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ت

اسم الباحث

اسم البحث

الذل في القـ ـ ـرآن الكـ ـ ـريم
 .1ثنائية ّ
العز و ّ

د .أحمد نوري نصار

 .2سنة التكبير بين السور عند ختم القرآن الكريم

سالم بن غرم هللا بن محمد

الصفحات
12-1
43-13

الزهراني
 .3األساليب النبوية في التربية القلبية

د .إبراهيم بن سليم هللا بن أحمد

64-44

 .4حكم الوقف على رؤوس اآلي المختلف في عدها من سورة الفاتحة إلى آخر

د .أحمد بن علي الحريصي

68-65

سورة األنعام
 .5األحكام الفقهية لبرنامج التواصل االجتماعي" سناب شات"

د محمد لواح الرقاص

96-69

 .6مخالفات بن حزم مع الجمهور في باب صالة الجمعة

م .معتصم محمود إسماعيل

106-97

 .7االختالف في المضاربة الفردية وما يبطلها في الفقه االسالمي

أ.م.د .ظاهر فيصل بديوي

117-107

 .8مخالفات الحنابلة للشافعية في الجنائز ،والصيام ،والرهن ،والديات ،واالطعمة،

د .نعمان سرحان عطية

126-118

الجويني (رحمه هللا) دراسة مقارنة
ِ
ِ
محمد بن عل ٍّـي َّ
َّ
الشهير
الدين َّ
شم ُس ّ
َ .9ع ْرف اْلبان فيما َ
ورد في الباذ ْنجان للشيخ ْ
ّ
ط ْولون المتوفى سنة (807هـ) -دراسة وتحقيق-
بابن ُ

م.م ايمن عبد الحافظ عبد

والقضاء ،من خالل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب إلمام الحرمين

 .10دالالت األلفاظ وأثرها في المعاملة الزوجية في القران الكريم – سورة النساء م.م  .زياد محمد هراط
نموذجا

146-127
154-147

م.م .عثمان جميل محمد

 .11الدور والتسلسل بين الفالسفة والمتكلمين

د  .أحمد عبد الجبار عمران

164-155

 .12االمام الشافعي ومنهجه في اثبات العقيدة الوسط

د .سعد احمد علوان

172-165

 .13ألفاظ الجرح والتعديل عند اإلمام ابن حزم الظاهري ـ رحمه هللا-

د .نورة بنت فهد العيد

194-173

 .14كفاءة النسب في النكاح بين المصالح والمفاسد

د .عمر بن شريف السلمي

221-195

 .15التوجيه الصوتي لحذف األلف في العر ّبية دراسة تحليلية موازنة بين القدماء
ّ
والمحدثين (الحذف ،األلف ،التشكيل)

أ م د .جنان ناظم حميد

232-222

م  .حسين عبد المهدي

 .16الزمان والمكان في روايات علي لفتة سعيد

م  .د  .مي جميل شريف

244-233

 .17دور حوكمة الشركات في تعزيز المسؤولية األجتماعية

لكورد محمد علي
م .هه َ

252-245

 .18اثر المعرفة المسبقة باالهداف السلوكية لطالبات اللغة االنكليزية في تحصيل

د .ناريمان حميد حلوس

264-253
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 .19أثر الذكاء اإلستراتيجي للقيادات على التميز التنظيمي :دراسة تطبيقية على
المصارف التجارية في العراق

عبدالودود شاكر عبد

281-265

د .مالك النعيم محمد
د .مجدي محمد حمد

 .20أثر استخدام الخرائط الذهنية في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في م .محمد خليل العبيدي
مادة العلوم وتنمية حل المشكالت لديهن

د .سلمى لفته

296-282

 .21اثر استخدام التعليم المصغر في تحصيل طلبة المعهد الطبي التقني

أ م .ميعاد ناظم رشيد

304-297

 .22االنســحاب البريطــاني مـن شـرقي السويس والخليج العربي وأثره على االنظمة

م.د .تيسير جدوع علوش

313-305

السياسية فيه1971 - 1968
 .23حقيبة تعليمية محوسبة بافراد التعليم للتعريف بحياة وفكر الشيخ أحمد الوائلي
عميد المنبر الحسيني

م .أنور صباح محمود

323-314

م.م .عباس رحمة زاير

 .24الوسائل المعاصرة ودورها في إثبات الجريمة ومكافحتها

م.م .نبراس سالم حسين

329-324

 .25قواعد التفسير في النظرية الذاتية

م.م .شامل ابراهيم ماجد

341-330

 .26المفهوم الحديث لاللتزام المجرد دراسة مقارنة

م د .احمد جعفر شاوي

359-342

 .27معيار االنحراف التشريعي في ميزان القضاء الدستوري واالداري

م د .لؤي كريم عبد

370-360

 .28حماية التوازن العقدي في عقود المسافات في التشريع االوربي

م.د.هيالن عنان احمد

384-371

 .29استراتيجية الشمول المالي في المصارف االهلية والية تفعيلها

م .س ـ ــيناء احـ ــمد ج ـ ــارهللا

398-385

 .30اإللحاد في اإلعالم التفاعلي ما بين الترويج والتصدي دراسة في إطار قواعد

أ م د .سلوى احمد ميدان

408-399

 .31إمـكـانـيـة تـقـديـم المـ ارسـالت الـتـي تـتـضـمـن مـا يـتـعـلـق بـخـصـوصـيـات الـخـصـوم

د .قـحـطـان عـبـد الـسـتـار طـه

417-409

 .32دور الطفل والناشئ في قصة ابنة ملك الجان

م .حسين علي عباس

429-418

 .33تنقية إنزيم الرودينـيز  RHDمن دم مرضى داء النقرس

ياسر خالد خليل ابراهيم وكلسن

434-430

القانون الدولي العام
إلـى الـقـضـاء

طالل كمال وعبدالكريم فتاح عمر

Rajaa Hamid Salih A Contrastive Study on Certain Syntactic Aspects in English .34
and Arabic
Application of infection control roles by Iraqi orthodontics .35
رحاب عادل شكر ونور نوري
A Speech Acts of Contrasting in Harold Pinter’s The Dumb .36
Waiter: A Pragmatic Approach

عباس وفضلى سعدون
Hussain Hameed Mayuuf

443-435
451-444
459-452
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466-460
470-467

Fuad Jassim Mohammed
Д-р Махмуд Мослех
Мохаммед

An Acoustic Analysis of The English Vowels Produced by .37
Iraqi University EFL Learners Speaking Two Iraqi Dialects
Фразеологизм и слово и проблема перевода
.38
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