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 12-1 أسعد حمد كاظم 0د اإلعالم العقائدي في ضوء القرآن الكريم  .1
 24-13 ا.م.د محمد مكي عبد الرزاق وسائل وطرق محاربة اإلسالم في الفكر المتطرف دراسة قرآنية موضوعية   .2
َأَحًدا   .3 َغْيِبِه  َعَلى  ُيْظِهُر  َفاَل  اْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم  وجل:  عز  قوله  من  المستخرجات  المسائل 

 ﴾ [سورة الجن] 2٨﴾ إلى: ﴿ َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا ﴿2٦﴿
د. عبد العزيز بن عيضة بن  

 حربي الحارثي 
25-4٨ 

 5٦-49 احمد غازي عاصي م .د ( من سورة المطففين في القران الكريم15تفسير اآلية )  .4
 73-57 علي حمود حسين د. التخصيص وأثره في أحكام النساء نماذج مختارة   .5
ْرِع ِمْنَها، ِفي َضْوِء اْلِكَتاِب َواْلُسنَّة   .٦  ٨٦-74 حمد .م. د. حمد حميد أ اآلَثــــــاُر الُمَتــَرِتَبـــُة َعَلــى اْلــــَهــْجــِر َوَمْوِقُف اْلشَّ
 95-٨7 د. سامي زاير ابراهيم إضاءات في المنهج الدعوي المستمد من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم دراسة دعوية  .7
 10٦-9٦ الواحد م. محمد سالم عبد بيع السلم وتطبيقاته في المصارف االسالمية دراسة فقهية    .٨
 11٨-107 عبدهللاغالب  عطية. د  م. المقاصد الضرورية من خالل سورة الممتحنة  .9

 133-119 د. أسماء سالم أحمد بن عفيف جذور البابية وتطورها من التيار األصولي إلى نسخ الشريعة  .10

 149-133 أ. د. أسماء عبد القادر عبد هللا  مخالفات الباقالني لإلمام االشعري في صفات هللا تعالى  .11

 1٦1-150 سعد احمد علوان  .أ.م.د مبادئ القاديانية في ميزان الكتاب والسنة   .12

 171-1٦2 م . د . عبد الرحمن علي احمد  اإلسراف في مجالس العزاء دراسة فقهية  .13

 1٨1-172 أ.م.د. محمد أحمد مطر  تطبيقات عملية قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في أحكام القضاء  .14

 195-1٨2 الباسط احمد حسن عبد د.  دراسة وصفية  األيام المقدسة في األديان السماوية الثالث  .15

هـ(ومروياته التاريخية في   403ابو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري)ت   .1٦
 العهد المدني 

 213-19٦ أ.م.د. وليد غازي عبدالعزيز  

 22٦-214 م .د .بلسم ابراهيم زيدان  االسس النهضوية للحضارة االسالمية وفق المنظور القرآني   .17

 23٨-227 الدكتور ثامر حمزة داود دراسة أصولية فقهية مقارنة  الفوائت من الصالة بال عذر ابن حزم أنموذجاً حكم قضاء   .1٨

 245-239 أ.م.د ياسر عمار مهدي  الرمز السياسي في شعر احمد مطر    .19

 254-24٦ هوازن عبد الوهاب محمودم م.  الوطن والغربة في ثنائية اثير عبد هللا النشمي دراسة سيميائية  .20

 أ.م.د. بشرى عبد الرزاق محّمد الدرس اللغوي ومستويات الدرس اللساني الحديث   .21
 أ.م.د. همسات محّمد حسن 

255-2٦٨ 

 27٨-2٦9 أ. م. حمدية عباس جاسم  المالئكة انموذجاً بالغة اسلوب التشخيص شعر الحزن عند نازك   .22

اج بن يوسف الثقفي في مسجد الكوفة عام )   .23  2٨٨-279 م.م. عمر خدر إبراهيم    هـ ( 75سلطة اللغة في خطبة الَحجَّ
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 301-2٨9 م.م زينب عباس عبدهللا  الغربة في شعر جبران خليل جبران   .24

 م. م. منى عبد الغفور دحام   للجوهري الجزء األول المسائل الصرفية في معجم الصحاح   .25
 د. سحر حامد صالح جاسم  

302-310 

 322-311 د. هيثم بن فهد بن عبدالرحمن   حاجة الفقيه من علم التاريخ   .2٦

العادات والتقاليد واألعياد والمناسبات ووسائل الترفيه في مدينة هراة من الفتح أإلسالمي    .27
 حتى   نهاية العصر العباسي أألول 

 337-323 م.م زهير عبد زيد شمخي

 347-33٨ أ.م.د .رسالة عبد هللا خلف الوعي الجندري وعالقته بالهناء الذاتي لدى طلبة الجامعة   .2٨

الممارس ضد األطفال وأسبابه ودور األسرة في الحد منه: دراسة ميدانية أشكال العنف   .29
 على بعض األسر بمنطقة القصيم

 379-34٨ موضي بنت شليويح العنزي  د.

 394-3٨0 م. فيصل حمدي رزيج  التفكير المرن وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة   .30

استراتيجيتي مصفوفة التصنيف وخلية التعلم في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة   اثر  .31
 في مادة االمالء 

 م.د. عثمان سعدون جاسم   
 م.م. حذام خزعل حسين   

395-407 

االتساق المعرفي وعالقته بالتفكير اللفظي لدى طلبة المتوسطة في المديرية العامة   .32
 الثالثة لتربية بغداد الرصافة 

 422-40٨ م عالء رحيم كريم 0م

استراتيجية تنشيط أـلمعرفة ألسابقة في التحصيل وتنمية الذكاء الناجح  استخدامفاعلية   .33
 لدى طالبات الرابع  االدبي

 434-423 كريم علي شالل .د0م 0ا

تاريخ    .34 مادة  التحصيل  في  البصري   التفكير  وشبكات  الفورمات  استراتيجيتي  فاعلية 
 الحضارة العربية اإلسالمية وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع االدبي 

 4٦0-435 رنا حسيب كاظم . أ.م. د 

 أثر التدريب على المهارات االجتماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى الطالبات االيتام   .35
 في المرحلة المتوسطة 

 472-4٦1 نادية تعبان محمد غني د. 

الخدمات:   .3٦ البشرية وأثرها على  بين الموارد  المكتبات الجامعية  الداخلية في  االتصاالت 
 جامعة تكريت إنموذجا  مكتبات

د   .أ محمود  م.  الرحمن  عبد 
 محمد

473-4٨9 

 497-490 م. د . مثنى ناظم داود سلمان التوزيع المكاني للخدمات الصحية  في محافظة كركوك)دراسة في الجغرافية الصحية (  .37
 519-49٨ حسن علي مصلح احمد م .د 2021التوزيع الجغرافي للدوائر االنتخابية في محافظة صالح الدين  للدورة االنتخابية    .3٨
39.  ( كورونا  جائحة  خالل  الصحفية  مستوى  COVID-19التغطية  على  وانعكاسها   )

 االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين دراسة ميدانية
المغامسي .  د نوري  عدنان 

 الحربي
520-545 

العامة    .40 المرافق  تعديل عقود  في  لسلطاتها  االدارة  المنفردة استعمال  بإرادتها  االقتصادية 
 وآثارها في إنهائها 

 5٦0-54٦ د. عمر حسين علوان 

 571-5٦1 نبيل أحمد ثامر م.م. تدقيق االندماج للشركات والمنشآت _دراسة وصفية تحليلة_     .41
 5٨9-572 د. عبد العزيز بن أحمد المزيني  توطين البيانات)دراسة قانونية مقارنة(  .42
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 59٨-590 م. د. حامد جواد محمد الدستور بين النظرية والتطبيقفكرة   .43
 ٦09-599 د. محمد نعمان عبد الرحمن عقد الفرنشايز وتمييزه عن العقود التجارية المشابهة له   .44
 ٦1٨-٦10 د.منار عبد المحسن عبد الغني  ختان االناث في منظور القانون الجنائي   .45
 ٦3٨-٦19 م.م. أنس صالح عبود الشرعية آليات مواجهة ظاهرة الهجرة غير   .4٦
 مسلم طاهر حسون د.  الضمانات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة   .47

 ادريس عبدهللا فيصلد. 
٦39-٦50 

دراسة    .4٨  (( المستدام   االداء  تحسين  في  وتأثيرها  الممتازة  الدرجة  لفنادق  التكيفية  القيادة 
 استطالعية لعينة من فنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغداد ((   

 م.م. فراس ناجي حاتم   
 م.م. عباس محمود نايف

٦51-٦٦1 

التدريس دراسة تحليلية آلراء عينة   .49 التنظيمي في تطوير أداء عضو هيئة  دور السلوك 
 من تدريسي كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة العراقية 

 ٦٨0-٦٦2 م.م علي رجب عبد الحليم

 ٦97-٦٨1 المدرس اياد جاسم محمد  1991-1949االسرائيلية  -تاريخ العالقات التركية   .50
 م. م. مصطفى حميد كزار  (  201٨ – 2003للمدة )  مكافحة الفساد اإلداري والمالي في العراق واألردن  .51

 م. م. حسام علي كاظم
٦9٨-702 

52.  A study of women characters in Shakespeare’s plays with a 
modern perspective.”  

Dr. Yousif  Khorsheed 
Saeed 

703-70٦ 


