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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 9-1 أ.م.د غازي صالح جمعة دراسة تحليلية موضوعية  من سورة آل عمران  99اآلية    .1
 16-10 م م. علي عبد األمير جعفر مهدي التفسير المقارن  دراسة وتحليل  .2
 28-17 عبدالعزيز العنزي د. سعد بن  وأساليبهم في التكذيب المجرمون في سورة هود  .3

 35-29 أ.م. د إبراهيم علي الفحل دراسة موضوعية  بعض آيات القلة والكثرة في القرآن الكريم  .4
 54-36 د. عبد العزيز حسن عبد العزيز دراسة تحليلية  مفهوم العداوة والبغضاء  في سورة المائدة  .5
 73-55 يوسف بن عبد هللا الباحوث . د الرجال جمعًا ودراسة هـ( في 418أوهام اإلمام الحافظ الالْلَكائّي )  .6
غنيم  .د أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ومروياتها في كتب السنة  .7 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 الحازمي 
74-85 

ُد على ُشُبهاِت تأخيِر َمْقَصِد    دوُر المقاصِد في المحافظِة على الموازنِة بين المصالح  .8 الرَّ
ين  -ُأنموذًجا-عن بقيَِّة المقاصِد  ِحْفِظ الدِّ

 102-86 أ.د. صباح طه بشير 

الخفين(من مخطوط    .9 المــفــتــينفصل )المسح على  بن    خـزانـة  بن محمد  الحسين  لالمام 
 هـ)دراسة وتحقيق(746ت:  حسين  السمنقاني الحنفي

 121-103 د. سعدي جاسم حمود سرحان

 137-122 أ.د. جابر إسماعيل  الحجاحجة  التأصيل الفقهي لعقوبة السرقة من المال العام) دراسة فقهية مقارنة(  .10
 154-138 أ.م.د خيال صالح حمد  يسوغ فيها الخالف المسائل العقدية التي   .11
 172-155                                                          د مؤيد محمود حسن في نصوص الصفات  المظنونات من اآليات المتشابهات  .12

كأني انظر   »:خالل حديث ابن عباس   من  لألنبياء في الحج  ملسو هيلع هللا ىلص"حقيقة رؤية النبي    .13
 إلى موسى....".

رواس  آل  سعيد  هللا  عبد  هيلة  د. 
 القحطاني 

173-185 

 198-186 أ.م.د. أمل صالح مهدي هـ(207هـ (والفراء)ت180دالالت عالمات اإلعراب عند سيبويه)ت   .14
 212-199 أ.م.د. عبدهللا خلف صالح الجملة القطعية والجملة االحتمالية في النحو العربي  .15

 230-213 ثمينة أحمد هيالن  أ.م.د. التوشيح اللطيف على كتاب األمثلة في التصريف  .16

 244-231 أ.م.د عبد محمود عبد بشر التَّغيير( -االستجابة -)التَّخِييب أفق التَّوقع في شعر عمر بن أبي ربيعة  .17
الجغرافيين والرحالة  الموانئ التجارية المطلة على ساحل البحر االحمر في ضوء كتابات    .18

الهجريين الثامن  القرن  حتى  األول  القرن  والمصرية   من  واليمنية  الحجازية  الموانئ 
 انموذجا

 أ.م.د. ايناس عماد عبد المنعم 
 أ.د. جنان علي فليح 

245-260 

 م. باسم ذهيب خلف   )دراسة مقارنة(  قواعد االسناد واجبة التطبيق على حقوق الملكية الفكرية  .19
 م.د. أسامة رشيد مجيد 

261-270 

 270-271 م.م منار جالل عبدهللا  المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل بواسطة الطائرات ألمسيرة   .20
ْعَوى الجزائية والرقابة القضائية عليها  .21  282-271 منار عبد المحسن عبد الغني د.  الحدود العينية والشخصية في الدَّ
 295-283 د. ماجد شهاب الرمضان الحقُّ بالحمايِة الوظيفيِة ِمَن التحرُِّش الجنسيِّ في الوظيفِة العامَّةِ   .22
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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 312-296 أ. م .د. معمر خالد عبد الحميد  الحماية الجنائية من جرائم الفساد المالي  .23
تحليلية في التعليم  تعزيز دور  االستغراق الوظيفي في  الدعم التنظيمي المدرك دراسة    .24

 الديني للدراسات األسالمية 
 331-313 م. م اسراء عبد السالم خليل 

 347-332 عبيد خلف فارسم م .  أثر التعلم الذاتي في تحصيل طلبة الصف األول المتوسط في مادة التربية اإلسالمية   .25
لدى    .26 التأملي  التفكير  تنمية  إستراتيجية سكامبر في  الخامس االدبي أثر  طالب الصف 

 في مادة التربية اإلسالمية
 359-348 م.د عيدان عطية سمح

التعلم)  .27 إدارة  نظم  توظيف  مهارات  LMSواقع  تنمية  في  البديل  التقويم  على  القائمة    )

 التفكير المنظومي لدى طالب جامعة شقراء 
 395-360 عيسى فرج عوض العزيزي د. 

الثاني    إستراتيجية اثــر    .28 الصـف  لدى طـالـبـات  الهندسي  التفكير  تنمية  فــي  المــكعــب 
 المتوسـط فــي مــادة الرياضـيـات ودافعيتهن نحوها

 411-396 م. انتظار عبد القادر محمد 

 425-412 د. نيللي عويد مشالي كفاية التوزيع المكاني لرياض األطفال في دائرة بلدية الغدير   .29
المــالــية   .30 االســواق  فــي  اشــارة    االزمــات  مع  الــعربيــة  االقــتصــادات  في  وانعــكاســاتها 

 خـاصـة الــى االقـــتـــصــاد الــعــراقــي 
 440-426 أ.م.د. رائد فاضل جويد 

اإلنسان    .31 حقوق  على  الدوليين  والبنك  النقد  وصندوق  العالمية  التجارة  منظمة  تأثير 
 االقتصادية واالجتماعية 

 457-441 م. د عادل مطشر حسن 

 464-458 م. د. يعرب محمود إبراهيم  العولمة االقتصادية وأثرها على العمل المصرفي اإلسالمي   .32
محدودية التخصيصات المالية في الموازنة العامة واثرها في تعظيم الخطر على البحث    .33

 ديالى(العلمي)دراسة حالة في جامعة 
 جيجوف سيركي فيودرفجأ م . 

 عدنان طه كرفوع م. 
465-477 

 483-478 ياسر صبيح رشيد م م.  االستخدام االبداعى للصوت في أفالم المخرج الفريد هيتشكوك   .34
 507-484 أ. م. د. نزار كريم جواد  1979دور الواليات المتحدة األمريكية في إسقاط نظام محمد رضا بهلوي سنة    .35
 أ.م.د. مدين عبدالعزيز رشيد  شعر نيكو وتأثير آن در ادبيات عربى وفارسى  .36

 أ.م.د. عباس داوي يوسف
508-516 

 527-517 أ.م.د. فالح حسن عباس  مسائل انساني در شعر نيما يوشيج   .37
 539-528 اللهيبي عبدالقادر محسن أ د.  في القرن العشرين رائد العمل الببليوغرافي, في العراق كوركيس عواد  .38
 551-540 أ د رياض سعيد لطيف هندسة الميكانيكا والحيل في التراث   .39
40.  Traducción de las expresiones simbólicas en el cuento iraquí 

actual, "El Candil Apagado" Como Ejemplo 
Zuhair Ahmed Saleh(Ph.D) 552-560 

41.  the effects of employing the E-Quizlet technique upon vocabulary 
development in English 

Nawal Tariq Mohammed 
Nagham Qadoori Yahya 

561-567 

42.  Sprechakttheorie Eine analytische Studie AsmaaMohammed Abbas 568-576 
43.  Using the SOF method to evaluate hidden costs A Field Study on A 

Sample of industrial companies in the Sulaymaniyah Governorate 
Dr. Bahar Khalid Mustafa 
Safin Rafat Ghafar 

577-588 


