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رة1 رات االجتما��ة-االقتصاد�ةاإلدا ر�خ التغیّ رمسوسیولج�ا االقتصاد مدخل إلى تا 202117.50مصطفى أك

رة2 رة المال�ة العامةاإلدا رح اإلدا 202022.50أ.د. سعد الش�خ، أ.د. أثیر أنور،أ.م.د. عبد ال

رة3 راسات العل�ااإلدا و� لل�احثین وطل�ة الد ر� 202022.50أ.د �امل الكب�سي ، ماثل �امل الكب�سيأساس�ات اإلحصاء الت

رة4 والتطب���ةاإلدا ر�ة  ر�ات األشخاص األصول النظ 202025.00د. عمر ا��ال، د. أسامة عبد المنعم، د. زروق محاس�ة ش

رة5 اإلدا
رات االقتصاد�ة  والمتغی واألثر على النشاطات  واألس�اب  زمة (المفهوم  راءة في األ

الكلة وسبل معالجتها)
رائي زهان محمد السام 201925.00د. ن

رة6 والنفس�ةاإلدا ر�و�ة  واالستداللي في �تا�ة ال�حوث الت ر��عياالحصاء الوصفي  201810.00األستاذ الد�تور �اسیـن حمید ��ال ال

رة7 والسلو��ةاإلدا 201822.50الد�تور یونس حماد� علياالحصاء في العلوم االجتما��ة 

رة8 راساتاإلدا 201822.50أ.د ��اس فاضل الدل�مي االقتصاد االسالمي وقضا�ا العصر: �حوث ود

رة9 زء الثانياإلدا وار الج راء للح رح�مة العبودآ 20187.50د. عبد األمیر 

رة10 201710.00منتهى أحمد محمد الن��مياالحصاء الس�احي (أسالیب احصائ�ة في النشا� الس�احي)اإلدا

رة11 رات عالم�ة)اإلدا زات علم�ة، وخب رتك ر�ة (م ر� لل��ادات اإلدا 201715.00د. رض�ة بنت سل�مان الح�س�ةالتم�ین اإلدا

رة12 راقياإلدا راعي الع راقي 3- القطاع الز زمات 2-االقتصاد الع وار 1- األ راء للح رح�مة العبودآ 20167.50د. عبد األمیر 

والم�ت�ات13 راسات العل�اال�حث العلمي  و� لل�احثین وطل�ة الد ر� 202022.50أ.د �امل الكب�سي ، ماثل �امل الكب�سيأساس�ات اإلحصاء الت

والم�ت�ات14 ال�حث العلمي 
وج�ا التطب�قات العمل�ة لتحقیق نظام  ر�عاتها في عصر التكنول لم�ت�ات الجام��ة وتش

الم�ت�ات الجام��ة
ز�ز، د. إ�مان مهد� صا ر�م ع 201922.50د. غالب عبد الك

والم�ت�ات15 وجیز في ال�حث العلمي ومناهجهال�حث العلمي  ز�ز الجال وع المناصیر، عبد الكاظم ع 201915.00أ.د حسین جد

والم�ت�ات16 رحمن الهیتيأساس�ات �تا�ة ونشر األ�حاث العلم�ةال�حث العلمي  201910.00أ.د عماد عبد ال

والم�ت�ات17 والنفس�ةال�حث العلمي  ر�و�ة  واالستداللي في �تا�ة ال�حوث الت ر��عياالحصاء الوصفي  201810.00األستاذ الد�تور �اسیـن حمید ��ال ال
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والم�ت�ات18 والسلو��ةال�حث العلمي  201822.50الد�تور یونس حماد� علياالحصاء في العلوم االجتما��ة 

والم�ت�ات19 والتطبیقال�حث العلمي  ر�ة  ر�خي بین النظ وأصول ال�حث التا واعد  201822.50د. �اسل مولود یوسف ، د. سفانة ش��ان الصافق

والم�ت�ات20 راسة مسح�ةال�حث العلمي  راق انموذجا) د 201822.50حیدر نجم العقیليم�ت�ات دور الثقافة (الع

والم�ت�ات21 واتال�حث العلمي  واألد وعلم النفس األسس  ر��ة  ر�مناهج ال�حث في الت ر�م الجاب 201825.00أ.د �اظم �

والم�ت�ات22 ال�حث العلمي 
والفنون  ر�ة  واإلدا واالجتما��ة  والنفس�ة  ر�و�ة  هج ال�حث العلمي في العلوم الت

الجمیلة -عروض تحلیل�ة تطب���ة-
رس ز�ز فا 201527.50د. سعید جاسم األسد�، د. سندس ع

والس�اسة23 ر�خ  ريطاينالتا وى واثئقي ب راق 1933-1936 عرض حملت ر�ة في الع را�ات العشائ و�االضط 202137.50د. مؤ�د الوندا

والس�اسة24 ر�خ  ر�طان�ة تجاه الكو�ت 1896-1915التا 202112.50أ.د. عبد المجید العانيالس�اسة الب

والس�اسة25 ر�خ  ر�طان�ةالتا را��ة في وثائق ب وأخ�ار ع وادث  را��مح 202135.00د. مؤ�د إب

والس�اسة26 ر�خ  راسات)التا ر�خ االجتماعي للقدس العثمان�ة 1700-1900 (�حوث ود و�التا زما 202030.00أ.د محمد ماجد الح

والس�اسة27 ر�خ  راسات)التا ر�خ االقتصاد� للقدس العثمان�ة 1850-1900 (�حوث ود و�التا زما 202022.50أ.د محمد ماجد الح

والس�اسة28 ر�خ  ر�ة من منظور فلسفيالتا 202017.50أ.د. كامل الكب�سي ، أ.د. حسین الالميالشخص�ة العس�

والس�اسة29 ر�خ  ر�طان�ة في �غداد 1932-1943التا رة الب ر�ر السنو�ة للسفا راق في التقا و�الع 202025.00د. مؤ�د الوندا

والس�اسة30 ر�خ  ر�طان�ة في �غداد 1984-1987التا رة الب ر�ر السنو�ة للسفا راق في التقا و�الع 202025.00د. مؤ�د الوندا

والس�اسة31 ر�خ  رة الهند اإلسالم�ةالتا واد المشهدانيأ�حاث في حضا 202025.00د. �اسر عبد الج

والس�اسة32 ر�خ  وال�ة الموصلالتا ر�طان�ة 1923أعالم  را��ة في وثائق ب و�شخص�ات ع 202022.50د. مؤ�د الوندا

والس�اسة33 ر�خ  راضي في فلسطین 1918-1948التا و�ملك�ة األ زما 202037.50أ.د محمد ماجد الح

والس�اسة34 ر�خ  واالنه�ارالتا 201927.50د. سعاد محمد خضراإلتحاد السوفیتي النشأة 

والس�اسة35 ر�خ  ر�طان�ة في �غداد 1959 - 1973التا رة الب ر�ر السنو�ة للسفا راق في التقا و�الع 201925.00د. مؤ�د الوندا

والس�اسة36 ر�خ  والغازالتا راق وصناعة النفط  201930.00غانم العنازالع

والس�اسة37 ر�خ  را��ةالتا ر�ات ع 201910.00حسین الحليالمضحك الم��ي في ذ�

والس�اسة38 ر�خ  ر��ي (1920-2003)التا ر�طاني - األم را��ة بین احتاللین الب رات الع زا و 201922.50عساف صالح الدور�ال

والس�اسة39 ر�خ  راقيالتا راب الع ر�ة صفحات من االغت واطر في الغ و�خ 201910.00مظهر مصطفى الحال

والس�اسة40 ر�خ  ر�خ�ة-التا راسة تا رق األوسط 1917-1923 -د وال�ات المتحدة تجاه الش 201922.50د. سحر ��اس الجبور�س�اسة ال

والس�اسة41 ر�خ  را��ة �3التا رة ومشاهدات ع را سی رح�مة العبودعندما �نت وز� 201925.00د. عبد األمیر 
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والس�اسة42 ر�خ  رة له     التا مدن عام

والس�اسة43 ر�خ  التا
مقدمة في ت            

فكر�اً" �2

والس�اسة44 ر�خ  التا
ز�د بن ال          ر 

والع  سور�ة 

والس�اسة45 ر�خ  راق في الت      التا الع

والس�اسة46 ر�خ  راق و�الد ال      التا الع

والس�اسة47 ر�خ  ره        التا وأث الكهان 

والس�اسة48 ر�خ  رس      التا بالد فا

والس�اسة49 ر�خ  ر�خ حضا  التا تا

والس�اسة50 ر�خ  شخص�ات ع    التا

والس�اسة51 ر�خ  رة و       التا مدائن داث

والس�اسة52 ر�خ  معجم اسم ا     التا

والس�اسة53 ر�خ  رجمون ال   التا المت

والس�اسة54 ر�خ  راث الموص   التا ت

والس�اسة55 ر�خ  رحلتي بین    التا

والس�اسة56 ر�خ  شخص�ات ع      التا

والس�اسة57 ر�خ  كنت شاهد     التا

والس�اسة58 ر�خ  رة الفكر   التا مسی

والس�اسة59 ر�خ  رب        التا من الح

والس�اسة60 ر�خ  االسالم الس   التا

والس�اسة61 ر�خ  التا
ر            س�اسة الع

راقي25 الع

والس�اسة62 ر�خ  موسوعة مد   التا

والس�اسة63 ر�خ  التمثیل الدبل     التا



والس�اسة64 ر�خ  ر�خ�ة -التا راسات تا والدولة الثعمان�ة - د راق الحدیث  201515.00أ.د علي شاكر علي الع

والس�اسة65 ر�خ  والمعاصرالتا ر�خ آس�ا الحدیث  وجیز في تا 201522.50أ.م.د منتهى طالب سلمانال

والس�اسة66 ر�خ  ورو�ا الحدیث (1789-1870)التا ر�خ أ و� تا 201512.50د. علي هاد� المهدا

والس�اسة67 ر�خ  رج�ة األلمان�ةالتا و� دبلوماس�ة الحروب البلقان�ة 1912-1913 في وثائق م�تب الخا رجمة د. علي هاد� المهدا 201410.00ت

والس�اسة68 ر�خ  رةالتا ر�خ الحضا 201412.50أ.د �اسم ال��ان ، د. نجی�ة عبد الفتاح مدخل إلى تا

والتعل�م69 ر��ة  رة -الت ر�سه – ومضات علم�ة أكاد�م�ة معاص رات�ج�ات تد واست و�  ر� و� ، أ.م.د. علي عبد الع التفكیر الت 202120.00أ.د. نجم عبد هللا الموس

والتعل�م70 ر��ة  ر�و�ة أكاد�م�ة جدیدةالت راءات ت راسي: ق ر�ابي، أ.م.د.محمد المنهج الد و�، أ.د.رائد ال 202120.00أ.د.نجم الموس

والتعل�م71 ر��ة  رات�ج�اتهاالت رها .. رؤاها .. نماذج من است ر�ة البنائ�ة أفكا و� أ.د. عبد ال�اسط محسنالنظ 202125.00أ.د.نجم الموس

والتعل�م 72 ر��ة  ر�سالت 202025.00أ.د حسین هاشم الفتليعلم الدیداكت�ك علم وفن ومنهج�ة التد

والتعل�م 73 ر��ة  ر�س (أبلتون أنموذجا)الت رائق التد والتفكیر االستداللي في ط زاق عبد األمیر البنائ�ة  وة، آثار ر رشك شنا 201915.00أ.د ج�ار 

والتعل�م 74 ر��ة  ر�قة السم��ة، الشفو�ة، الیدو�ة) تطب�قات عمل�ةالت ر�س االمالء (الط رائق تد 201910.00د. عصام حسن الدل�ميط

والتعل�م 75 ر��ة  ر�خ (أمثلة وتطب�قات)الت ر�س التا رفة في تد راء المع رات ما و وة، م.م حسام مهد� �املمها رشك شنا 201915.00أ.د ج�ار 

والتعل�م 76 ر��ة  وات)الت واكتساب المفا��م (أسالیب وخط ر�ع التفكیر  ر�ة ��جوتس�ي في ت و�نظ وة، آمال هاشم الشی�ا رشك شنا 201912.50أ.د ج�ار 

والتعل�م 77 ر��ة  رد�ة بین المتعلمین)الت و� �عالج الفروق الف ر� ر��ة (مستحدث ت 201822.50أ.د حسین هاشم الفتليالبیداغوج�ا الفا

والتعل�م 78 ر��ة  ر�ب�ةالت رامج التد 201822.50د. رض�ة بنت سل�مان الح�س�ةالتعلم النشط تطب�قات عمل�ة من الب

والتعل�م 79 ر��ة  وحالت والطم واقع  رالتعل�م االلكتروني بین ال 201812.50أ.م.د محسن طاهر مسلم، م.م هند مؤ�د عبد ال

والتعل�م 80 ر��ة  و� التعل�ميالت رة المحت وج�ا إدا ر� ، أ.م.د أم�مة العادليتكنول زهی 201812.50أ.د طالل ال

والتعل�م 81 ر��ة  ر�و�ةالت 201820.00أ.د حسین هاشم الفتليمنحى النظم ومجاالت استعماله في العمل�ة الت

والتعل�م 82 ر��ة  واإلصالح-الت ردع  ر�ة بین ال والشغب الصفي -مقا والعنف  وان  201717.50د. حسین هاشم الفتليالعد

والتعل�م 83 ر��ة  راجه الط�اعي وتنظ�ماتهالت واخ رسي تأل�فه  201710.00د. سعید جاسم األسد�، د. داود عبدالسالم صبالكتاب المد

والتعل�م 84 ر��ة  ر�س�ةالت رات�ج�اته التد واست ر��هُ  ر��عي، علي المحنةالمعلم المعاصر إعداده وتد 201725.00د. سامي ال

والتعل�م 85 ر��ة  ر�و�ةالت ر�ة الحدیثة في ال��اس وتطب�قاتها الت 201725.00أ.م.د خالد جمال الدل�ميالنظ

والتعل�م 86 ر��ة  ر�ة البنائ�ة))الت رك العالقات المفا��م�ة للمتشابهات في ضوء النظ ر�خ ((إدا ر�س التا واد�تد رشلك السلطاني، محمد هاشم الع 201710.00ج�ار 

والتعل�م 87 ر��ة  وعالقتهما �الكفاح التحصليالت رة العاط��ة  والخب ر�ر المصیر  201722.50د. سلمى عبید محمد تق
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والتعل�م 88 ر��ة  الت
راق  واب الع راق التعل�مة في العهد الملكي في ضوء محاضر مجلس الن �اسة الع

(1925-1939)
201725.00د. حیدر غانم

والتعل�م 89 ر��ة  ر�س العلومالت رآن�ة في تد رات�ج�ات اآل�ات الق راني است ر�م جاسم العم 201622.50د. عبد الك

والتعل�م 90 ر��ة  ر�و�ةالت زایر، د.عهود سامي، م.م.عالء المندالالتنم�ة المستدامة تطب�قات ت 201622.50أ.د. سعد 

والتعل�م 91 ر��ة  راسة تطب���ة)الت رات التحلیل�ة (د ر��عيالذ�اء الناجح وتنم�ة القد رغام ال ران، م.د ض رة البد زه 201622.50أ.م. د. عبد ال

والتعل�م 92 ر��ة  ر�و�ةالت زمن وتجل�اته في العمل�ة الت 201612.50د. حسین هاشم الفتليال

والتعل�م 93 ر��ة  والنفسيالت و�  ر� والتقو�م الت 201622.50د. حسین هاشم الفتليالم�اد� األساس�ة في ال��اس 

والتعل�م 94 ر��ة  والعولمةالت رة في ظل العالم�ة  ر�و�ة المعاص 201622.50د. حسین هاشم الفتليالمناهج الت

والتعل�م 95 ر��ة  رات�ج�اتالت والتعلم وفنونه الم�ادئ، النظر�ات، النماذج، االست ر�س  201622.50د. حسین هاشم الفتليعلم التد

والتعل�م 96 ر��ة  رة العقل�ة ومعالجة المعلوماتالت 201522.50د. علي ص�ر جابرالقد

والتعل�م 97 ر��ة  و� صفاته وسماتهالت ر� رف الت 201522.50د. إلهام مجید عاشور الكب�سيالمش

والتعل�م 98 ر��ة  ر�اض�اتالت ر�س ال مات في تد 201512.50د. إلهام مجید عاشور الكب�سيأثر استخدام المجس

والتعل�م 99 ر��ة  رفيالت والتفضیل المع ر�س  رات التد وع المناصیرمها 201522.50د. حسین جد

والبیئة100 را��ا  ر�ةالجغ را��ة ال�ح وهاب المدخل إلى الجغ 202012.50أ.د. عبدهللا سالم المالكي ، أ.د. محمد عبدال

والبیئة101 را��ا  را��ة الس�ان أسس وتطب�قاتالجغ ز�ز العثمان ، د. عدنان عناد الجغ 202027.50د. �اسم عبد الع

والبیئة102 را��ا  را��ةالجغ رفة الجغ ره في تطور المع رافي ودو 201915.00أ.د محمد ��اس العبید�األفق الجغ

والبیئة103 را��ا  201910.00أ.د عبد هللا سالم المالكيالس�احة البیئ�ةالجغ

والبیئة104 را��ا  راعةالجغ را��ة الز 201925.00أ.د ��اس فاضل السعد�أصول جغ

والبیئة105 را��ا  راقالجغ رة في طقس ومناخ الع ر�وليتأثیر المسطحات المائ�ة المجاو 201922.50خالد علي الك

والبیئة106 را��ا  ر��ا الجغ راسات في علم الجغ 201927.50أ.د �اظم شنته سعدد

والبیئة107 را��ا  ر�ة في االقال�م الجافةالجغ ر�ح�ة للت ر�ة في ال رة التذ 201910.00أ.د عبدهللا سالم المالكيظاه

والبیئة108 را��ا  راءة في مالمح الم�ان وتحد�اته الصح�ةالجغ رة ق راض البیئات الحا 20177.50د. آمال صالح الكعبيأم

والبیئة109 را��ا  ر�الجغ رها الطب�عي-نشاطها االقتصاد�-جانبها ال�ش راق االقل�م�ة: إطا را��ة الع 201735.00أ.د ��اس فاضل السعد�جغ

والبیئة110 را��ا  وعة أ�حاث))الجغ ر�ي ((مجم را��ة س�ان الوطن الع 201720.00أ.د ��اس فاضل السعد�جغ

والبیئة111 را��ا  ر�ةالجغ وال�ش رة الطب���ة  را��ة محافظة ال�ص 201720.00أ.د عبد هللا سالم المالكيجغ
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والبیئة112 را��ا  راسات في علم المناخ التطب�قيالجغ 201710.00أ.د عبدهللا سالم المالكيد

والبیئة113 را��ا  الجغ
رافي - الس�ان الش�اب و��ار السن في  راسة في الد�موجغ و��ة ح�اة الس�ان: د ن

راق انموذجا لع
201712.50أ.د ��اس فاضل السعد�

والبیئة114 را��ا  وع االح�ائيالجغ والتن 201612.50أ.د عبد هللا سالم المالكيالبیئة 

والبیئة115 را��ا  را��ة الطب���ة لألقال�م الجافةالجغ 201612.50أ.د عبد هللا سالم المالكيالجغ

والبیئة116 را��ا  راسة في المناخ الشموليالجغ راق: د ره في عناصر مناخ الع وأث ر�الحاجز الضغطي  201617.50د. حسین جبر الشم

والبیئة117 را��ا  راقالجغ رها في مناخ الع وأث و�  رة العامة للغالف الج ر�الدو 201620.00د. حسین جبر الشم

والبیئة118 را��ا  رض�ة (الجیومورفولوجي)الجغ 201617.50أ.د عبد هللا سالم المالكيأساس�ات علم األش�ال األ

والبیئة119 را��ا  راسة تطب���ة)الجغ را��ة (د رات الجغ ر�م أبو حلیلتنم�ة المها زعل، م.د � 201622.50أ.م.د فاضل م

والبیئة120 را��ا  راق انموذجا)الجغ را��ة األقل�ات الس�ان�ة (الع 201617.50أ.د ��اس فاضل السعد�جغ

والبیئة121 را��ا  ر�ةالجغ را��ة الت رح�مجغ 201612.50أ.د عبد هللا المالكي، د نجم عبدهللا 

والبیئة122 را��ا  راقالجغ را��ة الع 201622.50أ.د عبدهللا سالم المالكيجغ

والبیئة123 را��ا  را��االجغ وغ وعلم الد�م را��ا  راسات س�ان�ة في الجغ 201622.50أ.د ��اس فاضل السعد�د

والبیئة124 را��ا  راق وسبل الحد منهاالجغ رة التصحر في الع 201612.50أ.د عبد هللا سالم المالكيظاه

والبیئة125 را��ا  را��ة الحدیثةالجغ وهاب األسد�التقن�ات الجغ 201515.00د. محمد عبد ال

والبیئة126 را��ا  واالسالميالجغ رافي القد�م  201520.00أ.د �اسم العثمانالفكر الجغ

والبیئة127 را��ا  201512.50أ.د عبد هللا سالم المالكيالمش�الت البیئ�ة في المناطق الجافةالجغ

والبیئة128 را��ا  ز�ن العابدین علي صفرتخط�ط المدن أسس ومفا��م وتطب�قات - ط�عة ملونة -الجغ 201540.00أ.د 

والبیئة129 را��ا  را��ة المدنالجغ ز�ن العابدین علي صفرجغ 201527.50أ.د 

والبیئة130 را��ا  را��ة النقل - ط�عة ملونة -الجغ ز�ن العابدین علي صفرجغ 201530.00أ.د 

والبیئة131 را��ا  ر�يالجغ را��ة الوطن الع و� ناصرجغ 201522.50أ.د �اسم العثمان ، أ.د حسین علی

والبیئة132 را��ا  رمجة ARC GIS9.3الجغ را��ة في تطب�قات ب وهاب األسد�م�اد� نظم المعلومات الجغ 201515.00د. محمد عبد ال

والبیئة133 را��ا  را��ا االجتما��ةالجغ و� ناصرالجغ 201427.50أ.د �اسم العثمان ، أ.د حسین علی

والبیئة134 را��ا  وةالجغ رة سا راق: �حی را��ة الع راسات في جغ 20147.50د. صفاء الدل�ميد

والبیئة135 را��ا  وج�ة سهل السند�الجغ راق: جیومورفول را��ة الع راسات في جغ 201422.50د. ر��ة أحمد العانيد
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والبیئة136 را��ا  ز� عر�يالجغ راني / انجلی ز�ن العابدین علي صفرمعجم مصطلحات التخط�ط العم 201422.50أ.د 

راسات االسالم�ة137 ر�ین للش�خ عبد اللط�� الدمشقي (ت1162ھـ/1749م)الد ر��عي ، حسین الداینيكتاب أسماء الصحا�ة البد 202145.00تحقیق:  غسان ال

راسات االسالم�ة138 ر�مالد رآن الك 202022.50عساف صالح الدور�في ضفاف الق

راسات االسالم�ة139 ر�مالد رآن الك ر� في الق وار األس رائيالح رائي ، م.م وسن السام 201912.50أ.د ص�اح السام

راسات االسالم�ة140 والصح�ة للصالةالد 20195.00د. صالح مصطفى األتروشيالمنافع الفسلج�ة 

راسات االسالم�ة141 ر�مالد رآن الك 201722.50د. طاهر حسن سلماناإلعجاز العدد� في الق

راسات االسالم�ة142 و�موسى بن م�مون مؤسس العقالن�ة الیهود�ة فلسفته ومنهجه في �تا�ه داللة الحائر�نالد 201722.50د. ناجي الفتال

راسات االسالم�ة143 وة الیهود�ة في قفص االتهامالد وادالنب ر� ج 20167.50د. فك

راسات االسالم�ة144 رابالد والش 201622.50د. مظفر الموصليفقه السنة في الطعام 

راسات االسالم�ة145 راسة دالل�ة تحلیل�ة-الد رآن�ة -د راءات الق ر� أ�حاث في الق 201512.50أ.د حسین مح�سن ال��

راسات االسالم�ة146 ر��ةالد رنتها �الفلسفات الغ والسنة النبو�ة ومقا ر�م  رآن الك والمجتمع في الق رد  201517.50د. �اسم ال��انمفهوم الف

راسات االسالم�ة147 ر�عة عشر علما للسیوطيالد ر�سيالنُقا�ة في أ زة ��اس االد 201410.00تحقیق أ.د فائ

راسات االسالم�ة148 راث االمام علي عل�ه السالمالد راسة فلس��ة في ت ر�جينهج البالغة د 201425.00حسین عبید الف

ر�اضة149 ر�اضيال والن�اتات الطب�ة في المجال ال و� ، أ.د  قسمة مد  األعشاب  زا رات ج�ار سعد هللا الع 202025.00أ.د ف

ر�اضة150 ر�اض�ةال ر��ة ال راضي مشالتطب�قات االحصائ�ة في مقای�س الت 202010.00أ.د حیدر شمخي ج�ار، م. نصر هللا 

ر�اضة151 رات - تعل�م - تطب�قات �ایوم��ان���ةال رة: مها رة الطائ زة فاضل حسالك رب عبد ال�اقي الغیث ، د حم 202020.00د. �ع

ر�اضة152 ر�اض�ةال ر��ة ال ر�س الت رائياالتجاهات الحدیثة في تد ر�م محمود السام 201922.50أ.د عبد الك

ر�اضة153 واألسس العلم�ةال والك�م�ائ�ة التطب�قات  وج�ة  رات الفسیول و�االخت�ا 201910.00عماد �اظم �اسر الشمخا

ر�اضة154 ر�اض�ةال ر��ة ال ر�خ الت را��مالمنظور الفلسفي لتا 201915.00أ.د إسماعیل خلیل إب

ر�اضة155 ر�يال وة العضل�ة وم��ان���ة األداء الح وج�ا الق زعل عبد ، م.م حسین علي �اظمفسیول 201917.50أ.د أمین خ

ر�اضة156 ر�اتال ر�اضي تطب�قات ونظ 201820.00أ.د حیدر شمخي ج�ار، م.م حسین علي �اظمال�ایوم��ان�ك ال

ر�اضة157 رةال رة الطائ 201815.00أ.د حیدر شمخي ج�ار، م.م حسین علي �اظمتطب�قات الم��ان��ا الحیو�ة في الك
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ر�اضة158 ر�اته وتطب�قاتهال ر�اضة نظ 201812.50أ.د أحمد توفیق الجنابيعلم ال�ایوم��ان�ك في ال

ر�اضة159 رةال ر�ب وفن اإلدا رة السلة ثفافة التد ر�م صالحك 201822.50أ.د هالل عبد الك

ر�اضة160 رة الصاالت الناشئینال رة القدم و� رات الخاصة بالعبي � زاملياالخت�ا 201717.50د. أحمد فاهم ال

ر�اضة161 ر�اض�ة في الفكر الفلسفيال ر��ة ال را��م الت 201715.00أ.د إسماعیل خلیل إب

ر�اضة162 ر�اته وتطب�قاتهال ر�اضي نظ ر�ب ال رضا المدامغةعلم التد 201740.00أ.د محمد 

ر�اضة163 ر�اض�ةال ر��ة ال راشدمدخل إلى االحصاء التطب�قي في علوم الت رحمن ناصر  201725.00أ.د عبد ال

ر�اضة164 ال
و� االعاقة العقل�ة  والسلوك التك�في لذ رات الحر��ة  رها في القد رة السلة واث رات � مها

ال�س�طة
ر�اض جمعة حسن 201612.50أ.م.د 

راعة165 وائد الطب�ة ألشجار الغا�اتالز ر� ، د. ص الف وا 202117.50أ.د. مظفر الموصلي، د. ها�س الج

راعة166 رتها)الز واجدها، صفاتها، مشاكلها، إدا رب الج�س�ة (ت 202012.50أ.د محمد العبید� ، أ.د مظفر الموصليالت

راعة167 راض الن�اتالز ز�ز قاسمموسوعة مصطلحات أم 202050.00األستاذ الد�تور نبیل ع

راعة168 راعةالز را��ة الز 201925.00أ.د ��اس فاضل السعد�أصول جغ

راعة169 ر�يالز وان�ة في الوطن الع 201820.00أ.د �اظم ��اد� حماد� الجاسمالثروة الحی

راعة170 ر�ة وتطب�قاته الهندس�ةالز 201825.00أ.د م�ي جعفر المالكيأساس�ات م��ان�ك الت

راعة171 ر�ةالز رة األفة الحش زار مصطفى المالحإدا 201737.50أ.د ن

راعة172 راعته وتطب�قاتهالز زله وز زاحم المالح، أ.م.د قتی�ة النعمةبروتو�الست الن�ات ع 201712.50أ.د م

راعة173 زئینالز وانتاجها) ج راعتها-رعایتها  رها-ز راق (إكثا وج�ا الفاكهة المتساقطة األو وانتكنول 201742.50أ.د جاسم محمد عل

راعة174 رات الحیو�ةالز زار مصطفى المالحمبیدات الحش 201722.50أ.د ن

راعة175 وابالز وج ؤال  رات في س زار مصطفى المالحمبیدات الحش 201715.00أ.د ن

راعة176 راث�ةالز و رب ال ز�ید� ، د. خالد خلیل الجبور�تصم�م وتحلیل التجا 201640.00د. خالد محمد ال

راعة177 ر�ةالز راعة القم 201515.00أ.د مظفر أحمد الموصليالز

راعة178 والفر�ز)الز راولة  را��م حسن السعید�إنتاج الشل�ك (الف 201522.50أ.د إب

راعة179 زئین)الز را��ة  (ج رائق م�افحة اآلفات الز زار مصطفى المالحأسس وط 201550.00أ.د ن

راعة180 ز�ز قاسمتسم�ة وتصن�� فایروسات الن�اتالز 201522.50أ.د نبیل ع
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راعة181 ر�ة وتغذ�ة الن�اتاتالز 201525.00أ.د مظفر أحمد الموصليخصو�ة الت

راعة182 ز�ز قاسمفایروسات الن�اتالز 201540.00أ.د نبیل ع

راعة183 زئین)الز را��ة (ج زار مصطفى المالحمعجم المالح في مصطلحات علم السموم الز 201550.00أ.د ن

راعة184 ر�ة العامةالز 201420.00أ.د مظفر أحمد الموصلياساس�ات الت

راعة185 را��م حسن السعید�تصن�� األعنابالز 201427.50أ.د إب

راعة186 وابالز وج ؤال  رات في س زار مصطفى صالحح�اة الحش رجمة ن 201425.00ت

والصحة العامة187 ر�اض�ةالطب  ر�ن العالج�ة ال وحد التطبیق العملي للتما رض الت ر� �طوطةم 202015.00د. ضا

والصحة العامة188 ر�اض�ةالطب  ر�ن العالج�ة ال ر�نسون) العالج �التما رض الشلل الدماغي (�ا ر� �طوطةم 202012.50د. ضا

والصحة العامة189 را��االطب  رات الجغ ر�خي ومتغی 201910.00أ.د آمال صالح الكعبياألو�ئة ال�عد التا

والصحة العامة190 وع الثانيالطب  ر� من الن رضى الس� رعا�ة الذات�ة لم رحمندلیل ال زمي، سعد عبدال 201920.00إیهاب مضر، محمد ع

والصحة العامة191 واألسنانالطب  راض الفم  201817.50أ.د تهاني الصندوق، أ.د مظفر الموصلي100ن�ات طبي لعالج أم

والصحة العامة192 وعالجالطب  راعة وطعام  وابل ز 201822.50أ.د مظفر أحمد الموصليالت

والصحة العامة193 رطانالطب  201822.50أ.د مظفر أحمد الموصلين�اتات طب�ة مضادة للس

والصحة العامة194 راءة في مالمح الم�ان وتحد�اته الصح�ةالطب  رة ق راض البیئات الحا 20177.50د. آمال صالح الكعبيأم

202117.50د. أسامة ��اس ��صلPractical Textbook of BIOCHEMISTRY for Medical Studentsالعلوم195

والعالجالعلوم196 رض فایروس �ورونا المستجد19: الوقا�ة  202112.50د.فالح حسن، د.أمل السعد�، د. سماح الجبور�م

ر�ة التشخ�صيالعلوم197 وةعلم األح�اء المجه را��م محمد سعید شنا 202012.50أ.د إب

رت العلماءالعلوم198 واهر غامضة حی 201912.50حسین الحليظ

رنالعلوم199 رضة المقا ر�ا المم وةأساس�ات علم ال��تی را��م محمد سعید شنا 201817.50أ.د إب

201730.00أ.د علي عبد هللا التم�ميالك�م�اء الح�ات�ة BIOCHEMISTRYالعلوم200

ر�اتالعلوم201 وةالمناعة عند الفقا را��م محمد سعید شنا 201720.00أ.د إب

راج اله�اكل العظم�ةالعلوم202 واخ والتحن�ط  والحفظ  ر�دلیل التج���  201710.00حامد عبد األمیر الحمی

وةالمناعة الموض��ةالعلوم203 را��م محمد سعید شنا 201612.50أ.د إب

والمصول م�اد� وتطب�قاتالعلوم204 وةاللقاحات  را��م محمد سعید شنا 201517.50أ.د إب
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وةعلم المناعةالعلوم205 را��م محمد سعید شنا 201515.00أ.د إب

رات التقو�م�ةالعلوم206 وةعلم المناعة: االخت�ا را��م محمد سعید شنا 201517.50أ.د إب

COMMON HUMAN PARASITE IN IRAQPHD. MOHAMMED AL-WANADAWI201427.50العلوم207

ر�ب�ة لعلم المناعةالعلوم208 وةاألصول التج را��م محمد سعید شنا 201412.50أ.د إب

وجیز في المضادات الحیو�ةالعلوم209 ز�ن العابدینال 201412.50د. صالح سلمان 

رحة األدبالفنون210 رحي  ومس راسة في األدب المس رح�ة األطفال د 201922.50فاضل الكعبيفن �تا�ة مس

ر�ةالفنون211 201712.50ش�ماء یوسف الجبور�الفن ال�ابلي القد�م ومعط�اته الفك

الفنون212
راق  رح األطفال في الع ر�ة مس ر�خ�ة لتج راسة مسح�ة، فن�ة، نقد�ة، تا راما الطفل: د د

والتطور  1970 -  2010 النشأة 
201522.50فاضل الكعبي

و� الدولي وقانون الفضاءالقانون213 202117.50د. محمد الحاج حمودالقانون الج

رنة"القانون214 راسة مقا واثیق الدول�ة "د والم ر�عات الوطن�ة  201822.50أ.د ص�اح مص�اح السل�مان ، د. �اسل مولود یوعقو�ة اإلعدام في التش

راء منذر �مال ، د. �اسل مولود یوسفقتل الشخص لنفسه عمداالقانون215 201822.50أ.د ب

201717.50د. طاهر حسن سلمانالحما�ة القانون�ة للموظف العامالقانون216

ر�القانون217 201715.00د. طاهر حسن سلمانصالح�ات الموظف اإلدا

رهاالقانون218 ر�حقوق اإلنسان ماهیتها وتطو 201415.00أ.د نبیل ع�ید المظف

واألدب219 ر��ة  ِو�ِّاللغة الع راءاِت تحلیِل النَّّصِ النَّح وِء إج راسة في َض رَّاِج ِد بِن السَّ 202115.00د.صفاء بن نصرهللا الّشّمرّياألُصول في النّحِو ِال

واألدب220 ر��ة  رس الصوتياللغة الع رب في ضوء الد 202125.00أ.د. كاظم محمد الشو�ليال�حث الصوتي في لسان الع

واألدب221 ر��ة  والتطوراللغة الع والشعر  النشأة  ر��ة  202112.50أ.د. بهجت عبد الغفور الحدیثيالع

واألدب222 ر��ة  رات في الشعر ال��اسياللغة الع رجبالمقصو ر�م  202115.00أ.د. عدنان �

واألدب223 ر��ة  202137.50د.بنان محمد صالح الدینالموروث الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر 1967-2006اللغة الع

واألدب224 ر��ة  رة األمثالاللغة الع رائية يف كتاب مجه راسة إج ر��ة د ر�ة الس�اق في فهم األمثال الع م التّم�ميأثر نظ ناد �اِظ ر ِع 202117.50�اِس

واألدب225 ر��ة  اللغة الع
وحنا بن  وان تأل�� ی وأ زمان وذ�ر ما �ستعمل في �ل وقت  زمنة أو �تاب األ ب األ

ماسو�ه النسطور� (ت243هـ/757م)
ر��عي 202112.50تحقیق: غسان داود ال

واألدب226 ر��ة  اللغة الع
را��م بن یوسف، المعروف  وار) إلب والنحو�ة في �تاب (مطالع األن راساُت اللُّغو�ة 

ول (ت:569 هـ) رقُ بن قُ
202030.00د. أمجد عو�د الح�اني
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واألدب227 ر��ة  راسة نحو�ة شاملةاللغة الع واألسماء د واألفعال  201927.50عساف صالح الدور�االستغناء في الحروف 

واألدب228 ر��ة  201912.50أ.د أحمد إسماعیل الن��ميالدالالت النفس�ة في صور الشعر الجاهلياللغة الع

واألدب229 ر��ة  ر�ةاللغة الع وااللفا� المع 201925.00سامي ندا الدور�المعاجم اللغو�ة 

واألدب230 ر��ة  ر�ة في ضوء علم لغة النصاللغة الع 201917.50راشد مدفون مخ��خطب اإلمام علي في نهج البالغة مقا

واألدب231 ر��ة  راسة وص��ة تحلیل�ة إحصائ�ةاللغة الع رآن�ة د 201922.50أ.د عبد المنعم أحمد صالحفي الفاصلة الق

واألدب232 ر��ة  راسة وص��ة-اللغة الع ر� ال��س -د ر� م�احث في األسالیب النحو�ة في شعر ام 201910.00أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب233 ر��ة  والمجتمعاللغة الع راث  و�مقاالت في الت 201912.50أ.د أحمد حسین العیثا

واألدب234 ر��ة  راسة لغو�ة دالل�ة-اللغة الع ر�اض�ة –د واأللعاب ال ر�ات  والمصطلحات األساس�ة للح و�، أ.د قسمة ال��سياأللفا�  زا رات الع 201820.00أ.د ف

واألدب235 ر��ة  201812.50د. عبد المنعم أحمد صالح العروض التطب�قي الم�سر (� 3)اللغة الع

واألدب236 ر��ة  وج�ة اللغة أسالیب تطب���ةاللغة الع ر�س��ول ر�م الجاب 201817.50أ.د �اظم �

واألدب237 ر��ة  رائيعامل الطحین�ة (روا�ة)اللغة الع 201817.50أ.د ص�اح السام

واألدب238 ر��ة  رهااللغة الع واعي مسم�اتها ومعایی 201812.50األستاذ الد�تور أحمد إسماعیل الن��ميمصطلحات النقد القد�م د

واألدب239 ر��ة  روائ�ة (موس�قى سوداء - شظا�ا قلب - حجا�ات الفاو)اللغة الع 201725.00نجمان �اسین األعمال ال

واألدب240 ر��ة  وهماللغة الع وال والمعاصر بین الح��قة  راث األدبي  201715.00د. أحمد اسماعیل الن��ميالت

واألدب241 ر��ة  اللغة الع
رب ألبي  رب من لسان الع رتشاف الض راسات النحو�ة في �تاب ا رآن�ة للد واهد الق

ح�ان األندلسي (ت: 745)
ر� 201722.50د. رقیب لط�� االن�ا

واألدب242 ر��ة  ر�ماللغة الع رآن الك 201725.00د. طاهر حسن سلمانالمتكرر في الق

واألدب243 ر��ة  رب قبل اإلسالماللغة الع والسالم في أدب الع و�المصالحة  20177.50أ.د أحمد حسین العیثا

واألدب244 ر��ة  رآن المجیداللغة الع ر� المفید في معاني الق 201712.50أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب245 ر��ة  ر�اللغة الع را�ع الهج رن ال ر�م حتى نها�ة الق رآن الك رآني في �تب معاني الق ر�علل التعبیر الق 201742.50د. رقیب لط�� االن�ا

واألدب246 ر��ة  والس�اسة (� 2)اللغة الع والنقد  201725.00طه ال��سيكلمات قلیلة في األدب 

واألدب247 ر��ة  واد لغو�االلغة الع ر�مصطفى ج 201720.00د. همسات "محمد حسن" العما

واألدب248 ر��ة  ر�اللغة الع را�ع الهج رن ال وج�ه األح�ام النحو�ة حتى نها�ة الق رها في ت وأث و�القصد�ة  201627.50د. حیدر حاسم الدنینا

واألدب249 ر��ة  ر��االلغة الع زة فاضل یوسفاللغة التداول�ة فاعال مع 201615.00أ.د حم
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واألدب250 ر��ة  ر�انالمنهج في ��ا�ة النصاللغة الع 201615.00د. رحمن غ

واألدب251 ر��ة  راة المنهج�ة  العت�ات - النص�ة - اللغةاللغة الع ر�انآل�ات الق 20167.50د. رحمن غ

واألدب252 ر��ة  راءات التطب���ة (صح�فة األدیب أنموذجا)اللغة الع واالج ر�ة  201622.50د. رح�م �و�ز خلیلخطاب نقد الشعر  بین االطر النظ

واألدب253 ر��ة  راسات في اللغةاللغة الع ر� د 201615.00أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب254 ر��ة  راءة - التلقياللغة الع ر�انمقومات علم المنهج  المصطلح - الق 201610.00د. رحمن غ

واألدب255 ر��ة  راسة لغو�ة-اللغة الع ر�م -د رآن الك والفساد في الق زاهة  ر�األلفا� الدالة عن الن 201522.50شفق حسین ال��

واألدب256 ر��ة  رهاللغة الع ره ونث 201512.50د. أحمد اسماعیل الن��ميالعصر الجاهلي شع

واألدب257 ر��ة  ر�اللغات عند الجاحظ (اللغة السر�ان�ة أنموذجا) - 14*21اللغة الع و�، د. ثائر البدی 201510.00أ.د ستار الفتال

واألدب258 ر��ة  ر�ي -قضا�اه ومصطلحاته-اللغة الع 201510.00د. أحمد اسماعیل الن��ميالموروث النقد� الع

واألدب259 ر��ة  راسة دالل�ة تحلیل�ة-اللغة الع رآن�ة -د راءات الق ر� أ�حاث في الق 201512.50أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب260 ر��ة  ر�ياللغة الع راسات في النحو الع ر� د 201510.00أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب261 ر��ة  ر�ق (شعر)اللغة الع 201512.50د. مصطفى مهد� حسینمن �عدنا على الط

واألدب262 ر��ة  راسة وص��ة-اللغة الع راهید� -د ر� حروف المعاني في معجم العین للف 201412.50أ.د حسین مح�سن ال��

واألدب263 ر��ة  و�اللغة الع رس اللغ رة النسب في الد ر� ظاه 201410.00أ.د حسین مح�سن ال��

202122.50أ.د. ��اس خماس الساعد�الفحص الهندسي(NDT)الهندسة264

رةالهندسة265 والمجس رض�ة  واإلنشائي للتقاطعات األ را��م ، أ.د ب�ار السل�فانيالتصم�م الهندسي  رح�م إب 202012.50أ.م.د عبد ال

202027.50أحمد نظام محمد أساس�ات اوتو�اد AutoCAD2020الهندسة266

202037.50أ.د م�ي جعفر المالكيم�اد� هندسة االسسالهندسة267

واد الهندس�ةالهندسة268 والت الطور�ة في الم 201912.50أ.د ��اس خماس الساعد�التح

رنامج Ansysالهندسة269 201925.00أ.د ��اس خماس الساعد�أساس�ات ب

ر�ة وتطب�قاته الهندس�ةالهندسة270 201825.00أ.د م�ي جعفر المالكيأساس�ات م��ان�ك الت

واد الهندس�ةالهندسة271 ر�یب الم 201822.50أ.د ��اس خماس الساعد�ت

والمعالجةالهندسة272 رن األس�اب  رصف الم را��م جاسمعیوب ال رح�م إب 201810.00أ.م.د عبد ال

واإلنشائيالهندسة273 رق التصم�م الهندسي  را��م جاسمهندسة الط رح�م إب 201822.50أ.م.د عبد ال
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راقالهندسة274 ر�ائ�ة في الع ر�فيصناعة الطاقة الكه راشد الش 201727.50د. كاظم األسد�، د 

201722.50أ.د ��اس خماس الساعد�هندسة اللحامالهندسة275

Bioceramic Materials in Medical ApplicationSalam Al-Hadad, Ammar Al-Baldaw201612.50الهندسة276

Science of the SpectraAbdulhadi Kadhim Al-Ogaili20167.50الهندسة277

واد الالمعدن�ةالهندسة278 201610.00أ.د ��اس خماس الساعد�مدخل إلى هندسة الم

را��ة تحت المجهرعلم النفس279 201917.50د. وسام الشالجيالشخصة الع

ر��ةعلم النفس280 رات المع ره في اكتساب المها وأث والتفكیر التخیلي في التعل�م  وان الكعبيالمفهوم  رشا عل وة،  رشك شنا 201915.00أ.د ج�ار 

وأنساقها ال��م�ةعلم النفس281 ر�ة  رها الفك 201822.50د. حل�م صخیل العنكوشيالش�خوخة النفس�ة آثا

رةعلم النفس282 و�الش�خوخة رؤ�ة معاص ز�ز حیدر الموس 201810.00أ.د عبد الع

ر�ق إلى السعادة : االمتنان - التفاؤل - اال�جاب�ةعلم النفس283 201810.00رعد سل�م الصفارالط

وامل االجتما��ةعلم النفس284 وعالقته �الع ر�ن  و�تقبل المسن لذاته ولآلخ ز�ز حیدر الموس 201510.00أ.د عبد الع
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