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ت
.1

اسم البحث
يري ِ
طهمان الورَّاق في التفسير دراسة تَّ ِ
فس ِ
َّة تحليلية
أقوال َم َ
ُ
ط ُر بن َ ْ

أ.م .ناظم ذياب أحمد

10-1

د.حنان بنت لويفي بن علي العمري

31-11

.3

األسس النبوية في إنشاء المعاهدات الخارجية وكتابة الدساتير الداخلية

أ.م.د .انوار زهير نوري

45-32

.4

الجبل ومرادفاته من األسماء والصفات في القرآن الكريم دراسة في ضوء

أ.م .د .محمد قاسم سعيد

64-46

.5

الفاظ التعلم في القران الكريم دراسة موازنة بين تفسيري االيجي

د .شروق نجاح مشكور

٨0-65

.2

(فتن) في القران الكريم ( دراسة داللية )

اسم الباحث

الصفحات

نظرية السياق

(ت ٩05هـ) وأبي السعود(ت ٩٨2هـ)
االمم إليقاظ الهمم إلبراهيم الكوراني المتوفى (ت 1101هـ) من المقدمة الى نهاية أ م د .عصام خليل ابراهيم

.6

كتاب الموطأ دراسة وتحقيق وتعليق

140-٨1

.7

انفرادات اإلمام الشافعي عن األئمة الثالثة في باب التعزير

أ.م.د .خالد محمد صوفي عبدللا

155-141

.٨

من مظاهر التركيب اللغوي عند علماء العربيَّة ظاهرة الحذف والتقدير

أ.م .د .قاسم مـحمد أسود

163-156

دراسة لمدى تأثيرها في المعنى واحتياج التركيب لها
مفاهيم التراث والمعاصرة في شعر نازك المالئكة

د .قصي فاضل محمد

176-164

.٩

 .10كتاب العمدة إلبن رشيق القيرواني-دراسة نقدية-

م .شاكر جدعان جبل

1٨7-177

 .11الغرابة والخروج عن المألوف في الرواية العراقية

م .د .ميسلون نوري نواف

1٩3-1٨٨

 .12اإليقاع في شعر البهاء زهير

م.د رائد حازم حسن

210-1٩4

 .13المسرح العربي ومنهجيات المسرح الغربي مسرحية (يا طالع الشجرة) لتوفيق

أ .م .د .رضاب حافظ حميد

21٨-211

الحكيم إنموذجا
 .14صورة اآلخر في أدب التوقيعات في العصر العباسي

أ.م.د .إسراء خليل فياض

223-21٩

أ.م.د .أوفى مزيد الظاهر
 .15اإلنسان الكامل عند مرتضى المطهري

م .د  .نزار عبد االمير تركي

23٩-224

 .16أساليب الطلب في سورة يونس(عليه السالم)أسلوب األمر أنموذجا دراسة

د .خالد علي سليمان

247-240

 .17أيضاح االيجاز فيما وضعه االصوليون في الحقيقة والمجاز
ِ
للن ِ
العرِاق ِي ِ ِ
قد األدِب ِي ِ
ِ .1٨ريادةُ نهاد التكرلي َّ
الوهم
َ
الحديث َب َ
ين َ
َ
الحقيَقة و َ
 .1٩التباين والتشابه لإلدارتين الجمهورية والديمقراطية ادارة جو بايدن

أ د .بالل عبد الستار مشحن

263-24٨

أ.م.د .حيدر فاضل عباس

270-264

د .كمال حسين ادهم

2٨7-271

 .20فايروس كورونا بين السلب واإليجاب

أ .م .د .كواكب محمود حسين

2٩4-2٨٨

 .21التحليل المكاني لتوزيع المدارس االبتدائية في مدينة الموصل باستخدام تقنية

أ.م.د .رياض عبدللا احمد

306-2٩5

داللية

نظم المعلومات الجغرافية
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 .22التطورات العلمية ودورها في تجديد كرة السلة

د .نجم عبدللا داحور

335-307

 .23تلوث نهر دجلة في بغداد 201٨-2000

د .سيناء صالح مهدي األحمر

352-336

 .24الصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة الذين اصيبوا واكتسبوا الشفاء التام من

م.م مظهر حسين كنوش

364-353

 .25آلية تنفيذ المشاريع الصغيرة
 .26فاعلية فرق العمل

د .محمد يوسف محمد

377-365

الباحثة :زينب عامر حسن

3٩3-37٨

 .27تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العراقي

م.م علي طه عبدللا

402-3٩4

 .2٨قبيلة باهلة دراسة تاريخية في أحوالها العامة قبل اإلسالم

أ.م .دكتور بشرى جعفر أحمد

41٩-403

 .2٩أثر تنمية الموارد البشرية على الوالء الوظيفي دراسة تطبيقية على إمارة

د .عبد للا علي العمار

442-420

 .30القيادة التحويلية ودورها في جودة الحياة الوظيفية

أ .خالد بن غازي مسفر المحمادي

45٩-443

 .31اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على الجمهور العراقي جمهور

أ.م .د .انمار وحيد فيضي

470-460

جائحة كورونا

منطقة عسير

أ.محمد سعد مسفر آل ملحان القحطاني

مدينة بغداد إنموذجا
 .32اثر التخصص وانتقال عوامل اإلنتاج في التجارة الدولية

أ.م.د.رائد فاضل جويد

4٨6-471

 .33تقييم أداء العالقات العامة في و ازرة الصحة أثناء أزمة جائحة كورونا

د .أسماء هاشم سالم سريح ال فهد

500-4٨7

 من وجهة نظر نخب أكاديمية وثقافية وإعالمية - .34درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية

أ .خلود بنت أحمد األنصاري

516-501

 .35دور االستثمار في ربحية شركات التأمين دراسة مقارنة بين الوطنية والعراقية

م.م بوران محمد صالح

531-517

 .36مداخل تحقيق الوحـدة الوطـنيـة

م د .فـتح جعفر صادق

552-532

 .37موقف الشريعة االسالمية من الشرط الجزائي في العقود المبرة بقانون المدني

د .مهدي علي عبدللا القبالن

563-553

العراقي
.3٨

Stream of Consciousness: Unity and Continuity in
Conscious Experience. A Study in James Joyce’s A
Portrait of the Artist as a Young Man
Trauma Narrative and Counter-Story Telling in Sapphire's
Push: From a Story of Healing into a Story of Resistance
Man-Nature Relationship in Amitav Ghosh’s The Hungry
Tide
Cruelty and Psychological Distress

.42

STYLISTIC ANALYSIS OF ARABIC AND ENGLISH
TEXTS

.3٩
.40
.41

Wasan Ali Hasan
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