
 االولالقسم  44العدد 
 

 امس الباحث عنوان البحث ت
 الصفحة

 اىل من

 وآ داهبا اللغة العربية ودراسات حبوث

1 
آأثر الأدب الأندليس يف ادلراساات سسرشاااة ة 

 سس باين
 20 1 ا. م. د. واةدة يوسف كرمي

2 
تعريااف العاادد وتنملااو اوعاادود وتعريااف العاادد 

 واوعدود
 33 21 محمود حيىيا. م. د. مرض 

ُؤْول مّعا بيُن من الأفعال للَمفُعول 3  بُغية السَّ
  ا. م. د. اسامة محمد سويمل

 ش اميء محدان هزمي
34 57 

4 
سلفاظ اخملتلف علهيا يف لغات القبائا  لفةاة    

 جَرَم( آأمنوذجا
 74 58 م. د. حسن هادي فاض 

5 
الكم ما ُآكِّّد بنويَن التوكياد شاذوذاأ آأو رورة يف 

 العرب
 84 75 م. د. يوسف عبد الملرمي صاحل

 ارخيية وال اثريةالت وادلراسات بحوثال 

6 
الأب انس تاس ماري الملرميل: ح اته وثقافته وآ اثره 

 العلمية
 101 85 ا. م. د. ثورة خطاب عيل

7 

َحق قة الُعهود بني اوُسالمني واَيهَياود يف اوَديناة 

اا ل هاا( وَد ئاا  نَق اها  5-1اوُناورة   ِِّ ان  مِّ

 اةوال اَيهَيود يفِّ اوَصادر الَعربية وا إس مِّ ة

 120 102 ا. م. د. نصو هبجت فاض 

8 

مديناُة با)  آأساو موصا ( مان ِا ل كتاا ت 

دراساة قق ق اة  -الب)انيني واجلغاراف ني والرااا  

 اترخيية وآ اثرية

 156 121 م. د. فراان محمود الياس

 التطبيق ةغراف ة اجل ودراسات حبوث

9 
بناء مناذج احملااكة لتلوث اوياه اجلوف ة يف مدينة احلرض 

 DRASTIC س تخدام طريقة 
 182 157 ا. م. د. عبو حيىي امحد

10 
اَيمنذجااة الهيدرولوج ااة حلااو  وادي الصاااحلية 

 وتعممي خرائطها  

براهمي  م. م. سعد اثمر اإ

 م. م.  زم محمد امحد
183 205 

 والس ياس ية ا إع م ةالبحوث وادلراسات 

11 

اس تخدام امجلهاور للصاحافة سلملنونياة العراة اة 

وآأثرها عىل الوعي الس يايس وسش باعات اوتحققة 

 منه

 223 206 م. م. حسني محمد ِلف

12 

اعامتد اجلالية العراة ة يف اإساطنبول عاىل ا إعا م 

 -الرمقي يف احلصول عىل اوعلومات آأثناء الأزمات 

 م دانيةدراسة 

 رهام حبيب سب ط

 ا. جامل عسملر م حي
224 242 

 263 243 م. م. مخيس محمد كرحوتسع م التمنوي يف سع م سلملنوين ودوره يف  13



 

 نيالقسم الثا 44العدد 

دراسة  -تغيو اجملمتعات حنو بيئة ِالية من التلوث 

 مسحية م دانية لعينة من النخبة ساكدميية

14 
الف ائية حول ازماة اجتاهات سخبار يف ةناة اجلزيرة 

 اولف النووي ا إيراين

 رائد خ ال مطكل

 ا. ايسني طه موىس
264 281 

 ادلراسات سجامتعية والفملرية

 317 282 ا. م. د. زايد كامل مصطفى نةرية الأِ ق يف مت ايفات فلسفة شوبهناور 15

16 

سبداع سداري وع ةته  لق ادة النبوية والثقافة 

ماادراء اواادارس الثانويااة يف ضااوء  التنةمييااة دل 

 بعض اوتغوات

 342 318 م. د ربيعة مانع زيدان .ا

17 
جناز العم  دراسة  - الأجو بني سلزتام  لوةت واإ

 فقهية مقارنة

عباااد اوهااامين بااان ايساااني     د.

 اخلطيب
343 365 

 دراسات يف النمجة وفنوهنا

18 
Environmental Themes in Science 

Fiction - Dune and A Door into 

Ocean as Examples 

 عبد هللاآأنسام راي   .د .ا

 هللا الباج ن دريفان ج ل عبد
366 374 

19 Evaluation in Instructional Design  .391 375 ابرشسام جامس محمد م 

20 
Assessment of The Arabic-English 

Translation of The Iraqi 

Constitution: Appraisal Theory 

 402 392 فؤاد عادل ِلفم. م. 

 امس الباحث عنوان البحث ت
 الصفحة

 اىل من

 وآ داهبا اللغة العربية ودراسات حبوث

 23 1 ا. د. حيىي امحد محمد آأمناط اذلات وجتلياهتا يف معلقة امرئ القيس 1

2 
الوصاول اإىل القاراءات الاث ث يف آأباواب تيسو 

 الأصول
 42 24 د. افنان عزيز محزة

 ارخيية وال اثريةالت وادلراسات بحوثال 

3 
آأثاار اودرسااة النةام ااة يف بغااداد وخر هيااا عااىل 

 احلركة العلمية يف العراق واجلزيرة الفراتية والشام

 بسمة طه اإسامعي 

 ا. د. محمود عباد محمد
43 57 

 غراف ة التطبيق ةاجل ودراسات حبوث

4 
مونيااة  التحلياا  اوااوين حلااو  وادي شاا نانة واإ

 حصاد م اهه

 م. م. رافع صاحب عواد

 م. م. عامد امحد محمد
58 83 

 والس ياس ية البحوث وادلراسات ا إع م ة

 الرشسويق سجامتعي من ِ ل الهواتف اذلكية 5
 م. د. عبد الس تار محيد جديع

 ا. م. د. عيل عبد الهادي عبد الأمو 
84 104 

6 
العوام  اواؤثرة عاىل اساناتيجية القاات   تصاال يف 

دراساةة  -ا إذاعات احمللية مبحافةة النجف الأرشف 

 آأجمد عبد سمو ف حان

 ا. د. س م خطاب آأسعد
105 124 



 

 مسح ــة

 ادلراسات سجامتعية والفملرية

7 
اوثقف العلامين وجدلية التعددياة احل اارية ةاراءة 

 انرثوبولوج ة يف الواةع الثقايف العرايق
 171 125 ا. م. د. امحد عبد الرضا احلس ين

8 

آأثر آأمنوذج آأبلتون يف قصي  مادة عمل النفس عند 

طلبة اوراةل الأوىل، ةسم التارخي وتمنية تفملاو  

بداعي  ا إ

 196 172 هللاا. م. د. اإسامعي  حسن عبد 

9 
دراسة  ص ة امجلاعة عند انرششار سمرا  الو ئية

 فقهية مقارنة

 ا. م. د. محمد عطية ز ر 

 م. م. ساجد محيد مةهر 
197 211 

10 
الأزهار الندية بذكر سامت العلامء عىل ضوء القرآ ن 

 الملرمي والس نة النبوية
 254 212 د. زهرة شعبان سعيد

11 
وع  عند الش يخ اوفرس محمد مةاهر تعةمي هللا ج  

 الأمني  رمحه هللا(
 268 255 د. عبد العزيز بن احلسني الش نق طي

12 

ةراءة يف خمطوط نةم الزبدة يف الأصول للطالاب 

ماام الفاضا  الشا يخ شاهاب  للوصاول للشا يخ ا إ

 (رمحه هللا ادلين آأمحد الطويخ الشافعي 

 292 269 طراد. ممدوح عبد هللا م

13 
الب تناة اات  دراسااة  -الأ ج ا  يف عق ادة الصَّ

 عقديّة
 312 293 د. عبد الملرمي مغرم مفرح

14 

ماماة مان  تطبيقات آأصولية عىل آأااديث  ب ا إ

مام عبد الغين اوقديس  كتاب "معدة الأحوم" ل إ

 دراسة تأأصيلية تطبيق ة

 339 313 د. رائد ِلف محمد

15 

 741موارد ومهنج ابن آأيب زرع الفايس اوتاو   

هااا( يف كتابااه "اذلِااوة الساا  ة يف تااأأرخي ادلو  

 اوري  ة"

 357 340 ا. م. عد ن محمود عبد الغين

لملنوين دل  طلبة اوراةل ا إعدادية 16  التمنر ا إ
  عامر مجعة محمد

 م. د. غزوان رم ان صاحل 
358 377 

17 

ثرائيااة يف قصااي  وتمنيااة التفملااو آأثاار الطريقااة  ا إ

سس تد يل لطالبات الصف الرابع سعدادي عند 

 تدريس مادة التارخي

 396 378 م. م. س ناء كنعان خرض

18 
اجتاهااات طلبااة اوااراةل الثانويااة حنااو التاادريس 

 اخلصويص
 414 397 م. م. با  كامل اكم   

19 
احملايل يف مشاركة ال ساء الريف ات بأأنشطة اجملمتاع 

 ة اء العمل، حمافةة ص ح ادلين

  ِلف جامس صاحل

 ا. د. حساب عايد العجييل 
415 430 

 دراسات يف النمجة وفنوهنا

20 Rereading the Image of Woman in 

Jude The Obscure of Thomas Hardy 
براهمي   438 431 م. م. محمد فزع اإ

21 
Annotation of The Concept of Error 

Analysis in ELT Using the Principle 

of Content Analysis 

 448 439 م. آ زر عادل موو م.



 القسم الثالث 44العدد 

 امس الباحث عنوان البحث ت
 الصفحة

 اىل من

 وآ داهبا اللغة العربية ودراسات حبوث

1 
بااني جااذور اوااا   صااورة الفملاار سسرشاااايق

 وامتداد احلار
براهمي صاحل حسني  28 1 ا. م. د. اإ

2 
دراسة  -( 31الهداايت القرآ نية يف سورة النُّور آ ية  

 تطبيق ة
 52 29 آأبو الشامات ا. براءة فوزي عبد هللا

3 
اوون يف رواياة  حنياب الرافادين( لعباد الارمحن 

 جميد الربيعي  
 66 53 ا. م. د. مولود مرعي الويس

 الرششمل   الصوري يف شعر  يج التملرييت   4
  م. معزت  طق  يف

 ا. د. سعد ايسني لطيف
67 80 

5 
ج ا   -احلوار اخلاريج  اوبارش( يف الشعر العارايق 

 الس تينات آأمنوذجاأ 

 م. ليىل ط ل امحد

 ا. د. لقاء نزهت سلامين
81 94 

6 

اجلواز النحوي يف القران الملرمي من سورة التوبة 

اورفوعاات  -13اىل سورة الرعد ال ياة  87ال ية 

 امنوذجا

 ا. م. د. عامر طه امحد

 سعد حمسن عبيد
95 108 

 غراف ة التطبيق ةاجل ودراسات حبوث

7 
دراساة  -مؤرشات سمطار امحل اية يف حمافةاة الب اة 

 2017-2016تطبيق ة للمومس اوطري 

 ا. د. امحد جامس محمد

 م. د. رسور عبد الأمو محزة
109 123 

8 
( لق ااس اوساار JavaScriptاعداد خرائط الويب  

( اىل Covid-19سنسااب لنقاا  اوصااابني  ا ااة  

 اوسرششف ات احلملوم ة يف حمافةة بغداد

 ا. د. جنيب عبد الرمحن محمود

 م. م. امحد عبد عودة

 م. م. مرمي جامس محمد

124 149 

9 

تق مي اسا تخدامات التقنياات احلديثاة يف سنتااج 

الزراعااي يف صاا ح ادلياان وآأثرهااا عااىل التمنيااة 

 مس تقب أ 

 164 150 م. د. ماث  عارف السعيد

 والس ياس ية البحوث وادلراسات ا إع م ة

10 
دراسة  -اس تخدام او شورات يف احلرب النفس ية 

 قليلية
 186 165 السامرا. م. د. عبد الس م امحد 

11 

التغطية الصحف ة ووضاوعات سرهااب ادلويل 

دراسة قليلية لصحيفيت  -يف الصحافة العراة ة 

 الزمان والصباح

 221 187 ا. م. د. وداد نازي دخب

12 

دارة التحريااار الصاااحفي  باااداع يف اإ تقنياااات ا إ

جريادة  -وآأثرها يف تطوير اوؤسساة الصاحف ة 

 اواق آأمنوذجا

 242 222 راي  محمد اكظمم. د. 

13 

دارة الأزماااات يف الصاااحف العراة اااة  مقوماااات اإ

دراساة  -م( 2019 تةاهرات تاين / آأكتاوبر 

قليليااة يف فيفاايت الصااباح واوااد  للماادة ماان 

 272 243 م. د. ند  معران حسني



 

 1/3/2020اىل  1/10/2019

14 

بناااء التقرياار ا إخباااري واساا تخدامه يف الصااحافة 

دراسة قليلية جلريديت الصباح واواد   -العراة ة 

 2019حزيران  30ولغاية  1للمدة من 

 297 273 م. ِلي  ابراهمي فاخر

15 
اسااناتيجية تنةاامي داعااظ يف توظيااف الصااورة 

 الصحف ة

 حنني سعد سلامن

 ا. د. فريد صاحل ف ا 
298 326 

16 

دارة  اخلطاااب سعاا ح للحملومااة العراة ااة يف اإ

قليلية يف اخلطاب سس بوعي دراسة  -سزمات 

 لرئيس الوزراء العرايق

 منذر صاحل جامس

 ا. د. س م خطاب آأسعد
327 350 

 ادلراسات سجامتعية والفملرية

17 
دور اخلريطااااة الرمقيااااة يف التمنيااااة اوساااا تدامة 

 للمؤسسات التعلميية
 367 351 ا. د. جنان صادق عبد الرزاق   

18 
السااااااموية: ا إسااااا م، سجهتااااااد يف سداين 

 اوس يحية، اَيهيودية
 380 368 ا. م. د. كفاح صابر رش يد

19 
آأثر نةرايت الفزيايء احلديثة عىل اوبادئ الفطرية 

 دراسة نقدية
 405 381 ا. م. د. سلطان عبد الرمحن العموي

20 
التفملو ا إ ايب وع ةته بقلق اوس تقب  دل  طلبة 

نسانيةلكية النبية للعلوم   ا إ
 431 406 م. د. امحد جعي  ايور

21 
اللغااااة ومشااااات ا إنسااااان العاااارايق اوعااااا  

 سنرثوبولوج ا الثقاف ة
 442 432 م. رؤ  لؤي عبد هللا

22 
سختيارات اوتعلقة  حلقوق اوالية لل ساء والرجال 

 دراسة فقهية مقارنة -

  ساجد محيد مةهر

 ا. م. د. امحد سبيت امحد
443 467 

23 

باداعي وادلافعياة حناو  آأثر الع ةة بني التفملاو ا إ

مادة النبية ا إسا م ة دل  طلباة الصاف الثااين 

اوتوسط يف حمافةة صا ح ادليان للعاام ادلرايس 

2019 -2020    

 490 468 م. م. ظاهر عبد امحليد حسني

 دراسات يف النمجة وفنوهنا

24 
Approving the Diagnostic Points of 

Defective Textual Translations 

among EFL University Students 

 503 491 م. مثىن محمد بدع 

25 The Use of the Supernatural Power 

in Shakespeare's Macbeth 
 514 504 م. م. حسن صاحل حامد


