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 م.م. مروة أسعد طالب ناقة صالح عليه السالم موردًا اقتصاديًا وقصتها في القران والسنة   .1
 م.م. عامر مراد مالا علي 

 م.م.خالد محمد محل حسين

1-8 

د. نزار عبد هللا فاضل عبد  تصحيحها" التصورات الخاطئة ودور القرآن الكريم والسنة النبوية في   .2
 العزيز   

9-18 

تطهير االدهان  .3 بن    تشحيذ االذهان في  الغنى  بن عبد  اسماعيل  بن  الغنى  لإلمام عبد 
 هـ(. 1143اسماعيل بن احمد بن ابراهيم النابلسي)توفي سنة:

 م. م ياسر عبيد هاشم
 م. م نومان هادي تايه

19-41 

 لمفاهيم خاطئة تصحيح اصول الفقه   .4
 

 65-42 د. قيصر حمد عبد مهيدي  

 83-66 م. د. سعد عنبر ريحان  األحكام الفقهية المستنبطة مــــــن حديث: )بدء األذان()دراسة فقهية مقارنة(  .5
 99-84 أ.م.د شكر محمود فرحان  ابو الحسن التميمي وآراؤه الفقهية دراسة مقارنة   .6
 111-100 م.م رغد عـدنان محـمود الـعـجز واالعسار في الوفاء بـالـنـذر اثر  .7
 119-112 م.م أسماء عباس فاضل  التوكل وأثره في بناء الفرد والمجتمع   .8
 125-120 م .م  إخالص خلف لفته  المقاصد ودورها في  مبدأ مراعاة األولويات   .9

 137-126 أ .م. د.  أركان علي حسن المنهج العقائدي عند فتح هللا الكاشانيا في اية الكرسي ونهج البالغة  .10

 د. إحسان عبدالمنعم عبدالهادي   دواعي وأسباب ظاهرة العنف واإلرهاب المجتمعي: رؤية فقهية  .11
 أ.م.د. ئاوات محمد آغا بابا 

138-148 

 161-149 احمد يونس صديقم. د.  موقف اليهود من اإللحاد  .12

ياقية في التاعبير القرآني   .13  171-162 حمـد علـي م . د . باســـم م  مادة ) نشَأ ( ومتعلاقاتها السا

هران ُأنموذجا"   .14  182-172 م د. زكريا صالح سيف الصحابة عند اإلباضية المتقدمين والمعاصرين "الصاِّ

 194-183 م.د معتصم كريم محيسن ه( بين التأثروالتأثير 649الخطاب العاطفي في شعر ابن مطروح ت)   .15

 212-195 د. وليد عادل علي  في كتابه مغني اللبيب األحكام التي ضعفها ابن هشام  .16

 224-213 م م.  عبد السالم محمد خلف المعنى الداللي في عود الضمير  .17

عرِّ ابن عبد ربه األندلسي )ت الحكمُة والمشيُب في    .18  539-225 محمد طه جواد ياسين م د.  هـ( دراسة تحليلية 328شِّ

 أ . د . شيماء خيري فاهم  المية العرب بين انحراف القراءة وتصحيح الرؤية  .19
 محمد هاتف جعاز 

240-249 

 264-250 مي حمودي عبدهللا أ م د.  دور المرأة في ادارة ازمة جائحة كورونا من خالل تجربة التعليم عن بعد ) االلكتروني (   .20
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 279-265 أ.م.د, خلود هاشم جوحي   هجرية (567-هجرية532الثنائيات الضدية في شعر ابن َقالقِّس)   .21

 289-280 نبراس مجبل صالح  أ.د. للبناتتقدير الذات لدى طالبات كلية التربية   .22

 300-290 أ. م. د. هند مهدي صالح  في التربية الفنية لتنمية الذائقة الجمالية لطفل الرياض  -كوسيلة تعليمية-فاعلية الدمية   .23
دراسة حالة لدار    RDAوقواعد     MARC21فهرسة وتصنيف المخطوطات وفق معيار  .24

 المخطوطات العراقية 
 313-301 م.  نهاية محمد عبد علي 

التكاملي )  .25 التي تواجه تطبيق المنحى  ( في تدريس الرياضيات من  STEMالصعوبات 
 وجهة نظر معلمي الرياضيات في العاصمة بغداد

 325-314 م م . لينا خالد كامل رزيج  

الجامعة    اثر  .26 َطَلبة  لدى  الناصوص  تحليل  في  الَتَلقي  في    –نظرية  العربية  اللغة  اقسام 
 مادة تحليل الناص

 342-326 حامد عبد ابراهيم 0د 0م0ا

التعبيري والتفكير االبداعي لدى طالب  Ayasاثر انموذج )  .27 تنمية مهارات االداء  ( في 
 االول المتوسط في مادة التعبير الكتابي

 362-343 كهالن فرحانم. عثمان 

الرابع    .28 الصف  طالبات  لدى  الحركي  الذكاء  وتحفيز  التخيل  تنمية  استراتيجيات  فاعلية 
 اعدادي في مادة االشغال اليدوية 

 372-363 م. سفانة ناظم علي

 392-373 د. وداد حماد مخلف  معوقات التنمية المستدامة في الدول النامية العراق انموذجا   .29
 م خالد سلمان خالد  السياسات العامة اساليب رسم   .30

 ا م د فرح ضياء حسين مبارك
393-403 

 412-404 م. م شهد أياد حازم  أثر القصد الجنائي في الزمن الآلحق   .31
 423-413 م.م. محمد رشاد حسين اثر عدم استيفاء التبليغ للشكلية القانونية  .32
 453-442 عبدالزهرة كاطعم.د. أسراء  االفـتــراض الـقـانـونــي   .33

 473-454 م.م نواف مهدي جوير التنظيم القانوني  للعضوية البرلمانية  .34
 484-474 شيماء حاتم رشيد م.  وسائل إجبار اإلدارة لتنفيذ القرارات التحكيمية  .35
 497-485 م.م. معتصم  مالك عواد  عمارة وتخطيط قصر المحطة في الدجيل  )دراسة ميدانية(  .36
 أ.د عبدالباسط عبدالرزاق حسين                   هـ( دراسة تاريخية 619أبو أدريس علي بن َأدريس الروحاني البعقوبي)ت  .37

 أ.د عدنان خلف كاظم      
498-507 

 523-508 م. د. علي جاسم حسين االثر السياسي  للرق  في فكر أهل البيت) عليهم السالم(   .38
 537-524 د. محمود حسين عامر أمريكا الوسطىالحرب الباردة في   .39
 561-538 م.د. ريتاج إبراهيم بدن  )دراسة تحليلية( توظيف الوسائط الرقمية في تجربة فنان ما بعد الحداثة  .40
 569-562 م.د محمد جاسم حمادي  الفصول االربعة في تباين مقدار االستهالك الكهربائي في محافظة بغداد  اثر  تغير  .41
 583-570 م.د زياد فاضل عبدللا  أبعــاد صناعــة الغــاز فـي الــعراق   .42
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الجاري    .43 واالنفاق  النفطية  االيرادات  تقلبات  ظل  في  الحكومي  االستثماري  االنفاق 
 2020-1980العربية السعودية دراسة قياسية للمدة للمملكة 

 607-584 د. سعاد عبدالقادر قاسم 

 619-608 م. د ياسر توفيق علوان  السياسات الوقائية والعالجية لحل مشكلة الفقر في منظور االقتصاد االسالمي   .44
 632-620 م.م حنان حسين مهدي  للصناعات الجلدية اليقظة االستراتيجية ودورها في االبتكار المستدام في الشركة العامة   .45
 647-633 م. باسل حميد شهاب  دور وزارة التخطيط في رسم وصياغة مستهدفات اإلدارة المالية في الموازنة العامة  .46
 ةي نماذج من الترجمات العرب  یباالعتمادعل ةي دراسة اصطالحات الشهادات الجامع  .47

 وبالعکس ةي الفارس یال
 668-648 الحسن عبد . حسام عبدم.م

48.  The Role of Basic School Teachers’ Pragmatic Competence in 
Teaching English Language 

Jamal Anwar Taha                                  
Shaimaa Jalal Hassan 

669-681 

49.  The Rationality of the Absurd: Music as a Form of Expression in 
Samuel Beckett’s Words and Music 

 687-682 أزهار سهيل عطية  م.

50.  Comparative analysis of interlingual phraseological equivalents Dr. Mahmood Mosleh 
Mohammed 

688-692 


