
ات والمكتبات للعام الدراسيمعلومال مسقرسائل الماجستير وبحوث الدبلوم العالي في   

9190-9191و 9102-9191   

 ت اسم الطالب نوع الدراسة عنوان الرسالة او البحث
 0 يسرى عبد الحميد عبدالحليم   دبلوم عالي اغلفة الكتب وعالقتها بجذب القراء: دراسة استطالعية

ودوره في تنظيم المعلومات للمواقع االلكترونية في  التكسونومي
ميةيالجامعات العراقية : دراسة تقي  

 9 عبدالقادر احمد علي ماجستير

واقع مكتبة رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية / قصر القضاء 
 : دراسة حالة

 3 احالم عزيز مجيد دبلوم عالي

االستشارية في تسويق المعلومات وخدماتها في المراكز والمكاتب 
 جامعة البصرة : دراسة ميدانية

 4 ايمان عدنان صالح ماجستير

خدمات المعلومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية 
 المقدسة :دراسة حالة

 5 مالك جواد هاشم  ماجستير

الموارد البشرية في مكتبات التعليم المستمر ودوره في رفع كفاءة 
 جامعة البصرة : دراسة مسحية

 6 مروة شريف قاسم ماجستير

 7 وسن عبدالودود دمحم علي دبلوم عالي واقع مكتبة معهد التدريب النفطي / البصرة
استخدام الموارد البشرية في المكتبة المركزية/ جامعة البصرة 

 لشبكات التواصل االجتماعي واثره على ادائهم

 8 نوره محسن كاظم دبلوم عالي

الملف االستنادي ألسماء الهيئات العراقية في مكتبة ودار مخطوطات 

 العتبة العباسية المقدسة: دراسة تقييمية

 2 سجاد دمحم حسن دبلوم عالي

الهيكل التنظيمي واثره في االداء في المكتبة المركزية في جامعة 

محافظة البصرةالبصرة والمكتبة المركزية العامة في   

 01 اديان ناصر حبيب ماجستير

مهارات الموارد البشرية العاملة في المكتبة المركزية العامة في 

 مدينة البصرة: دارسة حالة

 00 ندى عبد الحميد ياسين دبلوم عالي

واقع ممارسة التشارك المعرفي لدى اعضاء هيئة التدريس 

الجامعات العراقية: المتخصصين في المعلومات والمكتبات في 

 دراسة استطالعية

 09 مها سليم خلف ماجستير

 03 رزاق عجيل دوحي ماجستير التشريعات المكتبية العربية: دراسة مقارنة
 04 ميسم وليد ليلو دبلوم عالي مكتبة معهد الموانئ في الشركة العامة لموانئ العراق: دراسة حالة

جامعة البصرة: دراسة ميدانيةنظم التصنيف المستخدمة في مكتبات   05 ساره خلف حنون دبلوم عالي 
نحو اختصاصي المعلومات ودوره في المؤسسات المعلوماتية  ))

دراسة مسحية –العراقية   )) 

 06 استقالل جاسم نشمي ماجستير

التوثيق العلمي في الرسائل الجامعية ألقسام كلية اآلداب / جامعة 

 البصرة

 07 فرقان عبد الشهيد كريم دبلوم عالي

وزارة الشباب والرياضة دراسة حالة–الخدمات التقليدية االلكترونية   08 كريم حربي طرفة دبلوم عالي 

 نظم المعلومات األلية المستخدمة في مكتبات جامعة البصرة :دراسة

 

مسحية     

 02 نضال نعمة عبد القادر  ماجستير



ت البحثية واقع حركة االنتفاع الحر بالمعلومات العلمية والمؤسسا

 العراقية : شبكة المعارف للتراث االسالمي نموذجا  

 91 طيف يحيى خليفة ماجستير

تأثير ادارة المعرفة على االداء الوظيفي : دراسة تطبيقية على 

 العاملين في مكتبة ودار محفوظات العتبة العباسية المقدسة

 90 ياس خضير علي ماجستير

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في الرسائل الجامعية في 

 . كلية التربية في جامعة البصرة دراسة تحليلية

 99 غدير عبد الجبارعباس  ماجستير

 دراسة –معهد التقني في الناصرية واقع مكتبة ال   

 حاله

 93 صفاء جليل هادي دبلوم عالي

 94 علي رائد ماجد دبلوم عالي   واقع المكتبات العامة في قضائي القرنة والمدينة / دراسة حالة
قع إدارة أمن نظم المعلومات في جامعة ذي قار والكليات والمراكز او

 . التابعة لها : دراسة مسحية

 95 حيدر جواد كاظم ماجستير

الموارد البشرية النسوية العاملة في المكتبات المدرسية في مدينة 

 البصرة

 96 نهى عبدالحميد عبدالحليم دبلوم عالي

 


