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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 5-1 د. صالح سعيد اهالل  -دراسة مقارنة بين أقوال المفسرين  -لفظ )النعيم( في سورة التكاثر   .1
ُبُل الُقرآنيَُّة للَحد ِّ من َظاهِّرةِّ الُعْنفِّ اأُلَسري ِّ   .2  م.م. حامد حسين مطر  السُّ

 م.م. سعدون جاسم نصير
6-22 

 نزهة األلباب في معرفة األنواع الحديثية التي تتداخل مع الحديث الشاذ   .3
 دراسة تحليله نقديه 

 39-23 خلود محمد زين الدين  د. 

تحفة األحباب بما جاء بالواو والياء من كالم اأَلعراب لمحمد بن محمد   .4
يني الدمنهوري الشافعي )ت:  هـ(، دراسة وتحقيق 1288الحد 

 52-40 حميد سويدان أ. م. د. رافد 

 64-53 د. ليث كريم حسـن فـــي الشــريعةِّ اإلســـالميةِّ  القـواعُد العـامة لضماناتِّ الُمتَّـَهمِّ   .5
 73-65 د. احمد عبدهللا كسار  النبوية المطهرة االعجاز العلمي  في السنة  .6

َكم آداب المشي إلى الجمعة  .7  92-74 بن محمد المجايشي أحمد بن عبدهللا .د أحكاٌم وحِّ

 99-93 أ.م.د. مرتضى محمد حميد أثر الوقف العلمي في النهضة الحضارية لألمة االسالمية  .8

 112-100 فراس سامي حميد المال جواد م د .   التزام الطبيب بضمان سالمة المريض في مجال عالج االورام السرطانية  .9

 124-113 محمد أ. م. د. محمد جاسم  بوابة عشتار إنموذجا   أسلوبية االنزياح في الفنون الجدارية الرافدينية القديمة  .10
 139-125 م. عثمان موفق أحمد محمد  الخطاب الفكري عند الصوفية نماذج تطبيقية  .11
 151-140 د. نعمان نافع عبيد تأصيلية عقدية  عالقة العلم بالدين دراسة  .12
 159-152 أ.م.د نزار عامر حسين  الفكر السياسي عند الفارابي  .13
 180-160 د . ناظم حسن فرحان  النظام القضاء في عصر الخلفاء الراشدين   .14
 197-181 أ.م.د. مثنى يوسف حمادة سورة البقرة )أنموذجا (  العدول النحوي في ضوء القراءات القرآنية  .15
 213-198 هشام نهاد شهابد.  الغزل في شعر محمد بن عمَّار األندلسي  .16
 230-214 أ.م.د علياء سعدي عبد الرسول  انشطارات الذات السيابة المرايا الذاتية قراءة في    .17
رواية )النخلة والجيران( للروائي )غائب  تداخل الفنون في الرواية العراقي ة  .18

ا  طعمة فرمان( أنموذج 
 242-231  م.د. زينب عبدالرضا علي  

شعر عبدهللا بن   المكان وتجلياته الشعرية في الشعر الجاهلي  سيميائية  .19
 الزبعرى مثاال 

 251-243 م.د وسام جعفر مهدي

 264-253 م.د. رسالة عبد هللا خلف  السعة العقلية وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة سامراء  .20
 275-265 م.د جالل محمد جاسم  المرحلة االعدادية  االتزان االنفعالي وعالقته باالنطواء لدى الطلبة االيتام في  .21
 م.د جنان محمد حسين علي  دراسة مقارنة في التفكير االختراعي بين طلبة جامعتي تكريت وسامراء   .22

 م.د تحرير نزهان رشيد عبد
276-289 
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مقتل   -ترنيمة امرأة  -الميتاقص في روايات سعد محمد رحيم)غسق الكراكي   .23
 القطار إلى منزل هنانا(  -جنون فسحة  -بائع الكتب

 295-290 م. د. ميسلون نوري نواف 

المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة في ضوء القواعد    .24
 العامة في القانون العراقي 

 310-296 أيوب يوسف سالم د. 

 319-311 م عماد جواد موسى  م . البصمة الوراثية ودورها في اكتشاف الجريمة    .25
 أ.د.آدم سمَيان ذياب  التناول التشريعي الداخلي للجرائم ذات النتائج متراخية األثر  .26

 د .  علي كريم يوسف                                             
320-326 

 338-327 م.د. علي عبد هللا مجيد حساني  الحماية القانونية لألصناف النباتية  .27
 347-339 هدى طلب علي   م م .  جريمة االمتناع عن دفع نفقة الزوجة   .28
 369-348 د. محمد صبحي خلف  دور القواعد ذات التطبيق الضروري في حماية المتعاقد الضعيف   .29
اتجاهات مضامين النشرة اإلخبارية لقناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك   .30

مضمون النشرة المسائية الرئيسة للمدة من )األول  الشعبي في العراق تحليل 
 2019من تشرين األول( إلى )الحادي والثالثين من تشرين األول( عام  

 389-370 ليلى علي جمعة م. د.  

 396-390 م. ابتهال زيد علي  العقود في ظل جائحة كورونا بين الظرف الطارئ و القوة القاهرة  .31
 415-397 خلود نعيم امير. مم. مستوى كفايات االقتصاد المعرفي  لمدرسي االحياء وعالقته بدافعية اإلنجاز  .32
دراسة وصفية   -تكنولوجيا المعلومات على االداء المالي  أثر تطبيق حوكمة   .33

 تحليلية لعينة من البنوك التجارية العراقية
 440-416 م.م. غصون حسن صالح 

 الدوران الوظيفي واثره على االداء المنظمي ادارة الموارد البشرية    .34
ا  /  دراسة ميدانية في كلية اآلداب/ جامعة ذي قار أنموذج 

 احمد بشير عبد   م.م
 م.م قحطان كاطع عجيمي

441-466 

القابليات الدينامية التسويقية ودورها في استراتيجية التسويق المستدام    .35
 دراسة تطبيقية في شركة زين لالتصاالت الالنهائي

 ضرغام حسن عبد  م. 
 يوسف حجيم  أ د .

467-489 

دراسة   -التراكم المعرفي دور االنفتاح االستراتيجي كتوجه معاصر لتعزيز    .36
 ميدانية آلراء عينة من منتسبي جامعة تكريت 

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

490-504 

 515-505 أ.م.د. نغــــــــــم نذير شكر  مأسسة السلطة كمعيار للحكم الرشيد دراسة نظرية  .37

تموز  14قيام ثورة الفكر السياسي للسياسة الزراعية في العراق للمدة من   .38
 1968تموز  17حتى انقالب  1958

 530-516 أ.م.د.كريم مراد عاتي 

39.  Women’s Social Rights in Islam 540-531 سارة خالد كاظم 

40.  ‘The Difficulties and Challenges that facing Teaching of 

English as a Foreign language in Iraqi Islamic Schools and 

the ways of remedies’ 

Nihad Mohammed Jasim 541-556 

41.  Journey of Going Back to Roots in Toni Morrison's Novel 

Tar Baby 

Muhmammad Dera' Farhan 

Sahira Ahmed Mahmood 
557-561 


