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 ت اسم الطالب اسم المشرف عنوان البحث
د. علي عبد الصمدا. التعليم االلكتروني مفهومه وفوائده ومميزاته  2 احمد شاكر فهد 

د. امال عبد الرحمنا. المنصات االلكترونية دورها واهميتها في التعليم الجامعي  0 احمد حاتم عبادي 
عبد الرحمند. امال ا. اهمية المكتبات المدرسية في المجتمع  3 ابرار عبد الكريم مركن 

م. هالة غالب عبد المطلبا. حقوق التاليف االلكتروني وامن المعلومات  4 ام الهدى عاصم 
رؤوف .لبنى قاسم دمحمم المجموعة المكتبية في المكتبة العامة في قضاء المدينه : دراسة تحليلية  5 حنين حسن محسن  

االجتماعي من قبل طلبة ثانوية المشرق العربي للبناتاستخدام مواقع التواصل  م. طارق طه عبودم.  ر عادل حسنجها   6 
م. بتول حميد مجيدم. مواقع المدونات في مجال المعلومات والمكتبات على الشبكة الدولية للمعلومات  7 فاطمة ماجد ابراهيم 

فرج النبي شنتهم. عبد  متطلبات القراءة االلكترونية عند طلبة الجامعات   8 زينب احمد عبد الرزاق 
فرج م. عبد النبي شنته المكتبة المدرسية ودورها في التحصيل العلمي للطالب  9 زمن عيدان حواس 

دمحم رؤوف . لبنى قاسمم الدوريات االلكترونية اهميتها ووجودها ومستقبلها في المكتبات العربية   22 حسين علي جعار 
المكتبة المركزية جامعة البصرة : دراسة حالةالخدمة المرجعية في  م. شاكر طاهر باشطم.   22 طيبة حيدر هاشم 

المنصات االلكترونية في العملية التعليمية من وجهة نظر اعضاء الهيئة  استخدام
: دراسة حالة جامعة البصرة –التدريسية في كلية االداب   

م. طارق طه عبودم.  20 هيام عالء ونان 

المجموعة االلكترونية في الجامعات: دراسة حالةتنمية  م. شاكر طاهر باشطم.   23 سعاد بشير عبد النبي 
د. علي عبد الصمدا. الحاجة الى االرشفة االلكترونية الحديثة لقسم المكتبات والمعلومات في جامعة البصرة  24 احمد عبد السادة فالح 

محافظة البصرةواقع قسم االطفال في المكتبة العامة في  د. كفاية شلش مذكورا.م.   25 بنين عدنان سبتي 
.طارق طه عبودمم. الدوريات العربية في مجال المعلومات والمكتبات  26 عقيل مسلم عبد الزهرة 

القراءة والمطالعة وكيفية تقديمها عبر وسائل االتصال الحديثة لطلبة كلية االداب : 
 دراسة حالة

عبد الحسين علي دمحم م.م. طارق طه عبود  27 

 28 مريم علي حسين م.م. علي محير كريم ادارة الصراع التنظيمي في المكتبة المركزية لجامعة البصرة
 29 زينب عبد االله عبد الزهرة م. عبد النبي شنته مكتبات االطفال ودورها في تنمية ثقافة الطفل

واهم مصادرهاالمكتبات العامة والمكتبات الخاصة في العصر العباسي  دمحم كاظم د. ذكرىم.   02 عباس علي لعيبي  
معتوق هيثم مهديم.م. خدمات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات في ظل جائحة كورونا  02 مشعل احمد سليمان 

اليا مصطفى خضيرد م. هاشم شريف حسن مكتبات االطفال في ظل التطورات تكنولوجيا الحديثة  00 
البصرية عند ابن النديمالمؤلفون والمؤلفات  ابتهال دمحم عبد الكريمم.م.    03 علي جبار فلحي 
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اخالص عبد االمير م.م. البحوث المنشورة في مجلة دراسات ادارية : دراسة تحليلية  04 عباس فاخر ياسر 
حميد مجيد م. بتولم. دور المكتبة المركزية لجامعة البصرة في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة االلكترونية   05 كرار سلمان داود 
دور المكتبة االلكترونية في المكتبة المركزية جامعة البصرة في تقديم خدمات المعلومات 

 للمستفيدين
عبود  م. طارق طهم.  06 مريم عبد هللا علي 

.م. علي محير كريمم الحوسبة السحابية واهميتها في تسهيل خدمات المعلومات  07 سارة حامد عبد السادة 
امكانية استثمار الحقائب التعليمية في تدريس المناهج الدراسية لقسم المكتبات 

 والمعلومات في جامعة البصرة: دراسة حالة
د. سلمان جوديا.م.  08 اساور جاسم 

 09 ساجدة غالب جاسم  كريم م.م. علي محير واقع القراءة الحرة لدى طلبة مرحلة الرابعة قسم المكتبات والمعلومات  
كريم م.م. علي محير دور المكتبة المدرسية في تحفيز الطفل على القراءة  32 سارة علي عبد الصمد 

عبد المطلب هالة غالبا.م.  اساليب البحث عن مصادر المعلومات االلكترونية  32 ايمان حسام كاظم 
المكتبات استخدام مصادر المعلومات االلكترونية من قبل طلبة الدراسات العليا لقسم 

 والمعلومات في المكتبة المركزية : دراسة حالة
باشط م. شاكر ظاهرم.  30 صفية علي عبد هللا 

الموضوعية الرسائل الجامعية في قسم الجغرافية االتجاهات قاسم دمحم رؤوفم. لبنى    33 حمزة حسين رضا 
مجيدم.م. سامر صباح  توظيف شبكات التواصل االجتماعي للتعليم االلكتروني  34 مريم عبد الرحيم عبد السادة 

عبد الكريم ابتهال دمحمم.م.  ادوات التدوين عند العرب راضي سجاد احمد   35 
 36 اكرم دمحم عبد الصمد م.د. ذكرى دمحم قاسم النساخين والوراقين

ابدلمعلومات في ظل التطورات التكنولوجيا : مكتبة االاحتياجات المكتبات الجامعية ل حسن هاشم شريفم.م.    37 حيدر جبر دواس 
 38 ليلى سالم علي شديد م.م.بتول حميد مجيد ملخصات الرسائل الجامعية في علوم المعلومات والمكتبات

 39 هديل جميل عويد لفته  د.كفاية مذكور شلش خدمة االحاطة الجارية : مفهومها ، اهميتها في المكتبات الجامعية

معلومات لذوي االحتياجات الخاصة في المكتبات الجامعية امكانية استحداث خدمات 
 المكتبة المركزية

 42 ضحى ابراهيم رسمي حويط م.م.شاكر طاهر باشط

 42 حسين خليل ابراهيم م.لبنى قاسم دمحم رؤوف خدمات االعارة في مكتبة كلية االداب جامعة البصرة : دراسة حالة

جامعة البصرةخدمة التزويد في المكتبة  المركزية في   40 حازم سبتي هاشم  د.كفاية مذكور شلش 

 43 حسن نوري عبدالرسول د.كفاية مذكور شلش المكتبات المدرسية ودورها في تحقيق االهداف التروية والتعليمية 

 44 دمحم عبداالمير حلو م.م.هيثم مهدي معتوق الخدمات التي تقدمها المكتبات للمعاقين بصريا

دراسة حالة :المكتبة المركزية جامعة البصرة المكتبة الرقمية في  عبود م.م. طارق طه   45 دمحم خير هللا جمعة 
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مكتبة ودار  0232دور المكتبات العراقية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 مخطوطات العتبة العباسية المقدسة انموذجا

د. سلمان جودي داودا.م. جهاداسراء عبد علي    46 

كريم م.م. علي محير البحث العلمي والمعوقات التي تواجه كتابته لدى طلبة المرحلة الرابعة  47 زينب كريم داخل فليح  

معتوق م.م. هيثم مهدي الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية العربية  48 عمر الفاروق حسن راضي 

البحوث المنشورة في المجلة العراقية لالستزراع المائي / مركز علوم البحار دراسة 
 تحليلية 

 49 هديل دمحم حسوني  م.م. اخالص عبد االمير

باشط م.م. شاكر طاهر خدمات المعلومات في مكتبة كلية القانون جامعة البصرة/دراسة حالة  52 ضحى خالد زغير  

عبد المطلب ا.م. هالة غالب دراسة لواقع نظام االرشفة االلكترونية في كلية االداب/جامعة البصرة  52 اماني دمحم عبد الباقي 

حسن م. هاشم شريف القيادات االدارية معايير تطبيقها في المكتبات  50 رسل عماد عبد الرحمن 

/ دراسة مقارنةالفرق بين نظام تصنيف دوي العشري ونظام مكتبة الكونغرس  كريم م.م. علي محير   53 زينب عبد االمير حامد 

 م.م. اخالص عبد االمير البحوث المنشورة في مجلة الخليج العربي
 سوادي

 54 عباس سامي عبد الكاظم

 55 كرار حليم ذاري م.م. بتول حميد مجيد تطبيق االدارة االلكترونية في المكتبة المركزية لجامعة البصرة

المدونات االلكترونية ودورها في البحث العلمي عند اساتذة قسم المعلومات والمكتبات 
 جامعة البصرة

فرج م. عبد النبي شنتة  56 هالة محمود عبد الرحمن 

ودورها كمصدر معلومات في كتابة البحث العلمي في قسم  مواقع التواصل االجتماعي
 المعلومات والمكتبات

 57 علي عبود جبار  مجيد م.م. سامر صباح

باشط م.م. شاكر طاهر الجودة الشاملة لخدمات المعلومات في المكتبة المركزية جامعة البصرة دراسة حالة  58 مها دمحم صوالن  

عبود م.م. طارق طه مكتبة سجن البصرة المركزي دراسة حالة  59 نمارق ساجد جاسب 

المعلوماتتقنيات النانو ودورها في المكتبات ومراكز  فرج م. عبد النبي شنتة   62 زهراء كمال عبد النبي 

فرج م. عبد النبي شنتة امن المعلومات وحقوق التاليف الرقمية  62 زهراء مهدي داخل  

د. سلمان جودي داودا.م. تجارب عربية في االرشفة االلكترونية : دراسة استطالعية  60 اخالص خالد صبيح 

الجامعية في جامعة البصرة وعالقتها في االداة دراسة ميدانية ادارة نظم المكتبات 
 تحليلية

عبد الكريم دمحم ابتهال م.م.  63 حسين يحيى فالح 

كريم م.م. علي محير تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي واثرها على المجتمع  
  

 64 منى محمود عبد الستار
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والمكتباتاالتجاهات الحديثة في تدريس علم المعلومات  جاسم دمحم حوراء  م. هاشم شريف حسن   65 

 م. اخالص عبد االميرم. البحوث المنشورة في مجلة اداب البصرة/كلية االداب : دراسة تحليلية
 سوادي

 66 عباس حمود  ناهي

 67 مخلد حسن كاظم مطشر   معتوق م.م. هيثم مهدي تشارك المعرفي بين اعضاء هيئة التدريس جامعة البصرة

د. سلمان جودي داودا.م. االمن المعلوماتي الماهية واالساليب  68 اسراء حكمت ناصر 

كريم م.م. علي محير ادارة التغيير في المكتبات الجامعية  69 مروة لؤي عبد الحميد 

ل عبد الرحمناد. اما. خدمات المعلومات واهميتها في المكتبات الجامعية  72 احمد علي كطان موزان 

في تحول المكتبة المركزية الى االلكترونية االمكانات مجيد م.م. سامر صباح   72 علياء سلمان 

 70 احمد صادق دمحم ا.د. علي عبد الصمد االمية المعلوماتية واقعها واليات مواجهتها 

دمحم كاظم د. ذكرىم. بدايات ظهور المكتبات وطرق تنظيمها خالل العصور االسالمية   73 دمحم حسين عناية 

معتوق م.م. هيثم مهدي واقع استخدام شبكة االنترنت في مكتبات جامعة البصرة  74 دمحم فاخر حاتم 

فال طدور المكتبة العامة في تنمية ثقافة اال مجيد م.م. سامر صباح   75 علي عبد الحي دمحم 

دمحم كاظم د. ذكرىم. الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية  76 بسمة رشيد مهلهل 

استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من قبل طلبة قسم المعلومات والمكتبات مرحلة 
 رابعة : دراسة حالة

باشط م.م. شاكر طاهر  77 شمس الضحى زهير حاتم 

بين النظرية والتطبيق العراقية المكتبة االفتراضية  78 هاجر احمد عبد هللا م.م. طارق طه عبود 

البيئة الرقميةحماية الملكية الفكرية في  مجيد م.م. سامر صباح   79 عمار طعمة احمد  

مجيد م.م. بتول حميد االرشفة والتوثيق في المكتبة المركزية لجامعة البصرة  82 مريم صالح حسن 

 82 نور اسعد م.م.سامر صباح مجيد الميول القرائية بين االلكتروني والتقليدي لدى طلبة الجامعة

الحاضر وتطلعات المستقبلعلم المعلومات بين   80 رقية عارف عبد الرضا م.هاشم شريف حسن 

 83 علي جنعان عبود م.م.سامر صباح مجيد دور االرشفة االلكترونية في مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة
 


