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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
مالمح االصالح االقتصادي عند الطاهر بن عاشور من خالل تفسير التحرير   .1

 والتنوير دراسة تطبيقية (
 9-1 احمد خضير عميرأ م د. 

عبدهللا بن محمد  د. أحمد بن   دراسة وصفية.  بين جمع أبي بكر وعثمان رضي هللا عنهما للقرآن الكريم الفرق   .2
 العبدالكريم

10-20 

التمايز بين الحق والباطل وأهميته وأثره في تقوية المجتمع المسلم وتماسكه دراسة   .3
 قرآنية موضوعية

 30-21 أ.م.د. ياسر إحسان رشيد 

 39-31 ديمحمد سع ی عل ديحمه سعد.  ة يباللغة الکرد ةير يالجهود التفس قراءة ألبرز  .4

 54-40 أ.م.د. نورية محمود خالف  النبوية في حل النزاعات الداخلية اثر السنة   .5

الجمع عند األصوليين وأثره في اختالف الفقهاء حكم االنتفاع بجلد الميتة بعد   .6
 دبغه، واستقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة أنموذجا  

 69-55 م.م. معاذ عواد خلف 

الخلوتي ومنهجه في تفسيره نتيجة التفاسير )تفسير  الشيخ يعقوب بن مصطفى   .7
 سورة يوسف عليه السالم( 

 82-70 .م. د ابراهيم علي فحل أ

 102-83 د. نوزاد عباس أحمد  تأريخ الفقه اإلسالمي  .8
 115-103 م.د. شيماء علي حميد  الزيادة على النص عند األصوليين ـ دراسة تطبيقية   .9

 125-116 م. د. شروق سلمان حسن  القواعد المقاصدية للتسويق االلكتروني        .10

 134-126 م.م. اسماعيل حميد داود  حكم تغطية المرأة للوجه واليدين عند الفقهاء  .11
 147-135 أ.م.د. صالح عواد جمعة  شرط براءة البائع من عيب السلعة في الفقه اإلسالمي  .12
 155-148 م. م. حسين ساري خضير  عزوف الشباب عن الزواج غالء المهور وأثرها في    .13
 164-156 نبراس خماس محمد أ م د.  اضاءات فنية في بائية النابغة  .14
 أ م د. شفاء خضر عباس              الُمَباَلَغُة ِفي َشْرِح الطِ يِبيِ  َعَلى ِمْشَكاِة الَمَصاِبْيِح/ ِدَراَسٌة ُلغويَّة َداَلِليَّةٌ   .15

 ميعاد يوسف نصر هللاأ م د. 
165-178 

رؤية العالم في )َحي  بن يقظان(دراسٌة في النصوص األربعة البن سينا وابن   .16
 طفيل والسهروردي وابن النفيس

 194-179 م.د. سالم جمعة كاظم 

موقف المسلمين من السكان المحليين في بالد الشام ومصر أثناء الفتوحات   .17
 الخطاب )رضي هللا عنه ( اإلسالمية في خالفة عمر بن 

 201-195 د . سعدي محمد علي

 214-202 لؤي عبد الحميد شنداخ م .م أثر االعالم في نشر الدعوة االسالمية  .18
الحياة االقتصادية ) التجارية ( في الخليج العربي للفترة من القرن الثالث الى    .19

 التاسع الهجري 

 233-215 عمار لبيد إبراهيمأ د. 
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من    .20 العصر  صور  خالل  دمشق  في  الصوفية  بالحركة  الحاكمة  السلطة  عالقة 
 م( 1517-م1250هـ/ 922-هـ648المملوكي)

  د. محمد عثمان الخطيب
        عامر أحمد القبج د.
 لؤي محمد أبو السعود د.

234-253 

 267-254 سليمان حسين د. علي  االنطوائية وعالقتها بقلق المستقبل لدى تدريسي الجامعة -الشخصية االنبساطية  .21

 283-268 أ.م.د.سعد عطية حمد موسى  حُق األقليم ومجالُس المحافظاِت في فرِض الضرائِب والرسومِ   .22

م.م فاتن عبدالحسين أبو كطيف   مكافأة نهاية الخدمة في ضوء قانون العمل العراقي) دراسة تحليلية مقارنة (  .23
 نور عدنان داخل الشمري م م. 

284-300 

ات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية يمعلمي االجتماعدور   .24
 المشرفين التربويينمن وجهة نظر 

 319-301 م م. وليد عدنان محمود 

            إسراء علي احمدم م.  ((8)القياس واألفصاح المحاسبي وفق معيار القطاعات التشغيلية )  .25
 أ.م.د حنان صحبت عبد هللا 

320-331 

 تأثير التخطيط االستراتيجي على ادارة الجودة الشامله   .26
 )دراسة استطالعية آلراء التدريسين في الكلية التقنية االدارية /كوفة ( 

 343-332 دجلة جاسم محمد

( المحوسبتين  SQ3R( وروبنسون )KWLأثر استراتيجيتي الجدول الذاتي )   .27
األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات لتدريس المطالعة في تنمية مهارات 

 الصف الثاني المتوسط في العراق من وجهة نظر المعلمات

 358-344 رشا عياده خلف م م. 

))دراسة ميدانية في   في الحد من التنمر في مكان العملاثر الصداقة التنظيمية   .28
 وزارة االعمار واالسكان العراقية ((

عبد الزهرة م.م علي حسين  
 التميمي 

359-379 

استخدام مؤشرات التحليل المالي في قياس أداء الشركة العامة للصناعات   .29
 النسيجية في الديوانية 

 390-380 م.م انعام عباس حميدي

الصناعات الغذائية)التحويلية( في كركوك ودورها في تحقيق االمن الغذائي     .30
 العراقي

 414-391 م.م  وفاء حسين سيد حسين 

 دور االستثمار األجنبي غير المباشر في تفعيل اداء أسواق األوراق المالية    .31
باستخدام مضاعفات الذكاء  2020 –  2010في البلدان النامية للمدة 

 االصطناعي )السوق المالية في مصر أنموذجا( 

 428-415 أ.م.د. رائد فاضل جويد

-2000دور االقتصاد الصناعي في تنمية االقتصاد الدوائي في األردن للمدة   .32
2019 

 م. خالد ارحيل شهاب 
 م. مثنى معيوف محمود

 عبدهللا محمد م. عمر 

429-442 

  العراق حالة دراسة: االجنبية العملة ومزاد النفط اسعار تقلبات بين العالقة تحليل  .33
 2019-2004 من للمدة

 460-443 م. د. ممدوح عطاهللا فيحان 
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                         م.م حسن نايب ضاحي                اثر تكلفة االقتراض على التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات   .34
 م. م علي طالب حسين 
 م.م محمد نوري فرحان

461-476 

االستبعاد االجتماعي وعالقته باضطرابات االكل لدى تالميذ المرحلة االبتدائية     .35
 من وجهة نظر امهاتهم 

 491-477 أ.م.د الهام فاضل عباس 

 507-492 نجم عبدهللا داحور  .د تطبيقات التعلم الحركى في طرق تدريس كرة السلة  .36

37.  Markers of  Modality in English Dr. Hamid Suleiman  
Khalaf  Kadhim 

508-516 

38.  The Efficiency of Current Measures to Protect Intellectual 
Property Rights in E-commerce in Saudi Arabia 

Hussam Ibrahim 
Fallatah 

517-525 

39.  Spur Students to Brainstorm Ideas and Delivering a 
Presentation as Classroom Management Strategies in Essay 
Writing 

Raghad Khalaf Ulaywi 526-536 

الوهاب  عبدالوهاب عبدالجبار عبدم. أثر الشخصيات التوراتية في قصائد بيخمان   .40  537-546 


