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 المحتويات

 امس الباحث  عنوان البحث  ت 
 الصفحة 

 ال  من 

 وآ داهبا   اللغة العربية   دراسات و   حبوث 

1 
مناذج لهجية يف القراءات املتواترة | دراسة 

 حتليلية
 25 1 م.د. هشام آ محد خلف

2 
اللّغةةةة العربيّةةةة بةةةا املةةةوروث ا  ةةةار  

 وا داثة                  
 45 26 سا زوينا  م.د. حيدر عبد 

3 
العقيةةدة اودود ةةة وآ  رهةةا خةةة الش صةةية 

 اودود ة
 64 46 م.د. حسا صابر امحد

4 
ا ةةروا اةلاع خةةظ الةربيةةة بةةا التنةةة  

 النحو  والاس تعامل القرآ ين
 103 65 محمدآ .م. برشى امحد 

5 

درجةةةةة   ةةةةةلا آ سةةةة ب   تةةةةا  ا  د  

والنصةةةول للصةةةف الةةةةام  ا  د  يف 

 العراق ملهارات التفك  الإبداعي

 134 104 م.م. سعد جاد هللا محد

 ارخيية وا  اثر ة الت   واةلراسات   حبوث 

6 
النةةةةةام الادار  و  ةةةةور  يف ع ةةةة  

 الرساع   والالبة الراشدة

 القح اين آ .د. من ة مدعث

 آ .د. نزار باضظ حسا
135 154 

7 
النةر ة العن  ة للةلسترشقا والرد خلدةةا 

 ارنست ر نان وجامل اةلين ا  بغاين امنوذجا 
 179 155 د. سايم امحد زهوم.آ .

8 
تركيبةةة اشةةةال يف الع ةةة العبةةةا  مةةةن 

   م(  1258 –  750هة /    656 -هة  132)
 199 180 م. وجيد  ممدوح  وسف

 غرابية الت بيقية اش   ودراسات   حبوث 

9 

ا  مهية اشيوآ قتصاد ة للنفط الةةام العةةرا  

و داعيا ةةةةم يف منةةلةةةةة اوبةةةة   نةةةةةور 

 اشغرابية الس ياس ية
 اترة مقداد امحد

 آ .م.د. نصيف جامس اسود
200 224 

10 

تليةةات اسةةتطر  يف من قةةة  حصةةاد امليةةا  وآ

غر  دج  با الفتحة وتكر ت ابس تخدام 

مع يات التحس  النايئ ونةم املعلومات 

 اشغرابية

 آ .م.د. رقية امحد محمد

 لزم محمد محمود . ابحثم.
225 244 

11 

حتليظ  وز ع الرت ز الساكين حملابةة الانبار 

ابسةةةةةةة تخدام  2017 – 1997للةلةةةةةةةدة 

ا  سةةةاليل الإحصةةةاطية و  بيقةةةات نةةةةم 

 (GISاملعلومات اشغرابية )
 273 245 م.د. بثانة رحمي شوكت

12 

اومنذجةةةة املوربومنا يةةةة بفعةةةظ الشةةةدات 

امل ر ةةةةةة وآ  رهةةةةةا يف التةةةةةدهور الباةةةةة  

 ابس تخدام

 RS–GIS جبظ س نجار حاع دراس ية | 
 299 274 م.د. بلسم شاكر ش ناشظ
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 ال  من 

 والس ياس ية   الإخالمية   واةلراسات   بحوث ال 

13 
نشةةة ة الإخةةالم اشد ةةد و صةةاط  البا ةةة 

 اشد دة
 براس محود محد

 آ .د. سعد سلامن عبد هللا
300 317 

 341 318 آ .م.د. سعد اكظم حسن قارطية امجلهور العرا  لل  بار الرمقية 14

15 

 ة ث  اس تخدام الانرتنات خةةة مسةة تو ت 

الاداء اةلرا  للشةة با  اشةةامعي العةةرا  

 دراسة ميدانية  

 آ .م.د. دحام خيل حسا

 .م.د. حسا رش يد  ساأ
342 359 

16 

دور وسةةاطظ الاخةةةالم الرمقةةةي يف  وسةةة يع 

الفجةةوة بةةا ابةةراد الارة العراقيةةة وآ  رهةةا 

دراسةةة  -خةةة القسةةق القجةةي الاج عةةي 

ميدانية خة عينةةة مةةن الار العراقيةةة يف 

منبغداد   ا  وذجاإ

 386 360 آ .م.د. خادل عبد الرزاق مص اا

 403 387دم.د. سعد ظاهر محمالاستطر املايل با الاهداا واةلوابع 17

18 
 ةةة ث  ال ةةا  السةة يا  خةةة العالقةةات 

 (2017-2003السعود ة ) –العراقية 
 424 404 م.د. عباس باضظ ع وان

 اةلراسات الاج عية والفكر ة 

19 
التدبق النفيس وخالقتةةم ابملرونةةة النفسةة ية 

 ةلى آ سا ذة اشامعة
 455 425 آ .م.د. شاكر محمد امحد

20 

آ  ةةر آ منةةوذج آ بلتةةون يف حتصةةيظ مةةادة خةة  

الةةنف  عنةةد  لبةةة ليةةات الرتبيةةة وتمنيةةة 

  فك مه الإبداعي

 482 456 آ .م.د. اإسامعيظ حسن عبد هللا

21 

الاغرتا  النفيس وعةةةةةةةةةةةةةةةالقتم ببعض 

املتغ ات ةلى ال لبة السةةا نا اب  قسةةام 

 اةلاخلية جبامعة تكر ت

 506 483 قدور م.د. ابن صابر 

22 

آ  ةةةر اسةةة تخدام صتةةة  الصةةةوت يف تمنيةةةة 

همارات الةةتالوة ةلى  البةةات قسةةم خلةةوم 

القرآ ن والرتبية الإسالمية يف مةةادة الةةتالوة 

 وا فظ

 م. مروان حمك  وبيق

 م.م. باروق خلف عبيد
507 530 

23 

التنةةةةات الإرهابيةةةة و ة ث هةةةا يف السةةة  

ابلعةةةراق اجملمتعةةةي ظابةةةةة صةةةالح اةليةةةن 

 امنوذجا | دراسة حتليلية

 543 531 م.م.  ارق خا د م ر 

يف الرتمجة وبنوهنا راسات  د   

24 
A Cross-Cultural Study 

Speech Act of Condolence 

in English and Arabic 

 م.م. محمد صفوت عبد اجمليد 

 آ .د. امحد محمد صال 
544 568 

25 
The Impact of Using 

Mobile Phone Technology 

in Learning English 

 586 569 م.د. دنيا  اهر محيد
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26 
A Cognitive Linguistic 

Study of Food Proverbs in 

English 

 معايل س تار انمق 

 آ .م. حسن ش بان خيل 
587 596 

27 

A Critical Discourse 

Analysis of the Image of 

Muslim Woman in Some 

English Newspapers 

 هيام صال حسن 

 آ .م. حسا حامد محمد 
597 621 

28 

A Stylistic Study of 

Selected Children's Short 

Stories in English and 

Arabic 

براهمي    غر د سلمي اإ

 آ .م. محمود عباس داوود 
622 636 

29 
The Role of FILLIP in 

Teaching English 

Language 

خا دم.م. ا ناس بالح    637 658 

 


