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 بحوث ودراسات اللغة العربية وآدابها

 األنا في الرسائل النثرية األندلسية 1
 ا. م. د. واقدة يوسف كريم

 م. د. فائزة رضا شاهين
  

2 
دراسة بعض أراء محمدد أفنددح ازدااح اليدوفية فدي بدا  

 الحروف في كتابه الهدية النبوية في شرح الززريةمخارج 
   ا. م. د. أيمن عبد هللا اامد

3 
غبطددة اتددرفي شددعرية المخافنددة األمناسددية ومتعددة البحدد  

 عن المستور

  م. د. محمد يونس صالح

 ا. د. خنيل شكرح هياس
  

 البحوث والدراسات التاريخية واآلثارية

4 
الخالفددة الرشددادة وموقددف ااديداد مادداهر التددرف فددي عيددر 

 الخنفاء منها
   ا. م. د. سعد عيدان عبد هللا

5 

الهنددد فحددم اكددم اومبرامددور الم ددولي مددال  الدددين محمددد 

دراسددددة  -م(  1605 - 1556هدددد     1014 - 963أكبددددر  

 سياسية عسكرية ثقافية

   م. د. رضوان عطية وردح

 بحوث ودراسات الجغرافية التطبيقية

6 
المورفولددددومي لم ددددروو رح الحويزددددة وكفدددداءة التحنيددددل 

 ااتيامافه المائية

  أشزان غائب شدة

 ا. م. د. دلي خنف اميد 
  

 البحوث والدراسات اإلعالمية والسياسية

7 
السددددالمة الفكريددددة لنخطددددا  ايعالمددددي العراقددددي الرقمددددي 

 وإمراءات التحيين

 ا. م. د. سهاد عاد  ماسم                     

 موفق صبرح م. د. اسام
  

8 

اليددورة النهنيددة لمنامددات المزتمدد  المدددني لددد  ممهددور 

دراسددة عنددن عينددة مددن ممهددور محافاددة  -محافاددة اونبددار 

 اونبار

   م. د. محمد راف  وبد

9 
اوخبدار الحزبيددة وعالقتهددا بترفيدب ن ددرات اوخبددار دراسددة 

 في القنوات التنفزيونية الخاصة
   م. د. محسد فخرح اسن

10 

المعالزدددة اليدددحفية ألامدددة الميددداا فدددي مريددددفي اليدددباح 

 - 2018 5 1دراسة فحنينية لنمدة من  -والزمان العراقيتين 

31 10 2018 

 مهند محمود وهيب

 ا. م. د. سحر خنيفة سالم
  

11 
دور التربية المسراية في فنمية مفهوم التعداون لدد  مدال   

 المرانة المتوسطة
   م. م. عدنان اسين عني

 الدراسات االجتماعية والفكرية

12 
انعكاسات فدخخر صدرف التعويتدات عندن اعدادة اوسدتقرار 

 دراسة ميدانية في مدينة الموصل -في المدن المحررة 

 ا. د. اارث ااام أيو 

 م. د. ابتها  عبد الزواد كاظم 
  

 دراسة فقهية مبية -ضوابط الييدليات  13
  أوراس نزم ايدان

 ا. م. د. أركان عبد النطيف محمود 
  

14 
مدددنهل القدددررن الكدددريم فدددي إصدددالح ايددداة اينسدددان سدددورة 

 المطففين إنموذما
   د. ابيب هللا صالح ابيب هللا

15 
مرويددات عبددد الزبددار بددن وائددل عددن أبيدده وائددل بددن ازددر 

 مم  وفخريل ودراسة -الحترمي 
   د. عبد الواس  محمد غالب
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   د. محمد بن بسيس السفياني دراسة عقدية -الخوارج والب اة الفروق بين  16

   د. نواف بن معيض الحارثي مهودا ورثارا -ايمام يحين بن المبارك اليزيدح المقرئ  17

18 

م اركة الطنبدة فدي العمدل التطدوعي ودورا فدي فنميدة راس 

دراسة ميدانية في محافاة صالح الدين،  -الما  اومتماعي 

 قتاء بند

   م. د. انس نامي اسين

19 
ايمددام ابددو اامددد  -التن دد ة اومتماعيددة فددي الفكددر ايسددالمي 

 ال زالي إنموذما  
   م. ريم أيو  محمد

20 

( فددي K.W.Lأثدر اسدترافيزية المعرفدة السدابقة والمكتسدبة  

فحييل مالبات اليف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات 

 وففكيرهن التخمني

   اسام مهم. م. فافن 

 دراسات في الترجمة وفنونها

21 Metaphor for Teaching English Vocabulary م. د. أياد عناد خنف   

 


