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 .23الميتاقص في روايات سعد محمد رحيم(غسق الكراكي  -ترنيمة امرأة  -مقتل

م .د .ميسلون نوري نواف
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 .24المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة في ضوء القواعد
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تحليلية لعينة من البنوك التجارية العراقية
 .34الدوران الوظيفي واثره على االداء المنظمي ادارة الموارد البشرية
 /دراسة ميدانية في كلية اآلداب /جامعة ذي قار أنموذجا
 .35القابليات الدينامية التسويقية ودورها في استراتيجية التسويق المستدام
الالنهائي دراسة تطبيقية في شركة زين لالتصاالت
 .36دور االنفتاح االستراتيجي كتوجه معاصر لتعزيز التراكم المعرفي  -دراسة
ميدانية آلراء عينة من منتسبي جامعة تكريت

م.م احمد بشير عبد

466-441

م.م قحطان كاطع عجيمي
م .ضرغام حسن عبد

489-467

أ د  .يوسف حجيم

م .م .خلدون حسين حميد
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م .م .ريم يوسف سلطان

 .37مأسسة السلطة كمعيار للحكم الرشيد دراسة نظرية

أ.م.د .نغـ ـ ـ ـ ــم نذير شكر
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 .38الفكر السياسي للسياسة الزراعية في العراق للمدة من قيام ثورة  14تموز

أ.م.د.كريم مراد عاتي

530-516
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