائية لمحصول البطاطا باستعمال حوض التبخر والري تقدير االحتياجات الم

 الناقص
 الزراعة ماجستير

ثامر يحيى ثامر 
 الشبلي

2013 

408 
تقدير المقدرة االتحادية والمعالم الوراثية لهجن الجيل االول في  زهرة 

 Helianthus annuusالشمس 
 1123 دحام سبهان ادريس الزراعة ماجستير

268 
لحيوية والهيدروكربونات والعناصر النزرة في تقدير بعض االمينات ا

 عضالت انواع من االسماك الطازجة والمجمدة والمعلبة 
 الزراعة ماجستير

شمائل عبد العالي 
 صيوان

1123 

605 
تقدير دالة التكاليف لمشاريع تربية الحمالن في محافظة ذي قار للعام 

1121 
 1123 رافد فتاح دمحم الزراعة ماجستير

353 
 (     1122–2821للمدة )  ر دالة الطلب على محصول الرز في العراقتقدي

 الزراعة ماجستير
حسن عبد الكاظم 

 داود
1123 

260 
-2881للمدة )  تقدير وتحليل دالة الطلب على لحوم الدواجن في العراق

1118) 
 1123 سهى دمحم احمد الزراعة ماجستير

222 
المسار للصفات النوعية     تقديرالمعالم الوراثية وتحليل معامل    

  .( Triticum aestivum Lوالحاصل ومكوناته لحنطة الخبز )
 

 1123 صباح احمد محمود الزراعة ماجستير

405 
تقييم أداء المحراث المطرحي القالب باستخدام )سكين القطع وتغيير طول 

 المسند( المصنعة محليا على بعض الصفات المكننية
 1123 صالح احمدزياد  الزراعة ماجستير

 1123يوسف ادريس  الزراعة ماجستير المستخدمة حقليا  تقييم أداء نظام الري بالرش الثابت والطاقة 828
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 محمود

261 
مزروعة في  .Triticum aestivum Lتقييم اصناف من الحنطة 

مستويات مختلفة من السمادالنيتروجيني وتحديد ادلة انتخابية باستخدام 
 معامل المسار 

 الزراعة اجستيرم
عماد عبد الحسين 

 بدر
1123 

 2013 انتصار دمحم علي  الزراعة ماجستير التقييم البيئي لشط العرب باستخدام أدلة نوعية المياه والتكامل االحيائي 91

26 
لإلجهاد المائي خارج الجسم  Citrus sppتقييم بعض أصول الحمضيات .

 يالح
 2013 مكي نعمان نايف الزراعة ماجستير

64 
تقييم تأثير التسميد العضوي والكيميائي في بعض خصائص التربة ونمو 

 ( Cucumis melo var.flexuosus Naudsوحاصل نبات القثاء)
 2013 ابتسام جاسم دمحم الزراعة ماجستير

760 
تقييم حالة البوتاسيوم الثرموديناميكية في الترب الكلسية لمناطق الفرات 

 األوسط
 2013 حسين علي عيسى ةالزراع ماجستير

651 
تقييم طرق مختلفة لتقديم المعزز الحيوي المحلي على االداء االنتاجي 

 والفسلجي لفروج اللحم
 الزراعة ماجستير

زينب عبد الرزاق 
 مطر

1123 

686 
تقييم كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية في مكافحة حشرة من 

 البقوليات 
 1123 ي تمرحسين عل الزراعة ماجستير

824 
تقييم كفاءة حامض السالسليك وبعض العوامل األحيائية في مكافحة مرض 

 تعفن جذور نبات الباميا المتسبب عن الفطر
 الزراعة ماجستير

قصي حطاب 
 ماضي

1123 

90 
( في استصالح تربة طينية Mole Drainsتقييم كفاءة مبازل المسارب )

 .Hordeum vulgare L ) متاثرة باالمالح ونمو وحاصل الشعير
 الزراعة ماجستير

 امين حسين جبر
 الحميداوي

2013 

206 
تقييم نوعية اسماك الروهو والمريجال المجمدة المتداولة في اسواق مدينة 

 البصرة
 1123 سجى ثائر منشد الزراعة ماجستير

816 
 بار مختارة في محافظة نينوى ومدىتقييم نوعية المياه الجوفية آل

 الغراض الزراعية والشربصالحيتها ل
 الزراعة ماجستير

معن عبد األمير 
 باقي

1123 

238 
-Trigonella foenumالتالعب الوراثي والكهربائي لنباتات الحلبة

graecum L مع عزل الدايوسجنين والترايكونيلين من المزارع .
 النسيجية المختلفة  

 1123 مثنى دمحم إبراهيم الزراعة ماجستير

240 
لمظهري والبيوكيميائي والتشريحي لسالالت بذرية من نخيل التمر التنوع ا

 النامي في البصرة
 1123 عبد الكريم دمحم عبد الزراعة ماجستير

406 
التوزيع البيدوجيني للحديد والمنغنيز والزنك والنحاس في مفصوالت ترب 

(Mollisols  وVertisols  وAridisols  وEntisols من شمال )
 العراق

 1123 احمد سمير غانم الزراعة رماجستي

346 
بمجال ادارة  الحاجات االرشادية المعرفية لمربي النحل في محافظة البصرة

 المناحل
 1123 أياد فهد عبد الكريم الزراعة ماجستير

646 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي النحل في محافظة بابل وعالقتها ببعض 

 العوامل
 1123 يل جيادجاسم صخ الزراعة ماجستير

532 
 Cucumisدراسات اقتصادية لذباب ثمار القرعيات على خيار الماء ) 

sativus L.وتقييم بعض الطرائق المتكاملة في مكافحتها ) 
 1123 سوسن كريم فليح الزراعة ماجستير

365 
 Tuta absoluta دراسات حياتية وبيئية لحشرة حفار الطماطة

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) تطبيق بعض وسائل و
 االدارة المتكاملة لمكافحتها في البيوت البالستيكية

 1123 عامر جاسم عبود الزراعة ماجستير

305 
دراسة التركيب الكيميائي لبذور الكتان والخواص الفيزوكيميائية والوظيفية 

 للهالم المنتج منها
 1123 أحمد حسين علي الزراعة ماجستير

 1123حوار دمحم إسماعيل  الزراعة ماجستيرفي  F1ك الوراثي للحاصل ومكوناته لهجن الجيل الثاني دراسة السلو 664
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 الحيالي .Solanum melongena Lالباذنجان 

814 
دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمعدنية لترب مشروع ري 

 الجزيرة الجنوبي/ محافظة نينوى
 الزراعة ماجستير

نون حسام الدين ذ
 علي

1123 

646 
دراسة بعض العوامل المؤثرة في استعمال مني الثيران المجمد و المذوب 

 في تخصيب بويضات االبقار خارجيا"
 الزراعة ماجستير

حسن نعمة حبيب 
 السنيسل

1123 

284 
دراسة بعض طفيليات اسماك الشانك والعوامل المرضية لنوعين من 

 العراقيةروبيان البنايدي من المياه الساحلية 
 الزراعة ماجستير

عبد االمير رحيم 
 جاسم

1123 

 2013 ميثم عباس مكي الزراعة ماجستير دراسة بكتريولوجية لمياه بحيرة ساوه و تربتها الشاطئية 35

401 
دراسة تأثير األوساط الزراعية والتسميد النتروجيني والرش بحامض 

شتالت الزيتون صنف الجبرليك في النمو وتركيز بعض العناصر الغذائية ل
 بعشيقة

 1123 رغد عدنان علي الزراعة ماجستير

461 
دراسة تأثير التغطية بالبولي اثلين واليوريا كعامل استحثاث مقاومة  في 

وتشخيصها   Alternaria alternata امراضية بعض عزالت الفطر
 جزيئيا

 1123 مريم حسين جفات الزراعة ماجستير

146 
كفاءة بعض االسمدة الفوسفاتية في نمو وحاصل دراسة تحرر الفسفور و

 في تربتين مختلفتي النسجة LTriticum aestivum. الحنطة
 الزراعة ماجستير

زيد عبد الزهرة 
 علي الجنابي

2013 

243 
دراسة تشخيصية وبيئية لذبابة ثمار القرعيات في بعض مناطق محافظتي 

 البصرة وميسان
 1123 علي حسن حرفش الزراعة ماجستير

 1123 هند دمحم صالح الزراعة ماجستير دراسة كيميائية و بايولوجية ألنواع الخل المنتج من مصادر مختلفة 342

37 
( وامكانية L Zea maysدراسة لمرض تعفن عرانيص الذرة الصفراء ).

 السيطرة عليه بتقنيات مختلفة
 الزراعة ماجستير

رشا عبدهللا كريم 
 الشحماني

2013 

463 
ض العفن األبيض على الباذنجان المتسبب عن الفطر دراسة مر

Sclerotinia sclerotiorum وطرائق مكافحته 
 1123 لبنى ليث مال هللا الزراعة ماجستير

 2013 لقاء حسين جمال الزراعة ماجستير في محافظة نينوى دراسة معامل تجهيز الفسفور في بعض الترب الكلسية 277

636 
ثالثة أصناف محلية من التمور وإدخالها في  دراسة مقارنة لزيوت نوى

 بعض األنظمة الغذائية
 1123 مهدي حنون نويض الزراعة ماجستير

72 
دراسة نوعين من نبات البوهينيا ومواعيد الزراعة والمعاملة بحامض 

 وتاسيوم في إنبات ونمو الشتالت .الجبرليك  ونترات الب
 الزراعة ماجستير

احمد عماد محمود 
 الخيرو

2013 

641 
دور المخلفات العضوية في خفض تأثيرملوحة ماء الري على خصائص 

 .(Zea mays Lالتربة ونمو نبات الذرة الصفراء ) 
 الزراعة ماجستير

حسين فنجان 
 خضير الدلفي

1123 

 1123 رعد حسين عبد هللا الزراعة ماجستير الزراعة المتأخرة لنبات الحلبة وتأثيرها في النمو والحاصل 635

85 

عزل وتشخيص بعض أنواع البكتيريا المرضية وغير المرضية من سمكتي 
في محافظة   Liza abuوالخشني   Carassius auratusالكرسين  

البصرة وفحص حساسية العزالت المرضية تجاه بعض العوامل ضد 
 المايكروبية

 الزراعة ماجستير
أسيل ناظم كاظم 

 السلمان
2013 

79 
المفصول من شرش  ببتايد  ماكرو للكاليكو  لمكروبيةالفعالية المناعية ا

 جبن الحليب البقري
 2013 إيمان جابر حسن الزراعة ماجستير

234 
مراقبة مياه نهر شط العرب باستخدام النمذجة البيئية لنوعية المياه ودالئل 

 الدايتومات القاعية
 الزراعة ماجستير

مجتبى عبد الوهاب 
 طاهر

1123 

833 
 القدم السوداء في مشاتل العنب وطرائق مكافحتهامسببات مرض 

 الزراعة ماجستير
زهراء خليل 

 ابراهيم
1123 

 1123 دمحم عمر شريف الزراعة ماجستيرمستوى معارف ُزّراع الطماطة في قضاء تكريت /  محافظة صالح الدين  218
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 بالتوصيات العلمية المتعلقة بزراعة محصول الطماطة

628 
في  االسماك في مجال االستزراع السمكاجه مربي المشكالت التي تو

 االحواض الترابية في محافظة بابل
 الزراعة ماجستير

ظافر عبد الملك 
 علي

1123 

324 
معرفة المرشدين الزراعيين في مجال تقانة توحيد الشياع لألغنام في 

 محافظة كربالء المقدسة وعالقتها ببعض العوامل
 الزراعة ماجستير

 خالد عبد علي
 خضير

1123 

358 
معرفة زراع الحنطة في مجال استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة األدغال 

 في محافظة بابل/ ناحية النيل وعالقتها ببعض العوامل
 1123 صالح عبيد منصور الزراعة ماجستير

331 
معرفة زراع الخضر المحمية في ناحية  بني سعد لتقانة الري بالتنقيط 

 امل المستقلةوعالقتها ببعض العو
 1123 علياء عبد هللا جواد الزراعة ماجستير

356 
معرفة زراع الطماطة في مجال استخدام التسميد الورقي داخل البيوت 
 المحمية في ناحية اإلمام / محافظة بابل وعالقتها ببعض المتغيرات 

 1123 مشرق تركي نايف الزراعة ماجستير

363 
ذية خالل مرحلتي الشهر األول قبل معرفة مربي الجاموس في مجال التغ

 التلقيح والشهرين األخيرين من الحمل في مركزقضاء الرفاعي 
 1123 حيدر قاسم باقر الزراعة ماجستير

351 
معرفة منتجي الحنطة بالتوصيات الخاصة بالسيطرة على األدغال في 

 حقول الحنطة
 1123 شكرية أمين دمحم الزراعة ماجستير

220 
ض الخصائص البيئية للمياه واألحياء القاعية في بيئتين مقارنة بين بع

 مائيتين من محافظة البصرة
 1123 صبا انيس ناجي الزراعة ماجستير

645 
المقدرة االتحادية وقوة الهجين في تهجينات تبادلية وثالثية بين سالالت من 

 Helianthus annuus Lزهرة الشمس   
 الزراعة ماجستير

حسين جبر فاضل 
 يالدور

1123 

92 
 .Imperata cylindrica (L.) Pالمكافحة المتكاملة لدغل الحلفا 

Beauvالبصرة . في بعض بساتين أبي الخصيب في 
 الزراعة ماجستير

إنعام دمحم حسين 
 الحسني

2013 

334 
.( بتأثير األجهاد Helianthus annuus Lنمو وحاصل زهرة الشمس)
 المائي والتسميد البوتاسي

 اعةالزر ماجستير
اسامة قاسم عبد 

 االمير
1123 

661 
هيدرولوجية وجيومورفولوجية مجرى نهر الفرات والعوامل المؤثرة عليها 

 وسط وجنوبي العراق
 الزراعة ماجستير

عبد المحسن عبدهللا 
 راضي الجابري

1123 

320 
 اختبار فاعلية بعض وسائل المكافحة المتكاملة لحفار الطماطة

(Lepidoptera:Gelechiidae)(   Tuta absoluta (Meyrick   
 1122 آمال حسين عبدهللا الزراعة ماجستير

636 
أراء زراع الحنطة  نحو المعوقات التى تواجههم فى بعض عمليات خدمة 

 محافظة كركوك -المحصول فى شعبة زراعة المركز
 1122 ساالر احمد دمحم الزراعة ماجستير

634 
بأستعمال   E150dوي لملون الكراميل إزالة التأثير السمي الوراثي الخل

في الخاليا  Salvia officinalis Lالمستخلص المائي والكحولي للمرمية 
 اللمفاوية البشرية

 1122 اخالص دمحم فرحان الزراعة ماجستير

336 
في محافظة  االسباب ذات العالقة بضعف انتشار تقانة التلقيح االصطناعي

 واسط
 1122 كاظم حسن علوان الزراعة ماجستير

665 
أسباب محدودية انتشار التقانات الحديثة لألعالف غير التقليدية في تغذية 

 األغنام في ناحية تاج الدين /محافظة واسط /العراق
 1122 كاظم جبر سدخان الزراعة ماجستير

336 
 Brassicaاستجابة  ثالثة  تراكيب  وراثية من نبات  اللهانة )

oleracea var. capitata L للرش بمستخلص كمبوست سعف ).
 النخيل وتأثيرها في مؤشرات  النمو  والحاصل

 الزراعة ماجستير
أسيل علوان عبد 

 غالي
1122 

 1122 دمحم علوان هاشم الزراعة ماجستير استجابة الحنطة لألثيفون والبورون 533

411 
 استجابة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء العلفية لمراحل القطع

 
 1122 سعد جابر غند الزراعة يرماجست

 2014 غالب بهيو عبود الزراعة ماجستيراستجابة ثالثة أصول من الحمضيات للتسميد الحيوي والعضوي و  30
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 الفوسفاتي

325 
استجابة شتالت ونباتات تراكيب وراثية مختلفة من الطماطة للرش 

 للثماربالنتروجين وتأثيراتها في النمو واإلنتاج والقيمة الغذائية 
 الزراعة ماجستير

شيماء ذياب عبد 
 حبيب

1122 

230 
للكثافة النباتية  Eruca sativa millاستجابة صنفين من نبات الجرجير 

في النمو وحاصل البذور والزيت  Bio Healthوالمعاملة بالمحفز 
 وفعالياته الكيمواحيائية 

 1122 فرح واجد عذافة الزراعة ماجستير

276 
.(   لتوليفات مختلفة من Vicia  faba Lألباقالء)استجابة محصول 

 االسمدة
 2014 قيس المي مهنه الزراعة ماجستير

624 
باستعمال المعزز  Yاستحثاث المقاومة الجهازية في البطاطا ضد فيروس 

 Probioticالحيوي 
 الزراعة ماجستير

مصطفى جمعه 
 حمادي

1122 

566 
استخدام بعض العوامل الحيوية استحثاث المقاومة الجهازية في الطماطة ب

  Alternaria solaniوالمغذيات ضد مرض اللفحة المبكرة المتسبب عن 
 في الزراعة المائية

 1122 زاهد نوري كمال الزراعة ماجستير

333 
استحثاث المقاومة الجهازية في الطماطة لديدان تعقد الجذور بأستخدام 

 مستحثات كيميائية و أحيائية
 ةالزراع ماجستير

ذو الفقار ليث 
 عزالدين

1122 

434 
استحثاث المقاومة لمرض موزائيك الفاصولياء األصفر باستخدام  

Pseudomonas fluorescens  وRhizobium 
leguminosarum في الباقالء 

 1122 سعد محسن عويد الزراعة ماجستير

223 
 استخدام السيالج السمكي المتخمر بإضافة ثفل التمر في تغذية اسماك

 الكارب الشائع وتأثيراته الفسلجية والنسجية
 1122 صالح مهدي نجم الزراعة ماجستير

266 
استخدام بعض الطحالب والطين في تخفيف تراكيز الملوحة وازالة 

 العناصر الثقيلة من المياه الملوثة وتأثير ذلك في نمو نبات الذرة الصفراء
 1122 علي لعيبي تفيح الزراعة ماجستير

81 
الص الجيالتين والكيتوسان من مخلفات األسماك والقشريات ودراسة إستخ

 خواصهما وتطبيقاتهما
 الزراعة ماجستير

جالل دمحم عيسى 
 النور

2014 

661 
 Abelmoschus esculentusاستخالص وتنقية بروتييز ثمار  الباميا 

 ودراسة بعض خواصه
 1122 علي والي موحي الزراعة ماجستير

363 
ببعض المعادن  النحل مؤشرا  حيوياَ على التلوث البيئياستعمال عسل 

 الثقيلة في محافظة بابل
 1122 فالح عباس صالح الزراعة ماجستير

526 
في غذاء  Pleurotus ostreatusاستعمال مخلفات الفطر المحاري   

 Cyprinus carpioصغار اسماك الكارب الشائع 
 1122 احمد عباس حسن الزراعة ماجستير

586 
واثرها في   Trisالى مخفف  3ضافة بعض مضادات االكسدة واالوميغاا

 تحسين صفات السائل المنوي بعد الحفظ بالتجميد لثيران الهولشتاين
 1122 عمر حسين عباس الزراعة ماجستير

 1122  محمودمهنة عبدهللا الزراعة ماجستير محافظة ديالى ) حالة دراسية ( -اقتصاديات إنتاج فروج اللحم في العراق  660

 1122 ماجد عبد حمزه الزراعة ماجستير 1121اقتصاديات إنتاج مشاريع فروج اللحم في العراق لعام  535

666 
( Leuconostoc mesenteroidesإنتاج الدكستران من عزلة )

 محلية واستخدامه في بعض التطبيقات الغذائية
 1122 اسماء صباح احميد الزراعة ماجستير

 2014 رائد سعيد خضير الزراعة ماجستير Aspergillus niger امض الكلوكونيك من عزلة محلية لعفنإنتاج ح 63

803 
انتاج وتوصيف أغشية قابلة لألكل من بروتينات الشرش وتطبيقها في 

 تغليف الجبن المظفور 
 1122 نجالء جسين صبر الزراعة ماجستير

364 
متحلل البروتيني من كسبة انتاج ودراسة الخواص الوظيفية للمعزول وال

 زهرة الشمس والمقارنة بينها
 1122 منى نجم خلف الزراعة ماجستير

440 
انتشار المستجدات الزراعية الموصى بها من قبل البرنامج الوطني لتنمية 

 زراعة الحنطة في شعبة زراعة المهناوية / محافظة القادسية
 1122 سعد كاطع لفته الزراعة ماجستير
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423 

           Chrysoperla  ألوجه الحياتية والكفاءة األفتراسية للمفترسبعض ا
mutata(McL.)(Neuroptera:Chrysopidae) َمْن   على المتغذي

 Aphis fabae (Scop.) الباقالء األسود
(Homoptera:Aphididae)                              )والذبابة البيضاء 

 الزراعة ماجستير

 
 

حارث عدنان 
 طــرم

1122 

346 
تأثير  التداخل بين  النتروجين والزنك في نمو وحاصل الحنطة في تربتين 

 مختلفتي النسجة
 2014 هاله جواد أمين الزراعة ماجستير

835 
تأثير أحالل بذور الجرجير  او بذور الكتان في العيقة في بعض الصفات 

مضربة ) فريزيان االنتاجية والبايوكيميائية وصفات الذبائح  في العجول ال
x ) جنوبي 

 الزراعة ماجستير
 

 دمحم جواد زبون
1122 

635 
( وخميرة الخبز  Probioticتأثير استخدام المعزز الحيوي)

Saccharomyces  cerevisiae  مع الماء المعالج مغناطيسيا في
 بعض الصفات االنتاجية والفسلجية لحمالن االغنام العرابي الذكرية

 الزراعة ماجستير
 

 ناظم دمحم جواد
1122 

568 
تأثير استخدام مستويات مختلفة من نخالة الحنطة المخمرة بمحتويات كرش 

 األغنام للعالئق في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم
 1122 بالل جودة جسام الزراعة ماجستير

 1122 حكمت عبداسراء  الزراعة ماجستير تأثير إضافة  بعض محسنات التربة  في ظاهرة التصلب السطحي 882

212 
تأثير اضافة المستخلص االيثانولي لنبات البصل واكليل الجبل في اطالة مدة 

 حفظ اقراص اللحم البقري ولحم االبل المحفوظ بالتبريد والتجميد 
 الزراعة ماجستير

دمحم عبد الحسين 
 ثبيت

1122 

633 
للعليقة في بعض  Apium graveolensتاثير اضافة بذور الكرفس 

 فات االنتاجية والفسلجية والميكروبية والنسيجية لفروج اللحمالص
 1122 دمحم جليل جاسم الزراعة ماجستير

636 
العربية تحت ظروف  والنياسين في أداء الحمالن Cتأثير إضافة فيتامين 
 اإلجهاد الحراري

 الزراعة ماجستير
ازهر عبد العباس 
 جعفر الخزاعي

1122 

883 
ختلفين من الحامضين العضويين البيوتريك تأثير إضافة مستويين م

والستريك وخليطهما في العالئق على بعض الصفات اإلنتاجية والفسلجية 
 لفّروج اللحم

 الزراعة ماجستير
 

 نور رؤوف ظاهر
1122 

525 
تأثير االجهاد الالاحيائي في تحفيز انتاج المركبات الكاليكوسيدية القلبية من 

 خارج الجسم الحي Digitalis lanataنبات الديجيتال الصوفي 
 الزراعة ماجستير

سراب عبد الهادي 
 دمحم

1122 

533 
تأثير اإلحالل الجزئي لسحالة الرز المعاملة محل الذرة الصفراء في أداء 

 الدجاج البياض
 1122 طارق صالح فتحي الزراعة ماجستير

60 
ومنظم  Bacillus thuringensis التاثير االحيائي لساللتين من البكتريا

 Culex في السيطرة على بعوض Abte   ومبيد Applaud النمو
molestus Forskal( Diptera :Culicida) في محافضة كربالء 

 الزراعة ماجستير
نورس كتاب فضيل 

 الحسناوي
2014 

506 
تأثير األستزراع وميل سطح التربة في بعض الخواص الفيزيائية 

 العراق -صحراء الغربية ال -والكيميائية لتربة واحة العبيدي
 1122 دمحم عبدهللا دمحم الزراعة ماجستير

 2014 أمير صادق عبيد الزراعة ماجستير .Vicia faba Lتأثير األسمدة الورقية في نمو وحاصل الباقالء  88

480 

 
واالصل في نمو طعوم البرتقال   BLوالبراسينواليد  BAتأثير البنزل ادنين

 المحلي
 

 ةالزراع ماجستير
خالد ناجي عبد 

 عسل
1122 

432 
 Fusariumتأثير التداخل بين بعض النباتات ونواضحها والفطرين 

oxysporum f.sp lycopersici    وTrichoderma 
harzianum في نمو نبات الطماطة 

 1122 أديب كتاب عبد زيد الزراعة ماجستير

415 
بعض الصفات  تأثير التداخل بين ملوحة مياه الري والسماد العضوي في

 الكيميائية للتربة وحاصل اللهانة
 الزراعة ماجستير

ابراهيم عامر 
 حلوب

1122 
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653 
وحاصل بعض  النتروجيني وقرط القمة النامية في نمو التسميد تأثير

 في المناطق الصحراوية جنوبي العراق اصناف البزاليا المزروعه 
 الزراعة ماجستير

 زينب عبد االمير
 صيهود ذياب

1122 

210 
 Hordeumتاثير التسميد النتيروجيني و كميات البذار من الشعير)

vulgare L( مع البرسيم المصري ).Trifolium alexandrinum 
Lفي حاصل ونوعية العلف ). 

 1122 دمحم حسن فارس الزراعة ماجستير

886 
تأثير التسميد الورقي بعنصر الكالسيوم وأضافة حامض الكبريتيك  في نمو 

 216-صنف بحوث L.   Zea maysنباتات الذرة الصفراء وحاصل 
 الزراعة ماجستير

حيدر عبد الكاظم 
 هادي

1122 

884 
تأثير التسميد الورقي بعنصري البوتاسيوم و الكالسيوم  في صفات نمو 

 وحاصل الذرة الصفراء
 الزراعة ماجستير

صابرين حازم عبد 
 الواحد

1122 

266 
الحديد والزنك المخلبي في نمو وحاصل تأثير التسميد الورقي بعنصري 

 1تموز  -صنف  Triticum aestivum Lنباتات الحنطة .
 2014 عمار جابر عبيد الزراعة ماجستير

630 
 Ficusتأثير التظليم وسائل جوز الهند والبورون في أنتاج شتالت المطاط 

nitida L. 
 1122 عمار شاكر مهدي الزراعة ماجستير

883 
المبكرة بحقن البيض بمحاليل كلوريد الكولين والميثايونين تأثير التغذية 

والبيتين في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجية والتشريعية لفروج 
 اللحم

 الزراعة ماجستير
 

 حيدر عامر ضايع
1122 

638 
تأثير التكييس و الرش باالثيفون و االنضاج في الصفات الكمية و النوعية 

 .   صنف الزهدي Phoenix dactylifera Lلثمار نخلة التمر 
 الزراعة ماجستير

رؤى عبد حسن 
 دمحم

1122 

366 
تأثير الحمأة والري بالمياه المالحة في نمو وحاصل الحنطة وجاهزية بعض 

 ألعناصر ألثقيلة
 الزراعة ماجستير

مصطفى هادي 
 كريم

2014 

533 
 معاملور الينسون المعامل وغير التأثير الرش بالماء وإضافة بذ

بالفورمالديهايد في األداء اإلنتاجي والفسلجي ألبقار الهولشتاين تحت 
 اإلجهاد الحراري

 1122 دمحم أحمد شويل الزراعة ماجستير

548 
تأثير الرش ببعض المغذيات المعدنية والحوامض العضوية في نمو 

 Spinaceaوحاصل وتركيز بعض المركبات الفعالة طبيا  في االسبانخ 
oleracea L 

 1122 هيفاء رشيد محسن الزراعة ماجستير

564 
تأثير الرش بحامض الهيوميك في تحمل بعض أصول الحمضيات لملوحة 

 الري ماء
 1122 نسرين دمحم هذال الزراعة ماجستير

241 
وموعدي االضافة في بعض  Fetrilon combi 2تأثير الرش بسماد 

 صفات الثمار الفيزيائية والكيميائية 
 1122 علي شاكر مهدي لزراعةا ماجستير

860 
 NPKوالسماد المتعادل  kelpakتأثير الرش بمستخلص العشب البحري 

في بعض صفات أوراق وثمار ومكونات الحاصل لنخيل التمر صنف 
 البرحي

 الزراعة ماجستير
نور رعد عبد 

 الكريم
1122 

256 
ي نمو و تأثير السماد الفوسفاتي و االجهاد المائي و طريقة الزراعة  ف

 .(Triticum aestivum Lحاصل الحنطة  )
 2014 علي ناظم فرهود الزراعة ماجستير

296 
تاثير السماد النتروجيني و الزراعة المتداخلة للحنطة مع بعض البقوليات 

 . (Triticume aestivum Lفي نمو وحاصل الحنطة )
 

 2014 حسن سامي سلمان الزراعة ماجستير

633 
يّبس الّرّمي في الخواص الفيزيائية والكيميائية لبروتينات تّ تأثير العمر و ال
 واألغنام والدجاج لّحوم األبقار

 2014 هالة يحيى عيسى الزراعة ماجستير

301 
التأثير المتداخل بين التسميد العضوي وكمية الماء المضافة في جاهزية 

 مغذيات النبات في التربة وحاصل البطاطا
 1122 حيم بدرباسم ر الزراعة ماجستير

 1122 حمادة دمحم حسين الزراعة ماجستيرتأثير المجال المغناطيسي على الفعالية الميكروبية والصفات الفيزيوكيميائية  431
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 للحليب وبعض منتجاته

652 
 Hordeumتاثير المحاليل المغذية وطرق اضافتها في صفات الشعير 

vulgare L  والمخلوط العلفي ) شعير + ماش .Vigna radiate L .
 المستنبتة في فترات مختلفة

 الزراعة ماجستير
 

 دنيا صبيح دمحم
1122 

 2014 رفل جاسم دمحم الزراعة ماجستير تأثير المحتوى الجبسي في بعض الخصائص لترب منطقة الفرات االوسط 376

361 
في جودة صرف المياه العمودي و بعض     (Mole تاثير المحراث المخندق

 الفرات  ة الفيزيائية و الكيميائية و نمو النبات في منطقةصفات الترب
                                                                                                          االوسط                                           

 1122 خالد حتوم صوين الزراعة ماجستير

31 
بعض األحماض الدبالية ونوعية مياه الـــري في النمو الخضري  تأثير

 لنخلة التمر صنف برحي في صحراء النجف
 2014 رعد طه دمحم علي الزراعة ماجستير

551 
تأثير بعض األحماض الدبالية ونوعية مياه الري في النمو الخضري لنخلة 

 التمر صنف برحي في صحراء النجف 
 الزراعة ماجستير

سن عباس مح
 سلمان

1122 

416 
 Volvariellaتأثير بعض العوامل البيئية واالحيائية في عرهون قش الرز 

volvacea والسيطرة على االحياء الملوثة الوساطه الزرعية 
 1122 درين صفوت جميل الزراعة ماجستير

654 
.  والفطر Aspergillus sppتأثير بعض انواع الفطر  

Trichoderma hamatum بات الخيار  في نمو نCucumis 
sativus المزروع في أوساط زرعية بديلة 

 1122 أزهر حميد فرج الزراعة ماجستير

501 
تأثير بعض منظمات النمو النباتية ومبيدات األدغال ونوعية مياه الري في 

 صفات نمو وحاصل الحنطة
 الزراعة ماجستير

سهاد مذكور عبد 
 الصاحب

1122 

285 
نيتروجيني بدفعات ومستويات من سماد البوتاسيوم في تأثير تجزئة السماد ال

 نمو وحاصل حنطة الخبز
 الزراعة ماجستير

عبد الكريم عامر 
 دمحم

1122 

326 
تأثير تذبذب الماء األرضي في التركيب الملحي لتربة وحدة نخيل ابو 

 سديرة
 الزراعة ماجستير

دمحم مالك حامد 
 الزبيدي

2014 

286 
راثية لجين اللبتين في بعض المعايير الفسلجية تأثير تعدد المظاهر الو

 واالنتاجية لألغنام العواسي
 1122 عادل حسين راضي الزراعة ماجستير

503 
تأثير تغذية البروتين غير المتحلل ومخلفات المخابز في اداء الحمالن 

 العواسي
 1122 مهيمن دمحم خليفة الزراعة ماجستير

62 
                     Aloe vera Lد في نمو نبات االلوفيرا .تأثير حامض السالسليك و التسمي

 ومحتواه من بعض المركبات الكيمياوية
 الزراعة ماجستير

صباح عبد فليح 
 الربيعي

2014 

666 
تأثير حامضي الجبرلين والسالسليك ومستخلص عرق السوس في النمو 

 ،التزهير ،الحاصل والمواد الفعالة ألزهار القرنفل صنف 
 

 1122 حفصة باسم فاضل الزراعة ستيرماج

243 
تأثير ري الباقالء بمستويات مختلفة من المياه المالحة ومستويات من 

 الفسفور في نموها وحاصلها
 1122 علي رحيم كريم الزراعة ماجستير

433 
تأثير طرائق الري ومغنطة المياه في نمو وحاصل زهرة الشمس 

Helianthus annuus L. 
 1122 شيماء حسن يحيى عةالزرا ماجستير

632 
تأثير طرق التصنيع والتخمير في محتوى حامض الفايتك في الحنطة 

 ومنتجاتها ودراسة الصفات الريولوجية والحسية لها
 الزراعة ماجستير

باسم عزيز جبر 
 الربيعي

1122 

89 
تأثير طرق ومستويات ومراحل إضافة البوتاسيوم مع ماء الري في نمو 

 Lycopersicon esculentum millطماطة )وحاصل نبات ال
 المزروع في البيوت البالستيكية.

 الزراعة ماجستير
أمين حسين جبل 

 المالكي
2014 

 2014 حيدر رزاق كشكول الزراعة ماجستير وحاصل صنفين من الرز تأثير فترات الري وعمر الشتالت في نمو 236

 1122 دعب نياسي ورن الزراعة ماجستير ولنما في نصيرلخاوا  كيلرلجبا ضبحام رشلوا لناميةا لقمةا رطق رتأثي 636
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 دحوالا Pelargonium hortorum L.  ومنيرالجيا تلنبا ريهزلوا ريلخضا

846 
تأثير مدد مختلفة من الترطيب والتجفيف في ثباتية تجمعات تربتين ملحية 

 محافظة بابل( -مستصلحة وغير مستصلحة )الكفل 
 الزراعة ماجستير

نة مصدق سكي
 جعفر

1122 

466 

 Azadirachta indica A. Juss تأثير مستخلصات بذور نبات النيم 
في مقاومة ذبابة  Stapf Ibicella lutea نبات قرن الغزال قوأَور

على  Takahashi Aleroclava jasmineالبيضاء   الياسمين
 الحمضيات

 الزراعة ماجستير
زينة عبد الحسين 

 جواد
1122 

462 
ستخلصات بعض نباتات األدغال  على نمو فطر الذبول تأثير م

Rhizoctonia solani    وفطر المقاومة الحيويةTrichoderma 
harzianum 

 1122 ثائر جابر علي الزراعة ماجستير

84 
تاثير مستخلصات نبات الخردل الهندي وبعض المركبات ذات االصل 

 esculentumاالحيائي في مرض اللفحةالمبكرة على نبات الطماطة 
Mill .Lycoperscion المتسبب عن الفطر  

 الزراعة ماجستير
االء جواد عبد 

 الربيعي
2014 

286 
تأثير مستويات الفسفور والبوتاسيوم وتداخالتهما في نمو نبات الشعير 

Hordeum vulgare Lئية.(( ومحتواه من بعض العناصر الغذا 
 2014 صبا علي الزبيدي الزراعة ماجستير

563 
تأثير مستويات النتروجين والكبريت وعدد الحشات في بعض صفات النمو 

 وحاصل العلف األخضر والحبوب لمحصول الشعير
 1122 أحمد علي حسين الزراعة ماجستير

77 
تأثير مصادر مياه مختلفة ومعدالت االستنبات في انتاج العلف االخضر 

 ية. في الزراعة المائHordeum vulgare L لمحصول الشعير
 الزراعة ماجستير

اسيل ناظم 
 عبدالواحد

2014 

322 
تأثير منظمات النمو والسكروز واألجهادالرطوبي في نمو وانتاج الدرينات 

 الدقيقة لثالثة أصناف من البطاطا خارج الجسم الحي
 1122 دمحم محمود زيدان الزراعة ماجستير

666 
ألخضر ونوعيته تأثير مواعيد الزراعة ومراحل القطع في حاصل العلف ا

 صنف )ابوسبعين( Sorghum bicolor (L.)Moenchللذرة البيضاء 
 1122 احمد دمحم جاسم الزراعة ماجستير

560 
تأثير مواقيت الجني والتظليل في محتوى ونوعية الزيت الطيار 

 والمستخلص الكحولي لنباتات اكليل الجبل
 1122 رونق دمحم داود الزراعة ماجستير

216 
مي الري و مستويات السماد النايتروجيني في نمو وحاصل الذرة نظا تأثير

 الصفراء
 الزراعة ماجستير

زياد حازم جساب 
 دمحم

2014 

615 
تاثير نظامي الري ومستويات السماد النايتروجيني في نمو وحاصل الذرة 

 الصفراء
 1122 زياد حازم جساب الزراعة ماجستير

48 
ناطيسية لمياه الري  والرش بسماد تأثير نمط الزراعة والمعالجة المغ

.  Cucumis sativus Lاالمينواليكسين في   نمو و حاصل نباتي الخيار
 .Solanum melongena Lوالباذنجان

 الزراعة ماجستير
رحمة وداد شنون 

 الشحماني
2014 

360 
 CO2واالغناء بغاز  CPPUتأثير نوع االصل والمعاملة بالسايتوكاينين 

 م البرتقال المحلي وبعض صفات نموه الخضريفي نسبة نجاح طعو
 1122 اثير دمحم اسماعيل الزراعة ماجستير

460 
 Lycopersecun)تأثير نوع السماد في صفات نمو وحاصل الطماطة 

(esculantum Millوتقدير بعض المعالم ). الوراثية 
 1122 فيصل موفق مزهر الزراعة ماجستير

885 
  وي المصنع ورش الحامض الدبالي في نموتأثير نوع وكمية السماد العض

 .(Zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء )
 1122 خالد نجم عبد هللا الزراعة ماجستير

414 
تأثير نوعية مياه الري وأضافة البوتاسيوم والرش بالمستخلص العضوي 

 .(Zea mays Lفي نمو وحاصل الذرة الصفراء )
 1122 احمد فيصل مهدي الزراعة ماجستير

453 
تاثير وسط الزراعة ورش حامض الجاسمونيك في صفات نمو نبات 

" Golden Melodyللصنفين" Freesia hybridaالفريزيا 
 "Jessicaو"

 1122 دمحم ماجد حبيب الزراعة ماجستير
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556 
تأثيرالــــري الناقص ومستويات السماد البوتاسي في نمو وحاصل الذرة 

 .Sorghum  bicolor (L.)Moenchالبيضاء الحبوبية 
 1122 نعيم عبدهللا مطلك الزراعة ماجستير

438 
التحري عن الفطريات المرافقة لبذور الزينيا وتقييم فعالية بعض المعامالت 

 في حيويتها وانتظام انباتها 
 1122 رحمن عيسى سعيد الزراعة ماجستير

665 
 تحضير أغذية أطفال مساعدة من اليوغرت المجمد والمجفف مع طحين

 الرز المنبت
 الزراعة ماجستير

حيدر نصر حسين 
 الجابري

1122 

822 
تحضير أغلفة قابلة لألكل من الجيالتين المستخلص من المخلفات الحيوانية 

 ودراسة تأثيرها على الصفات النوعية لألغذية 
 1122 يعقوب شمال شايش الزراعة ماجستير

503 
تج المحلي الزراعي العراقي تحليل اقتصادي ألهم العوامل المؤثرة في النا

 ( 1121 -2881)  للمدة
 1122 نغم رحمن دمحم الزراعة ماجستير

621 
تحليل اقتصادي للعوامل المحددة لألستثمار المحلي واألجنبي المباشر في 

 (1121 -1111للمدة ) الزراعة العراقية
 1122 قصي نزيه مطلك الزراعة ماجستير

 1122 زينة عالوي حبيب الزراعة ماجستير راثة وتنصيب أنابيب الري تحت السطحيتحوير وتجميع آلة مركبة للح 663

 1122 نهلة طارق خالد الزراعة ماجستير التخليق الكيمياوي لالكتلوز من الكتوز الشرش  443

416 
( على أُصول القرع وتأثيره في Citrullus lanatusتركيب الرقي )

 النمو والحاصل ونوعية الثمار
 الزراعة ماجستير

احمد هاشم عبد 
 الرزاق

1122 

343 
تشخيص تغايرات وراثية في زهرة الشمس الالزيتي مرتبطة بتحمل شد 

 عجز الماء
 الزراعة ماجستير

بلقيس علي عبد 
 الدليمي

1122 

28 
(( TYLCV تشخيص جزيئي لفايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطة

مع برنامج وقائي من ( PCRباستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )
 االصابة بالفايروس

 الزراعة ماجستير
عفاف اركان 

 عليوي الجبوري
2014 

410 
تشخيص مفصليات األرجل المختلفة على محصول فول الصويا وتقييم 

 كفاءة بعض المبيدات الكيميائية 
 1122 يسرى جمال طالب الزراعة ماجستير

65 
للحوم االبقار  ه بالصفات النوعيةالتشكل الوراثي لجين الكالبستاتين وعالقت

 الجنوبية والجاموس العراقي
 2014 احسان علي شويع الزراعة ماجستير

244 
 تصميم وتصنيع واختبار جهاز لبسترة الحليب ال حراريا  بالمجال الكهربائي 

 الزراعة ماجستير
عالء رياض عبد 

 الستار
1122 

 1122 حسن منير حديد الزراعة ماجستير أستخدام بدائل الدهن والسكرتصنيع توليفات من شبيه المثلجات القشدية ب 648

366 
 Zea maysالتضريب التبادلي وبعض المعالم الوراثية للذرة الصفراء .

L بتأثير مواعيد الزراعة 
 1122 آيـة سمير إبراهيم الزراعة ماجستير

333 
حشرة  تطبيق زراع  الطماطة  للطرائق  الصحيحة  المتبعة  في مكافحة 
/ جزيرة   62حفار اوراق الطماطة  في  االنفاق البالستيكية  في مقاطعة  ) 

 ( المنطقة الصحراوية  /  محافظة  كربالء  المقدسة  ((
 1122 اياد حسين عزيز الزراعة ماجستير

604 
تطبيق مربي األسماك للتوصيات العلمية في مجال تربية األسماك في 

 محافظة واسط / العراق
 1122 صباح صالح دمحم الزراعة يرماجست

 الزراعة ماجستير تطوير واقع الفضاءات الخارجية لجامعة الكوفة 27
أمير عبد االخوة 

 حسن
2014 

 2014 كرار رزاق جواد  الزراعة ماجستير التغايرات المكانية لبعض صفات التربة باستخدام اإلحصاء الجيولوجي 316

580 
بعض محاصيل البقول  وإنتاجيتها بتأثير موعد  تغيرات قابلية االنبات لبذور

 الزراعة
 الزراعة ماجستير

احمد فوزي عبد 
 الحسين

1122 

452 
القمح في محافظة ديالى/ )تقدير دالة االنتاج والتحليل المالي لمحصول 

 انموذجا  تطبيقيا (
 1122 زهراء علي دمحم الزراعة ماجستير
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362 
 -2883في العراق للمدة )المائدة لطلب الفردي على بيض تقدير دالة ا

1122) 
 1122 غادة حازم محمود الزراعة ماجستير

418 
-1121تقدير دالة الطلب الفردي على لحوم الدجاج في العراق للمدة )

2821) 
 1122 هبة كاتب جاسم الزراعة ماجستير

464 
تقدير وتحليل احصائي وقياسي الستجابة المساحات المزروعة على 

 وب بتطبيق نموذج نرلوفمحاصيل الحب
 1122 هيفاء مالك علي الزراعة ماجستير

87 
.( Triticum aestivum Lتقويم تحمل أصناف من حنطة الخبز)

 لإلجهاد المائي تحت ظروف المنطقة الوسطى من العراق
 الزراعة ماجستير

امير حمزة 
 العيساوي

2014 

 1122 دعاء فائز كريم الزراعة ماجستير ناميكية في الترب الكلسيةتقويم جاهزية الفسفور بأستخدام المعايير الثرمودي 656

466 
في البيوت  تقويم هجن الجيل االول وخف األوراق في نمو و حاصل الخيار

 البالستيكية غير المدفأة
 1122 دمحم صالح قادر الزراعة ماجستير

821 
فاتحة تقييم اداء آلة وضع السماد العضوي تحت التربة المزودة بمطارح و

 مروز وتأثيرها في بعض صفات نمو وحاصل محصول زهرة الشمس 
 الزراعة ماجستير

أكرم عبد الدائم 
 أحمد

1122 

658 
تقييم استخدام مستويات مختلفة من مخلفات المخابز في  األداء اإلنتاجي 

 للحمالن األنثوية العواسية
 الزراعة ماجستير

جعفر كريم عبد 
 الحسن

1122 

 1122 رؤى حمزة عباس الزراعة ماجستير بيئي لشط العرب في منطقة الشافي البصرة، العراقالتقييم ال 631

232 
تقييم الة وضع السماد العضوي تحت سطح التربة وتأثيرها في نمو 

 وحاصل الذرة البيضاء 
 1122 قاسم بدر ادريس الزراعة ماجستير

246 
في منطقة الفرات تقييم الحدود الحرجة لمتطلبات الزنك لمحصول الحنطة 

 االوسط 
 الزراعة ماجستير

عبد هللا صبري 
 عمران

1122 

433 
تقييـم سلـوك البلى االحتكاكي لسالح المحـراث الدوراني باستخـدام 

 تكنولوجيــا المعامـالت الحراريـة
 الزراعة ماجستير

وليـــد خالـــد 
 حســـين

1122 

 1122 فادية خالد راضي الزراعة ماجستير دام األدلة البيئية تقييم هور شرق الحمار كمحمية طبيعية باستخ 266

 1122 عدي دمحم حسن الزراعة ماجستير تقييم وادارة مخزون اسماك الصبور في المياه البحرية العراقية 242

435 
 Sorghum bicolor(L.)) تنظيم التفريع في الذرة البيضاء

Moenchمكوناته(   هورمونيا" وتأثيره في حاصل الحبوب و 
 1122 افراح لطيف علوان الزراعة ماجستير

83 
تنقية وتوصيف انزين الكوالجينيز المستخلص من أمعاء االسماك واستعماله 

 في تطرية اللحوم
 الزراعة ماجستير

وسن كاظم 
 عبدالرزاق التميمي

2014 

436 
 Pseudomonasو Trichoderma harzianumتوافق  

fluorescens ل في مكافحة مع مبيد البلتانوRhizoctonia solani 
 على بادرات القطن

 الزراعة ماجستير
ابراهيم علي 

 ابراهيم
1122 

68 
توظيف تقانة زراعة االنسجة وبعض المركبات الكيميائية في تحسين 

 Phoenix dactylifera Lالتحمل الملحي للكالس الجنيني لنخيل التمر
 .صنف البرحي

 الزراعة ماجستير
ف احمد دينار خل

 االسدي
2014 

49 
ثأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي ومدد الري في النموالخضري لشجيرة 

 .Jatropha  curcas Lالجاتروفا 
 

 الزراعة ماجستير
جابر جاسم 
 ابوطليشة

2014 

848 
الحاجات التدريبية المعرفية ألصحاب بساتين النخيل بحشرة حفار عذق 

 احية الحسينية/محافظة كربالء المقدسةالنخيل وبعض طرائق مكافحتها في ن
 1122 ماجد حميد عبيد الزراعة ماجستير

631 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي الجاموس في مجال ادارة الجاموس في 

 محافظة ذي قار/ناحية الفهود
 1122 عدنان فارس جاري الزراعة ماجستير

528 
دارة األراضي الحاجة المعرفية للموظفين الزراعيين في مجال إ

 الصحراوية في محافظة كربالء المقدسة
 1122 دمحم عبود بندر الزراعة ماجستير
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420 
الحاجة المعرفية لمربي النحل في مجال تشخيص مرض تعفن الحضنة 

 األوربي وطرائق مكافحتِه في قضاء الصويره  / محافظة واسط .
 1122 احمد نجم عبد علي الزراعة ماجستير

356 
ديد في بعض ترب الفرات االوسط وكفاءة استعماله من قبل حالة الح

 محصول الحنطة
 2014 زينـة كــريم جــابر الزراعة ماجستير

94 
-2831خصائص حوض نهر العظيم و تحليل تصاريف النهر للفترة 

 باستخدام التوزيعات اإلحصائية 1121
 2014 ايمان عزيز حميد الزراعة ماجستير

434 
 Eretmocerus mundusMarcet ياتية للمتطفلدراسـات بيئية وح

(Hymenoptera:Aphilinidae) على الذبابة البيضاء 
 Bemisia tabaci Gennadius(Hemiptera:Aleyrodidae) 

 2014 سمر مثنى نجم الزراعة ماجستير

888 
دراسة التداخل بين مصادر مياه الري والتسميد النتروجيني في جاهزية 

 ة في التربة و نمو نبات الشعير  بعض العناصر الغذائي
 1122 علي وضاح ناصر الزراعة ماجستير

646 
دراسة التشابه الوا رثي بين سالالت األغنام العراقية باستخدام تقنيات 

 والتفاعل السلسلي للبوليمريز Microsatellالتتابعات الدقيقة ( 
Polymerase Chain Reaction-PCR 

 1122 ويدجعفر دمحم ع الزراعة ماجستير

283 
دراسة المحتوى الكيميائي والصفات النوعية لشحوم األغنام واألبقار 

 والجاموس والجمال الطازجة والمجمدة والمسالة
 الزراعة ماجستير

عبد هللا مصطفى 
 عبد هللا

1122 

54 

 دراسة بعض األوجه الحياتية للمفترس أسد الَمن̊ األخضـر
Chrysoperla  carnea (Stephens)  (Neuroptera : 

Chrysopidae المربى على فرائس حشرية مختلفة ومقارنتها مع)
 التربية على أوساط غذائية صناعية

 2014 دمحم خليل إبراهيم الزراعة ماجستير

451 
 دراسة بعض الصفات الشكلية والفسلجية والتناسلية للغزال الدرقي العراقي

(Gazella subgutturosa) 
 1122 اسم حسينحسام ج الزراعة ماجستير

336 
ة دراسة بيئية لتلوث التربة ببعض العناصر الثقيلة والمجاميع البكتيري

 الممرضة في محافظة بابل/العراق
 الزراعة ماجستير

ليث رزاق شمران 
 الحسيني

2014 

638 
دراسة بيئية وحياتية لحشرة ثربس البصل على انواع نباتية مختلفة مع 

 والكيميائية في محافظة البصرة االشارة الى مكافحتها الحيوية
 1122 داود سلمان حامد الزراعة ماجستير

29 
  Bacillusدراسة تأثير   بعض انواع الطحالب ومستخلصاتها والبكتريا 

 و الفطر في السيطرة على التعفن الطري والجاف في تقاوي البطاطا
 الزراعة ماجستير

هند هادي عباس 
 الجبوري

2014 

634 
   ة للـذباب األبيـض وبيئية للنوعيندراسـة تشخيصي

 Bemisia tabaci (Homoptera: و Aleurolobus marlatti 
  Aleyrodidae) مكافحتها  في محافظة البصرة مع اإلشارة إلى 

 الزراعة ماجستير
رسل عبد االمير 

 عبود
1122 

263 
نسجية لغالصم اسماك المولي شراعي الزعنفة تحت تاثير  –دراسة جينية 

 حات مختلفة ملو
 1122 صادق جواد دمحم الزراعة ماجستير

638 
مياه الري وتأثيرها في نمو  دراسة كفاءة رماد قشور الرز في خفض ملوحة

 .(1Zea Mays Lنبات الذرة الصفراء 
 

 الزراعة ماجستير
حسن كاظم حسن 

 راضي
1122 

99 
 Botrytis cinereaدراسة مرض العفن الرمادي المتسبب عن الفطر 

Pers. ex Nocca and Balb  على محصول الباذنجان في البصرة
 والتكامل في مكافحته

 الزراعة ماجستير
بيداء عبد الرضا 

 عبد الحسين 
2014 

630 
دراسة مسحية وبيئية ألنواع قفازات األوراق المتواجدة في محافظة البصرة 

 وامكانية مكافحتها حيويا وكيميائيا
 1122 دمشرق مزعل حم الزراعة ماجستير

 1122صابرين جبار  الزراعة ماجستيردور الشركات الزراعية غير الحكومية في عملية نشر نظام الزراعة في  508



 
 قاعدة بيانات الرسائل واالطاريح الجامعية

 
 

 32 

 البيوت البالستيكية في محافظة كربالء المقدسة
 

 جاسم

412 
دور بعض منظمات النمو النباتية ومستخلص ثمار الحنظل في تضاعف 

 السكر خارج الجسم الحيالنموات الخضرية وتحمل الجفاف لقصب 
 1122 سجى جواد شنيشل الزراعة ماجستير

340 
دور نسجة التربة في امتزاز وتحرر الرصاص والكادميوم في الترب 

 الكلسية المعاملة بزيت المحركات المستعمل
 1122 وفاء صاحب عبود الزراعة ماجستير

 1122 رحيم عناد خضير الزراعة ماجستير عزل وتشخيص وتطفير وتقييم بعض صفاتها العالجية 602

 1122 عبد الستار ملهلهل  الزراعة ماجستير فعالية انزيمات الفوسفاتيز في بعض ترب جنوبي العراق 281

501 
النتاج العسل في العراق باستخدام اسلوبي الحدود  ةقياس الكفاءة االقتصادي

 حاله دراسيه –العشوائيه ومغلف البيانات محافظة بغداد 
 1122 حوراء جعفر دمحم الزراعة رماجستي

 1122 اسكندر حسين علي الزراعة ماجستير قياس الكفاءة االقتصادية وتحديد الحجم االقتصادي لمزارع محافظة ديالى 586

458 
المثنى باستعمال  قياس الميزة النسبية إلنتاج فروج اللحم فـــي محافظــــة

 (PAMمصفوفة تحليل السياسة )
 عةالزرا ماجستير

مقداد جاسم عبد 
 الكرعاوي

1122 

633 
الكفاءة االتصالية للمرشدين الزراعيين في مجال نقل المستحدثات الزراعية 

 إلى الزّراع في محافظات المنطقة الوسطى من العراق
 1122 نور فوزي دمحم الزراعة ماجستير

363 
 مشاركة أصحاب بساتين النخيل باألنشطة اإلرشادية المتعلقة بمكافحة

 حشرة الحميرة في ناحية السنية /قضاء الديوانية
 1122 وسن عباس جاسم الزراعة ماجستير

866 
مطابقة بعض المعادالت المألوفة لوصف الغيض في مواقع مختلفة من 

 محافظة بابل
 1122 هدى عامر دمحم الزراعة ماجستير

482 
ض معرفة أصحاب بساتين أشجار الرمان بحشرة دودة ثمار الرمان وبع

 في ناحية الحر / كربالء المقدسة  طرائق مكافحتها
 1122 حسن راضي عيسى الزراعة ماجستير

685 
معرفة أصحاب بساتين الفاكهة في مجال وقاية ومكافحة ذبابة فاكهة البحر 

 االبيض المتوسط في ناحية الحسينية ــ محافظة كربالء المقدسة
 1122 فالح مهدي حسن الزراعة ماجستير

486 
رفة زراع الذرة الصفراء بالتوصيات العلمية في مجال ادارة التربة مع

 محافظة ميسان  -والمياه في ناحية كميت
 1122 كاظم نايف حمود الزراعة ماجستير

345 
في ناحية    2معرفة زراع الرز بالممارسات الزراعية لصنف فرات

 المشخاب /محافظة النجف
 الزراعة ماجستير

رحيم منصور 
 مصحب

1122 

653 
معرفة زراع الرمان بعملية تقليم االشجار في قضاء عين التمر/ محافظة 

 كربالء المقدسة
 1122 نسرين كاظم علي الزراعة ماجستير

633 
معرفة مربي أبقار الحليب في مجال التغذية بعد التلقيح وخالل الشهر 

 محافظه ميسان العماره/ خير من الحمل في مركز قضاء  األ
 1122 فرج بطوش شخير اعةالزر ماجستير

334 
معرفة مربّي األسماك ببعض جوانب االدارة الناجحة في تربية األسماك 

 داخل األقفاص العائمة في محافظة ذي قار
 1122 قاسم محسن سلطان الزراعة ماجستير

483 
معرفة مربي األغنام  بالتوصيات العلمية ذات الصلة بتغذية وتناسل األغنام 

 / شعبة زراعه مركز الكوت في محافظة واسط
 1122 زينة علي سلمان الزراعة ماجستير

 1122 محمود فاخر دمحم الزراعة ماجستير معرفة مربي العجول في ادارة حقول التسمين في محافظة بابل 626

66 
لطيور السمان  مقارنة بعض المؤشرات السلوكية واالنتاجية والفسلجية

 الياباني البني واالسود
 2014 احمد جاسم عباس الزراعة ماجستير

881 
مقارنة بين بعض المعامالت للحد من التأثير الملحي لمياه الري في نمو 

 وحاصل البزاليا  
 الزراعة ماجستير

باسم حمودي 
 محسن

1122 

59 
المنتجة للسموم  A.nigerو  A.parasiticusالمقاومة المتكاملة للفطرين 

 كمثرىالفطرية والملوثة لثمار التفاح وال
 الزراعة ماجستير

ذوالفقار عبد الستار 
 جبار الساعدي

2014 

 1122 علي نديم احمد لزراعةا ماجستيرالمكافحة المتكاملة لتعفن وتعقد الجذور في خـيـار القثاء المتسبب عن  263
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 Meloidogyne javanicaوالنيماتودا   Fusarium solaniالفطر
 وتشخيص المسببات المرضــية بتقنية التفاعل السلسلي للبوليمريز 

430 
 Tribolium castaneumمكافحة خنفساء الطحين الحمراء 

(Herbst)  باستعمال طرائق غير كيميائية 
 1122 ليث حسين ابراهيم الزراعة ماجستير

483 
الممارسات الحقلية لزراع الخضروات المحمية في مجال إدارة نشاطهم 

 افظة كربالء المقدسةالزراعي في المنطقة الصحراوية / مح
 1122 زيدون عباس حسن الزراعة ماجستير

 1122 دمحم حسن صبري الزراعة ماجستير نمذجة حركة النترات في التربة ومدى تلويثها للمياه االرضية 611

632 
واقع إدارة عملية نقل تقانة الزراعة المحمية ونشرها لزراع الخضر في 

 مها   العراق ومستوى إستفادتهم من إستخدا
 1122 خطاب عمار حسين الزراعة ماجستير

335 
المقدمة الى مربي الجاموس  واقع الخدمات االرشادية والبيطرية والتجهيزية

 في قريتي الفضيلية والذهب االبيض / محافظة بغداد
 1122 دينا دمحم علي الزراعة ماجستير

563 
تربة في كفاءة أثر تقليل كمية ماء الري وإضافة المادة العضوية إلى ال

 استعمال الماء للبطاطا
 1122 جميلة شاكر محمود الزراعة ماجستير

520 
 B1في اختزال األفالتوكسين  Lactobacillusاختبار قابلية بعض أنواع 

 في حنطة الخبز
 1122 احمد عادل دمحم الزراعة ماجستير

424 
ربائي اختبار وتشخيص متغايرات وراثية في الطماطة بتأثير الصعق الكه

 والصوديوم ازايد تحت ظروف األجهاد  الملحي
 1122 أياد وليد عبد هللا الزراعة ماجستير

653 
االدارة االستراتيجية ومعوقات تطبيقها لدى مدراء وحدات االرشاد 

 الزراعي في محافظات المنطقة الوسطى من العراق
 1122 فهد سالم حمد الزراعة ماجستير

613 
ني الحيواني بنسب مختلفة من االرتيميا المجمدة استبدال مركز البروتي

 والمجففة في عالئق صغار اسماك الكارب الشائع
 1122 صالح مهدي دمحم الزراعة ماجستير

600 
لمواعيد (  ( Zea mays L .var saccharata استجابة الذرة الحلوة

 الزراعة والرش بالمحفزات الحيوية
 1122 دمحم هادي عبيد الزراعة ماجستير

432 
.( لطرق Oryza sativa Lاستجابة تراكيب وراثية مختلفة من الرز )

 ري مختلفة
 1122 أميرة حنون عطية الزراعة ماجستير

463 
استخدام األنزيمات الخارجية المحللة لأللياف في أداء الحمالن العواسية 

 والماعز الشامي
 الزراعة ماجستير

أنمارعبد الغني 
 مجيد

1122 

442 
راع الخضر المحمية في البيوت البالستيكية لإلجراءات الوقائية استخدام ز

 لمكافحة مرض العفن الرمادي في محافظة ميسان
 1122 علي حسين دمحم الزراعة ماجستير

464 
( من إناث PSPB) Bاستخالص وتنقية البروتين المختص بالحمل نوع 

في ( واستعماله Camelus dromedariusاالبل ذات السنام الواحد )
 التشخيص المبكر للحمل

 الزراعة ماجستير
ياسين طه عبد 

 الرحمن
1122 

 1122 زيد فدعم عسل الزراعة ماجستير استعمال بدائل لهرمونات الغدة النخامية في التكثير االصطناعي  868

468 
إضافة تأثير تقشير الرمان تحت مستويين من األعالف المركزة إلى الخشن 

 مالن العواسيةوتأثيرها على أداء الح
 الزراعة ماجستير

مهيمن عبد السالم 
 دمحم

1122 

511 
للموسم االنتاجي  اقتصاديات انتاج وتسويق الحليب الخام في محافظة بغداد

 (قضاء ابي غريب حالة دراسية)1122/1122
 الزراعة ماجستير

دمحم عبد الجبار 
 أحمد

1122 

426 
  Sacaton Citrumeloإكثار اصلي الحمضيات السكتان ستروميلو 

 خارج الجسم الحي  Troyer Citrangeوالتروير سترينج 
 1122 اسراء رفعت خيري الزراعة ماجستير

484 
في إنتاج  Zero- Tillageإمكانية استخدام نظام الزراعة الحافظة ) )

المحصول العلفي للشعير صنف سمير في الترب الجبسية ومقارنته مع 
 بعض نظم الحراثة التقليدية

 الزراعة جستيرما
 

نسيم عبد الحميد 
 حسن

1122 

 1122شامل اسماعيل  الزراعة ماجستير إنتاج  بعض  المركبات  الفعالة  من نبات  الحنطة  السوداء 538
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  Fagopyrum esculentum Mنعمة . داخل وخارج الجسم الحي 

608 
ات إنتاج أغلفة سيليلوزية فعالة حيويا  واستعمالها في تغليف بعض منتج

 اللحوم
 1122 لؤي سالم خليفة الزراعة ماجستير

348 
 Aspergillus nigerإنتاج حامض الستريك بواسطة عزلة محلية من 

A7 بطريقة تخمرات الحالة الصلبة 
 1122 آيدن مازن حسين الزراعة ماجستير

488 
 Silurusإنتاج مركزات بروتينية محورة من أسماك الجري ''

triostegusفاته النوعية''  ودراسة ص 
 1122 فرح طارق حمد الزراعة ماجستير

386 
انتشار المستجدات الزراعية في مجال استدامة الموارد الطبيعية وزيادة 

اإلنتاج لمحصول الحنطة في حقول زراع شعبة زراعة النهروان/ محافظة 
 بغداد

 1122 عمار نجم هاشم الزراعة ماجستير

448 
انتاج  الحليب لمربي ابقار الحليب  في بعض االسباب ذات العالقة بضعف 

 شعبتي زراعة الكوفة والحرية /محافظة النجف االشرف
 1122 ليث صالح كاظم الزراعة ماجستير

446 
بعض التأثيرات الفسلجية إلضافة ملح الطعام في عالئق اسماك الكارب 

 .Cyprinus carpio Lالشائع 
 الزراعة ماجستير

ضمياء عليوي عبد 
 الحسين

1122 

533 
بعض المعادن الثقيلة والهيدروكاربونات النفطية والتلوث الميكروبي في 

 لحوم الحيوانات المختلفة
 1122 احسان علي مهدي الزراعة ماجستير

461 
تأثير إحالل نسب مختلفة من العلف المخمر بالمعزز الحيوي العراقي في 

 بعض الصفات االنتاجية والمناعية والنسيجية 
 1122 ابراهيم فاضل بيدي راعةالز ماجستير

534 
تأثير إستخدام مستويات مختلفة من بذور الكتان في األداء التناسلي 

 والفسلجي في ألنعاج ألعواسية التركية
 1122 فراس احمد محمود الزراعة ماجستير

450 
تأثير اضافة البوتاسيوم والصوديوم في جاهزية بوتاسيوم وصوديوم التربة 

 راءونمو الذرة الصف
 1122 كريم شعالن كاظم الزراعة ماجستير

543 
تأثير أضافة البوتاسيوم ورش الحديد والزنك في بعض صفات نمو وحاصل 

 .Vigna radiate Lالماش 
 الزراعة ماجستير

عادل هايس عبد 
 الغفور

1122 

566 
تأثير اضافة النحاس العضوي وغير العضوي الى العالئق في األداء 

 لفروج اللحم االنتاجي والفسلجي
 1122 حسين قاسم أحميد الزراعة ماجستير

602 
تأثير اضافة أمالح بعض األحماض العضوية في أداء النمو والصورة 

 ( Cyprinus carioالدمية ليافعات اسماك الكارب الشائع )
 الزراعة ماجستير

اشواق موحان 
 محسن

1122 

446 
في أداء الحمالن تأثير إضافة زيوت زهرة الشمس او الذرة الصفراء 

 األنثوية العواسية
 الزراعة ماجستير

مصطفى محمود 
 ارحيم

1122 

425 
 -Q10 and αتاثير اضافة كلوريد المنغنيز والمرافقات االنزيمية )

lipoic acidبعد   ( في الصفات النوعية للسائل المنوي لثيران الهولشتاين
 الحفظ بالتجميد

 الزراعة ماجستير
عمر عامر عبد 

 سلطان
1122 

553 
تأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكوبين إلى العليقة في األداء اإلنتاجي 

 والفسلجي  والتناسلي للوز المحلي العراقي
 الزراعة ماجستير

يحيى عباس 
 مرداس

1122 

430 
تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق الحامض الدهني اللينوليك 

(لعالئق فروج اللحم CLA) Conjugated Linoleic Acidالمرتبط 
 في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجية

 1122 الحسن احمد قاسم الزراعة ماجستير

663 
 (Cinnamon)  تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق القرفة

 إلى العليقة في الصفات اإلنتاجية والفسلجية    لدجاج البيض لوهمان البني
 1122 منصورحنان زكي  الزراعة ماجستير

663 
تأثير اضافة مسحوق البردقوش )الى العليقة في االداء االنتاجي وبعض 

 الصفات الفيزيائية والكيميائية والحسية لذبيحة فروج اللحم .
 الزراعة ماجستير

صالح الدين مهدي 
 صالح

1122 

 1122دمحم عبد الكريم عبد  الزراعة ماجستيرعلى األنضاج والتخصيب والتطور   CoQ10تأثير االنزيم المساعد  444
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 الحسين ر لبويضات األبقار مختبرياالجنيني المبك

531 
تأثير اإلنزيمات و التنقيع في عالئق الدجاج البياض الحاوية على الذرة 

 الصفراء أو الحنطة في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجية
 1122 دمحم علي مكي الزراعة ماجستير

 1122 خالد جميل شمخي الزراعة ماجستير وحامض الجبريلك في نمو و حاصل التين  ل والبراسينواليدتأثير البروسو 630

582 
تأثير التركيب االيوني لمحلول التوازن في مستويات الزنك المستخلصة من 

 ترب كلسية معاملة بمصادر مختلفة من الزنك
 1122 اسود حمود اسود الزراعة ماجستير

460 
النتروجيني المعدني والحيوي في جاهزية الحديد في بعض أثير التسميد ت

 التراكيب الوراثية للذرة الصفراء
 1122 وليد فليح حسن الزراعة ماجستير

338 
تأثير التظليل ومنظم النمو البراسينواليد وحامض السالسيليك في نمو 

 White Prosperityوازهار وحاصل نبات الكالديولس صنــف  
 1122 نوال محمود علوان الزراعة ماجستير

653 
تأثير الرش بالبوتاسيوم والزنك وحامض الجبرليك  في نمو وإنتاج الرمان 

 صنف سليمي
 1122 علي عمران علي الزراعة ماجستير

451 
 Vitisتأثيـر الرش بالمغذي األميني والمعدني في نمو شتالت العنب

vinifera L     صنف ) ).Summer Royal 
 1122 ياسر رفعت خيري الزراعة ماجستير

385 
تأثير الرش بمستخلص الطحالب البحرية والتظليل في نمو وحاصل الشليك 

 Festivalصنف 
 1122 يسرى جبار فرحان الزراعة ماجستير

308 
 Zea maysLتأثير الري المقيد في التربة وحاصل الذرة الصفراء

 الزراعة ماجستير
حمدة عبد الستار 

 أرحيم
1122 

 1122 حوراء علي عباس الزراعة ماجستير الشد المائي والبرولين في نمو وحاصل زهرة الشمس تأثير  433

661 
تأثير الصنف وفترات الري والكثافة النباتية في نمو   وحاصل اللوبيا    

L.Walp Vigna unguiculata          
 1122 عمار صباح غني الزراعة ماجستير

862 
لنمو البنزل أدنين واألالر في نمو وإزهار تاثير القرط والرش بمنظمي ا

 نبات الجيرانيوم 
 الزراعة ماجستير

احمد كمال الدين 
 عبد الصمد

1122 

436 
  تأثير الكمبوست و السماد الحيوي في نمو نبات الطماطة

Lycopersicum  esculentum  Mill   تحت ظروف التربة الكلسية
 المعقمة

 الزراعة ماجستير
نغم رعد عبد 

 هابالو
1122 

443 
تأثير المدة بين الريات ومستويات البوتاسيوم في بعض صفات نمو 

 وحاصل الذرة الصفراء
 الزراعة ماجستير

هديل عبد الرزاق 
 وهيب

1122 

601 
تأثير المستخلص األيثانولي ألوراق الزيتون وأنزيم الترانسكلوتامينيز في 

 تطوير قابلية األغشية الكازينية في حفظ البيركر
 الزراعة اجستيرم

حنين عبد األمير 
 لطيف

2015 

550 
تأثير بعض المضافات الغذائية على الصفات الريولوجية والحسية للجبن 

 المظفور العراقي منخفض الدهن
 1122 فراس نجم اسماعيل الزراعة ماجستير

505 
تأثير بعض مبيدات االدغال الحديثة في القدرة التنافسية ونمو وحاصل 

 من الذرة الصفراءسبعة اصناف 
 1122 عمار جاسم غني الزراعة ماجستير

843 
تأثير تراكم األمالح في تحول معدن المونتموريلونايت الى الكلورايت 

 لبعض ترب الفرات األوسط
 1122 رعد فرحان شهد الزراعة ماجستير

654 
تأثير حامضي  السالسليك و البرولين تحت ظروف االجهاد المائي في نمو 

 (L.    Helianthus annuusنوعية زهرة الشمس)وحاصل و
 1122 علي جاسم هادي الزراعة ماجستير

 1122 سارة جبار علي الزراعة ماجستير تأثير حامضي األسكوربك والسالسالك في نمو وحاصل فول الصويا 500

306 
تأثير رش الكاينتين تحت ظروف االجهاد المائي في نمو وانتاج الذرة 

 الصفراء
 1122 نور جاسم دمحم الزراعة رماجستي

422 
تأثير طريقة الري ، ونوعية المياه المضافة وقلة مياه الصرف الصحي 

 ومحصول الذرة على ملوحة التربة ، ومؤشرات النمو
 1122 حمدية شهاب احمد الزراعة ماجستير
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423 
تأثير فوهة الرش و ضغط التشغيل و المبيد في مكافحة االدغال المرافقة 

 ل الحنطةلمحصو
 1122 حيدر علي حسين الزراعة ماجستير

211 
تأثير لون الضوء وكثافة الطيور في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية 

 والسلوكية لفروج اللحم والدجاج البياض
 الزراعة ماجستير

مضر عبد سلمان 
 ابو طبيخ

1122 

504 
نمو  تأثير مخلفات حنطة الخبز مع جرع منخفضه من مبيد الترفالن في

 وإنتاجية محصول الماش واألدغال المرافقة
 الزراعة ماجستير

عالء عبد الحسين 
 جبر

1122 

 1122 فاطمة يحيى عسكر الزراعة ماجستير تأثير مسافات الزراعة في اإلزهار واإلثمار ألصناف من القطن 666

465 
     -Trigonella foenumتأثير مستخلصات بذور نبات الحلبة 

granecum  السيطرة على حشرة  خنفساء الدقيق الصدئية  االحمراء  في
Tribolium castaneum  (Herbst)  (Coleoptera :  

 الزراعة ماجستير
اشواق حسام 

 ابراهيم
1122 

463 
. في Nicotiana tabacum Lتأثير مستخلصات مخلفات نبات التبغ 

 Ephestia cautellaبعض جوانب االداء الحياتي لعثة التمور اإلفستيا 
(Walker) (Lepidoptera: Pyralidae 

 1122 زهراء دمحم علي الزراعة ماجستير

663 
بنترات الكالسيوم، حامض االرجنين  تأثير مستويات حمل الكرمة ، الرش

 واليوريا في صفات النمو والحاصل والقابلية الخزنية للعنب
Vitis vinifera L  صنف فرنسي 

 1122 عمانانسام مجيد ن الزراعة ماجستير

481 
تأثير مصادر النتروجين والرشبالزنك في نمو صنفين من الذرة الصفراء 

 في تربة كلسية
 1122 سرى سلمان كاظم الزراعة ماجستير

310 
تأثير ملوحة التربة والكمبوست في الكتلة الحيوية الميكروبية وفعالية بعض 

 االنزيمات في المنطقة الجذرية للفاصوليا والطماطة 
 1122 لمى صالح جبار الزراعة ستيرماج

431 
تأثير منظمات النمو في حاصل البذور ومكوناته لصنفين من محصول 

 .Medicago sativa Lالجت 
 الزراعة ماجستير

رزان زهير 
 عبدالفتاح

1122 

468 
في النمو الخضري والزهري وتكوين  IBAتأثير موعد الزراعة و 

 ن نبات الهياسنتالبصيالت وحاصل الزيت لخمسة أصناف م
 الزراعة ماجستير

زينب جاسم عبد 
 الرضا

1122 

652 
تأثير موعد الزراعة والرش بالبوتاسيوم والكالسيوم في نمو وحاصل 

 ونوعية محصول فستق الحقل
 1122 سنان عبد هللا عباس الزراعة ماجستير

 1122 أريج دمحم صالح الزراعة ماجستير الذرة البيضاء تأثير نمط االنتاج والتسميد النتروجيني في نمو وحاصل 321

426 
تأثير نوع و بعض مكونات الوسط الغذائي والجزء النباتي في إكثار أصلي 

 الحمضيات فولكاماريانا واليوسفي كليوباترا خارج الجسم الحي
 1122 ايمان وهاب عبادي الزراعة ماجستير

486 

 
في نمو نبات الذرة  ني لعضوي و النيتروجيتأثيرالفحم النباتي والسمادين ا

 و في بعض صفات التربة(.Zea mays L) الصفراء
 

 1122 دريد صالح مهدي الزراعة ماجستير

552 

 Dicrodiplosis manihoti Harrisتأثيرالمفترس 
Diptera:Cecidomyiidae   وجسيمات الفضة النانوية المحضرة

حمضيات الدقيقي بالطرائق البايولوجية  في بعض الجوانب  الحياتية لبق ال
Planococcus citri (Risso)Hemiptera:Pseudococcidae  

 الزراعة ماجستير
حازم عيدان عبد 

 الحسين
1122 

656 
تحديد  جنس  نخيل التمر في مرحلة البادرات  بأستخدام المؤشرات   

 الجزيئية   والتقليدية  
 1122 ثائرة خيري الراوي الزراعة ماجستير

555 
المثلى النتاج حامض اللينوليك المقترن باستخدام بعض  تحديد الظروف

 المحلية واستخدامها في منتوجات االلبان .Lactobacillus sppعزالت 
 الزراعة ماجستير

علي عبد األمير 
 خلف

1122 

606 
تحديد أهم العوامل المؤثرة في عرض اللحوم الحمراء في العراق للمدة 

(1123-2882) 
 1122 عماد احمددعاء  الزراعة ماجستير
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655 
وتقييم مجتمعات التلقيح  تحسين الذرة الشامية باالنتخاب التكراري المتبادل

 الذاتي
 1122 جالل ناجي محمود الزراعة ماجستير

 1122 بشرى شاكر جاسم الزراعة ماجستير لتحمل الجفاف (.Triticum aestivum L)  تحفيز بذور الحنطة 343

588 
وتسويق بعض محاصيل الخضر في محافظة بغداد  تحليل اقتصادي إلنتاج

 ( 1122للموسم الزراعي الصيفي ) 
 1122 احمد دمحم احمد الزراعة ماجستير

662 
تحليل اقتصادي ألنتاجية محصول القمح في االراضي المستصلحة وغير 

 -المستصلحة في ظل المخاطرة والاليقين في العراق) محافظة واسط 
 (1122سم الزراعي )للمو انموذجا تطبيقيا (

 1122 سعد عزيز ناصر الزراعة ماجستير

562 
وإختبار المذنب  PRLو  Cyp19التحليل الوراثي الجزيئي لجيني 

 وعالقتها ببعض مظاهر األداء لألغنام العواسية المحلية والتركية
 الزراعة ماجستير

مثنى صباح 
 عزاوي

1122 

825 
 .Fusarium oxysporum f.spالتشخيص الجزيئي لعزالت الفطر 

lycopersici  وآليات كبح نموها وتكاثرها ومحتواها الجيني باستخدام
 مخلفات نبات الطماطه

 1122 علي فاضل رزوقي الزراعة ماجستير

455 
 Barley    تشخيــــص سالالت فايـــروس تقزم واصفــــرار الشعير

yellow dwarf virus(BYDV) ة في العراق وتحديد جينات المقاوم
 في تراكيب وراثية للشعير ومقاومة المرض

 الزراعة ماجستير
عبد القادر خضير 

 عباس
1122 

531 
 Thielaviopsis paradoxaتشخيص مسبب ظواهر تدهور النخيل 

في وسط العراق وتحديد التغاير بين عزالته باستخدام الخصائص المزرعية 
 والجزيئية

 الزراعة ماجستير
عبد الزهرة جبار 

 علي
1122 

630 
 ناحية محصول  فيتطبيق زراع الباذنجان للتوصيات العلمية المتعلقة بال

 الحر/محافظة كربالء المقدسة
 الزراعة ماجستير

عباس صادق حميد 
 البياتي

1122 

441 
تطبيق زراع الطماطة لألسمدة الكيميائية الموصى بها داخل البيوت 

 البالستيكية في ناحية الدبوني / محافظة واسط
 1122 وسام عادي فاضل الزراعة تيرماجس

585 
تقدير دوال الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الرئيسة في العراق للمدة 

( باستخدام نموذج التقريب الخطي لنظام الطلب األقرب  2881-1121)
 AIDSلألمثلية 

 الزراعة ماجستير
آمنه طارق عبد 

 المجيد
1122 

 1122 عدي حامد طه الزراعة ماجستير للوبياء لتحمل الجفافتقويم أداء اجيال منتخبة من ا 636

475 
تقويم كفاءة بعض أنواع األسمدة الورقية والمبيدات المختارة في مكافحة 

 على محصول الباذنجان Aphis gossypii Gloverحشرة من القطن 
 1122 دمحم ماجد ابراهيم الزراعة ماجستير

413 
ن حليب الكيفير المجفف المضاف للعلف تقييم استخدام مستويات مختلفة م

 في تحسين الصفات االنتاجية والمناعية والنسيجية لفروج اللحم
 الزراعة ماجستير

ايهاب عبد الرزاق 
 جواد

1122 

651 
تقييم إضافة الكارنتين والنياسين في بعض معايير النمو والدم ألصبعيات 

 Cyprinus carpioأسماك الكارب  الشائع 
 1122 نادية عزيز مزهر راعةالز ماجستير

333 
األمواج فوت   لتقانتي توقيت الشياع وفحص الحمل بجهاز التقييم الحقلي

 محافظة ديالى-كنعان   الصوتية لدى مربي االغنام في ناحية
 1122 اياد ذياب احمد الزراعة ماجستير

523 
قة تقييم الماعز القبرصي والمحلي لصفة انتاج الحليب وبعض مكوناته وعال

  BM143و  BM302القيم التربوية بالواسمين 
 1122 زيد دمحم مهدي الزراعة ماجستير

332 
تقييم لصفات النمو والتناسل في الماعز القبرصي والمحلي وتضريباتهما 

 وعالقة القيم التربوية بعدد من الواسمات الوراثية 
 الزراعة ماجستير

أحمد عبد الرضا 
 مناتي

1122 

365 
المبادرة الزراعية ومشروع تقانات الري الحديثة في استدامة  التكامل بين

 الموارد الطبيعية وزيادة االنتاجية في محافظتي كربالء المقدسة وواسط
 1122 حسين نعمة خلف الزراعة ماجستير

583 
تنقية وتوصيف أنزيم االنيولينيز المنتج من عزلة محلية من الخميرة 

 ودراسة بعض خواصه الجزيئية 
 1122 جاسم دمحم عودة الزراعة ستيرماج
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842 
تنمية بويضات الجاموس خارج الجسم ودراسة مبايضها على المستوى 

 الجزيئي
 1122 زهور زهير محسن الزراعة ماجستير

463 
الحاجة المعرفية لزراع الطماطة المحمية للتوصيات العلمية ببعض مجاالت 

/ بغداد وعالقتها ببعض ادارة التربة في  منطقة شعبة زراعة الكاظمية 
 العوامل

 الزراعة ماجستير
عبد الرحمن 
 معيوف سالم

1122 

465 
 Oryctes Prell دراسات حقلية ومختبريه عن حشرة حفار عذوق النخيل

 Coleoptera : Scarabeidae)  elegans)  في بعض مناطق
 محافظة كربالء المقدسة

 1122 عذراء عقيل هادي الزراعة ماجستير

438 

 سات في حياتية الحشرة القشرية بارلتوريا النخيل البيضاءدرا
Parlatoria blanchardi (Targioni-Tozzetti) Phoenix 

(Homoptera: Diaspididae) على نخيل التمر dactylifera L .
 وبناء جداول الحياة لتحديد العوامل المؤثرة في كثافتها العددية

 1122 ايناس حامد مجيد الزراعة ماجستير

543 
دراسة استبيانيه على اطفال التوحد في بغداد وتحضير اغذية وظيفية 

 لعالجهم
 1122 سهير علي حسين الزراعة ماجستير

536 
دراسة استحداث األحاديات والتضاعف الكروموسومي وتقدير البعد 

 الوراثي والمظهري في البطيخ
 1122 فراس دمحم جواد الزراعة ماجستير

366 
لوظيفية والمناعية لمركزات بروتينات نخالة الحنطة دراسة الخواص ا

 ومتحلالتها
 الزراعة ماجستير

منال عبد الواحد 
 صلبوخ

1122 

462 
 دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية لدهن حليب 

 الزراعة ماجستير
الحسين زكي 

 زعالن
1122 

623 
 دراسة الظروف المثلى ألستخالص صمغ بذور الريحان المحلي وتقييم
 خواصه الفيزوكيميائية والوظيفية واستخدامه في تصنيع بيرغر الدجاج

 1122 ميسون ظافر هادي الزراعة ماجستير

300 
دراسة الفعالية الحيوية لبعض المكونات  المستخلصة من الطحلب االخضر 

Enteromorpha sp وتطبيقاتها في األنظمة الغذائية 
 الزراعة ماجستير

خالد حسك عبد 
 الحسن

1122 

656 
دراسة بعض الصفات النوعية والمايكروبية للحوم بعض االسماك المجمدة 

 المستوردة للعراق
 1122 نجوى منذر ماجد الزراعة ماجستير

61 
 Leafدراسة تصنيفية ألجزاء فم أجناس عائلة النحل قاطعات األوراق 

cutting bees( Megachilidae:Hymenoptera في بعض )
 مناطق العراق

 الزراعة رماجستي
منار احمد عباس 

 كاظم
2015 

421 
دور المغذيات العضوية والكيميائية في نمو وحاصل الباذنجان تحت 

 ظروف البيت البالستيكي
 الزراعة ماجستير

خالد عبد مطر 
 الالمي

1122 

456 
رضا زراع الحنطة عن الحقول االيضاحيــة في ناحيـــة العزيـــــر  

 محافظة ميسان
 اعةالزر ماجستير

عبد حسين جودة 
 الربيعي

1122 

840 
غسل تربة ملحية )سبخة( باستخدام نوعيات من المياه وتأثيرها في بعض 

 الصفات الكيميائية والفيزيائية  للتربة
 1122 ليث سليم سلمان الزراعة ماجستير

 1122 حسنين حاوي كاظم عةالزرا ماجستير المشكالت والحلول المقترحة واقع مفاقس األسماك في محافظة واسط ـــ 366

363 
وبائية مرض اللفحة المبكرة على الطماطة المتسبب عن الفطر 

Alternaria solani    على هجين الطماطةS-19   وS-10 المستنبط
 محليا  في الزراعة المحمية

 1122 حليم قاسم عجيل الزراعة ماجستير

453 
. ( Helianthus annuus Lالشمس ) تقييم تراكيب وراثية من زهرة
 في المراحل االولى من النمو

دبلوم 
 عالي

 1122 أحمد اكشيش هلوس الزراعة

54 
 لمتطلبات وفقا   والبيئة الجودة إدارة نظامي لتقويم تكاملي أنموذج تصميم

 في حالة دراسة ISO9001 & ISO14001 الدوليتين المواصفتين
 

 دكتوراه
 اعمال ادارة

 احمد عوض احمد
 مبارك بن

2002 
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 والصابون السمن لصناعة اليمنية الشركة

 2002 عثمان مبارك بابكر ادارة اعمال دكتوراه تطبيقية دراسة-محفظتها وبناء النمو أسهم وتقييم اختيار 34

51 
 على تطبيقية دراسة – والمضاربة التحويط في السلع مستقبليات أستخدام

 "الخام النفط مستقبليات
 ادارة اعمال دكتوراه

 نجم دمحم رغد
 الجبوري

2002 

 ادارة اعمال دكتوراه تطبيقية دراسة الخيارات نظرية باطار الكفوءة المحفظة تحويط 33
 عبيد حميد أسعد
 العلي

2002 

32 
 وأثرها الفكري المال رأس ببناء وعالقته البشرية الموارد معلومات نظام
 التنافسية الميزة تحقيق في

 ادارة اعمال دكتوراه
 بني طالل دمحم خالد

 حمدان
2002 

231 
 التعليم هيئة - والطبية الصحية التقنيات لكلية والخارجية الداخلية الكفاية
 التقني

 
 دكتوراه

 ادارة اعمال
 عبد حسن جاسم

 الشمري
1113 

2 
 المتميز األداء تحقيـق في الفكــري المال ورأس المعلومـات تقنيـة اثـر

 الموصل جامعة  كليات من عينة في استطالعية  دراسة
 

 دكتوراه
 ادارة اعمال

 الرحمن عبد بسام
 يوسف

2005 

 ادارة اعمال دكتوراه بالعراق اإلداري الفساد في للعاملين القيمي النظام تأثير 222
كــاظم  هـــديــل
 سعيد

1111 

 / احمد عوض احمد ادارة اعمال ماجستير البروتوكول الدولي للتدقيق البيئي 644

680 
 صحة دائرة في تطبيقية دراسة – الطبي الهيئة أداء تقويم امنظ فاعلية تقويم

 النجف محافظة
 / عباس كامل ركن ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير المرضى رضا تحقيق في وأثرهما الصحية الخدمة وجودة التسويقي المزيج 60
 هللا عطا حفصة
 السامرائي حسين

2000 

 1112 اثير أنور العاني ادارة اعمال ماجستير التنظيمي بالهيكل ياالستراتيج التخطيط عالقة 645

33 
 في المحلي اإلطار مكانة تعزيز في وأثرهما المنتج وتطوير الجودة أبعاد
 مستخدمي من عينة آلراء استطالعية دراسة:  العراقي المستهلك ذهن

 نينوى محافظة في المحلية اإلطارات
 ادارة اعمال ماجستير

 دمحم وهابعبدال دمحم
 العزاوي

2002 

84 
الشاملة  الجودة إدارة برامج دعم في البشرية الموارد إدارة استراتيجيات أثر

محافظة / العامة الصناعية المنظمات من عينة في المدراء ألراء دراسة
 نينوى

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 الموجود عبد آالء
 دمحم الجبار عبد

 العاني
2002 

253 
 المنظمي اإلبداع تعزيز في التمـكـين استراتيجـية أثـر
 
 

 ادارة اعمال ماجستير
 الملوك سعد جالل

 عبدالرحمن
1111 

52 
 العامة الشركة في تطبيقية العمل دراسة ترك  في التنظيمي اإلجهاد أثر

 القطنية للصناعات
 ادارة اعمال ماجستير

 كـرم جبار مرتضى
 النوري

2002 

56 
 المصارف من عينة في تحليلية دراسة يالمال األداء في االندماج اثر

 األردنية
 ادارة اعمال ماجستير

 حسن سليمان فراس
 عبدهللا

2002 

53 
 والتطوير التدريب استراتيجيات في التنظيمي والتغيير البيئي التغير اثر

 التقني التعليم هيئة في استطالعية دراسة
 ادارة اعمال ماجستير

 علي نايف كريم
 العايدي

2002 

46 
 في تطبيقية دراسة المستشفى قرارات واألطباء في اإلدارة بين الصراع ثرأ

 الكرخ/  بغداد دائرة صحة مستشفيات
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 الغني عبد إيمان
 العبسي كاظم
 

2002 

89 
 استطالعية دراسة العمل إنتاجية والعمليات في اإلنتاج قرارات بعض أثر
 يةالقطن للصناعات العامة الشركة في

 ادارة اعمال ماجستير
 محمود منيب دمحم

 الدباغ
2002 

 1111 العريقـي قائـد بسيـم ادارة اعمال ماجستير مصنع في تطبيقية دراسة التسويقي األداء على الجودة معايير تطبيق أثر 215
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 اليمن في البرح اسمنت

50 
 اءآلر المنظمية دراسة الثقافة طبيعة تحديد في المهمة بيئة خصائص أثر
 محافظة في والعام الخاص/  الصناعي القطاع شركات مديري من عينة
 نينوى

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 حسين قاسم سنان
 المعمار حيدر

2002 

 ادارة اعمال ماجستير تطبيقية دراسة العاديــة األسهـم أسعار في التوزيع ونسبة المقسوم عائد أثر 16
 عبد إسماعيل والء

 النّصار اللطيف
2002 

86 
 في تطبيقية لألسهم دراسة السوقية القيمة في المالي  التحليل مؤشرات اثر

 المالية لألوراق بغداد سوق
 ادارة اعمال ماجستير

 حسن كاظم هللا عبد
 السعيدي

2002 

 1111  يقتوف زهير أَحمد ادارة اعمال ماجستير البشرية الموارد إدارة قرارات ترشيد في  اإلدارية المعلومات نظام أثر 253

212 
استخدام بعض األساليب الكمية في تخطيط مدخالت ومخرجات إنتاج 

 دراسة تطبيقية في معمل األلبسة الرجالية في النجف –األلبسة 
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 عبد ناظم إلهام
 الشيباني الهادي

1111 

31 
 العراقية المستشفيات في التسويق إدارة تشكيل أسس
 النعمان مستشفى في حالة دراسة      التسويقي ءلألدا التوجه وآفاق

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 الرزاق عبد غسان
 العبيدي

2002 

49 
 هيئة في ميدانية االزمة دراسة ادارة بمراحل وعالقتها القيادية االنماط
 وتشكيالتها الكهرباء

 2002 العبيدي جواد نماء ادارة اعمال ماجستير

666 
 وأثرها الفكري المال ورأس البشرية الموارد اتمعلوم نظم عالقة تحليل
 التنافسية الميزة تحقيق في

 ادارة اعمال ماجستير
 بني طالل دمحم خالد

 حمدان
1111 

213 
 االحتمالية ، الهدفية  ، التربيعية الرياضية البرمجة باستخدام اإلنتاج تخطيط

 الوسط مصافي شركة في  الديناميكية والمحاكاة (
 ة اعمالادار ماجستير

 جابر دمحم سامر
 مبارك

1111 

55 
 استطالعية واألثر دراسة التنظيمي العالقة والهيكل الستراتيجي التخطيط
 والمعادن الصناعة وزارة العامين في المدراء آلراء

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 شريف أنور أثير

 العاني
2002 

 1111 حنظل أحمد قاسم ة اعمالادار ماجستير الجودة ادارة نظام على الداخلي التدقيق 251

55 
 من استطالعية دراسة الخدمة جودة أبعاد باعتماد الصحية الخدمة تسويق
 النعمان بغداد مستشفى نظر أطباء وجهة

 ادارة اعمال ماجستير
 الرضا عبد سعدي
 حاتم

2002 

58 
 في حالة دراسة - المحاكاة باستخدام Kanban البطاقات نظام تطبيق
 1 معمل/ الجلدية للصناعات العامة الشركة

 ادارة اعمال ماجستير
 سعد موات علي

 السوداني
2002 

83 
 نموذج واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بإستخدام اإللكتروني التعليم
 الموصل جامعة في مقترح

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 دمحم كنانة علي

 عبدالمجيد
1111 

 1111 سعدي احمد حميد ادارة اعمال ماجستير تطويرها وسبل العراق في يةالتعاون الطبية الجمعيات فاعلية تقويم 216

214 
وسبل  الجمعيات التعاونية لالسر المنتجة في العراق تقويم كفاءة اداء

 النهوض بها
 ادارة اعمال ماجستير

 عبد كاظم جواد
 جواد

1111 

 ادارة اعمال ماجستير ة للضراءبتقويم نتائج اساليب التنبؤ بااليرادات الضريبية في الهيئة العام 58
 دارة خضر إخالص
 الونداوي

2002 

36 
 الحالية القيمة اسلوبي صافي باستخدام العادية باألسهم االستثمار تقييم

 المالية لألوراق بغداد سوق في تطبيقية الداخلي دراسة العائد ومعدل
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 احمد علي عبدهللا
 القرشي

2002 

45 
 المواصفة لمتطلبات وفقا البيئية اإلدارة نظام لواقع األولي التقييم
  (ISO 14001)الدولية

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 عبو حكمت عبدهللا
 النقار

2002 

57 
 آلراء ميدانية دراسة اإلدارية القيادات سلوك ودورها في العمل تكنولوجيا
 العراق في النفطي اإلدارية العليا للقطاع القيادات

 ادارة اعمال رماجستي
 الحسين عبد عبير

 الخفاجي
2002 

48 
دراسة  MRPتكييف البيئة الصناعية اليمنة لمالئمة متطلبات تظبيق نظام 

 مصنع البالستكحالة الشركة الوطنية لصناعة االسفنج والبالستك 
 ادارة اعمال ماجستير

 مقبــل صـالــح
 الميــاح مرشــد

2002 
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59 
 استطالعية دراسة العولمــة ظــل في العربيـة يـةاالدار القيـادات توجـه
  ومصر العراق في المصرفي القطاع في المديرين من لعينة تحليلية

 ادارة اعمال ماجستير
 بنت بواشري آِمنة
 ميرة بن

2002 

54 
 للشركة العالي الضغط لمحطات الصيانة أوقات جدولة المعولية دراسة
 بغداد كهرباء لتوزيع العامة

 ادارة اعمال رماجستي
 علوان مهدي فارس
 الربيعي

2002 

52 
 عينة آلراء استطالعية الزبائن دراسة حاجات تلبية في العامة العالقات دور
 واالستثمار الرشيد فروع مصرفي  بعض مع المتعاملين الزبائن من

 بغداد محافظة في العراقي
 ادارة اعمال ماجستير

 حسين هادي فرح
 النعيمي علي

2002 

36 
 المنظمات لمديري القيادي النمط  تحديد في الشخصية المتغيرات ورد

 نينوى محافظة في الخدمية
 ادارة اعمال ماجستير

 سليمان خضر حيدر
 محمود

2002 

 ادارة اعمال ماجستير وتفعيله المالي األداء تقويم في القرار اتخاذ نظرية دور 218
 عبد رشاد غسان
  الحميد

1111 

56 
 الفاعلية تحقيق في وأثرهما المصفوفي والهيكل الموقفية العوامل عالقة

 التنظيمية
 ادارة اعمال ماجستير

اخالص خليل 
 مهدي

2002 

56 
 البشرية الموارد ادارة واستراتيجيات االعمال استراتيجية بين العالقة
 اليمنية المصارف في ميدانية دراسة - المنظمي األداء في وتأثيرها

 ادارة اعمال ماجستير
 صالـح يصــلف

 الجعدنــي محمـد
2002 

18 
العالقة بين تقانة المعلومات والتدريب واثرها في القدرات المميزة دراسة 

 مسحية الراء المدراء العاميين في الشركة العامة للنقل البري
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

اء عبد اللطيف مشي
 سلمان

2002 

6 
 العاصمة بأمانة الثانوية لمدارسا ومديرات لمديري اإلدارية القيادة كفايات

 والمعلمات المعلمين نظر وجهة صنعاء من
 ادارة اعمال ماجستير

 دمحم الملك عبد
 الوتاري

2002 

213 
 التأميم شركتي في تطبيقية دراسة المرجعية المقارنة برنامج إقامة متطلبات
 اإلنشائية المواد إلنتاج والخازر

 1111 مجيد حكمت عمر ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير المنظمي واألداء اإلبداع في وتأثيرها التنظيمية المحددات 256
 سعيــد أريـــج
 خليـــل

1111 

35 
 حماية مبدأ توفير في اإلنتاجية للمنظمات واألخالقية االجتماعية المسؤولية

 العراقية المنظمات من مجموعة على المستخدم بالتطبيق
 الادارة اعم ماجستير

 محمود دمحم شهاب
 الطه

2002 

38 
 دراسة العراقية الذاتي التمويل  لمستشفيات  اإلداري القائد قوة مصادر
 ديالى مستشفيات صحة دائرة بعض من لعينة تطبيقية

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 علي إبراهيم علي

 حسون
2002 

85 
 التعليم زارةو مع عالقتها في العراقية للجامعات والفنية اإلدارية المعوقات
 العلمي والبحث العالي

 ادارة اعمال ماجستير
 دمحم يونس فيصل

 السامرائي
2002 

88 
 من لعينة مقارنة تطبيقية دراسة المصرفي األداء في أثره و حوافز نظام

 الحكومي القطاع مصارف
 ادارة اعمال ماجستير

 األمير عبد أثير
 المشهدي حسوني

2002 

18 
 إدارة نظام متطلبات إقامة في اإلدارية المعلومات نظام فاعلية مؤشرات أثر

 ISO 9001-2000 الجودة
 ادارة اعمال ماجستير

 حسين مصطفى دمحم
 حسن

2003 

806 
 سمنت معمل في حالة دراسة  اإلنتاجية الطاقة استراتيجياتامكانية تطبيق 

 كربالء
 ادارة اعمال ماجستير

 عبد دمحم حيدر
 الصاحب

1113 

 1113 زينب صالح جبر ادارة اعمال ماجستير خدام الحاسوب في صيانة مكائن االنتاجامكانيه است 221

228 
تاثير راس المال االجتماعي في دعم العمل المنظمي لتحقيق الميزة 

 التنافسية
 1113 بان احمد عارف ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ستيرماج المستقبلي تطورها وآفاق المصرفية التحتية البنية واقع تحليل 280
 راشد صادق
 الشمري

1113 

 1112 مسعود جماني ادارة اعمال ماجستير اثر التجارة االلكترونية على انتاجية وتنافسية المؤسسة 866
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 ادارة اعمال ماجستير الستراتيجية القرارات صنع في ودورها المعرفة إدارة 282
 الغفار عبد اعراف
 عمر

1112 

7 
 بغداد سوق في تطبيقية دراسة – التحوط في تقبليةالمس العقود استخدام
 ( -المالية لالوراق

 ادارة اعمال ماجستير
 عبد هاتف ميثاق
 السادة

2004 

33 
للسهم  الحقيقية القيمة في القابضةوتداخالتها والشركة االندماج استراتيجيات

 الخاص العراقي المصرفي القطاع من عينة على اختبارية دراسة
 ة اعمالادار ماجستير

 األمير عبد أرشد
 جاسم

2004 

12 
  الخدمية للمنظمات التسويقي األداء على اإللكترونية التجارة انعكاسات
 نينوى محافظة في الخدمية المنظمات من مختارة مجموعة على دراسة

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 يونس عواطف
 إسماعيل

2004 

 ادارة اعمال ماجستير التنظيمي االبداع تعزيز في ةالبشري الموارد اداء تقويم ستراتيجية تأثير 802
 مزعل عباس
 السهالني مشرف

1112 

 1112 يوسف عباس ازهر ادارة اعمال ماجستير والعالجية الوقائية الصحية الخدمة تقديم فاعلية في التسعير سياسات تأثير 224

61 
 ةاستطالعي دراسة صياغة على العالمية التجارة منظمة سياسات تأثير

 في المديرين من عينة وية على األد صناعة لمنظمات الشاملة االستراتيجية
 األردنية األدوية شركات

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 قاسم الصغير دمحم

 الشعيبي
2004 

 1112 حسين كاظم باسمة ادارة اعمال ماجستير وأهدافها الصحية  المنظمات رسالة تحليل 206

 1112 جميل نزار أحمد ادارة اعمال ماجستير األخضر التسويق مدخل وفق على المستهلك سلوك تحليل 286

226 
 وفق على والعائد المخاطرة في وأثره المصرفي المال رأس كفاية تحليل

 الدولية المعايير
 ادارة اعمال ماجستير

 دمحم العزيز عبد
 أحمد

1112 

 1112 هاني حميد كوثر ادارة اعمال ماجستير مقترح أنموذج مع للربح الهادفة غير المنظمات في التسويق 285

243 
 تقنية بطاقة باعتماد االستراتيجي للجامعات األداء تقويم نظام تصميم

 المتوازنة الدرجات
 1112 الـرحـيم عبـد سـنـاء ادارة اعمال ماجستير

 1112 صفاء حسن عبدهللا اعمالادارة  ماجستير المنتجة لألسر التعاونية الجمعيات في المالي  األداء كفاءة تقويم 808

 1112 احمد عدنان حسن ادارة اعمال ماجستير تقويم نظام توزيع ادوية االمراض المزمنة في العيادات الشعبية 610

 ادارة اعمال ماجستير الشعبية العيادات في المزمنة األمراض أدوية توزيع نظام تقويم 662
 جار حسين أحمد
 هللا

2004 

34 
 ألراء تحليلية دراسة الشاملة الجودة إدارة بناء في وأثرها  ظيميةالتن الثقافة
 الكوفة سمنت معمل الجنوبية للسمنت العامة الشركة في العاملين من عينة
 الجديد

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 باني دمحم باسمه
 الزرفي

2004 

 ادارة اعمال يرماجست االلكتروني التسويق استخدام وفق على الصحية الخدمة واقع دراسة 682
نصير فخري 

 المشهداني
1112 

 1112 جميل فائق علي ادارة اعمال ماجستير التنافسية الميزة فــي تحقيقالمعرفة   إدارة دور 284

 2004 دمحم كامل دمحم خولة ادارة اعمال ماجستير المرضى رعاية تطوير في التسويقي التخطيط دور 620

803 
دراسة  فة الجودة لتحقيق رضا المستهلكدور بحوث التسويق في نشر وظي

 تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية / حلة
 1112 أزهار عزيز جاسم ادارة اعمال ماجستير

 2004  خضر احمد شهاب ادارة اعمال ماجستير الصحية القرارات تعزيز في الطبية المعلومات نظام دور 20

286 
 متطلبات تحقيق في وأثرهما العاملين ةبمشارك المنـظمي االلتزام عالقة
 البشرية للموارد الجودة

 1112 تناي دحام غني ادارة اعمال ماجستير

10 
 األزمات دراسة وإدارة العراقية الجامعية القيادة خصائص بين العالقة
 الشمالية المنطقة في الجامعات بعض من لعينة ميدانية

 ادارة اعمال ماجستير
 مصطفى مريم
 سلمان

2004 
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 ادارة اعمال ماجستير التسويقي األداء تحقيق في وأثرها التسويقية االستراتيجية فاعلية 33
 علوان جبر حسن
 حسن

2004 

8 
 في تطبيقية دراسة)التنافسية تحقيق الميزة في وتأثيرها االستراتيجية القيادة
 الحلة/ النسيجية للصناعات العامة الشركة

 2004 حسين كاظم علي ادارة اعمال ماجستير

17 
 من عينة في تشخيصية دراسة:المتعلمة المنظمات نحو التحول مقومات
 نينوى محافظة/ المنظمات

 ادارة اعمال ماجستير
  هللا عبد ميسون
 الشلمة احمد

2004 

 ادارة اعمال ماجستير نظام تقويم اداء المستشفيات دراسة حالة في مستشفى البصرة العام 621
كاظم ضحي عبدهللا 

 الميال
1112 

23 
 على ميدانية الصناعية دراسة المنظمات في الخطر وأهميته إدارة واقع
 الموصل في والنسيج الغزل معمل

 ادارة اعمال ماجستير
 علي دمحم هشام بسمة
 

2004 

 ادارة اعمال ماجستير نظام تقويم أداء المستشفيات دراسة حالة في مستشفى البصرة العام 203
كــاظم صخــي 

 عبـدهللا
1112 

 1112 بشار دمحم خليل ادارة اعمال ماجستير االبداع التقني واثره في تحقيق الميزة التنافسية 246

244 
 من عينة في المكتسبة المستشفيات عدوى على السيطرة في الجودة ابعاد

 العراقية المستشفيات
 ادارة اعمال ماجستير

 عبد كاظم خالد
 االمير

1112 

43 
-2821 مختارة للمـدة عربيــة ومحدداته لدول الحكومـي قاإلنفـا إتجاهـات
1111 

 ادارة اعمال ماجستير
 حسـين دمحم ابراهيـم
 العبيدي

2005 

23 
 عينة آلراء تحليلية دراسة الشرائي السلوك في وأثرها التسويقية االتصاالت

 الموصل مدينة في المعمرة االستهالكية وكالء ومستهلكي السلع من
 

 ماجستير
 رة اعمالادا

 الدين جمال والء
 النوري نوري

2005 

26 
 من عينة ألراء دراسة المعرفة إدارة تعزيز في العمل أخالقيات أثر

 الموصل جامعة تدريسيي
 ادارة اعمال ماجستير

 عصـام محـمد
 المعـاضيـدي أحـمد

2005 

 ادارة اعمال ماجستير اثر استراتيجية التمكين في تنشيط راس المال الفكري 10
السالم علي عبد

 حسين
2005 

25 
 للمنظمات االستراتيجي األداء تعزيز في التنافسية االستراتيجيات أثر

 الموصل في الخاص القطاع شركات لبعض ميدانية دراسة الصغيرة
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 حسن احمد عالء
 الجبوري عبيد

2005 

32 
 الجودة إدارة  نظر وجهة من الزبون رضا في االستراتيجي التخطيط اثر

 الشاملة
 2005 حسين عباس سحر ادارة اعمال ماجستير

 1112 كرجي أحمد سحر ادارة اعمال ماجستير التنافسية الميزة تحقيق في التدريب أثر 245

16 
 في ميدانية دراسة العامليـن أداء في الداخلي التسويـق إجـراءات بعض أثر
 ىنينو محافظة في التجارية المصارف من عينة
 

 ادارة اعمال ماجستير
 جاسم ثابت حسان
 الخشاب دمحم

2005 

38 
 مصارف في تطبيقية المنشأة دراسة قيمة في الدولية االستثمارات تنويع أثر

 أردنية دولية
 ادارة اعمال ماجستير

 عبد فهد محمود
 علي

2005 

28 
 استطالعية دراسة المنتجات تصميم في البيئية المعلومات خصائص أثر

 نينوى/  المساهمة الصناعية الشركات من عينة في المدراء آلراء
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 حسين علي أحمد
 المولى

2005 

 ادارة اعمال ماجستير المنظمي الفكري في اإلبداع المال رأس أثر 600
 الحميد عبد خولة
 دمحم

2005 

15 
-ISO 9001) الدولية المواصفة من مختارة بنود في الصيانة سياسات أثر

 الشركات من عدد في العاملين من عينة ألراء دراسة –(   2000
 نينوى محافظة في الحكومية الصناعية

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 حسن وجدان
 الراوي حمودي

 
2005 

24 
 للبيئة الشاملة الجودة إدارة متطلبات إقامة في المعرفة إدارة عمليات أثر

(TQEM)المساهمة الصناعية اتالشرك من عينة في استطالعية دراسة 
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 دمحم نشوان
 العبيدي عبدالعالي

2005 
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 نينوى محافظة في

26 
 دراسة المنتوج جـودة أبعاد في األعمال عمليات هندسة إعادة مراحل أثر

 نينوى/ الصناعية الشركات من عينة في المدراء ألراء استطالعية
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 عـاصي رأفت
  غائب نحسي

2005 

242 
 أموال توظيف في المال رأس كفاية بمعيار المتعلقة بازل لجنة مقررات اثر

 المصارف
 1112 حسين أحمد حسين ادارة اعمال ماجستير

30 
 في تطبيقية دراسة –والمخاطرة العائد في واثرها المصرفية السيولة إدارة

 العراقية الحكومية المصارف
 ادارة اعمال ماجستير

 جاسم الحسين عبد
 دمحم

2005 

260 
 رأس مدخل وفق على التنظيمية الفاعلية في وأثرها الشاملة المعرفة إدارة
 الفكري المال

 1112 سلمان حمد قيس ادارة اعمال ماجستير

5 
 في الكليات أقسام رؤساء  لدى  األبداعية بالقيادة وعالقتها الوقت اِدارة

 الجامعات العراقية
 لادارة اعما ماجستير

 يونس َدسكو
 الجاوشلي اسماعيل

2005 

47 
 في حالة دراسة المستمر التحسين في ودورها المقارنة قواعد إدارة

 التعليمي الكندي مستشفى
 2005 دمحم جاسم سوسن ادارة اعمال ماجستير

13 
 من عينة في تطبيقية دراسة الدولية المصرفية االستثمارات محفظة إدارة

 هالدولي األردنية المصارف
 2005 سعيد نوري بالل ادارة اعمال ماجستير

248 
 اإلستثمارية القرارات في إتخاذ الرأسمالية الموازنة معايير إستخدام

 الرأسمالية
 1112 جودي حمزه حيدر ادارة اعمال ماجستير

82 
 تدفق في وأهميتها الدوائية العبوات وتغليف تصميم استراتيجية
 الصيادلة من عينة آلراء استطالعية سةالدوائية درا المنتجات وانسيابية

 الموصل مدينة واألطباء في

 
 ماجستير

 ادارة اعمال

 عبد نبيل أالء
 احمد الرزاق
 الحيالي

 

2005 

 ادارة اعمال ماجستير العراق دراسة تحليله في العامة الصحية الخدمات تمويل أشكال 683
 صاحب صباح

 المستوفي
1112 

31 
 دراسة الذهنية المكانة وتعزيز بناء في ودورها فوالتغلي التعبئة اعتبارات
 الموصل مدينة األلبان في منتجات مستهلكي من عينة ألراء تحليلية

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 اسحق حسو أثير
 كجو

2005 

9 
 الصناعات قطاع في التنظيمي الهيكل على االستراتيجي  الخيار تأثير

 بالعراق العامة النسيجية
 عمالادارة ا ماجستير

 عبد عباس عادل
 حسين

2005 

4 
 من الشمالية المنطقة أندية لدى البيئي التكيف في التنظيمي المناخ تأثير

 العراق
 2005 سالم ذاكر دمحم ادارة اعمال ماجستير

246 
 بغداد جامعة كليات فاعليةبعض في البيئي الالتأكد و التنظيمي الهيكل تأثير

 ميدانية دراسة األهلية والكليات
 1112 طه طالب خمائل ادارة اعمال اجستيرم

 1112  غالب آمال ادارة اعمال ماجستير االلتقاط و التبادل نظريتي بإطار  المنشأة قيمة تحديد 281

 1112 ياسين طالل االء ادارة اعمال ماجستير االلي االنسان بأستخدام خلوي ترتيب نظام تصميم 283

268 
 شركات في ميدانية دراسة :المنظمات نجاح في وأثره المنظمي التعلم
 العراق في واإلسكان اإلعمار وزارة

 ادارة اعمال ماجستير
 إبراهيم الستار عبد
 دهام

1112 

11 
 الشركة في حالة المنظمة دراسة إنتاجية في تأثيره و التكنولوجي التغيير
 بغداد/النباتية الزيوت لصناعة العامة

 ادارة اعمال ماجستير
 الحسن عبد علي
 الفتالوي عباس

2005 

13 
 الصحية بالتطبيق الخدمات جودة في وأثره األعمال هندسة بإعادة التفكير
 الموصل في والخنساء العام السالم مستشفيي على

 ادارة اعمال ماجستير
 دمحم حازم رضاء
 الدليمي يحيى

2005 

42 
 الوظيفي الرضا في وانعكاساتها الصحية المعلومات تقانة

 سينا ابن مستشفيي في الصحية التقانات مستخدمي من عينة آلراء دراسة
 التعليميين والخنساء

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 مروان سندية
 حسن سلطان
 الحيالي

2005 
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 2005  المجيد عبد رشا ادارة اعمال ماجستير التهرب الضريبي في المهن الطبية 668

283 
 االستراتيجية و تنظيميال الهيكل من وكل المنظمة حياة دورة بين التوافق
 األداء في وتأثيره

 1112 مهدي محسن أكرم ادارة اعمال ماجستير

21 
 بعض في استطالعية دراسة التغيير مجاالت في وأثره االستراتيجي التوجه

 الموصل مدينة في الصناعية الشركات
 ادارة اعمال ماجستير

  دمحم بشير إيمان
 

2005 

 ادارة اعمال ماجستير المصالح أصحاب مدخل وفق لىع ستراتيجياال القرار دعم  نظام توظيف 225
 عبد تركي بكر

 األمير
1112 

44 
 دراسية حالة النفطية الصناعة مشاريع تمويل االجنبية في االستثمارات دور
 الشمال نفط شركة في

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 خضر الرزاق عبد
 العبادي دمحم حسن

2005 

663 
 

 في تحليلية الصحية دراسة الخدمات تطوير في مركزيةوالال المركزية دور
 بابل صحة دائرة

 2005 جواد جعفر جعفر ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير التنافسية الميزة تحقيق في المرجعية المقارنة دور 6
 جاسم الفتاح عبد

 زعالن
2005 

 1112 أحمد أنور حميد ادارة اعمال ماجستير يةالمحل المجتمعات تنمية في الحكومية غير المنظمات دور 223

 1112 جاسم علي نغم ادارة اعمال ماجستير ميدانية دراسة -العام الراي مواقف تحديد في السياسي التسويق مزيج دور 266

241 
 في حالة دراسة المستشفى بنجاح التكنولوجي التغيير عالقة

 األشرف النجف بمحافظة التعليمي الصدر مستشفى
 1112 علي حسن فالح ادارة اعمال اجستيرم

3 
 في واثرها العمل فرق الفكري المال ورأس العمل فرق اسلوب بين العالقة

 االستشارية والمكاتب البحثية المراكز اساتذة من عينة آلراء فاعلية دراسة
 الموصل جامعة كليات من وعدد

 2005 الجميـل سعـد ريـم ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير الصيدالني والتسويق الصحي الترويج بين قةالعال 666
 كاظم اسماعيل
 هادي

2005 

 1112 دمحم عبد أمل ادارة اعمال ماجستير العمليات أداء في وأثرها االعمال هندسة اعادة مكونات بين العالقة 240

22 
 راسةد التقني اإلبداع في وتأثيرها المهمة وبيئة الداخلية البيئة عوامل

 نينوى/  الصناعية الشركات من عينة في المدراء آلراء استطالعية
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 ياسين صفوان
 الراوي حسن

2005 

 1112 أمين أحمد فائزة ادارة اعمال ماجستير للتلقيحات  الوطنية الحمالت عمل فرق إدارة فاعلية 266

 1112 رياض شاكر هادي ادارة اعمال ماجستير االدويهقاعدة البينات واهميتها في تقدير الحاجه الى  684

41 
 إستراتيجية محتوى وأبعاد الشاملة المنتجة الصيانة نظام إقامة متطلبات
 الصناعية المنظمات من عينة على ميدانية واألثر دراسة العالقة العمليات

 في محافظة نينوى

 
 ماجستير

 ادارة اعمال
 وهاب جميل رياض
 الداؤودي جمعة

2005 

14 
 من عينة على دراسة" واالندماج الرسملة خياري بين العراقية المصارف
 " التجارية المصارف

 ادارة اعمال ماجستير
 مصطفى مها

 بك جانكير
2005 

80 
 تطبيقه وآفاق (QRM) السريعة باالستجابة التصنيع نظام
 الموصل في الوالدية األلبسة معمل في حالة دراسة

 ادارة اعمال ماجستير
 خليل سالم هلةش

 العبادي
2005 

 1112 رياض شاكر هادي ادارة اعمال ماجستير وأهميتها في تقدير الحاجة إلى األدوية قاعدة البيانات 602

641 
دراسة على عينة من  " المصارف العراقية بين خياري الرسملة واالندماج

 " المصارف التجارية
 ادارة اعمال ماجستير

مها مصطفى 
 جانكير بك

1112 

662 
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم 

 النظام
 1112 فراس سليمان حسن ادارة اعمال ماجستير
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 1116 ناجحة دمحم طاهر ادارة اعمال ماجستير اإلبداع بالمزيج التسويقي وأثره في تحقيق التفوق التسويقي 806

69 
 عينة في ميدانية الزبون دراسة رضا تحقيق في وتأثيرها الخدمة جودة أبعاد
 العراقية المصرفية المنظمات من

 ادارة اعمال ماجستير
 عبد تركي دمحم

 المزهر العباس
2006 

 2006 حسين عباس بشار ادارة اعمال ماجستير المصرفي النقدية على االداء التدفقات أثر إدارة 36

683 
 في مقارنة تشخيصية دراسة فسيةوالتنا اإلبداع في المعرفة ادارة أثر

 والتطوير لالستشارات الوطني والمركز الجلدية للصناعات العامة الشركة
 اإلداري

 
 ماجستير

 
 ادارة اعمال

 1116 خميس ناصر دمحم

804 
 بين مقارنة دراسة  التنافسي التفوق تحقيق في الزبون معرفة إدارة أثر
 العراقية المصارف من عينة

 عمالادارة ا ماجستير
 حداوي هاتف أميرة

 الجنابي
1116 

603 
اثر تكنولوجيا المعلومات في اختيار االستراتيجيه التسويقيه للمنظمه دراسه 

 تطبيقيه في الشركه العامه في صناعه االطارات
 1116 بريس كاظم احمد ادارة اعمال ماجستير

264 
 للنفط السعرية المخاطرة تحويط  في السلع مستقبليات خيارات استخدام
 الخام

 1116 هادي ربيع ميثم ادارة اعمال ماجستير

53 
 بغداد سوق في تطبيقية دراسة. التحوط في الخيارات عقود استخدام
 المالية لألوراق

 ادارة اعمال ماجستير
حيدر خضير جوان 

 الزيدي
2006 

83 
 واألثر العالقة والعمليات اإلنتاج وقرارات البيئي االستشعار استراتيجيات

 نينوى محافظة في الصناعية المنظمات من عينة في ميدانية اسةدر
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 عبد جميل دمحم خالد
 القادر

2006 

 1116 جعفر جاسم أشواق ادارة اعمال ماجستير البشري المال راس في واثرها وسالمتهم العاملين صحة برامج 226

 2006  دمحم طارق لمى ادارة اعمال ماجستير ية العراقيهبناء  المدونات االخالقية في المنظمات الصح 626

606 
 دراسة المصرفية الخدمة جودة تحسين في المعلومات تكنولوجيا تاثير

 ةواالهلي  الحكومية المصارف بين مقارنة تطبيقية
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 فاضـــل جـــوان
 مهـــدي

2006 

40 
 المصرفية دراسة جودة الخدمة في وأثره التسويقي االستراتيجي التخطيط

 الموصل مدينة في والرشيد الرافدين مصرفي فروع في استطالعية
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 حامد طارق ثائر
 حسن المال دمحم

2006 

 1116 شيال جبر ناصر ادارة اعمال ماجستير وتطويره الفكري  المال رأس تشخيص 628

 ادارة اعمال ماجستير في المستشفيات الخاصة في بغدادتشخيص وتحليل واقع االدارة المالية  626
 عبد األمير عبد

 شومان الزهرة
1116 

623 
 صحة دائرة مستشفيات من عينة في حالة دراسة التغذية سياسات تقويم
 نينوى

 1116 أنور أمين دمحم ماجد ادارة اعمال ماجستير

30 
 رضا تحقيق يف المستمر التحسين أسبقيات و الخدمة جودة أبعاد تقييم

 الزبون
 2006 صكر عبد ماجد ادارة اعمال ماجستير

81 
 جامعة في التدريسية الهيئة ألعضاء اإلبداع تعزيز في الذاتية اإلدارة دور

 الموصل
 ادارة اعمال ماجستير

 رشيد زهير اسيل
 أمين

2006 

605 
 صحة دائرة في تطبيقية دراسة)التنظيمية الفاعلية في وأثره الوظيفي الرضا
 كربالء محافظة

 2006 رضا دمحم عصام ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير عليها الحفاظ و العلمية الكفاءات الستقطاب مقترحة استراتيجية صياغة 262
 سـتراك سيتـا

 تومـاس
1116 

232 
 عمليات أداء لتحسين واستخدامه الحاسوب محاكاة على نموذج صياغة
 التفريغ

 1116 أحمد علي أحمد اعمالادارة  ماجستير

862 
قيمة الزبون إستنادا  إلى مفهوم تسويق العالقة وأثره في زيادة قيمة 
المنظمة: دراسة حالة في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية 

 1116 هدى دمحم سليم ادارة اعمال ماجستير
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  ACAI-ومستلزماتها )اكاي(

 ادارة اعمال ماجستير بها يضطلع التي باالدوار وعالقتها الثانويه المدرسه مدير كفايات 603
 القادر عبد منعم
 عثمان

2006 

264 
واقع ادارة اقسام الطوارئ في مستشفيات دائرة صحة بغداد /الرصافة 

 وافاق التطوير
 1116 جاسم حميد هناء ادارة اعمال ماجستير

 1116 اضواء كمال حسين ادارة اعمال جستيرما معمارية المنظمة في إطار استخدام تقانة المعلومات 646

 1116 بشار ذاكر صالح ادارة اعمال ماجستير ادارة االزمات التسويقية دور نظم المعلومات التسويقية في 643

643 
دراسة ميدانية في عينة من  إدارة العوائد كمدخل لتعظيم قيمة المنظمة

 المؤسسات المالية العربية
 1116 فان احمـد محمـدشـ ادارة اعمال ماجستير

660 
 العمليات  دور التوجه االستراتيجي في تحديد خصائص

دراسة استطالعية الراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية المساهمة 
 في محافظة نينوى

 1116 عمر حسين ويسي ادارة اعمال ماجستير

256 
ي تفوق أثر رأس المال البشري الستراتيجي وعناصر النجاح الحرجة  ف

 المنظمات
 ادارة اعمال ماجستير

ســـعد مهدي 
 حســين

1111 

 ادارة اعمال ماجستير الزبون قيمة تحسين في  الجودة وظيفة نشر أداة استخدام 266
أحمد منصور 

 محسن
1111 

 2007 حسين جواد إيناس ادارة اعمال ماجستير األعمال عمليات هندسة إعادة 666

 ادارة اعمال ماجستير رة الموارد البشرية في استراتيجية العملياتتاثير استرتيجيات ادا 685
ساهر عبد الكاظم 

 مهدي
1111 

 1111 بالل خالد علوان ادارة اعمال ماجستير تاثير عمليات اداره المعرفه في جودة خدمه المريض 200

624 
 فلسفة إطار في الصحية المنظمات في التدريب استراتيجية واقع تشخيص
 التنظيمي التعلم

 ادارة اعمال ماجستير
 حبيب رواء

 عبدالحسين
1111 

625 
 في العام المفتش مكتب في حالة دراسة التفتيشي األداء تقويم نظام تصميم
 الصحة وزارة

 ادارة اعمال ماجستير
 الجبار عبد عماد
 علي

1111 

263 
 االحذية معمل في حالة دراسة والمرتكزات المتطلبات:  المتسارع التصنيع
 الجلدية للصناعات العامة الشركة الرجالية

 1111 كبرو يوسف رغد ادارة اعمال ماجستير

 1111 حسين مكي أنغام ادارة اعمال ماجستير الكاظمية أطفال مستشفى في التنظيمي الهيكل أبعاد لواقع دراسة 686

 1111 هادي أسيل ادارة اعمال اجستيرم اإلدارية المشكالت حـل في وأثرهـا اإلبداعي للتفكير األساسية الركائز 252

261 
 اإلبداع إدارة في وأثره اإلدارية للقيادات االستراتيجي العقل
 المستنصرية الجامعة كليات من عينة في تطبيقية دراسة

 1111 فاضل سلمان رائد ادارة اعمال ماجستير

220 
 اذ القراراتالعالقة بين القيم الثقافية وتقانة المعلومات واثرها في صنع واتخ

 
 1111 وسام خالد التميمي ادارة اعمال ماجستير

265 
 حالة دراسة :التنافسية الميزة لتحقيق الواسع االيصاء نظام تطبيق متطلبات

 الديوانية نسيج مصنع في
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

 الرسول عبد بان
 دمحم

1111 

 ادارة اعمال ماجستير بغداد ظةمحاف في الصحية المؤسسات من لعينة األخالقية المعضالت 661
 عبد طارق زياد

 اللطيف
2007 

 1111 دمحم عبد زهرة ادارة اعمال ماجستير وتطبيق وحوسبة تصميم :المشروع إدارة نضج نموذج 261

 1111 رنا ناصر صبر ادارة اعمال ماجستير األنماط القيادية والثقة التنظيمية وأثرها في تحقيق االلتزام التنظيمي 646
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36 
اثر التجارة االلكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفية دراسة حالة 

 البنك االلكتروني
 1112 خولة فرحات ادارة اعمال ماجستير

640 
 النجاح في الخدمة عمليات وقرارات اإلستراتيجي الذكاء بين العالقة أثر

 اإلستراتيجي
 1112 دمحم هاشم بشرى ادارة اعمال ماجستير

681 
 ذاتيا الممولة الحكومية الشركات لحوكمة مقترح إطار

 العراق في الخارجي التدقيق مهنة على وانعكاسها
 1112 جهاد غني اسعد ادارة اعمال ماجستير

 1112 طارش حسن حيدر ادارة اعمال ماجستير العراقية المستشفيات في الخطرة الطبية النفايات إدارة تقويم 623

 2008 دمحم  علي صفاء  ادارة اعمال ماجستير سجالت الطبي على اسس معياريةنظام ال تقويم وتصميم 664

 1112 دمحم قاسم جعفر ادارة اعمال ماجستير العامة الخدمات قطاع خصخصة 223

 1112 عبدالرحمن عفيصة ادارة االعمال ماجستير دراسة التحليلية لمداخل ادارة االنتاج 865

 ادارة اعمال ماجستير قيات ومعايير االداء واثرها غي جودة االداءالعالقة بين الجودة واالخال 665
اميرة عاصي عبد 

 علي الربيعي
2008 

 ادارة اعمال ماجستير الصحية الخدمة جودة في وتاثيرهما والمركزية الرسمية بين العالقة 663
 المنعم عبد رضا
 حسن دمحم

2008 

686 
 في  حالة دراسة والساندة عدةوالمسا الطبية للمالكات الوظيفي الرضا قياس

 التعليمي الكاظمية مستشفى
 1112 باقر دمحم باقر ادارة اعمال ماجستير

612 
 تقويم وتصميم نظام السجالت الطبي على أسس معيارية

 دراسة تطبيقية في مستشفى الكاظمية التعليمي
 1112 دمحم علي صفاء ادارة اعمال ماجستير

868 
 التجارة منظمة الى العراق  انضمام مفاوضات دةقيا في التفاوض ادارة اثر

 العالمية
 ادارة اعمال ماجستير

 عبد عامر يسرى
 العبيدي الكريم

1118 

 1118 زينب هادي معيوف ادارة اعمال ماجستير اخالقيات العمل واثرها في تحقيق القيمة المستدامة للتحقيق 803

 ادارة اعمال ماجستير الدولي النجف طارم يف  CPM الحرج المسار طريقة تطبيق إمكانية 805
 إسماعيل ضرغام

 شعبان المجيد عبد
1118 

864 
 في األساسية والتربية التربية كليتي في الشاملة الجودة إدارة متطلبات
 المستنصرية الجامعة

 ادارة اعمال ماجستير
 إبراهيم جليل
 علوش

1118 

 ادارة اعمال ماجستير الريادية ظماتالمن بناء في االلكترونية المعرفة استخدام أثر 800
 دمحم مهدي صالح

 ألحسناوي
1121 

866 
 المستشفيات أداء في البشرية الموارد إدارة لوظائف المستمر التحسين أثر
 (العام الصدر مستشفى في إستطالعية دراسة)

 1121  تمر جابر جميل ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير دمةالخ جودة في االستراتيجي التحليل أثر 860
 عزيز انتصار
 حسين

1121 

 ادارة اعمال ماجستير االستثمارالمصرفي عملية تنشيط في الودائع أثر 258
 الوهاب عبد همام
 الحسيني هادي

1121 

233 
 األسهم أسعار تقلبات مخاطر من التحّوط ستراتيجيات تطبيق إمكانية
 والمستقبلية اآلجلة العقود باستخدام

 1121 عبد مجيد سعد ادارة اعمال يرماجست

211 
 محطة في حالة دراسة  اإلنتاج زيادة في ودوره  الصيانة خدمات تخطيط
 ( الحرارية المسيب كهرباء

 ادارة اعمال ماجستير
 علي عبد صفاء
 األمير عبد

1121 

 1121  هادي جبار دمحم الادارة اعم ماجستير للمنظمة التنافسية القدرات  تحقيق في وأثره التنظيمي التعلم 233

 1121 عليوي حسين علي ادارة اعمال ماجستير األعمال منظمات أداء تحسين في وأثرها الشركات حوكمة 234
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233 
 النجاح تحقيق في اإلبداعي والتفكير الزبون عالقات إدارة أبعاد دور

 االستراتيجي
 1121 كاظم خضير أميرة ادارة اعمال ماجستير

235 
 سمعة تعزيز في اإلدارة وأخالقيات االجتماعية بالمسؤولية امااللتز دور

 المنظمة
 1121 عالج عبد قاسم ادارة اعمال ماجستير

 ادارة اعمال ماجستير اإلداري الفساد محاربة في والشفافية اإلستراتيجية القيادة دور 238
 الحسين عبد علي

 حميدي
1121 

236 
 الذكاء في للمديرين صيةالشخ الخصائص لتأثير منهجي مخطط صياغة

 التنظيمي واالرتجال االستراتيجي
 1121 عبد حسن ضرغام ادارة اعمال ماجستير

231 
 القيمة في وأثرها الشاملة الجودة وإدارة المتوازن األداء بطاقة بين العالقة

 للمنظمة المستدامة
 1121 عوجه مراد أزهار ادارة اعمال ماجستير

254 
 األداء في وأثرهما إدارته واستراتيجيات التنظيمي الصراع عوامل

 االستراتيجي
 ادارة اعمال ماجستير

 علي عبد دايخ نغم
 الحسناوي

1121 

801 
 ISO) المواصفة وفق المشروع جودة إدارة متطلبات فحص

 طب لكلية التعليمي المستشفى مشروع في حالة دراسة( : 10006:2003
 المستنصرية الجامعة/  األسنان

 
 ماجستير

 دارة اعمالا
 جاسم موسى أسيل

 التميمي
1121 

608 
ستراتيجيتي اإلندماج واإلكتساب ظل ممارسات    إحياء المنظمات في

لتوليد القيمة  بمرحلة التدهور التنظيمي                                                                   
 اقالعر -/ دراسة تحليلية في شركة الهالل الصناعية 

 
 ماجستير

 1121 علي موات سعد ادارة اعمال

53 
 حقوق االنسان في استراتيجية وزارة حقوق االنسان

 
 ادارة اعمال ماجستير

علي عبد الرزاق 
 حسن

1123 

12 
تأثير البرامج التدريبية في اداء العاملين دراسة تطبيقية في دائرة صحة 

 مدينة الطب
 1123 علي عزيز حسن ادارة اعمال ماجستير

15 
االستراتيجية الوطنية للشباب  تحليل خيارات تدريب الشباب في ضوء

 لوزارة الشباب والرياضة
 ادارة اعمال ماجستير

 علي قاسم حسين
 

1123 

13 
االستثمارية في ظل  ة االجتماعية في توزيع التخصيصاتآلية تحقيق العدال

 الالمركزية االدارية بحث تطبيقي  في محافظة واسط
 

 ماجستير
 1123 علي محسن داود ادارة اعمال

606 
دراسة حالة في مستشفى مدينة  إدارة عالقات الزبون بمنظور صحي

 الحسين ) ع ( الطبية بدائرة صحة كربالء المقدسة
 

 ماجستير
 1123 علي دمحم رحيم ادارة اعمال

 1123 علي هاني دمحم مالادارة اع ماجستير ومكانة االبداع فيها استراتيجية وزارة الصناعة والمعادن 601

 1123 عماد علي جالل ادارة اعمال ماجستير انتقاء واختيار السفراء والموظفين للعمل في وزارة الخارجية العراقية 622

 1123 احمد عبد العباس ادارة اعمال ماجستير أبعاد التسويق بالعالقات وتأثيره في تحقيق والء الزبون 642

604 
الحديثة في جدولة الخدمات الصحية في مستشفى ممارسة التكنولوجيا 

 اليرموك التعليمي
 1122 علي ناصر محمود ادارة اعمال ماجستير

688 
 إدارة سلسلة التجهيز وأداء العملية االنتاجيةواثرهما في اداء

 بحث ميداني في الشركة العامة للصناعات الكهربائية الخدمات اللوجيستية
 1122 ليل اسماعيلعماد خ ادارة اعمال ماجستير

648 
التحيزات االدراكية في قرارات المستثمرين في سوق االسهم بإطار مدخل 

 المالية السلوكية
 1122 علي احمد فارس ادارة اعمال ماجستير

 1122 علي عبدد مجيد سع ادارة اعمال ماجستير االشارة نظرية بإطار ها أسعار يف العادية االسهم ءشرا اعادة اعالن أثر 11

14 
استخدام منهجيات الصيانة الرشيقة في تحسين االداء العملياتي من خالل 

 الدور الوسيط لتقليل الهدر
 ادارة اعمال ماجستير

سوزان صباح عبد 
 االمير

1122 

 1122 مروة ابراهيم زيد ادارة اعمال ماجستيرالثقافة التنظيمية متغيرا  تفاعليا  بين توفر المتطلبات االساسية لبناء نظام  35
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 في الجامعات العراقيةالكتروني والحد من سوء السلوك التنظيمي 

16 
الدور التفاعلي ألنموذج العوائد االعلى من المعدل في العالقة بين ابعاد 

 المنطق االستراتيجي وقيمة االسهم
 

 ماجستير
 ادارة اعمال

ندى عبد القادر عبد 
 الستار

1122 

 1126 احمد حسين احمد ادارة اعمال ماجستير مخاطرة السيولةتاثير الهيكل المالي المصرفي في  632

660 
دور القيادة الستراتيجية في تحقيق االداء المتميز من خالل ارساء دعائم 

 المنظمة المتعلمة
 ادارة واقتصاد ماجستير

سؤدد علي عبد 
 العباس

1126 

  ماجستير المقدرات الجوهرية ودورها في تعزيز الذكاء التنافسي 665
ضرغام محسن 

 جبار
1126 

 1121 دمحم عباس محسن ادارة اعمال ماجستير اثر التمويل بالملكية في االداء المالي 638

633 
تشخيص حوكمة الموارد البشرية في دائرة صحة كركوك تحليل واقع 

 وانموذج مقترح
 1121 ابراهيم دمحم جاسم اعمالادارة  ماجستير

 نظم مخرجات ضوء في التجارية لمصارفبا األداء لتقويم نظام تصميم 514

-5991 للسنوات الرشيد مصرف في تطبيقية دراسة المحاسبية المعلومات
0222 

 دكتوراه
 جبارة علي دمحم سيد المحاسبة

 
0220 

 0220  لفتة حسين منال المحاسبة دكتوراه تصميم نظام معلومات لنوعيه الخدمة المصرفية واهميته في تقويم االداء 514

 وانعكاساتها المحاسبي المعلومات نظام في  البيئية المتغيرات بعض أثر 521
 من عينة في ميدانية دراسة"  المعلومات مستخدمي احتياجات تلبية على

 " والمختلط االشتراكي القطاعين شركات
 دكتوراه

 
 المحاسبة

 
 حسن زهرة

 العامري

0222 

 الوحدات أداء تقويم يف االستراتيجية الكلفة إدارة معلومات استعمال 524
 الكهربائية للصناعات العامة الشركة في تطبيقية دراسة – االقتصادية

 دكتوراه
 عبد صحبت حنان المحاسبة

 هللا
0221 

 االقتصادية الوحدة قيمة تعزيز في  المحاسبية الثقافة أثر تقييم 504
 دكتوراه

 هلل عبدا نضال المحاسبة
  ياسين

0222 

823 
 االدارية االساليب على وإنعكاساته االداريين لمحاسبينل األخالقي البعد

 الحديثة
 دكتوراه

 إحسان إشراق المحاسبة
 يوسف

1111 

881 
 توافقي أنموذج صياغة في ودورها المحاسبة لنظرية االقتصادية المداخل

 الكلية والمحاسبة الجزئية المحاسبة بين
 دكتوراه

 0222 عواد سلمان سعد المحاسبة

 0222 حسين هادي حسين المحاسبة دكتوراه المالية القوائم في المشتقة المالية األدوات عن واإلفصاح القياس 862

 العمليات إدارة قرارات لدعم المحاسبية المعلومات نظام تطوير 753
 دكتوراه

 عبد حسين سلمان المحاسبة
 هلل

0222 

 النظام لىع وانعكاسه الموازنة ـ البرمجة ـ التخطيط نظام فاعلية مدى 161
 الحكومي المحاسبي

 دكتوراه
 الرحمن عبد أشواق المحاسبة

 الوهاب عبد
0222 

 2007 إبراهيم زيد لبنى المحاسبة دكتوراه المالية والتقارير القوائم  في واإلفصاح المحاسبة الحديثة التمويل أساليب 141

 0222 حســـن علـي أثيـــر المحاسبة دكتوراه متغيرة عمل بيئة في الكلفة الدارة معلومات تقديم في المحاسبية النظم دور 144

 تحليلية دراسة المالي اإلبالغ عملية في وأثره المحاسبة في اإلنصاف مفهوم 501
 بالعراق المالية التقارير ومستخدمي ألنموذج وميدانية

 دكتوراه
 أوانيس إسكوهي المحاسبة

 اوهانيس
0222 

 شركة في تطبيقيه دراسة"بأسبقيات التنافس كلف الجودة الشاملة وعالقتها  512
 "ألغازيه للمشروبات بغداد

 دكتوراه
 0222  علي صباح منار المحاسبة

 0222 بتول دمحم نوري المحاسبة دكتوراه أثر التحول إلى إقتصاد السوق في المحاسبة 556

 0222 محمود ابراهيم بكر المحاسبة دكتوراه ومدى الفكرية الملكية عن الدولية المحاسبي واألفصاح القياس اجراءات 544
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 العراقية البيئة في تطبيقها كانيةام

883 
 التوقعات فجوة لتضييق مقترح انموذج ـ التدقيق جودة في المؤثرة العوامل

 المالية لالوراق العراق سوق في والمستثمرين المدققين بين
 دكتوراه
 

 عبدالوهاب بشرى المحاسبة
 دمحم

0222 

قابة الداخلية في تخفيض تهديدات نظام المعلومات المحاسبي دور الر 141
 المؤتمت لتحقيق قيمة للمنظمة والزبون 

 دكتوراه
 0222 ناجي شايب كايم المحاسبة

  التنظيمي الثقافي والنسيج اإلبداعي التفكير مهارات بعض تأثير 502
 مــاليةال الرقــابة ديـوان في استطالعية دراسـة االستراتيجي التدقيق في

 دكتوراه
 0222  علي حسين دمحم المحاسبة

 المعلومات لنظم المفاهيمي العرض على األعمال بيئة متغيرات أثر 505

 ((تحليلية استطالعية دراسة ))المحاسبية
 دكتوراه

 0222  احمد محمود نوري المحاسبة

 في ميدانية دراسة الخارجي المدقق بأداء تأثره ومدى الوظيفي الرضا 506
 العامة المرور ديريةم

 دكتوراه
 الحميد عبد لؤي المحاسبة

 مجيد
0222 

أثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوكمة في الشركات  560
 المملوكة للدولة

 دكتوراه
 0222 عباس حميد يحيى المحاسبة

 Kernelتطبيق مع القويم اإلرتباط تحليل في طريقة إستخدام 145
 

 دكتوراه
ةالمحاسب  عبد عادل عماد 

 السالم
0229 

845 
 تفضيــــــالت تحديــد في المحاسبــة أهـــداف صياغــــة تــَـأثـــير

 الَشِركــــات  في المحاسـبيـــــة المعلومـــات من واإلدارة المستثمـريـــن
 المــُساهـمـــــــــة

 ماجستير
 

 المحاسبة
 

 عماد صبيح فرج
 

0222 
 

 غير الحكومية الوحدات في المالية التخصيصات تخداماس كفاءة تقويم 162
 للربح الهادفة

 ماجستير
 الحسين عبد ميادة المحاسبة

 احمد
 / 

 /  حسام حميد سلطان  المحاسبة ماجستير وضع نظام المحاسبي لتطوير اجراءات صندوق الزكاة في العراق  504

رية بالتطبيق على دور محاسبة التكاليف في تطوير خدمات المصارف التجا 544
 فرع نينوى –مصرف الرافدين 

 ماجستير
 5929 هاني جبر محمود المحاسبة

  الداخلية الرقابة عناصر على الحسابات مراقب اعتماد مدى 514
 ماجستير

 عبد بابقي محسن المحاسبة
  القادر

0220 

 0220 حافظ حميدسلوان  المحاسبة ماجستير منهج مقترح للتطبيق في العراق التدقيق البيئي 515

 تطبيقية دراسة –ستراتيجية في تقويم األداء دور معلومات ادارة الكلفة اال 516
 الغازية للمشروبات بغداد شركة في

 ماجستير
 سلمان جاسم عالء المحاسبة

 
0220 

بةالمحاس ماجستير مخاطر التدقيق وأثرها في مصداقية النتائج 510  0220 يوسف عبده راشد 

)  في ظل نظام الكلفة على أساس األنشطة  الربح –الحجم  –كلفة تحليل ال 551
ABC ) 

 ماجستير
فلاير عبد الكاظم  المحاسبة

 غني
0220 

  االثار التضخمية وانعكاساتها على البيانات المالية للمنشأت 552
 الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة / الموصل بالتطبيق على

 ماجستير
 0220 ان نامسجميلة حمر المحاسبة

تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة في ظل الطرق التقليدية  561

 (ABC) وطريقة التكلفة على اساس االنشطة
 دراسة مقارنة في معمل االلبسة الوالدية في الموصل

 ماجستير

 0220 جعفر سليمان الخالد المحاسبة

رح للجهاز المركزي برنامج مقت الرقابة على أداء قطاع الخدمات العامة 564
 للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية

 ماجستير
بةالمحاس حسين قاسم سالم  

 ديّــان
0220 

825 
تزامات االجتماعية في التقارير المالية في ظل القاعدة لاالفصاح عن اال

 (6المحاسبية العراقية )
 ماجستير

 المحاسبة
 1113 سناء احمد ياسين 

 0222 نجم مجيد بصيرة المحاسبة ماجستير   الشاملة الجودة ادارة تطبيق في حاسبيةالم المعلومات دور 520
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 تمهيد الدخل : دراسة  ميدانية في عينة مختارة من الشركات الصناعية 522
 ماجستير

  حبيب حمزة عقيل المحاسبة
 

0222 

 0222 لح مهديفاطمة صا المحاسبة ماجستير مشكالت التدقيق الداخلي في القطاع التعليمي 521

النوعية السيطرة تكاليف تخفيض في الداخلية الرقابة عناصر أثر 525   
 ماجستير

 سلمان خلف علي المحاسبة
 الركابي

0222 

مدى استخدام ضباط الكليات العسكرية لالساليب القيادية لنموذج هيرسي  414
 وبالنشارد

 
 ماجستير

دمحم بن عبدهللا  العلوم االدارية 
 الصغير

0222 

  االساليب القيادية للملك عبد العزيز ودورها في تحقيق األمن  416
 ماجستير

 0222 أحمد بن زيد العلوم االدارية

846 
 شركة في تطبيقية نظرية دراسة االنشطة اساس على النوعية كلف تحديد

 ديالى/  الكهربائية للصناعات العامة القادسية
 ماجستير

 0222  وهيب محمود ليث المحاسبة

 ألغراض فاعليتها وزيادة الموازنات إعداد في المعيارية التكاليف دور 140
 الرقابة

 ماجستير
 0222 احمد عدنان رشا المحاسبة

 األختناقات وحل الخطية البرمجة بأستخدام النادرة الموارد تخصيص قرار 144
 القيود نظرية بأستخدام

 ماجستير
 0222 نوري أحمد مقداد المحاسبة

 0222 فراس عزيز دمحم المحاسبة ماجستير معيار محاسبي  غ المالي في الجامعات الحكومية العراقيةاالبال 551

 لمشروع ري الجزيرة الشمالي تصميم نظام معلومات محاسبي حكومي 554
 ماجستير

علي مال هللا عبد  المحاسبة
 هللا

0222 

المسائية اتالكلي في الموازنات إعداد في الطالب دراسة كلفة قياس دور 141   
 ماجستير

 0221 راضي حربي نـوال المحاسبة

  العراق في المطبقة التدقيق أدلة على والسياسية االقتصادية المتغيرات اثر 524
 ماجستير

 دمحم يحيى ايمان المحاسبة
 

0221 

دور المعلومات المحاسبية في تقويم ستراتيجية المنظمة باستخدام بطاقة  512
 االداء المتوازن 

 
 اجستيرم

ةالمحاسب  0221 عبيد دمحم عالء 

الداخلية الرقابة نظام كفاية في وأثره اإلداري األداء كفاية 514   
 ماجستير

 دواي مجبل المحاسبة
 إسماعيل

0221 

 في المصارف اإلسالمية المحاسبة عن المسئولية االجتماعية 565
  دراسة تطبيقية في عينة من المصارف اإلسالمية

 
 ماجستير

 0221 فضل لطف ناشر  اسبةالمح

 0221 عبد هللا بن متعب العلوم االدارية ماجستير اللجان األمنية ودورها في ادارة األزمات  420

 1112 راضي مالك ميثم المحاسبة ماجستير الحكومي المحاسبي النظام في اإلفصاح 823

866 
 

 الحكومي الخدمي النشاط أداء تدقيق
 ماجستير

 بعبدالوها المحاسبة
 مهدي عبدالرزاق

0221 

 تقويم نظام الرقابة الداخلية 165
 ماجستير

 عبدالحسين منال المحاسبة
 سلطان

0221 

 بسبب المتضررة الشركات بعض في المتبعة المحاسبية المعالجات تقويم 142
 العامة الشركات من عينة في تطبيقية دراسة الحرب

 ماجستير
ةالمحاسب  عباس زينب 

 حميدي
0221 

 الخصخصة لمتطلبات وفقا الموحد المحاسبي النظام كييفت 526
 ماجستير

 العباس عبد جنان المحاسبة
  باقر

0221 

 للدولة العامة الموازنة في وتأثيرها الخصخصة 524
 ماجستير

 مطر جمعة خديجة المحاسبة
 الزويني

0221 

بةالمحاس ماجستير الطبية المهن في الضريبي التهرب 524  0221 جيدمال عبد رشا 
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 عيدس

 واالئتمانية االستثمارية القرارات التخاذ المقارن المالي التحليل استخدام 511
 ماجستير

ةالمحاسب  عبد صبحي عادل 
 القادر

0221 

 0221 حسين عباس علي المحاسبة ماجستير التنافسـية الميزة  تحقيق في األنشطة أساس على التكاليف تحديد دور 511

 المعمول للتطبيقـات مقارنة دراســة للمصارف المالية القوائم في االفصاح 515

22 رقم الدولي المعيار مع العراق في بهــا  
 ماجستير

 0221 عبيد عدنان فداء المحاسبة

 الماليين المدراء نظر وجهة من المالية الرقابة ديوان هيئات أداء كفاية تقويم 514
 الحكومية الوحدات في

 ماجستير
 0221 علي حميد ميعاد المحاسبة

 مستخدمي قرارات في وتأثيرها العمومية الميزانية لتاريخ الالحقة األحداث 550
 المالية القوائم

 ماجستير
 القادر عبد صهباء المحاسبة

 احمد
0221 

 تصميم الغراضالكلفة المستهدفة لتصنيع المنتج خالل مرحلة تقياس ال 554
 التسعير

 ماجستير
 0221 انس متي خضر المحاسبة

 0221 ايمان سعيد عيدي المحاسبة ماجستير على وفق المنظور الفقهي اإلسالمي توزيع األرباح وسالمة رأس المال 561

دور المقارنة المرجعية على اساس االنشطة في تقويم كفاية اداء وحدات  144
 الخدمات الصحية

 
 ماجستير

 0222 كاظم كريم حاتم المحاسبة

 للمعايير وفقا التضخم جامح أقتصاد ظل في دلةالمع المالية القوائم دور 514
 المعتمدة المحاسبية

 
 ماجستير

 0222 سعد رشيد مهدي المحاسبة

  أخالقيات العمل في الدوريات االمنية  421
 ماجستير

 0222 عمر بن ناصر العلوم االدارية

880 
دراسة تطبيقية على  في التحكم المؤسسي  التدقيق الداخلي ودوره

 عراقية الخاصةالمصارف ال
 ماجستير

 المحاسبة
 1116 فيحاء عبدهللا يعقوب

843 
 تحديد كلفة الخدمة المصرفية باستخدام التكاليف على اساس االنشطة 

 ماجستير
 سلمـان نــدى المحاسبة

 نكـــــه
0222 

 0222 عماد  دمحم كندوري المحاسبة ماجستير القيمة المنتوج باستخدام اسلوب هندسة في تحسين قيمة الكلفة دور ادارة 866

)  العام المال حماية في ودورها الحكومي المحاسبي للنظام الرقابية المعايير 144
 ( الدول من لعينة دراسة

 
 ماجستير

 0222  عباس جاسم كريم المحاسبة

 في تطبيقية دراسة-للدولة العامة للموازنة التخطيط في الكلفة حسابات دور 144
يةالحكوم القطاعات احد  

 ماجستير
 0222 دمحم شاكر ايمان المحاسبة

          استطالعية دراسة/  تطويره وآفاق المؤسسي االستثمار تطبيق متطلبات 144
 العراقية المصارف مديري من عينة لآلراء

 ماجستير
 0222 وفيقة شاكر محمود المحاسبة

 0222 رغد هاشم جاسم المحاسبة تيرماجس الفجوة التنافسية دور تكاليف الجودة الشاملة في تقليص 510

 المـدفوعــات إجـراء في واالتصـاالت المعـلومات تكنولوجيا إستخـدام 514
 والتــحويالت

 ماجستير
 0222 علي عمر ساكار المحاسبة

 0222 هيمإبرا خليل لواحظ المحاسبة ماجستير االستخدام االلكتروني في تداول ونقل الملكية في اسواق االوراق المالية 542

 تحديد الدخل الخاضع للضريبة في اثر التحدي االخالقي للمحاسبة االبداعية 544
 ماجستير

عالء فريد عبد  المحاسبة
 االحد

0222 

في الوحدات االقتصادية    المحاسبة عن االداء البيئي ومدى تطبيقها 545
 العراقية

 ماجستير
 0222 ليلى ناجي مجيد المحاسبة

 0222 نهـاد حسين أحمد المحاسبة ماجستيردراسة   القتصادي على االحتياطيات في الشركات المساهمةأثر التضخم ا 544
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تطبيقية في الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية شركة 
  مساهمة مختلطة

 0222 الم خليل خالدس المحاسبة ماجستير طرائق قياس الكلف وأثرها على قرارات التسعير في حال تعدد المنتجات 541

األبعاد االستراتيجية لمسؤولية المنظمة في ضوء التحكم المؤسسي وأثرها  542
على اإلفصاح المحاسبي بالتطبيق على عينة من الشركات المساهمة 

 العراقية
 ماجستير

 0222 سعاد سعيد غزال المحاسبة

حسابات في إطار التحليل االستراتيجي للتحديات التي تواجه مهنة مراقبة  ال 545
 عناصر البيئة التقنية الحديثة العراق حالة دراسية

 ماجستير
فيحاء عبد الخالق  المحاسبة

 يحيى
0222 

بالتطبيق على  مقترح تصميم نظام محاسبي مالي للمصارف التجارية 400
 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ماجستير
 0222 وعد حسين شالش المحاسبة

     التألق وستراتيجية الخيارات تسعير في الحدين ثنائي جأنموذ استخدام 562

straddle المحفظة تحويط في 
 

 ماجستير

 0222 جابر كامل سنان المحاسبة

826 
االطار المفاهيمي المحاسبي الدولي وانعكاساته على المعايير المحاسبية 

 الدولية 
 ماجستير

صفوان قصي  المحاسبة
 عبدالحليم

1111 

821 
 العامة الشركة في تطبيقية دراسة التشغيلي للدخل الستراتيجيا التحليل

 الحلة نسيج مصنع النسيجية للصناعات
 ماجستير

 المحاسبة
 1111 حسن قاسم علي

848 
 سوق في تطبيقها وآفاق اإللكترونية بالتجارة المحاسبية المعلومات إنعكاس
 المالية لألوراق العراق

 ماجستير
 0222   دمحم نوري آمال المحاسبة

 0222  هللا شمس آالء المحاسبة ماجستير الحكومية المحاسبية المعلومات لهرمية مقترح حديث أنموذج 844

األهداف برمجة أسلوب باستخدام  الجامعة موازنة في الموارد تخصيص 864  0222 يوسف  سليم نجاة المحاسبة ماجستير 

 في وانعكاسهما مرالمست والتحسين المستهدفة الكلفة تقنيتي تكامل 164
 االقتصادية للوحدات التنافس ستراتيجيات

 ماجستير
 0222 كحيط نوار عباس المحاسبة

  المحاسبية التقديرات قياس موضوعية من التحقق في الخارجي ألمدقق دور 144
 الدولية المعايير ظل في  المستقبلية المالية المعلومات عن اإلفصاح كفاية و

 ماجستير
 الجبار عبد صادق المحاسبة

 كرم
0222 

 0222 احمد علي رزكار المحاسبة ماجستير المسؤولية اداءمراكز تقويم في التكاليف محاسبة معلومات دور 141

 0222 أسد سالم عماد المحاسبة ماجستير المالية المؤسسات في اإلستثمارات محاسبة 140

 0222 شفيق سلمان فاروق المحاسبة اجستيرم المحاسبي التعليم ومناهج العمل سوق بين التوافق مدى 141

 دراسة - االموال غسيل مكافحة في العراقي المصرفي الجهاز مسؤولية 144
 العراقية المصارف في تطبيقية

 ماجستير
 0222   كاظم جاسم نبراس المحاسبة

 0222 ء دمحم جواد ضميا المحاسبة ماجستير مسؤولية المدقق الداخلي في تقيم االدارة المخاطر المصرفية  146

 لعينة تحليلية دراسة)  المصرفي القطاع في األداء لتحسين  الحوكمة معايير 500
 ( العراقية المصارف من

 ماجستير
 0222  علي فاروق نسرين المحاسبة

تقويم أداء المصارف العراقية المشاركة مع المصارف األجنبية قبل عملية  504
 العراق االئتمان مصرف في تطبيقية دراسة المشاركة وبعدها

 ماجستير
 سعيد أدور رنا المحاسبة

 قصير
0222 

 نظام أنموذج للضرائب العامة   الهيأة في تطبيقها وآفاق الضريبة شفافية 511
 مقترح

 ماجستير
 عبد عمار ياسر المحاسبة

 الحميد
0222 

اسبةالمح ماجستير االثبات أدلة على التدقيق ومخاطر النسبية االهمية أثر 554  0222 دمحم قمندار سحر 

 0222 اميد دمحم مهند المحاسبة ماجستير وظيفة االبالغ المالي للمحاسبة في اطار القوائم المالية المرحلية  545
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 0222 عبدهللا نجم بشرى المحاسبة ماجستير المساهمة الشركات لحوكمة المقترح اإلطار 546

 0222 زيان دمحم خورشيد المحاسبة ماجستير السياسات الحكومية مدى توافق االبالغ المحاسبي البيئي مع 544

 - نظرية دراسة الحكومية النفط مصافي لمنشآت المحاسبي النظام تقويم 564

 0221-0222 للسنوات الدورة مصفى/الوسط مصافي شركة في تطبقيية
 المالية

 ماجستير

 0222 نشمي حسين عذراء المحاسبة

 0222 كاظم خضر عالء المحاسبة ماجستير النفطية بالصناعة الخاصة المقاوالت  لعقود اسبيةالمح االجراءات تقويم 564

 0222 قاسم ناصر مطر  المحاسبة ماجستير اثر نظام الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الفساد االدارة  541

بةالمحاس ماجستير دور الرقابة  الداخلية في الحد من ظاهرة التلوث البيئي 541  0222 ليلى جهان حسين  

 ألغراض المرجعية والمقارنة المتوازنة العالمات بطاقة تقنيتي بين التكامل 544
 االقتصادية الوحدات في ستراتيجياال األداء تقويم

 ماجستير
 حسين شاكر نادية المحاسبة

 النعيمي
0222 

 0222 جميل نعمان ياسمين المحاسبة ماجستير    التجارية للمصارف المالي االداء في وأثرها المتعثرة الديون 544

 أثر تدقيق التكاليف الصناعية غير المباشرة على رأي المدقق الخارجي 540
 ماجستير

ياسر صاحب  المحاسبة
 الزبيدي

0222 

في نظام الكلفة  أثر تطور البيئه الصناعية المتقدمة والسوق المفتوحة 542
 المعيارية

 ماجستير
 ذكرى جمعة المحاسبة

 الواسطي
0222 

العوامل والمتغيرات المؤثرة في قياس جودة اداء عملية التدقيق في ضوء  545
دراسة ميدانية في مكاتب مراقبي الحسابات في  -معايير التدقيق الدولية 

 العراق 
 ماجستير

 0222  عزيز نجيب هبة المحاسبة

 ت المنظفاتدراسة وتطوير نظام التكاليف في الشركة العربية لكيمياويا 544
 بيجي –معمل اإللكيل بنزين المستقيم 

 ماجستير
مـعـاد خلـف  المحاسبة

 إبـراهيـم
0222 

322 
 تطبيقية دراسة المحاسبي التعليم في دورها و المعلومات تكنولوجيا أدوات
 العراق كوردستان اقليم في الفنية المعاهد و الجامعات في

 
 ماجستير

 المحاسبة
 1112 سعيد دمحم لقمان

 الصناعية الشركات في االستثمارية المشروعات تقييم اساليب استخدام مدى 142
 العراقية

 
 ماجستير

 0222 كريم حسن عالء المحاسبة

 مقررات تطبيق في العراقية المصارف تواجه التي الصعوبات 540

 العراقية المصارف من لعينة تحليلية تذليلها دراسة وسبل ، II بازل لجنة
 

 ماجستير

حاسبةالم  0222  مهدي صالح عماد 

  الصغيرة المشاريع تمويل في القروض وإجراءات االئتمانية السياسة دور 546
 ماجستير

 الحكيم عبد ُرسل المحاسبة
 الخزاعي حسن

 م0222

 1112 جاري سعد مداح المحاسبة ماجستير االستثمار االجنبي واثره على التطبيقات المحاسبية في العراق 824

 ماجستير عنها الحسابات مراقب ومسـؤولية المحـاسبية قديراتالت 886
 عـبد مجـيد وميـض المحاسبة

 الجـبار
1112 

882 
التقنيات المصرفية واثرها على جودة الخدمة المصرفية دراسة استطالعية 

 في فروع  مصرف الرافدين /البصرة 
 ماجستير

 المحاسبة
 1112 عالوي رسن حمدا

 1112 الزم صبيح نوال المحاسبة ماجستير المقاوالت لعقود عياريةالم الكلفة تحديد 888

884 
 بية في ظل برامج صندوق النقد الدولي يسة الضرياالتوجهات الجديدة للس

 
 ماجستير

 8002 حسن احمد إيمان المحاسبة

 0222 نائل رسول سعيد المحاسبة ماجستير السياسة النقدية و أثرها في االئتمان المصرفي 886

885 
 المصارف في واالحتياطيات  المخصصات تحديد في المؤثرة العوامل
 المالية القوائم على وأثرها التجارية

 ماجستير
 0222 أحمـــــــد سالم أياد المحاسبة
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840 
 في تقويم الشركات الصناعية إمكانية االستفادة من إدارة الجودة الشاملة

 ات الهندسيةدراسة تطبيقية في شركة أور العامة  للصناع
 ماجستير

 المحاسبة
 1112 علي نعيم  جاسم

 0222  هادي إبراهيم دمحم المحاسبة ماجستير العراق في المصرفية المخاطر ضد الودائع تأمين تطبيق إمكانية 842

 0222    مهدي عباس عفاف سبةالمحا ماجستير                    التدقيقي العمل جودة قياس في المؤثرة والمتغيرات للعوامل إطار تحديد 843

 0222 المع بري علي المحاسبة ماجستير المالية النسب باعتماد المخصخصة الصناعية الشركات أداء تحليل 841

860 
 تطبيقي برنـامج القانونية المتطلبات ضوء في للشـركات الضريبي الفحص
  للضرائب العامة الهيئة في مقترح

 ماجستير
 رفعا رضا دمحم المحاسبة

 النعيمي
0222 

868 
  تحليل واقع التهرب الضريبي في العراق وسبل معالجته

 " دراسة تطبيقية لعينة من مكلفي ضريبة العقار في العراق "
 ماجستير

طه حميد عبد  المحاسبة
 الغفور

0222 

865 
 بالسكك النقل خدمات كلفة الحتساب التكاليف لمحاسبة نظام تصميم نحو

العراقية الحديد للسكك العامة الشركة في قيةتطبي دراسة الحديدية  
 ماجستير

 0222 دمحم صباح حيدر المحاسبة

(، دراسة تطبيقية في ABCتطبيق تقنية التكاليف على أساس األنشطة ) 144
 052مصرف الرافدين فرع الجانب االيمن/

 ماجستير
 0222 احمد حسن دمحم المحاسبة

العراقي النواب مجلس في خليةالدا الرقابة وتطويرأجراءات تقويم 164  0222 حسن ياور كنعان المحاسبة ماجستير 

  -  المالية النسب باستعمال ومخاطرها  المصرفية االستثمارات تقييم 166
 العراقية المصارف من عينة على  بالتطبيق

 ماجستير
 0222 مكي جاسم فادية المحاسبة

 في وأثره المالية بالقوائم المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص توفر 164
 الضريبي الوعاء تحديد

 ماجستير
 عطية بدر دمحم المحاسبة

 
0222 

 0222 هادي فوزي أمير المحاسبة ماجستير المباشر االستقطاع بطريقة الضريبي التحاسب عمليات تقويم 164

 الشركة في تطبيقية دراسة األداء تقويم ألغراض المنتجات ربحية تحليل 145
النباتية الزيوت لصناعة العامة  

 ماجستير
 0222 حميد زعال جواد المحاسبة

 0222 نجم سهيل أسماء المحاسبة ماجستير المال أسواق كفاءة تعزيز في المحاسبية المعايير دور 146

 0222 شويل عزيز طارق المحاسبة ماجستير األسهم أسعار تنظيم في المالية لألوراق العراق سوق دور 144

 0222 مجيد خليل فاتن المحاسبة ماجستير الداخلي التدقيق اعمال كفاية رفع في الداخلي التدقيق معايير دور 142

 تخطيط في( التحليلية اإلجراءات) 102 رقم الدولي التدقيق معيار دور 145
 وتنفيذها التدقيق عملية

 ماجستير
 0222 حسين حبيب دمحم المحاسبة

 الشركات في المال رأس ألسهم السوقية ةالقيم في الشركات حوكمة أثر 146
 المصرفية

 ماجستير
 0222 خضير محسن ريم المحاسبة

 السياسات باختيار اإلدارة بواعث في التأثير في الحسابات مراقب مسؤولية 144
 الوضعية النظرية ضوء في المحاسبية

 ماجستير
 0222  دمحم منشد اسعد المحاسبة

 لـــدى واثارهــــــــــا األســالمية رفةالصي تـطبيق مـسـتـلـزمـات 144
 الـتـقـليديـــة المــــصارف

 ماجستير
 0222  شـمخي عـبد سمـير المحاسبة

 الحد في الدوائر الحكومية   ومسؤوليتهُ  الداخلي والتدقيق الرقابة قسم دور 144
 اإلداري الفساد ظاهرة من

 ماجستير
 0222 كاظم جبار زكي المحاسبة

 0222 نجيب قاسم أميرة المحاسبة ماجستير الحسابات مراقب رأي دعم في وأهميتها اإلثبات نظرية 501

دور رقابة دائرة تسجيل الشركات في الكشف عن االخطاء المحاسبية  504
 والمخالفات القانونية

 ماجستير
 0222 ايمان يوسف هاشم المحاسبة

 0222 احمد عبد المهيمن المحاسبة ماجستير الثباتمدى التزام مراقب الحسابات في جمع وتقييم ادلة ا 511
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وانعكاسها على   إطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا 514
)دراسة ميدانية في بعض الشركات  مهنة التدقيق الخارجي في العراق

 التمويل الذاتي( –الحكومية 
 ماجستير

 
 المحاسبة

 

 
 اسعد غني جهاد

0222 

دراسة  الجراءات السلطة المالية لفحص اسلوب التقدير الذاتيوضع دليل  516
 تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات

 ماجستير
 0222 ياسر وجعان علي المحاسبة

 0222 فايز هالل عبد هللا المحاسبة ماجستير دور تقنيات إدارة الكلفة في تخطيط التكاليف وتخفيضها 555

 0222  براك عيدان جاسم المحاسبة ماجستير األداء كفاية تحسين يف االندماج أثر 554

 تستخدم التي المحاسبية المعلومات لنظم الخارجي التدقيق جراءاتا 541
 واالستثمار للتنمية  الموصل مصرف على بالتطبيق الحاسوب

 ماجستير
 امجد الدين سيف المحاسبة

 إسماعيل
0222 

 بحث العراق في الدخل ضريبة مكلفي تهرب إلى تؤدي التي العوامل 541
 للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي

 ماجستير
 معين عــروبـة المحاسبة

  عــايـش
0222 

أهمية اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية لتحديد الدخل الخاضع  544
 لضريبة الشركات

 ماجستير
 0222 الشاوي إلهام جعفر المحاسبة

 زبائن مع التعامل على الوظيفي والرضا الخدمة جودة أبعاد تأثير قياس 542
  واألهلية الحكومية المصارف بين مقارن تطبيقي بحث/ المصرف

 ماجستير
 عبد صالح نور المحاسبة

   النبي
0222 

 0222 كيغام سركيس ليدا المحاسبة ماجستير اهمية االبالغ عن المعلومات غير المالية ومسؤولية مراقبة الحسابات  541

 في تقويم الشركات الصناعية  إمكانية االستفادة من إدارة الجودة الشاملة 541
 دراسة تطبيقية في شركة أور العامة  للصناعات الهندسية

 ماجستير
 0222 علي نعيم جاسم المحاسبة

 مصافي شركة في تطبيقية دراسة الصناعية التكاليف تدقيق إجراءات 544
 بغداد(/ ع.ش) الوسط

 ماجستير
محاسبةال  داود سالم انعام 

 الجراح
0222 

 

 0222  عارف رضا دمحم المحاسبة ماجستير  نشـاط الشـركـات الفحص الضريبي  لتقـييم ملخـص البحـث المـوسـوم 544

 في تطبيقي بحث الضريبية بالحصيلة  وعالقته الضريبية اإلدارة أداء تقويم 544
 للضرائب لعامة الهيئة

 ماجستير
 عـــلي ـارزانبــ المحاسبة

 خضر
0222 

 من الرقابية والبرامج اإلجراءات وفق على الداخلية الرقابة أنظمة أداء تقييم 541
 للزيوت العامة الشركة في تطبيقية دراسة)  العامة النزاهة هيئة نظر وجهة
 ( النباتية

 ماجستير

 عيادة نعمان أيمن المحاسبة
 الكبيسي

0222 

  0222  هاشم فاضل سعد المحاسبة ماجستير المالية لألوراق العراق سوق في جةالمدر األسهم ربحية قياس 544

دراسه تقويم نظام الرقابه الداخليه  في المصارف التجاريه التي تستخدم  544
 النظام االلكتروني الادا العمليات المصرفيه

 ماجستير
سناء عبدالوهاب  المحاسبة

 صالح
0222 

883 
 المحاسبية القواعد وفق التجارية المصارف في االستثمارات عن المحاسبة
 الدولية المحاسبية والمعايير العراقية

 
 ماجستير

 0229 حمد كامل منى المحاسبة

 0229 أسماعيل أسعد ندى المحاسبة ماجستير المتوازن االداء بطاقة بإستخدام الستراتيجي االداء تقويم 160

ي وزارة التعليم العالي والبحث وفاعلية النظام المحاسبي ف تقويم كفاءة 161
 العلمي لتحقيق اهداف دائرة البعثات والعالقات الثقافية

 ماجستير
 0229 ندى كاكي بيرة المحاسبة

 إقامتها وإمكانية مصر في المالية األوراق سوق في االستثمار صناديق دور 140
 العراق في

 ماجستير
 0229 جداح محسن حامد المحاسبة

 عنها الحسابات مراقب مسؤولية مدى...  تــوقعــــاتال فجــوة    144
 ماجستير

 عبدالوهاب  المحاسبة
 حسن عبدالرزاق

0229 

 0229 علي إبراهيم سالمة المحاسبة ماجستير محاسبة البحث واالستكشاف في صناعة النفط والغاز  141
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ةالمحاسب ماجستير تجودة أداء مراقب الحسابا أثر مخاطر التدقيق على 540  0229 بان رياض يوسف 

  دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في األوراق المالية 566
 دراسة مقارنة في عدد من الشركات المساهمة العراقية بمحافظة نينوى

 ماجستير
إيمان عبد الكريم  المحاسبة

 قاسم
0229 

 0229 مؤاب دليل مخائيل المحاسبة ماجستير ات التنافسيةاثر الموازنة على اساس االنشطة في تنفيذ الستراتيجي 479

دراسة تطبيقية في  ستراتيجيةإلدارة التكلفة اال تقنية التكلفة المستهدفة أداة 564
 معمل سمنت الكوفة الجديد

 ماجستير
كرار عبد االله  المحاسبة

 عريعر
0252 

 SWOT يجيتقييم أداء المصارف التجارية بإستخدام التحليل االسترات 540
 دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقية التجارية الخاص

 ماجستير
 0255 سكنه سوادي وادي المحاسبة

التوسع في خدمات مراقب الحسابات وانعكاساتها على التغيير االستراتيجي  546
 للمهنة 

 ماجستير
 0250 سمير طه ياسين المحاسبة

 1121 نبيل فرحان حمدان  المحاسبة ماجستير االنتاج " في تحقيق رضا الزبون " عملية اعداد 3pاستعمال تقنية  828

 1121 دمحم سمير دهيرب  المحاسبة ماجستير امكانية تطبيق التفيكير الرشيق لترشيد التكاليف وتحقيق رضا الزبون   846

دور معايير التدقيق الدولية في الحد من االحكام الشخصية للمدقق وإنعكاسه  544
 على جودة التقرير"

 ماجستير
دعاء دمحم عبد  المحاسبة

 الرحمن
0252 

تحليل كفاية رأس المال المصرفي وأثره في المخاطرة والعائد على وفق  401
 المعايير الدولية

 ماجستير
عبد العزيز دمحم  العلوم االدارية

 أحمد
0222 

 0221 علي بن عبدهللا  العلوم االدارية ماجستير ية ادارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في االجهزة االمن 402

 اتجاهات القيادات االدارية وعالقتها بفعالية ادارة االجتماعات  401
 ماجستير

فهد بن ناصر بن  العلوم االدارية 
 عبد العزيز

0222 

 0222 خالد بن عبدهللا   العلوم االدارية ماجستير القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء 504

 0222 سعود ضيف هللا العلوم االدارية ماجستير اثر الحوافز على اداء األطباء السعوديين في مستشفى قوى األمن بالرياض 404

التخطيط االستراتيجي ودوره في رفع الكفاءة االنتاجية من وجهة نظر  406
 المستفيدين باإلدارة العامة للدويات األمنية 

 ماجستير
ناصر بن فهد   العلوم االدارية

 الناصر
0222 

 الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنية  404
 ماجستير

عبد هللا عبد  العلوم االدارية
 الرحمن 

0220 

 / عوض بن سعيد   العلوم االدارية ماجستير القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية  404

 0222 دمحم بن عبد العزيز العلوم االدارية  ماجستير عالقة الجودة الشاملة باألداء الوظيفي في القطاع الصحي  404

 0222 جهاد بن دمحم الرشيد  العلوم االدارية ماجستير ادارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل  410

 0222 حاتم علي حسن داريةالعلوم اال ماجستير اإلبداع االداري وعالقته باألداء الوظيفي  411

 0222 ساعد بن عتيبي العلوم االدارية  ماجستير األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي  412

 0222 هاني بن ناصر  العلوم االدارية ماجستير التطوير التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي  411

 0222 دمحم بن عبدهللا العلوم االدارية ماجستير ة واثره على كفاءة األداء تفويض السلط 415

 0221 صالح بن فالح  العلوم االدارية ماجستير اتجاهات العاملين نحو التغيير التنظيمي  414

 0221 علي سعد بن العلوم االدارية  ماجستير دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية االمنية  414

االتصاالت االدارية ودورها في االداء الوظيفي من وجهة نظر منسوبي  414
 األمن الجنائي في مدينة الرياض 

 ماجستير
 0221 علي حسن الشهري العلوم االدارية 
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 الفساد االداري: انماطه واسبابه وسبل مكافحته  422
 ماجستير

خالد بن عبد  العلوم االدارية 
 الرحمن

0222 

 نظام وصول سريع السترجاع الصور 345
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1116 اسراء دمحم خضر

 دكتوراه طرق عنقدة حديثة لصور الدماغ الطبية 8
علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 بهيجة خضير شكر

 تقنيات ذكائية اصطناعية لكشف التطفل وتصنيفه 137
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 يم خليلبيداء إبراه

تصميم وتنفيذ نظم منـاعة اصطـناعية متعـددة الطبقـات لكشف التطفـل  636
 والبرامج العدائيـة

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 1121 مفـاز محسـن خليـل والشبكات

 تصميم نظام ذكي للتنقيب عن البيانات باستخدام قواعد االقتران 266
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 علي سماهر حسين

انتقاء وتنبؤ المعرفة الجينية باستخدام شبكة المسيطر العصبية لمرض  44
 السرطان 

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 والشبكات

ايمان صالح 
 الشمري

1123 

600 Data Hiding in Microsoft Word Documents Of 
English Scripts 

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 1123 دمياء عباس حبيب والشبكات

برمجيات تقييم االداء لتحديد الهوية الشخصية  باالعتماد على تقنيات ذكائية  626
 هجينة

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 1123 إبراهيم احمد صالح والشبكات

 تحليل وكشف الجريمة البرمجية زيوس بوتنت 654
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 كرم حاتم ذنون

  لجسم اإلنسان  غريبة في األنسجة الناعمةمحاكاة نظام لكشف األجسام ال 202
 باستخدام الموجات فوق الصوتية

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 والشبكات

معن عبدالخالق 
 يحيى

1123 

 من خالل خدمات الويب  Linuxالحوسبة العنقودية في نظام التشغيل  208
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

عبدالناصر يونس 
 احمد

1123 

 تصميم وتمثيل  :حقيقي موزع متحكم باألخطاءنظام وقت  204
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 اميرة بيبو سلو

 ويبكشف االعالنات الغير مرغوب بها والملصقة على صفحات ال 282
 باستخدام خوارزميات  تعدين البيانات                                                   

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 والشبكات

آن زكــــــــــــــي 
 أبلحـــــــد

1123 

 لخادم افتراضي باستخدام هايبر التنفيذ والتحقق من إطار عمل 288
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 رضوان يونس امين

 DNAتنفيذ نموذج أمني باستخدام التشفير المعتمد على الـ   284
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

كمت ياسين ح
 إسماعيل

1123 

 للنصوص اإلنجليزية Microsoft Wordإخفاء البيانات في مستندات  327
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

ضمياء عباس 
 حبيب

1123 

تحسين بروتوكول التوجيه في الشبكات الالسلكية المتنقلة باستخدام الحساب  60
 المرن

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 1122 احمد مهدي دمحم والشبكات

 السالسل اصطفاف باستخدام التوصية انظمة تحسين 52
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

هدى ناجي 
 المعموري

1122 

 المتتابعة الصور على بناء االجسام وتتبع تشخيص 50
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 سالمة عذاب رسن

 باالعتماد على ترميز التحويل السريةمشاركة الصور  30
 وراهدكت

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 أشواق طالب هاشم

اكتشاف العيب للصور الشعاعية مع التعليق باستخدام  المربع األصغر  263
 لماكنة الدعم   الموجه  وقواعد عامة  وخاصة للتصنيف

 دكتوراه
علم الحاسوب 
 1122 وفاء دمحم سعيد والشبكات
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 في ملف فيديو  متحركةالطريقه هجينه الكتشاف وتعقب الكائنات  262
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 جالل حميد عواد

 تعديل قواعد االرتباط الموزعة لتحليل الجرائم 211
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 ايناس دمحم حسين

 M-MSSIMنظام مقترح في تمييز الوجوه اعتمادا  على عزوم زرنيخ و  228
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 الشبكاتو

 1122 أسعد نوري هاشم

13 
 ماجستير التحسس بالحركــة وتعقــب االجســام

علم الحاسوب 
 والشبكات

  فراس نادر دمحم

13 
Display System Using Computer Network ماجستير 

علم الحاسوب 
 والشبكات

  

 تحديد وتحقق الهوية لصور القزحية واطئة الجودة باستخدام طرق النسيج 263
 اجستيرم

علم الحاسوب 
 والشبكات

  سهاد احمد علي

 تقصي حول كيفية بناء محرر فيديو 828
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

  مفاز محسن خليل

 قرار التغذية الرجعية في شبكة عناصر الذاكرة 339
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

  خـالدة علي أحمد

مكتوبة باليد باستخدام الشبكات تمييز الحروف العربية المطبوعة وال 824
 العصبية االصطناعية 

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1111 لهيب دمحم ابراهيم والشبكات

 إخفاء المعلومات في الصورة الرقمية 608
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ميساء حميد عبد 
 االمير

1113 

افية والمنحنيات حساب البعد الكسوري للهيئات العامة لحدود الخرائط الجغر 868
 المغلقة 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1113 ريان يوسف يعقوب والشبكات

 تحليل نسيج الصور والمرئية الفضائية باستخدام التقطيع الكسري 333
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

اكرم عبد الباقي 
 عبد الرحمن

1113 

334 Evaluation concatenated code systems for error 
control 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1113 دمياء عباس حبيب والشبكات

337 A Data-Base System for Speaker Identification  
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1113 بسام علي مصطفى 

 نص مطبوع قياس وتصحيح زاوية االنحراف في صورة 863
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1113 ندى ايليـا توفيق

في تمييز  األرقام  استخدام الشبكة العصبية االصطناعية نيوكوكنترون 833
 العربية المكتوبة يدويا

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1113 حنان حامد علي والشبكات

 في التشفير ( Hebbian )  استخدام شبكة 832
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عامرة استقالل 
 بدران

1113 

  الحركي للثقل المسار ب في تحديداستخدام الحاسو 836
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1113 هالة نافع فتحي والشبكات

 كروموسومات جينية لتجزئة الصور 866
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 هدى عبدهللا

 تمييــــز الفونيمـــــات العربيــــة 335
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

إنـــعـام غــانـم 
 ـدسعيــ

1112 

 فـي الصـور الرقميـة تمييــز األشيــاء الطبيعيــة 336
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 اخالص عبد الجبار 

 أستخدام الخوارزمية الجينية اليجاد أفضل مسار 338
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 فراس علي هاشم
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 الكـسوريات باستخدامرة الخوارزمـيات السريـعة لضـغط بيانات  الصو 346
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 اسيل حسن عيدان

 ألنظمة قـواعد البيانـات المـوزعـة االخفـاق المحتمـل 347
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 هـاله حسـن محمـود

 مراقبة أداء الحاسبة عن بعد 852
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 يهشام رعد االسد

استخدام المنطق المضبب في السيطرة على نظام إنتاج مشروب المياه  855
 الغازية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 عمر مؤيد عبدهللا والشبكات

 استخدام شجـرة القرار المهجنة في التصنيف 838
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 مها عبداالله دمحم

في التحليل المكاني لنظم  صناعية كقاعدة معلوماتاستخدام صور األقمار ال 834
 المعلومات الجغرافية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 ياسين داؤد جاسم والشبكات

 اإلخفاء في ملف صوت مكبوس 833
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 شيماء شكيب دمحم

  رلصولحماية حقوق الملكية في ا تقنيات العالمة المائية الرقمية 864
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 1112 دجان بشير طه والشبكات

 فيروسات البيانات مع إمكانيات الماكرو لتطوير مضادات الفايروسات 680
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 احمد مهدي دمحم

باستخدام البرمجة المرنة استخالص قوانين استنتاجية من قواعد البيانات 860  
 ماجستير

اسوب علم الح
 والشبكات

 1112 مهدي عبد سلمان

 محاكاة نظام أمني للحكومة اإللكترونية 863
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 سولين جالدت دمحم

طريقة مقترحة لجمع البيانات من الشبكة العنكبوتية العالمية الى قاعدة  861
 البيانات الموزعة باستخدام النماذج 

 ماجستير
علم الحاسوب 

 1112 فلاير اسماعيل لشبكاتوا

 ضغط بيانات الصورة الرقمية باستخدام التحويل المويجي والتكميم المتجه 326
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 2005 الهام فاضل عقيل

 تطوير الشبكات العصبية باستخدام امثلية الجزيئات 329
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 أسيل غازي محمود  

و صور األقمار  تصميم حقيبة برمجية لتصنيف كيانات الصور الجوية 342
 االصطناعية باستخدام البرمجة المرنة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 سماهر حسين علي والشبكات

 تقنيات محوالت المويجة باستخدام نظام مقترح لخلط اإلشارة الصوتية 344
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 نلميس حمود محيس

349 Handwritten Numeral Recognition Using Fuzzy 
Logic 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 انوار حسن مهدي والشبكات

 ضغط الصورة بطريقة تحويل المويجة 352
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 علي جاسم دمحم

 تطبيق نظام نماذج الكيان الُمرّكب 353
 ماجستير

علم الحاسوب 
لشبكاتوا  

ايثار عبد الوهاب 
 مچحا

1112 

 لمسائل الجدولة الزمنية المقيدة تحسين الخوارزمية الجينية 864
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

رحاب ابراهيم 
 عاجل

1112 

 للنظم الخبيرة باستخدام تنقيب البيانات تقليص قاعدة المعرفة 865
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

دمحم عبد الرضا 
 لحصا

1112 

 حل المسائل باستخدام تقنيات الحسابات العالية األداء 861
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 ميادة غانم داؤد
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 C / C نموذج نظام محول برنامج++   856
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 زياد فاروق لطفي

 التردد العالي محاكاة نقل البيانات عبر قناة 858
 رماجستي

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 حوراء عادل نوري

 ضغط األشكال ثالثية األبعاد 851
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

دمحم عزيز عبد 
 الحسن

1112 

 استعمال تقنيات معالجة الصورة الرقمية في تطوير األفالم المتحركة 836
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 أحمد علي حسين

لمسألة توطين المقدمة للكيانات فكرة عامة :  -ي جيني محلي هجينإ مثل 835
 مسألة التوطين المكاني

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 هند سليم ابراهيم والشبكات

 استخدام تقنية التحويل المويجي والشبكات العصبية لتمييز المتكلم 830
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 علي يعقوب يوسف

تخدام خوارزمية المستوى الفوقي الجينية  في تقييم أداء الخوارزميات اس 836
 الجينية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 جنان رضا مطر والشبكات

 البطاقة الذكية وبصمة اإلصبع في تصميم بطاقة ولوج عالية السرية   833
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 0221 عمر فخري أحمد

  جي في تصميم وتصنيع الحاويات المعدنيةتطوير نظام إنتا 343
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1112 هند خالد حميد والشبكات

( في دراسة تصنيف األرض  GISتطبيق نظام المعلومات الجغرافية ) 856
 واستخدام المياه الجوفية لألغراض الزراعية في منطقة  كويـر _ ديبكـة

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1112 صالحاكرم دمحم  والشبكات

باستخدام الخوارزميات  تأثير تمثيل االوزان على تدريب الشبكات العصبية 853
 الجينية

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

قصي عمران 
 موسى

1112 

  ملفات الصوتLSB   إخفاء البيانات في بأستخدام تقنية 834
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

روسم عبد العظيم 
 حسن

1112 

  صور األقمار الصناعية ستخدام الخوارزمية الجينية المهجنة لتصنيفا 833
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1112 شهلة حازم احمد والشبكات

 ةاخفاء صوات داخل صورة ملون 63
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

شيماء عبد الحمزة 
 دمحم

1116 

GIS في مجال التخطيط الحضري 866 رافيةتصميم نظام المعلومات الجغ   
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1116 امنة عطية داؤد

 شبكة بيزين العصبية لتصنيف الصور الطبية 862
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1116 هضاب خالد عبيس

نظام اخفاء صور مقترح يعتمد على مصفوفة الخلط لتقنية تحليل العناصر  865
 المستقلة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1116 ناطق مطشر والشبكات

822 An Automatic System Of  Human Face Detection 
And Recognition 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

عمار ابراهيم 
 شهاب

1116 

 المعلومات النفطية الزلزالية دارةإلتنقيب البيانات  328
 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1116 فراس سلمان سالم والشبكات

 رتونية من االفالمتوليد صور كا 348
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عالء عبد الحسين 
 هاشم

1116 

 ومتابعة وجه االنسان باستخدام نموذج لون الجلد وربط المكونات االساسية 350
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 2006 عبد ابراهيم مصلح

 باستخدام تقنيتي تحويل المويجة والمتنبأر نظام ضغط الصو 351
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

إشـراق مـرزه 
 حسـن

1116 
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 دور عامل التزاوج في بعض التطبيقات الخوارزميات الجينيه 853
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1116 وفاء مصطفى حميد

 ضغط ملفات الفيديو باستخدام تقنية تحويل الجيبي المتقطع 832
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1116 ن علوانوفاء حس

 نظام الوكيل المساعد لتقنية االخفاء 64
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1111 نه وين نجاة دمحم

 تصنيف التركيب النسيجي باالعتماد على القاعد المضببة  35
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

رقية اياد عبد 
 الجبار

1112 

 العزوم  تمييز الحرف العربي باالعتماد على طريقة 33
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112 رغد خريبط راشد

33 Web text mining using fuzzy logic 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

هدى عبد المهدي 
 طالب

1112 

 التنقيب عن البيانات باستخدام العالقات الترابطية مع المنطق المشوش 31
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1112  عبوداماني دمحم

12 Audio-Hiding System Using Wavelet and DCT 
transform  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1112 نورا قصي ابراهيم والشبكات

 تعديل النص استنادا للمحتوى 36
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1118 زهراء راجي محي

 تحليل الصور التلفزيونية الفضائية وتخمين جودتها 16
 

 ستيرماج
علم الحاسوب 
 1118 اسراء حسين علي والشبكات

ضغط الصور الملونة باستخدام طريقة تقسيم المجموعة في الشجرة  18
 المرتبية المعدلة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

خيرية سعيد عبد 
 الجبار

1118 

 تحسين امنية ملفات اللغة المعلمة للنص المتشعب 14
 ماجستير

علم الحاسوب 
 اتوالشبك

 1118 نادية فاضل ابراهيم

 استرجاع الفيديو باستخدام انواع مختلفة من نماذج اللون 16
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1118 جابر عبد هللا جابر

 تصميم وتنفيذ قواعد بيانات موزعة ألعمال البنوك باستخدام الزمن الحقيقي     341
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1118 سين   عمار ظاهر يا

 باستخدام الشبكات العصبية وبروتوكوالت الشبكة تقنيات إخفاء المعلومات 866
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1118 اميرة بيبو سلو

 في تحليل نسجات الصور الطبية  استخدام تقنيات الهندسة الكسورية 831
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عزالدين محمود 
 عبدهللا

1118 

استخدام قواعد بيانات موزعة لتطوير نظام إلدارة كلية علوم الحاسبات  836
 والرياضيات

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1118 شيماء احمد رزوقي والشبكات

10 Breast Cancer Tissues Recognition Using Fractal 
Dimension, Fuzzy Logic and Neural  

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1118 م جاسمهديل حات والشبكات

  تطبيق مدقق الرابط لتحليل الموقع االلكتروني 15
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1118 احسان قحطان احمد والشبكات

 الذكية الهواتف تصيب التي الخبيثة البرامج بعض إلكتشاف مقترحه طريقة 81
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 عباس الدين عالء
 الحسن عبد

1121 

 ضد عدوى الفيروس امن الملفات 42
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 دمحم حسين جواد

وتحويل  YIQضغط الصور الكسوري الهجين باستعمال الفضاء اللوني  45
 جيب التمام المتقطع

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 زينة حسين خليل والشبكات
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ية باستخدام تصنيف االراضي الزراعية في بيانات نظم المعلومات الجغراف 820
 شبكة عصبية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

وضاح رزوقي 
 عبود

1121 

863 Performance Testing Technique for Applied 
Programs 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 فلذ منصور دمحم  والشبكات

 (Scriptمن نوع النصي ) اقتراح نظام للكشف عن دودة االنترنت 850
 ماجستير

اسوب علم الح
 والشبكات

 1121 فيروز مشتاق جعفر

تتصنيف االراضي الزراعية في بيانات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام  84
 شبكة عصبية

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

وضاح رزاق 
 عبودي

1121 

  تطوير تقنية محاكاة حاسوبية لنمذجة مشاكل التصنيع 52
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

شريف  حوراء
 حمزة

1121 

 لصوت لتطبيقات الوسائط المتعددةطريقة مطورة لضغط ا 62
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 اسامة يونس فاضل

 تهالك الطاقة في الشبكات الخاصةبرتوكول جديد لتوفير اس 68
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 بشار جعفر عباس

 ظفنظام مقترح لتقييم اداء المو 66
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سوسن هادي عبد 
 المنصوري

1122 

 تمييز الوجه باستخدام التحليل المميز للعزوم المضببة 65
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 فرح دمحم حسن

تطبيق خوارزمية  تحديد وتمييز العقد الشيطانية في شبكات التحسس  63
 الالسلكية 

 ماجستير
ب علم الحاسو
 1122 حسن دمحم سلمان والشبكات

  هركة باستخدام أدات جينيه مضببالسيطرة على مركبه ذاتية الح 26
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

صابرين علي 
 حسين

1122 

 بناء نموذج محاكاة لتحسين استخدام شبكة السكك الحديدية في العراق 22
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 محسن حسن حسين

 بيانات نظم المعلومات الجغرافية تصنيف الصور الكسورية في 28
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 فراس صبار مفتن

  موذج حاسوبي لتقييم اداء التعليمبناء ان 23
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 رافع طارق ابراهيم

ارة الجودة في التعليم نظام التدقيق االلكتروني المعتمد على الوكيل الد 23
 العالي

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 صبا دمحم حسين والشبكات

 تصميم نظام تصنيف وتمييز البصمات 21
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 صفا سعد عباس

تحليل ومقارنة بين نماذج مختلفة لطوابير االنتظار ألغراض نظام ادراة  86
 المطارات

 ماجستير
وب علم الحاس
 1122 زينة صالح حسين والشبكات

 تصميم وتنفيذ وكيل لمراقبة وتقييم شبكات الحاسوب 85
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 مؤيد نجم عبد هللا

 GISتنفيذ خوارزمية عامة  إلزالة الضوضاء من صور  43
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 حازم جليل حسن

 ام التحليل المميز للعزوم المضببةتمييز الوجه باستخد 54
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 فرح دمحم حسن

 نموذج يعتمد االنترنت كأساس لقبول الطلبة في الجامعات العراقية 71
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 حيدر كاظم دمحم

 تميز الحروف العربية المطبوعة باستخدام الشبكات العصبية  32
 ستيرماج

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 هدى مهدي عباس
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 تميز قزحية العين بناء على الفهرسة الداللية  38
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 انسام احمد علوان

 نظام وكيل المساعد الشخصي للبريد االلكتروني 34
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 زيد حيدر العبادي

 م قواعد البيانات الضبابيةتطبيق نظا 686
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

أريج عدنان عبد 
 الهيتي

1122 

 1122 اسيل اسماعيل علي علم الحاسوب  ماجستير تقنية مستعمرة نمل مقترحة لتشخيص األورام في الصور الطبية 682

 بالتكميم االتجاهي طريقة جديدة للكتابة المغطاة في الصور المكبوسة 688
 اجستيرم

علم الحاسوب 
 والشبكات

أنسـام أسـامة عبد 
 المجيد

1122 

685 ENARMT نظام مترجم آلي للنصوص اإلنكليزية إلى اللغة العربية    
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 2011 بشير دمحم بشير

683 Design and Implementation of a protype Data 
Mining Agent System 

 ماجستير
سوب علم الحا

 1122 جنان علي عبد والشبكات

تصميم وتنفيذ نظام هجين لتشفير وإخفاء الملف النصي في بروتوكوالت  648
 الصوت عبر االنترنت

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 رشا عواد حسن والشبكات

 الوثوقية الشخصية اعتمادا على األبعاد الهندسية لليد   660
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 نبيل جميل زينة

تحليل اإلخفاء باالعتماد على تقنيتي آلة المتجه الداعم ومميز فيشر الخطي  151
 في الصور الملونة  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 سماح فخري عزيز والشبكات

 اقتراح مجموعة من خوارزميات التشفير القياسي المتقدم المحورة 153
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

مر عبد ع   
 الرحمن داؤود

1122 

تطوير تطبيق محادثة عبر شبكة النظير للنظير باستخدام أساسيات  663
 اتصاالت النوافذ

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

عبدالعزيز محسن 
 عزيز

1122 

 تصميم وتطبيق خوارزمية كفوءة لتمييز الوجه 650
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عـالء سليمان 
 نصار

1122 

الضوئية وتطبيقاتها على شبكه  ةتقييم المازج المقسم لألطوال الموجي 652
 ضوئية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

عيسى ابراهيم 
 عيسى

1122 

 أسلوب مقترح لهندسة برمجيات نظم الوكالء 656
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 ماهر طالل دمحم

التنظيم الذاتي في كشف وتصنيف  استخدام خوارزميتي النمل وخرائط 653
 التطفل في شبكات الحاسوب

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

محمود صبحي 
 محمود

1122 

 تمييز بصمات اإلصبع باستخدام الهندسة الُكسوريّة 653
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

محمود هالل 
 فرحان

1122 

 نيات التشفير المهجنةتحسين الموثوقية لمنظومة انترانت بأستخدام تق 636
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ميادة عبد السالم 
 رشيد

1122 

 نظام استرجاع المعلومات باستخدام المنطق المضبب لحساب رتبة الوثيقة 633
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

نوار عبدالغني 
 سلطان

1122 

 الرباعيةالتشفير االنتقائي للصور المضغوطة باستخدام االشجار  633
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 نور صباح حسن

 (eigen valuesالقيم المميزة) تحديد الفئة العمرية للمتكلم باعتماد 630
 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 ادريس يونس ةهب والشبكات

 تطوير نظام حاسوبي لكشف التطفل 636
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 هديل امجد سعيد
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تصميم وتطبيق منظومة استرجاع للمعلومات النصية باالعتماد على  252
 المنطق المضبب 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 ابراهيم عامر حميد والشبكات

 تصميم وبناء اطار لمستودع بيانات 254
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

حيدر خضير 
 محسن

1122 

 توبة يدويانظام تمييز االرقام الهندية المك 253
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

يوسف مشتاق 
 لطيف

1122 

 طريقة الفهرسة الهرمية لقواعد البيانات المكانية  251
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 والء سامي تهلوك

 الخوارزمية الجينية للتجميع الداينميكي لشبكات المتحسسات الالسلكية  230
 ماجستير

علم الحاسوب 
الشبكاتو  

 1122 اينان امين خليل

232 Lossless image compression using prediction 
coding and LZW scheme  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 هدى محمود حسون والشبكات

 تشكيل وبرمجة االنظمة الفورية والمضمنة  276
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 بتول دمحم صالح

 ضوضاء النبضية المركزةازالة ال 233
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

االء عبد الرحمن 
 خالد

1122 

 تحسين الصور الطبية العظمية 233
 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

هدى مصطفى 
 رضا

1122 

( للبحث عن المعلومات ذات k-d treeاستخدام هياكل البيانات والمسماة  ) 231
 البعدين او اكثر

 ماجستير
م الحاسوب عل

 1122 محمود احمد عثمان والشبكات

 تمييز النسيج باستخدام طريقة توزيع الكثافة  230
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 نجمة درع ظاهر 

 شبكات االستشعار البصرية: التحديات والفرص المتاحة 238
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 دمحم مصطاف حسين

 التطفل الالسلكية  أنظمة كشف 234
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 هبة محمود يوسف

تصميم وتطبيقات معالج مصغر ذو نواة قابلة للبرمجة مع ذاكرة الوصول  805
 ( DDR-SDRAMالعشوائي نوع )

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

عبد هللا دمحم عبد 
 االله

1122 

االبعاد باالعتماد على مصفوفة البوابات  تصميم وتنفيذ مسيطر لموقع ثالثي 801
 القابلة للبرمجة حقليا 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 نقاء لقمان  والشبكات

تطبيق خوارزمية تحديد وتمييز العقد الشيطانية في شبكات التحسس  826
 الالسلكية

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 حسين دمحم سلمان والشبكات

 أدات جينيه مضببه الحركة باستخدام ذاتية السيطرة على مركبه 826
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

صابرين علي 
 حسين

1122 

   Snortتصنيف الحزم لتحسين نظام  20
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 انيس محسن هادي والشبكات

  تبني جودة الخدمة وحمايتها بمنع هجوم حجب الخدمة 142
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 رشا سعدهللا
 جرجيس

1122 

  دراسة معايير تقييم المواقع االلكترونية    658
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 فتحي غازي فتحي والشبكات

اختيار أفضل حزمة باستخدام تقنيات هجينة وتطبيقها على بيانات  634
 االستشعار عن بعد

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 منى جعفر صديق   والشبكات
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  إخفاء البيانات باستخدام الصفات اللونية الغير مميزة 638
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 ورقاء دمحم هشام  والشبكات

 ماجستير اخفاء رسالة في صورة بصمة االصبع 6
علم الحاسوب 
 والشبكات

علي عبد العزيز 
 دمحم

1121 

 تيرماجس تحسين اداء الشبكات الخاصة بواسطة معامالت المرور االمثل 4
علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 حسين 

6 
 نظام استعالم ريادي لنظم المعلومات الجغرافية باستخدام تقانات التنقيب

 عن البيانات الحيزية االتجاهية
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121 مهدي نصيف جاسم والشبكات

 ماجستير نظام وكالة إليجاد مسار التوجيه االفضل في شبكات الحاسوب 5
الحاسوب علم 

 والشبكات
 1121 احمد صامت حاتم

 ماجستير  نظام شبكة بتري الخبير بالتشخيص مرض القلب 3
علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 ود كاظم عليوي

 ماجستير MANETمطابقة واستخالص نموذج لمعامالت شبكات  3
علم الحاسوب 
 والشبكات

ايناس فاضل عبد 
 هللا

1121 

 ماجستير باستخدام تقنيات تنقيب البيانات كترونيتصنيف رسائل البريد االل 1
علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 اثار حسين دمحم

60 
فية الختيار الصرح األثري تحديث طبقة الفكتر في نظم المعلومات الجغرا

 األفضل
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سميرة عبدالقادر 
 حسين

1121 

  اختراق انتحال الشخصيةة المخصصة المتنقلة من كحماية الشب 66
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سعاد عبداالله 
 االسدي

1121 

تطوير اداة لرؤيا ثالثية االبعاد في نظم المعلومات الجغرافية باستخدام  61
 مطابقة  النسيج 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 ايالف علي عبود والشبكات

ار استخدام خوارزمية شجرة القرتصميم نظام اكتشاف الشذوذ في الشبكات ب 24
 السريعة جدا

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 فراس صباح جاسم والشبكات

نتحال العنوان المادي في الشبكة  الالسلكية ذات السيطرة المركزية امنع  26
 OPNETباستخدام برمجة 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

سمراء عدنان 
 السعدي

1121 

ظومة اختيار افضل خوارزمية توجيه في شبكات تصميم ومحاكاة من 25
MANET  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 احمد جواد كاظم والشبكات

 العوائق ثابتة بيئة في الحركة المستقل الروبوت على السيطرة 46
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 حسن فالح زينب

 رة النملتحسين التوجيه الشبكي باستخدام خوارزميات مستعم 664
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ضحى مصطفى 
 صالح

1121 

 اعتمادية المكون في اكتشاف التالعب في الوثيقـة النصيـة 624
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 جاسم دمحم صالح

 باستخدام أوراكل تصميم و تمثيل قواعد بيانات موزعة في األعمال الطبية 623
 ماجستير

ب علم الحاسو
 والشبكات

أحمد علي عبد 
 الرحمن

1121 

كشف وتشخيص التكلسات المايكروية في صور الثدي الشعاعية نحو  621
 الكشف المبكر لسرطان الثدي

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 احمد كاظم حمد والشبكات

تصميم نظام دعم قرار لتقطيع األلواح باستخدام الخوارزمية الجينية بتوافق  684
 وتوكادأوراكل وأ

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

أنفال عبد المنعم 
 فاضل

1121 

تصنيف وثائق هندسة البرمجيات باالعتماد على النظام المناعي  644
 االصطناعي

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 رشا غانم سعيد والشبكات

تصميم نظام تمييز ضوئي لمخطوطات برايل العربي وتحويلها الى نص  643
 مقروء

 جستيرما
علم الحاسوب 
 1121 زمن فاضل جبر  والشبكات
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 ترميز الصور الرمادية معتمدا  على التحويالت الكنتورية 666
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 طيبة دمحم غازي

 يقيبناء أداة تعاونية متعددة الوكالء لمتطلبات نظم الزمن الحق 651
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 دمحم مروى أديب

 في تقطيع الصور  k-meansطريقة محسنة لعنقدة  630
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 مسلم محسن خضير

تحقيق وتطبيق نظام كشف وتصنيف التطفل المعتمد على الخوارزمية  632
 NSL-KDDالجينية على بيانات 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 هناء دمحم عصمان والشبكات

  XMLاعد بيانات غير متجانسة باستخدام قو 636
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 علي نافع جعفر

 النمذجـة الموحدة UML تصميم قاعدة البيانات باستخدام لـغة 618
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 اسماء خالد عواد

 امنية ملفات التسجيل 616
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 لب مسعدفرح طا

 نظام استرجاع المعلومات باستخدام كلمات مفتاحية خاصة 613
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 رغد طه كرم

 تجزئة الصور لكشف الجلد 611
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 سجى غازي دمحم

200 Using based –search edge detection method to 
detect the blood vessels tree in retinal image 
 

 ماجستير

 
علم الحاسوب 
 والشبكات

 

 1121 احمد شاكر محمود

تقنية تنقيب  باستخدام البطالة والعاطلين عن العمل مستودع البيانات لمعالجة 206
 البيانات

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 دمحم علوان سلمان  والشبكات

 التجمع الضبابي لكشف التطفل 206
 جستيرما

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 سمية سعد سليمان

محاكاة الستعمال العالمة المائية في الكاميرا الرقمية االمنة باستخدام  205
 التحويل الموجي

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 دينا حسن عباس  والشبكات

التحقق من المستخدم استنادا على ديناميكية ضغطة المفتاح باستخدام  203
 ات عصبية اصطناعية شبك

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 ميس دمحم هوبي والشبكات

تحسين خوارزمية األستقراء الموجهة صفاتيا  كإحدى خوارزميات   تعدين  262
 البيانات

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 مازن كاظم حميد والشبكات

متعدد محاكاة خلط االشارة الصوتية باالعتماد على خوارزميات محول  264
 المويجة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

ايالف جبار عبد 
 الرزاق

1121 

تخمين القيمة المفقودة باستخدام نظرية المجموعة الصارمة وخوارزمية  255
 النحل

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 سامر عادل شاكر  والشبكات

 ايجاد المسار األمثل 234
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

د الزهرة احمد عب
 شكارة

1121 

 تطوير مقاييس مقوم تقنيات العالمة المائية للصور الرقمية 2
 

 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121 ميثاق طالب كاطع والشبكات

  وم تقنيات العالمة المائية للصور الرقميةتطوير مقاييس مق 40
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 1121 ميثاق  طالب كاطع والشبكات

  م الجبري على مولد الربط غير الخطيدراسة للهجو 646
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121 رفيف دمحم حمزة والشبكات
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  استخدام الخوارزميات  الضبابية الجينية كأداة  لتشخيص سرطان الثدي 631
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121 نور كاظم أيوب والشبكات

  الوسائط المتعددة ألنظمةدعم انظمة التشغيل  615
 رماجستي

علم الحاسوب 
 1121 ايناس خزعل حسن والشبكات

203 Steganography : A method To Hiding Text In Wave 
File 

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121 نبراس امير دمحم والشبكات

  IPv6((ألمنية  AESتطوير نظام التشفير المتقدم القياسي      268
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1121  جاسمزينب عبد هللا والشبكات

 طباقية و رسوبية تكوين افرومان ) الترياسي(، شمال شرق العراق 854
 دكتوراه

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 دمحم جميل علي

 تعديل التوقيع الرقمي باالعتماد على الدالة السبالينية التكعيبية  80
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 علي حسين فاضل

ات لمحتويات هيكل وصف الموارد في تحسين محرك توظيف المتجه 86
 البحث

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 أسعد صباح هادي والشبكات

 عالمة مائية قوية في بيئة نظام المعلومات الجغرافية 82
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 ماجد جبار جواد

 الوكيلمعتمد على نظام  ندوزينظام مراقبة للملفات ضمن بيئة و 88
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 مروة خضر عبيس

تصميم وكيل ذكي لتنقية محتوى صفحات الشبكة المعلوماتية باستخدام  83
 المضببة C-Meansخوارزمية  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

طالب تركي 
 حاشوش

1123 

 PDFاقتراح طريقة هجينة جديدة لحماية ملف ال  56
 ماجستير

الحاسوب علم 
 والشبكات

زيد عبد الواحد 
 عبود

1123 

 فيPSO والـ  *D الـ خورزميتي تهجين باستخدام روبوت مسار تخطيط 63
 متحركة بيئة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 علي هادي حسن والشبكات

 تقوية االمنية النظمة التشفير اعتمادا على نظرية المعلومات 63
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 الل دمحم رضاظ

 1123   ماجستير تصميم نظام لتصنيف صور رنين الدماغ  56

 ضغط الصور باالعتماد على سياق النمط    53
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 نوفل تركي عبيس

 ضغط الفيديو باستخدام المرشح متعدد المويجات الحرج 53
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 دمحمرؤوم سعدون 

 عنقدة سلوك كائنات الفيلم الفيديوي باستخدام تنقيب المخططات 51
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 اسراء هادي علي

ملفات التسجيل  باستخدامالتنقيب االستخدامي العنكبوتي للمعارف المخفية  11
 للخادم

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

وجيه عبد الغني 
 عبد الحسين

1123 

لتنقيب  نموذج لكشف حجب الخدمة باستخدام خوارزميات التصنيف 606
 البيانات

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

ايناس علي عبد 
 المنعم

1123 

تحليل وتصميم نظام قواعد بيانات موزعة إلدارة مالكات المديرية العامة  602
 لتربية نينوى

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 هللا عمار احمد عبد والشبكات

 من النسخ الغير قانونية لحماية برامجيات مبني ةالطرق المقترح 604
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 اسراء شهاب احمد

 اقتراح آلية آمنة النسياب الفيديو في االنترنت 606
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 إيمان سليم إبراهيم

 1123 حسن هادي صالحعلم الحاسوب  ماجستيراالستقبال المتعدد باستخدام  -ية لإلرسال المتعددتحسين االتصاالت الالسلك 605
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 والشبكات تقنية مازج مقسم التردد المتعامد

    اإلخفاءتقييم  العوامل المقيدة  لعملية  603
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 ذياب سلمان ابراهيم

ئي األقل أهمية باستخدام تقنية مستعمرة النحل بالثنا الصور تحسين إخفاء 603
 االصطناعية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 رجاء احمد علي والشبكات

 اإللكترونيألمنية البريد  (Good Privacy Pretty) تحسين بروتوكول 660
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

زينب خيون عبد 
 الرضا

1123 

البعاد في الصور الرقميه لخوارزميات اقتراح طريقة تكسير ثالثية ا 666
 التشفير

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

سرى عبد سراب 
 حسين

1123 

 نظام ذكي هجين لتصنيف النص 662
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سرى محمود عبد 
 هللا

1123 

 لألشعةوافضلية الحشد الجزيئي  العصبيةالتحقق من استخدام الشبكات  668
 الرئة مراضإل السينية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 سميرة شمس حسين والشبكات

 تحسين اكتشاف الحركة باستخدام طريقة هجينة  665
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 علي طعيمة جبر

 التنقيب عن النماذج المتسلسلة في قواعد بيانات الحمض النووي 663
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 د قاسمغادة عما

 تطوير نموذج نمطية الويب لهندسة متطلبات الويب 663
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 دمحم قاسم شوكت

 تصميم وتنفيذ مقاييس مقترحة لتقييم الويب االكاديمية 661
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 معن دمحم كاظم

 خدام خوارزمية التشويشمنظومة التشفير االنتقائي للصورة باست 620
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 مناف دمحم علي

626 Dvelopment of a secure online social network using 
hybrid encryption technique 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

مهند عبد االله 
 الخالصي

1123 

 شجرة القرار لتصنيف الصور 622
 ماجستير

اسوب علم الح
 والشبكات

 1123 ميادة جبار كيالن

 استرجاع الصور باستخدام قواعد االرتباط 628
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 هاشم بدر جهلول

 نظام السيطرة على االشارة الضوئية باعتماد الكاميرا 625
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 سجا صبيح عزيز

 زلية باستخدام الرسائل النصية في الهاتف المحمولالتحكم باألجهزة المن 623
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 احمد سليمان خليل

تصميم قاعدة بيانات عالئقية ذات معالجات موزعة بالتطبيق على حسابات  135
 كلية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 2013 إيناس علي جميل والشبكات

 لبة في اللجان االمتحانيةدرجات الط إلدارةحقيبة برمجية  681
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 حبيب احمد حسن

 بث الصور باالعتماد على التشفير المرئي وإخفاء المعلومات 141
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ديـــنا رياض عبد 
 الرزاق

2013 

تخدام نظام برمجي لتقييم النسبة الكلية ألخطار المشاريع المصرفية باس 645
 خوارزمية لي  

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 رؤى عامر حسين والشبكات

 نموذج وكيل برمجي لحل مشكلة االزدحام المروري 643
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 زينة حسن رزاق

 1123 زينة دمحم توفيقلحاسوب علم ا ماجستيرعلى  تطبيق التصنيف في تنقيب البيانات باستخدام الشبكات العصبية 641
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 والشبكات أمراض القلب

 تنفيذ تقنيات الكتابة المغطاة على منصة لينكس 662
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 سميرة عباس فاضل

 السيطرة على دخول المركبات عبر بوابة بناية 154
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 صدام حسين داود

عالئقية ذات معالجة موزعة بالتطبيق على دائرة ماء تصميم قاعدة بيانات  665
 نينوى

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 عبدالباري دمحم حسن والشبكات

 نموذج تمييز لوجه ثابت العمر 663
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 عبير ناصر فيصل

 تصنيف األنسجة باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 661
 ماجستير

الحاسوب علم 
 والشبكات

 1123 عالء أنور دمحم

 تمييز االرقام العربية المفردة المنطوقة باستخدام الخوارزميات الجينية 161
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 علي لنصاف جاسم

 إزالة الضوضاء من الملفات الفيديوية 655
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 دمحم مؤيد محمود

 المراقبة الفيديوية اآلنية باستخدام تقنيات هجينة ألغراضديد الوجوه تح 632
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

منار عبد الكريم 
 زيدان

1123 

جدولة االعمال باستخدام خوارزمية النمل: تطبيق في الشركة العامة  638
 لصناعة االدوية في نينوى

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

منار مؤيد عبد 
 الرحمن

1123 

 ضغط  الصور باستخدام الشبكات العصبية والتحويل المويجي 635
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 احمد كامل عباس

محاكاة بالحاسوب لجريان الدم في الشرايين الكبيرة باستخدام طريقة   633
 العناصر المحددة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

حسنين عبد االمير 
 صادق

1123 

 تقدير موقع المحطة النقالة باستخدام الشبكات العصبية الذكية  616
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 قصي عبد الخالق 

 ضغط الفيديو باستخدام تقنية تحويل المويجة  612
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 مروة كامل حسين

 وعة تمييز االرقام الهندية المكتوبة والمطب 614
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 دمحم حسين غالب

 استخدام تقنيات التجميع وقواعد الربط لضغط مجموعات البيانات  613
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 رشا صبحي علي

موازنة الحمل الديناميكي في الشبكات الالسلكية الخاصة باستخدام تقنية  201
 ضببة الشبكات العصبية الم

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1123 زينب سعد كرم والشبكات

 تطوير ومحاكاة تطوير لبرتوكول  260
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 عهود موكر دايش

 تصفية البريد المزعج باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 226
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 نور الهدى جاسم

 شبه المنظمة م وتنفيذ قواعد البياناتتصمي 225
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 ميس نزار فالح

إيجاد أكفأ مسار في الشبكات الحاسوبية باستخدام خوارزمية سرب خاليا  223
 النحل

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

ابتســـام كريــــم 
 تركــــي

1123 

 ات إلى التحليل واألطوار الالحقة   تقصي طرائق التحويل من المتطلب 221
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 نور لؤيد شهاب

 تصميم وتمثيل شبكة تواصل اجتماعي 280
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 طه مروان شعبان
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 ماركــوف المخفيــــة تنقيــة إشارة الكالم باستخـدام نمــاذج 286
 ماجستير

علم الحاسوب 
لشبكاتوا  

 1123 رحمة دمحم صالح

 استرجاع وتحليل البيانات من الذاكره 246
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 حسين حاتم حسين

 النموذج الغير قابل للتغير للخصائص المحلية لخطوط البصمة  246
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ميال غازي عبد 
 الحليم

1123 

 مكررة بواسطة بصمة الصوتالكشف عن االغاني ال 245
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 فراس عامر دمحم

 المحذوفةادوات السترجاع الملفات  268
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 شفاء دمحم ابراهيم

 الفصل السليم لمكونات خلية الدم البيضاء للتعرف على خاليا سرطان الدم 266
 ماجستير

علم الحاسوب 
لشبكاتوا  

احمد عبد المحسن 
 عبد الحميد

1123 

 أداة هندسة برمجية ذكية هجينة لتحديد أورام الدماغ آليا 265
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 منى خلف عمر

 اإللكترونيتطبيق التعليم  256
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 خالد صباح نوري

 رات العراقية نظام تمييز لوحات ارقام السيا 236
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 ندى نجيل كمال

 محلل حزم الشبكة 238
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 ياسمين كامل كريم

 بنية المفاتيح العامة 236
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عباس رحيم عبد 
 الحمزة

1123 

 ام تحديد المواقعنظام تتبع الحزم البريدية باستخدام نظ 281
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 احمد هاشم باقر

 IPv6الى  IPv4آليات التحول من  232
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1123 رامي خليل احمد

 1123 ميال غازي  علم الحاسوب  ماجستير النموذج الغير قابل للتغير للخصائص المحلية لخطوط البصمة 863

 تتبع الحزم البريدية باستخدام نظام تحديد المواقع نظام 370
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 2013 احمد هاشم باقر

باستخدام محاكي الشبكات  MANETتأثيرات نماذج التنقل على اداء شبكة  43
1 

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عالء طعيمة عبد 
 الكاظم

1123 

 الجينية الخوارزمية بأستخدام الخاصة بكاتالش في األمثل ألمسار أختيار 68
 المضببة بتري وشبكة

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 سلمان دمحم فاضل والشبكات

  PAMابقاء السرية في تعدين البيانات باستخدام خوارزمية التجمع  66
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 هبة عدنان رحيم والشبكات

لتحسين تقنيات العنقدة في شبكات  تحليل وتطوير بروتوكولدراسة و 56
 االستشعار الالسلكية

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 علياء عبد المنعم والشبكات

  االحالل حول حلقات لطالء الصورة    601
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 رشا شاكر محمود والشبكات

666 Reliability Assessment of Multicast Messaging  
Approaches  

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 امير طارق عبود والشبكات

  التشفير المخفي باستخدام األلوان 635
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ميعاد عبد الرزاق 
 احمد

1123 

 1123 دمحم باقر دمحمعلم الحاسوب   نظام موثوق لمراقبة المرضى باالعتماد على االندرويد 286
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 والشبكات ماجستير

  لكشف عن الخاليا السرطانية وقبل السرطانية في عنق الرحما 264
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1123 يسرى عبد الرزاق  والشبكات

 الثالثي للبروتينات تصميم وبناء نظام هجين للتنبؤ بالشكل 83
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 مهند دمحم جاسم

 نات مرضى السكريخوارزمية ربير المطورة لتصنيف قواعد بيا 46
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

فلاير جاسم عبد 
 الرزاق

1122 

 كشف هجوم االغراق باستخدام تعدين البيانات 48
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 زهراء دمحم علي

 شبكات في بالوصول التحكم  متوسط أستيقاظ تنبؤ لتحسين مقترح نمذجة 51
  الالسلكية االستشعار

 جستيرما
علم الحاسوب 
 2014 خزعل وليد فوزية والشبكات

 باستخدام الالسلكية المتحسسات شبكات في االزدحام وتخفيف أداء تحسين 64
 الجينية الخوارزمية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

شروق خالد عبد 
 الرضا

1122 

 ةالكســـوري الصــور تقنيـة بأســتخدام صــورة في رسالــة إخفــاء 61
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 حسنين كريم حمزة

 الحاسوب باستخدام محاكاة MANETتقييم التوسعية المثلى لشبكات  58
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 سرى جاسم دمحم

 ضغط البيانات باستخدام تمثيل الترميز التسلسلي 55
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 فنر علي جودة

 تحويل الجيب تمام المنقطع تشفير الصوت الحصصي باستخدام 36
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 سارة سعد علي

35 Fingerprint Recognition by Using Pores Extraction 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

رجاء ريسان 
 النداوي

1122 

 قليل وقت التأخيرتكييف خوارزمية توجيه تعمل بالعنقدة لت 640
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 حيدر أياد خضير

 تقييم جودة الصورة الطبية استنادا  على نموذج المراقب العددي 634
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ورود عبد الكريم 
 جبارة

1122 

 في القرآن الكريم أسلوب األمر الستخراجنظام آلي  633
 ماجستير

ب علم الحاسو
 والشبكات

 1122 رياض كريم ناصر

 نظام تصنيف اللهجات العراقية والعربية  631
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عبد الكريم عبد 
 الوهاب 

1122 

تحليل االحالة المشتركة للنصوص العربية اعتمادا على الخصائص الداللية  610
 و النحوية 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 ودفائز موسى لهم والشبكات

 تقويم أمنية البلوتوث باستخدام تقنية المنطق المضبب 266
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سمير حميد عبد 
 الشهيد

1122 

نظير باستخدام خوارزميتي كي مينز  –إلى  -التعرف على حزم النظير 265
 والبيرج

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 علي حسين علي والشبكات

 يديو بانورامي واسع الزاويةتطوير نظام ف 261
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 كوثر عباس صالل

 تحسين بعض الدوال الفوضوية لتشفير الكالم 220
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 رنا سعد دمحم

اعتمادا  على شبكة االستشعار  نظام المراقبة والسيطرة على البيت الزجاجي 224
 XBeeخدام الالسلكية باست

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 رنا حميد حسين والشبكات

 1122سنان ضياء علم الحاسوب  ماجستير ضغط الصور الطبيــة 223
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 عبدالعزيز والشبكات

 منهج النظر لالمام حول  قوانين االرتباط في قاعدة البيانات التزايدية   285
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 احمد علي سلمان

 تضمين العالمة المائية في الصور الرقمية اعتمادا  على تحويل ألمويجي  283
 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 إباء محمود ناجي والشبكات

 Bayesianنظام التشخيص الطبي باالعتماد على قرار الشبكة  283
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 نور ثامر محمود

ة الجنائي ةاألدل ألغراضدخول وادوات التجسس حور للالزمن الم استخدام 281
 ةالرقمي

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 دمحم ابراهيم صليبي والشبكات

 كشف وتحديد سرطان الجلد غير الصبغي عن طريق تحليل النسيج 240
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

داليا نبيل عبد 
 الودود

1122 

 المطورة NTRUارزمية تشفير البيانات باستخدام خو 242
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 عبد الرحيم خوجة 

 (SPAMBAYESأداة  ) باستخدامتصفية رسائل السبام  248
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ابو ذر سلطان 
 عبدهللا

1122 

 منظومة للتمييز والتحقق من اوردة راحة اليد  244
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 ماء دمحم جواداس

 تكميم معامالت ترميز التنبؤ الخطي باستخدامالكالم داخل الكالم  إخفاء 243
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 جمال ناصر حسون

 نظام إدارة معلومات الطالب 243
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 دعاء شاكر ناجي

 قنيات المسحالعالمة المائية باالعتماد على ت 260
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 شيماء احمد رشيد

الكشف شبه التلقائي العتالل المقلة السكري في صور الشبكية باستخدام  263
 تقنيات تحليل الصور

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

ايمان عبد العزيز 
 غني

1122 

 على اساس الهيكل XMLتجميع وثائق  258
 ماجستير

لحاسوب علم ا
 والشبكات

ياسر عبد الحميد 
 نجم

1122 

 نموذج تصنيف عام باستخدام وحدات الشبكات العصبية المتعاونة 253
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 هناء دمحم مشجل

 تحسين خوارزمية التوطين في شبكات االستشعار الالسلكية 236
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 معد محسن مجول

 توليد كفؤء لمفتاح العالمة المائية 235
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 سارة فارس عامر

 مشاركة الصوت باالعتماد على اساس المويجات وتحويل الجيب تمام 233
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

زينب طالب 
 درويش

1122 

 نظام ذكي الكتشاف وتمييز االنسان  210
 ماجستير

اسوب علم الح
 والشبكات

 1122 نهى جميل ابراهيم

 تصفية الرسائل غير المرغوب بها اعتمادا  على التجمع الضبابي 216
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 مروان بدران دمحم

الحضرية باالعتماد على نظم المعلومات  FTTHالتخطيط االلي لشبكة  212
 الجغرافية 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

زهراء مهدي 
 مطرود

1122 

 مقياس اسلوب المؤلفات االدبية للنصوص العربية 218
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عمار عادل 
 عبدالرزاق

1122 

 1122 سبأ راكان سالمعلم الحاسوب  ماجستير التزوير من اللوحات الفنية   واستخراجطريقه جديدة لكشف   214
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 والشبكات 

216 An optimized Decision Tree Classification Algorithm 
for a Data Set 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 احسان كريم والشبكات

 تصنيف صور الماموكرام باستخدام التحويالت الكنتورية 215
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 زينب فوزي عبد

 نهج جديد للمحادثة االمنة في الوقت الحقيقي 213
 ماجستير

م الحاسوب عل
 والشبكات

 1122 سرى خلف اخباله

اقتراح نموذج التعدين لتحليل الشبكات االجتماعية على االنترنت  213
 )الفيسبوك(

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 سراء موفق عبود والشبكات

 تجنب الحواجز للروبوت المتحرك داخليا  800
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ضحى عبد هللا 
 عامر

1122 

 تقسيم وتمييز النص العربي المكتوب يدويا  806
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 منى خلف ضمد 

مع مفتاح متغير باالعتماد على  RC4تشفير الرسائل القصيرة باستخدام  802
 االندرويد 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 سجى طه احمد والشبكات

 TUN/TAPباستخدام محول الشبكة تطبيق الشبكة الخاصة االفتراضية  808
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 رسول احمد كاظم

 أخفاء المعلومات في نص عربي باستخدام تقنيات معالجة اللغات الطبيعية 806
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

عبدالرحيم عبد 
 الصاحب عبدالرحيم

1122 

803 Denoising and beat detection of ECG signal   
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 ضياء حسين حمد

 تصميم وتنفيذ مختبر عن بعد باستخدام االنترنت 340
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

ايالف صباح عبد 
 العزيز

1122 

838 Watermark Embedding in Digital Image Based On 
DWT ماجستير 

علم الحاسوب 
 والشبكات

Iba'a 
Mahmood 

Naje 
1122 

 SIMULINKباستخدام بيئة A5/1 تطوير نظام التشفير االنسيابي من نوع 41
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 نبراس هادي جواد

  استرجاع الصور باستخدام التحويل المتعدد و الخوارزمية الجينية 231
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

نور عماد عبد 
 الحمزة

1122 

804 Student Information Management System 
 

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 1122 ضحى شاكر ناجي والشبكات

 تصميم وتنفيذ نظام لتحليل وأرشفة أمراض النبات  226
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 ايناس علي دمحم

 نظام تصحيح المستندات النّصية الذكي باالعتماد على تقنية التشابه 222
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 مروه كاظم عبيد

 نظام الدفع المسبق لفواتير الماء 241
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

نور الهدى علي 
 حمزة

1122 

اطار عمل لالستشارة التعاونية والتشخيص عن بعد باالعتماد على الحوسبة  266
 السحابية

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 ظم هاديامير كا والشبكات

خوارزمية تشفير كتلي فعاله ترتكز على دوال الفوضى لتطبيقات الفيديو  263
 اآلمنة

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 أحمد كريم شبيب والشبكات

 باستخدام العالقات الترابطية واسترجاعهتمييز الوجه  261
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 رانية علي مصطفى
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عالمة الضوئية باالعتماد على تعديل معمارية االتصال متعدد قارئ ال 250
MMCA 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 رسل حسين حسن والشبكات

 تصميم نظام مؤتمت لتلخيص النصوص العربية 256
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

سعاد عبد الوهاب 
 اسماعيل
 

1122 

على بصمة األصبع ألمنية  تقنية توليد مفتاح منحنيات بزير باالعتماد 233
 المعلومات

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 وائل مهدي بريج والشبكات

 طريقة التحقق من مستخدم الهاتف الذكي باستخدام ديناميكية اللمس  330
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 هبة دمحم وجيه

معيار نمذجة ومحاكاة تحسس الطيف المتعدد الوصول المبني على ال 803
IEEE802.22 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1126 عماد احمد دمحم والشبكات

 استخالص الخصائص النصية وعنقدتها باعتماد التحليل الداللي 835
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1126 رشا نوري شعالن

 اخفاء النص في حقل رقم التسلسل لحزمة مواثيق االنترنت 33
 ماجستير

علم الحاسوب 
بكاتوالش  

 1121 عبير عيسى عبد

 تمييز االشخاص بأوردة باطن الكف  30
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1121 لقاء جواد علوان

331 The use of 1st order & 2nd polynomial with double 
scalar quantization for image compression 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 سارة عبد الرحمن والشبكات

-PIMالطريقة الموجهة الختيار افضل نقطة التقاء للبرتوكول التوزيعي  332
SM 

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1121 سيف سعد شهاب والشبكات

  تطبيق للهواتف الذكية ألمنية البيانات داخل رموز االستجابة السريعة 77
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

بشير ناهض 
 عبداالمير

1121 

عن طريق استخدام خوارزمية  Webpخفاء باستخدام صورة تقنية اال 31
M8PAM لتطبيقات االندرويد 

 
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

مصطفى باسم 
 محمود

1121 

تحديد الخصائص باستخدام خوارزمية اليراع الثنائي لتصنيف كشف  36
 التسلسل

 ماجستير
علم الحاسوب 
 1122 رنا فارس نجيب والشبكات

 1122 ضحى عامر مهدي علم الحاسوب  ماجستير وارزميات الرادج السيلية تحسين خ 32

 تمييز الوجوه البشرية باستخدام التمييز الخطي 38
 ماجستير

علم الحاسوب 
 والشبكات

 1122 دعاء علي كريم

تصنيف صور االقمار الصناعية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية  34
 صفاتالمبنية على ترميز ال

 ماجستير
علم الحاسوب 
 والشبكات

أصيل ضياء 
 محيميد

1122 

 2002 عبد المهدي كاظم  القانون ماجستير المسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاني 36

 حدود رقابة القضاء االداري على القرارات التي لها قوة القانون  14
 ماجستير

فارس عبد الرحيم  القانون
 حاتم 

2003 

بة االعدام في التشريع العراقيعقو 40  
 ماجستير

ناصر كريمش  القانون
 خضر 

1113 

 2006 أحمد علي حمزة  القانون ماجستير أثر الظروف االستثنائية على حقوق اإلنسان 38

 2006 دالل تفكير مراد القانون ماجستير التعاقد باسم مستعار 35

 لية المدنيةرضا المريض في األعمال الطبية وأثره في المسؤو 32
 ماجستير

سميرة حسين  القانون
 محيسن 

2006 
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 1116 إيناس هاشم رشيد  القانون ماجستير الناشئة عن استعمال وسائل اإلعالم  المسؤولية المدنية 26

 2007 فرقد عبود عواد  القانون ماجستير حق االمن الشخصي وضماناتــه القانــونية 39

 1111 عبد الرزاق حسين القانون ماجستير لتحقيق في الدعوى الجزائيةالفصل بين وظيفتي االتهام وا 63

 1112  فاتچعبد االمير  القانون ماجستير تجزئة العقد 23

 1112 حوراء احمد شاكر  القانون ماجستير عرض العفــــــــو على المتــــــــهم 46

 1118 اء عبد الكاظم اسم القانون ماجستير حرية الموظف العام في التوقف عن العمل 21

 1122 نبراس ظاهر جبر  القانون ماجستير اإلجراءات القضائية في مسائل الجنسية 80

 1122 إياد صادق معيدي  القانون ماجستير أحكام الضمان في عقد الرهن 24

 2011 علي حسين منهل القانون ماجستير اإلخالل المسبق بالعقد 33

 اإللزام القانوني بالتعاقد 42
 ماجستير

جمال عبد األَمير  القانون
 حسان 

1122 

 1122 نسرين محسن نعمة  القانون ماجستير بطـــالن الحـــكم الجـزائــي 25

 2011 رائد حمدان عاجب  القانون ماجستير التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة 34

 1122 مـيثم مـنفي كـاظم  القانون ماجستير ثنائية السلطة التنفيذية 86

 2011 حسين ياسين طاهر القانون ماجستير الحماية الجنائية للثروة النفطية 37

 مبدأ تبعية الرهن 23
 ماجستير

عباس سلمان دمحم  القانون
 علي 

1122 

 1121 مينا ستار نهابة  القانون ماجستير في مساءلة رئيس الجمهورية اإلجراءات الجزائية 8

 1121  مـحــمد هـدام القانون ماجستير حلية في القانون العراقياالختصاص الرقابي للسلطات الم 61

 1121 نوفل رحٰمن ملغيط  القانون ماجستير االستحواذ على الشركة المساهمة 65

 1121 ليث عبد الرزاق  القانون ماجستير اإللتزام التضاممي 63

 التشريعية والتنفيذية التأثير المتبادل بين السلطتين 28
 يرماجست

دمحم عبد علي  القانون
 خضير 

1121 

 ماجستير التسوية القضائية للنزاعات الدولية القانونية 5
صباح فياض  القانون

 طالس
1121 

 ماجستير التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية 1
مالك عبـاس  القانون

 جيثـــــوم
1121 

 1121 غانم عبد دهش  القانون ماجستير عراقي والمقارنحرية تكوين األحزاب السياسية فـي القانون ال 22

 الحماية الجنائية ألماكن العبادة 15
 ماجستير

نبراس عبد الكاظم  القانون
 وني 

1121 

 1121 سؤدد طه جدوع القانون ماجستير ةدراسة مقارن الحماية الدولية للحقوق السياسية 3

 جاريالحماية القانونية للمستهلك من اإلغراق الت 20
 ماجستير

حسين عيسى عبد  القانون
 الحسن 

2012 

 1121إسراء خضير  القانون ماجستير حماية المستهلك في نطاق عقود اإلذعان 2
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 مظلوم 

 1121 حسين نعمة نغيمش  القانون ماجستير حماية ناقصي االهلية في العالقات الخاصة 60

 العراقي دور الضبط اإلداري في حماية البيئة في القانون   66
 ماجستير

حوراء حيدر  القانون
 إبراهيم 

1121 

 في القانون العراقي السياسة الجنائية في جرائم الفساد اإلداري والمالي 21
 ماجستير

عبد األمير كاظم  القانون
 عماش 

2012 

 ماجستير ضمانات البنك الدولي لالستثمار األجنبي 4
باقر عبد الكاظم  القانون

 علي 
1121 

 2012 مروى عبد الجليل                                                             القانون ماجستير بطريق اعتراض الغير الطعن 5

 2012 حسين عبيد شعواط  القانون ماجستير النظام القانوني لعقد اإلقامة في الفندق 12

 ماجستير النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية 6
فاطمة عبد الرحيم  القانون

 علي
1121 

 1121 زيد  هند كامل عبد القانون ماجستير هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 3

 2012 أنغام محمود شاكر القانون ماجستير الوالية في الزواج 13

  2001 اظم علي رسول ك اللغة العربية ماجستير األموي العصر في األربعة العذريين الشعراء عند والحزن الحب 44

17 
  الصوتية الدراسات في وجهوده الطحان ابن

 ماجستير
سوسن غانم قدري  اللغة العربية

 الحمد 
2002 

68 
 اسماعيل بن التجويد لحسن علم الرسالة في مراد بيان العجالة في خالصة
 وتحقيق الموصلي دراسة الحبار الدركزلي

 ماجستير
 اللغة العربية

 2002 خلف حسين صالح 

 2002 حمادة تركي زعيتر  اللغة العربية ماجستير للهجرة الثالث القرن نهاية حتى العباسي الشعر في المدينة 67

 2003 امل صالح مهدي  اللغة العربية ماجستير النحويــــة الحديثي وجهودهــــا خديجـــة 28

40 
 مادة في المتوسطة المرحلة طالب تحصيل في اإلسبوعية اإلختبارات اثر

 العربية اللغة قواعد
 ماجستير

 اللغة العربية
  2004 مشرف دمحم مجول 

 38 
 في االبتدائي الرابع الصف تلميذات تحصيل في الخارجية القراءة أثر

 اإلمالء
 ماجستير

انصاف جبار ناجي  اللغة العربية
 االعرجي 

2004 

31 
 لطالبات يالتعبير االداء تحسين في مختارة واقوال نصوص تحفيظ اثر

 العام الرابع الصف
 ماجستير

 اللغة العربية
 2004 صالح حهدي عبود 

66 
 العربية في العامل على المعمول تقديم

 ماجستير
عبد الرحمن عباد  اللغة العربية

 دمحم الجبوري 
2004 

9 
 الرابع الصف طالب تحصيل في والمؤجلة الفورية الراجعة التغذية أثر
 لنصوصوا األدب مادة في العام

 ماجستير
 زغير كاظم موسى اللغة العربية

 المعموري
2005 

30 
 المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في والبعدي القبلي التحضيرين أثر
 به واالحتفاظ العربية اللغة قواعد مادة في

 ماجستير
ضياء عزيز دمحم  اللغة العربية

 الموسوي 
2006 

 ماجستير والتطبيق التنظير في اسة در هللا فضل حسين دمحم السيد عند االدب 8
 عبد سليم سرى اللغة العربية

 الشهيد
2006 

15 
 العربية اللغة  اقسام طلبة لدى األدبي التذوق لتنمية تدريبي برنامج بناء

 ماجستير
صادق عباس هادي  اللغة العربية

 الطريحي 
2006 

للغة العربيةا ماجستير والتحقيق اللغة في العطيّة وجهوده إبراهيم خليل 21  2006 ماهر خضير هاشم  
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 2006  جعفر علي سعد اللغة العربية ماجستير دراسة موضوعية وفنية   األول العباسي العصر في الهجاء فن  7

42 
 الخامس الصف تالميذ تحصيل في المصورة القصص استعمال أثر

 العربية اللغة قواعد مادة في االبتدائي
 ماجستير

 اللغة العربية
  2007 عبدهللا محسن   عمار

73 
 مادة في األدبي الرابع الصف طالب تحصيل في التنافسي التعلم استعمال
 والنصوص األدب

 ماجستير
 اللغة العربية

 2007 نوفل هادي حسن 

88 
 الكفايات ضوء المهنية في المدارس في العربية اللغة تدريس تقويم

 الالزمة التدريسية
 ماجستير

ر نوفل عبدهللا منتص اللغة العربية
 الكواز 

2007 

52 
  حروف المعاني العاملة في شعر المتنبي 

 ماجستير
 اللغة العربية

 2007 ظاهر محسن كاظم 

43  
  الحمد والتسبيح في القران الكريم 

 ماجستير
 اللغة العربية

 2007 حسن عبيد محيسن 

72 
  الحديث غريب كتب في اللغات

 ماجستير
 اللغة العربية

 2007 ل شاهر كاظم فضي

 2007 مسلم مالك بعير  اللغة العربية ماجستير مطر أحمد عند الشعر لغة 58

57 
 غريب تفسير في القلوب نزهة وكتابه السجستاني العزيزي ُعزيز بن دمحم

 القرآن
 

 ماجستير
ذكاء عبد الستار  اللغة العربية

 حمزة 
2007 

41 
 المدرسين نظر وجهة نم المتوسطة المرحلة في اإلمـالء تدريس مشكالت

 لها المقترحة وحلولهم والمشرفين
 

 ماجستير
فرح حفظي حسن  اللغة العربية

 اللبان 
2007  

 ، للهجرة الرابع القرنِ  نهايةِ  الى ، القديم العربيّ  النقد في اإللهامِ  َمصاديقُ  11
 خاّصة الشعر في

 
 ماجستير

 اللغة العربية
 2007 صالح فخري غني

59 
 الرابع الصف طالب تحصيل وظيفيا  في العربية اللغة اعدقو تدريس أثر
 العام

 
 ماجستير

 اللغة العربية
 2008 اوس رزاق هادي 

64 
  االداء التعبيري لدى طلبة كليات التربية واآلداب في الفرات االوسط 

 ماجستير
عقيل رشيد عبد  اللغة العربية

 الشهيد
1112 

لغة العربيةال ماجستير الرؤيا في يوسف الصائغ  34  2008 سليمة سلطان نور  

29 
 نحوية -  لغوية دراسة سيبويه كتاب في االستعمال كثرة علة

 ماجستير
شيماء عبد الزهرة  اللغة العربية

 نعمان 
2008 

 2009 هدى حسين زوير  اللغة العربية ماجستير   النسوي النقد ضوء في 1111 إلى 2881 من العربية المرأة رواية 70

 2010 علي حسوني شالكة  اللغة العربية ماجستير خضير دمحم قصص في مكـــــانال 26

46 
  القرائي  االستيعاب في( K-W-L-H)    الذاتي الجدول استراتيجية  أثر
 العلمي الخامس الصف طالبات لدى

 ماجستير
 اللغة العربية

 2011 غصون علي حسن 

37 
 اإلبداعي التفكير وتنمية القرائي الفهم في المعرفة وراء ما استراتيجيات اثر
 المطالعة مادة في العلمي الرابع الصف طالبات لدى

 ماجستير
بسام عبد الخالق  اللغة العربية

 االسدي 
2011 

53 
 الخامس الصف طالبات لدى المقروء فهم في PQ4R استراتيجية اثر

 األدبي
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 حنان ياسين غريب 

56 
 الثاني   الصف طالبات تحصيل في المفاهيمية الخرائط بأسلوب لّمالتع أثر

 العربية اللغة قواعد مادة في المتوسط
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 زينب عدنان ناظم 

32 
هِ  باالكتشافِ  التعلّم أَثرُ  َمةِ  والُمنَظََّماتِ  الُمَوجَّ  طالبِ  تَْحِصيلِ  فِيْ  الُمتَقَّدِ

 العََربيَّةِ  اللُّغةِ  قَواِعدِ  َمادَّةِ  فِي ْلِمّيِ العِ  الَخاِمِس  الصَّفِّ 
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 خالد عبيد علوان 

 2011 نورس كامل عطية  اللغة العربية ماجستير األدبي الرابع الصف لطالبات التعبيري األداء في القرآنية القصة أثر 48
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22 
 الرابع  الصف طالبات لدى اللغوية القدرة تنمية في المعجمي المعنى أثر

 والنصوص األدب مادة في اإلعدادي
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 سلوى كاظم عبد 

54 
 طالب والنحوي لدى الصرفي الخطأ تجنب في المشكلة النصوص أثر

 العربية اللغة قواعد مادة في األدبي الخامس الصف
 ماجستير

بهاء عبد االمير  اللغة العربية
 مسعر 

2011 

 2011 دمحم حشيش عداي  اللغة العربية ماجستير  نحوية دراسة ـ النحوي الحكم إقامة في النظير انعدام أثر 19

23 
( البالغة نهج) شروح في دراسة علي اإلمام خطب في النحوي االحتمال  

 الهجري السابع القرن نهاية حتى
 ماجستير

مقداد علي مسلم  اللغة العربية
 العميدي 

2011 

24 
 العراقية في الجامعات التربية كليات طلبة لدى الشائعة اإلمالئية خطاءاأل

          وعالج تشخيص
 ماجستير

فرملن قحط رحيمة  اللغة العربية
 الجنابي 

2011 

 2011 كفيشية امنة عبدهللا ال اللغة العربية ماجستير االساسية والتربية التربية كليتي طلبة يكتبه فيما واالمالئية النحوية األخطاء 16

 2011 حسين علي دمحم  اللغة العربية ماجستير البالغة في نهج الطلبية غير اإلنشائية األساليب 51

 2011 علي جواد كاظم  اللغة العربية ماجستير الَحَمد قدوري غانم عند الدكتور الصوتي البحث 61

60 
 الجيل في اسةدر/  واإلجراء التنظير بين العراق في الشعرية الكتابة تجييل

 التسعيني
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 سعيد حميد كاظم 

 ماجستير التفكير النحوي عند الرضي االسترابادي )رض ( 36
حسين خضير  اللغة العربية

 عباس 
2011 

 2011 عقيل حسن خلف  اللغة العربية ماجستير السامرائي فاضل الدكتور عند الكريم القرآن في الصرفية الداللة 50

 2011 لطيف نجاح شهيد  اللغة العربية ماجستير الكريمالقران  في ضي االمافعل ا لاللةد 49

20 
 على المصون الدُّرِّ  في النَّحويَّة( هـ126ت) الحلبيّ  السَّمين ردود

مخشريّ   (هـ232ت) الزَّ
 ماجستير

 اللغة العربية
 2011 قاسم كاظم حسن 

 2011  مرزة نوري مشتاق اللغة العربية ماجستير والتطبيق التنظير في دراسة مطران خليل عند الشعر 47

 2011 عماد كاظم خضير  اللغة العربية ماجستير        وخصائصها اتجاهاتها ، أنماطها  العراق في التسعينية النثر قصيدة  45

62 
 ه (261النحو الكوفي في تفسير التبيان للطوسي )ت 

 ماجستير
يوسف ضياء  اللغة العربية

 راضي ي 
2011 

 2011 احمد عواد ياسين  اللغة العربية ماجستير القرآني واالستعمالِ  النحوي الدَّرِس  بين الخافض نزعُ  27

71 
 النحو في األصول) ِكتَابهِ  في( هـ326ت)السَّراجِ  ابنِ  ِعْندَ  العَْقِليّة النَّزَعة

 ماجستير
حيدر علي حلو  اللغة العربية

 داود الخرسان 
2011 

14 
 اتجاهات الشعر العربي في العصر الوسيط  

 ماجستير
مثنى حسين عبود  اللغة العربية

 الخفاجي  
2012 

63 
 طالبات لدى اإلبداعي التفكير تنمية في التعليمي التخيل إستراتيجية اثر

 المطالعة مادة في األدبي الرابع الصف
 ماجستير

ستة سعد عبد  اللغة العربية
 الرضا 

2012 

10 
 الخامس الصف طالبات تحصيل في السابقة المعرفة تنشيط استراتيجية رأث

 العربية اللغة قواعد مادة في األدبي
 ماجستير

امال صباح ردام  اللغة العربية
 الطائي 

2012 

6 
 الصف طالبات تحصيل في الذاتي االستجواب استراتيجية استعمال أثر

 ول                                                                       االالعربية اللغة قواعد ة ماد في األدبي الخامس
 ماجستير

 األمير عبد زينة اللغة العربية
 الطفيليّة دمحم

2012 

1 
اثر استعمال أنموذج )بوسنر (في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي 

 في مادة قواعد اللغة العربية(
 ماجستير

هيم رياض ابرا اللغة العربية
 رشيد الخفاجي 

2012 

 في العلمي الرابع طالب تحصيل في باالقران والتعلم الموجه االكتشاف اثر 12
 العربية اللغة قواعد

 ماجستير
تحسين علي حسين  اللغة العربية

 الشاهر 
2012 



 
 قاعدة بيانات الرسائل واالطاريح الجامعية

 
 

 81 

3 
أثر التدريب على مهارات التفكير اإلبداعي في تحصيل طالبات الصف 

 يرالخامس األدبي في مادة التعب
 ماجستير

نسرين فاضل  اللغة العربية
 عبودي الجاروش 

2012 

 2012 بريرحمزة القاسمي  اللغة العربية ماجستير األموي المثلَّث نقائض في اآلخر 35

ضيّ  الشَّريف ديوان في الطَّلب أساليب 39   2012 صادق كاظم دمحم  اللغة العربية ماجستير هـ216 ت"  الرَّ

 ماجستير الكريم اإلغراء في القرآن 2
 جاسم ناجي عالء اللغة العربية

 الموسوي المولى
2012 

  2012 بشرى حنون محسن  اللغة العربية ماجستير م2813حتى م2821 العـــــرب من الــّرّواد شعــر فــي واإلنســان اإللــه 65

 ماجستير اإليضاح بعد اإلبهام في القرآن الكريم 4
ل عبد دمحم إسماعي اللغة العربية

 هللا
2012 

 2012 كاظم جاسم منصور  اللغة العربية ماجستير         التداول في الفكر النقدي  13

يني الَحَدثُ  69  2012 هاشم صهيود دمحم  اللغة العربية ماجستير العََربِي الَمْسَرِحي األَدبِ  في الّدِ

 2012 عماد فاضل عبد  اللغة العربية ماجستير الكريم القرآن في االحتمالية النحوية االسمي الموصول داللة 5

 2012 وداد هاتف احمد  اللغة العربية ماجستير الروائية إبراهيم هللا صنع في أعمال المحيطة التأليفية العتبات 25

 2012 هادي شعالن حمد  اللغة العربية ماجستير الحديث السردي مرجعـيات الفكر 55

18 
 واألداء التعبيري اإلبداعي التفكير تنمية في  ةالعشوائي اإلثارة أسلوب أثر
 الخامس االدبي الصف طالبات لدى

 ماجستير
 اللغة العربية

 2018 زينب مردان حمود 
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