
السنةالعددالمجلدالمجلةالمؤلفعنوان البحثت
رقم 

التصنيف
رقم الصفحة

 العنف االسري وعالقته بجنوح االحداث1
- خليفة ابراهيم عودة التميمي 

سلوى فائق الشهابي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.120122321

2
االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة الدولية دراسة تطبيقية تاصيلية 

تحليلة لالسس والخصائص
رشيد مجيد محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.1201223243

رشيد مجيد محمداالطار القانوني للحكومة االلكترونية3
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.1201223284

4
الطعن بقرارات تقدير اصابات العمل الصادرة وفقا الحكام قانون 

.2.1لسنة  (7)الضمان االجتماعي االردني رقم
عباس زبون عبي العبودي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.120122321.3

عبد العزيز شعبان خالداحكام جريمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي5
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.12012232153

عدنان عباس موسى النقيب لقانون البحار1982المنطقة الدولية لقيعان البحار في ضوء اتفاقية 6
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.12012232178

حيدر ادهم عبد الهاديالقيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب7
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.120122322.5

8
اثر التغييرات السياسية في المنطقه العربية في السياسات االقليمية 

وانعكاساتها على العراق
عماد مؤيد جاسم

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.12012232229

جريمة تهريب المهاجرين ةاالثار المترتبة9
عباس -عبد الرزاق طالل جاسم

حكمت فرمان

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.12012232265

تطور التعليم العالي واستراتيجية المعرفة العراق انموذجا10
علي - خليفة ابراهيم عودة التميمي 

ياسين عبدهللا

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.220131

11
دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية 

والحقوق المتصلة بها
رشيد مجيد محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.2201347

شاكر عبد الكريم فاضلغياب المعارضة البرلمانية واشكالية الديمقراطية التوافقية في العراق12
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.2201385

اكرم طراد الفايزفكرة القصد في القانون الجنائي والمدني ووجه العالقة بينهما13
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013127

طالل حامد خليلالمعوقات وافاق المستقبل- االنتقال من النظام الشمولي الى الديمقراطية14
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013179

احمد سلمان شهيبالجنسية المنحدرة من االم والمعززة باالقليم  دراسة مقارنة15
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013231

وسائل االعالم الحديثة واثرها في الراي العام الضامن لشرعية السلطة16
احمد فاضل - بالسم عدنان عبدهللا

حسين

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013251



يسرى مهدي صالحاثر مشكالت البيئة في االمن الدولي17
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013289

نظير محمود امينموقف تركيا من احداث التغير في المنطقة العربية18
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013311

محمد كاظم هاشمهوية الدولة في الفكر االسالمي19
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
.22013345

20
- في تطوير التعليم العالي كلية التربية (االنترنت)دورخدمات االتصال 

الجامعة المستنصرية انموذجا

سعاد عبدهللا - خليفة ابراهيم عودة

داود

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
3120142631

21
اولى الشرائع السامية القديمة قبل شريعة حمواربي - شريعة اشنونا

(دراسة قانونية)
رشيد مجيد محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
31201426355

حابس محمد خليفةاالستصحاب22
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
31201426389

القواعد الفقهية الناظمة لالحكام اليقينية مع تطبيقاتها المعاصرة23
بكر عباس - محمد عطشان عليوي

علي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014263133

علي قاسم زيدانسياسية الحكم الشرعي في من نكح محارمه24
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014167

25
اثر الزمان والمكان في تحديد لحظه انقعاد العقود الشكلية في الفقة 

االسالمي والقانون
فراس بحر محمود

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014195

سلمان داود سلومسياسة حزب العدالة والتنمية التركي تجاه الواليات المتحدة االمريكية26
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014229

بيداء علي وليالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي27
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014269

مشتاق طالبوهيبمفهوم الجريمة المعلوماتية ودور الحاسب بارتكابها28
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
312014331

مهدي نعيم حسنمسؤولية الطبيب المدنية عن اخطائة المهنية29
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
3120144.9

30
االتجاهات الحديثة في االستراتيجية االسرائيلية تجاه الصين تحليل 

جغرافي سياسي

علي ياسين -عبد االمير عباس عبد

عبدهللا

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231

ماهية المضاربة المصرفية31
رسل - نسيبة ابراهيم حمو الحمداني

عبد الستار

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
41201523143

32
فهم المذهب العسكري الجزائري لثنائية بيئة الضبط العملياتي والدين 

في علميات مكافحة االرهاب
بلهول نسيم

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
41201523169

33
واجب الموظف العام الحضور في اوقات الدوام الرسمي واثار مخالفته 

(موظف الخدمة الجامعية في العراق انموذجا)ذلك
خالد رشيد علي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
41201523199



خلود محمد خميسالعالقات الروسية العربية وافاقها المستقبلية34
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231123

مرتضى حسين ابراهيمالنظام القانوني لشراء الشركة المساهمة السهمها دراسة مقارنة35
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231153

عادل حمزة عثماناالزدواجية االمريكية في التعامل مع مفهومي االرهاب وحقوق االنسان36
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
4120152312.1

حسن حرب اللصاصمةالمسؤولية عن التصادم البحري في التشريعين االردني والسعودي37
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231223

سداد مولود سبعالتغيير السياسي في مصر دراسة في الموقف االمريكي38
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231257

شهالء سليمان محمداحكام اعادة التعيين في القانون العراقي دراسة مقارنة39
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231283

باسم غناوي علوانمركز الفرد في القانون الدولي العام40
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231335

طالل جميل شريف المختارسحب اليد واثاره على المركز القانوني للموظف41
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
412015231373

42
خالصة اطروحة دكتوراه واقع الجريمة في الريف دراسة ميدانية في 

محافظة ديالى
خليفة ابراهيم عودة

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
4120152314.3

عبد المجيد رمضان- بوحنية قوياالدارة االلكترونية كالية لتطوير اداء الجماعات المحلية بالجزائر43
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5120161

3..2االسترايجية االمريكية حيال العراق بعد عام 44
عامر هاشم - حميد حمد السعدون

عواد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
51201627

حسن تركي عميرالرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق45
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
51201655

46
-دور التحوالت المجتمعية في الخيانة الزوجية دراسة ميدانية اجتماعية

 قانونية في مدينة بغداد
زينب عبدهللا محد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5120161.9

بوقرين عبد الحليمحتمية انشاء ضبطية خاصة بالجرائم االلكترونية47
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016147

بودفع عليالترشيح الحزبي واثره على السلم االهلي الجزائر نموذجا48
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016173

عباس حكمت فرمانالجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد49
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5120162.5

استعمال نهر ديالى بين ايران والعراق من منظور القانون الدولي50
- احمد معصوم- عمر احمد حسين

خديجة بنت محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016283



3..2الدور االمريكي في العالقات العراقية الكوتية بعد عام 51
كمرلمزام - حسن عبد الحسن موبح

امين الرشيد-عبدهللا

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5120163.5

52
االصالح السياسي في االردن في عهد الملك عبدهللا الثاني بن الحسين 

فرص وتحديات
محمد سالم النوافله

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016333

53
مدى فاعلية مجلس االمن الدولي في مواجهه النزاعات المسلحة غي 

الدولية
عدنان داود عبد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016353

الحماية القانونية لتلوث الهواء في العراق54
هارليدا عبد - اميل جبار عاشور

الوهاب

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
512016393

 وليد عبد الغفار الشهيبحزب البعث وداعش منهج واحد في انتهاك حقوق االنسان55
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
6120172621

56
السياسة الخارجية االمريكية تجاه شرق افريقيا بعد ايلول 

(الثوابت والمتغيرات)1..2
خلود محمد خميس

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
61201726271

علي قاسم زيدانالحكم بالموجب والحكم بالصحة57
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
6120172621.1

58
عدم االستقرار السياسي في ليبيا دراسة في العوامل الداخلية 

والخارجية
سداد مولود سبع

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262141

حسين حافظ وهيبالعراقية-العراق والمحيط االقليمي دراسة في العالقات التركية59
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262173

مهدي حمدي مهدياثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي60
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262195

استخدام سالح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي61
هارليدا - عقيلة هادي عيسى

نور اتينا-عبدالوهاب

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262243

اسراء محمود بدر السميع5..2نشاة الفدرالية وتطبيقها في العراق في ظل دستور 62
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262261

محمد حامد محمودالنظام القانوني التحاد المالك واتحاد الشاغلين63
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262289

احمد حسين سلمانبطالن العمل االجرائي في مرحلة التحقيق االبتدائي64
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262323

مهند علي ذيابوسائل الحماية القانوني الستثمارات االجنبية الخاصة65
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262353

66
المشاريع المقامة على المجرمين المائيين الدوليين دجلة ةالفرات 

وتاثيراتها على استخدامات العراق المائية من منظور القانون الدولية

- احمد معصوم- عمر احمد حسين

خديجة بنت محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262391



عبد الباسط عبد الرجيم عباسعقد شراء الديون التجارية67
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
612017262397

عباس فاضل الدليميمفهوم تدويل مكافحة االرهاب واثره في مسيرة حقوق االنسان68
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
201317عددخاص

69
الطريق غير المسلوك للتعامل مع ظاهرة االرهاب االحتواء وتجفيف 

المنابع بدال من المواجهه
البسيوني عبدهللا

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
201343

70
قرارات مجلس االمن الدولي المقايضة بين القتال ضد االرهاب وحقوق 

االنسان
عباس فاضل محمد البياتي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
201373

71
اشكالية التوفيق بين االمن الوطني والحقوق والحريات العامة في 

العراق
طه حميد حسن العنبكي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
201387

عادل حمزة عثماناشكالية التدخل االنساني في العالقات الدولية72
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013117

شاكر عبدالكريم فاضلاالقليات الدنية في العراق بين خطر االرهاب وازمة المشاركة السياسية73
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013143

74
دور االمم المتحدة في حماية حقوق االنسان من اليات الحرب ضد 

االرهاب
خلود محمد خميس

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013173

طه محمد جسامالحقوق االساسية لالنسان في الشريعة االسالمية75
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
20132.1

اياد طه سرحانحقوق االنسان وردع الجريمة في السنة النبوية76
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013217

شاكر محمود اسماعيلمظاهر االرهاب خالل الغو الحبشي لبالد العرب77
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013251

طالل حامد خليل-رائد صالح عليالمتغيرات الدولية وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب78
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013271

رفل هاشم محمد- بالسم عدنانالحماية الدولية لحقوق االنسان79
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013229

االرهاب االلكتروني ومخاطره في العصر الراهن80
سالم جاسم - حسن تركي عمير

عبدهللا

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013317

احمد علي بريسم- بكر عباس علياالرهاب السري في منظور السنة النبوية81
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013347

نادية فاضل عباسدراسة مفاهيمية حول عالقة حقوق االنسان باالرهاب82
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013375

اسراء فهمي ناجيمفهوم االرهاب في الشريعة والقانون83
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013413



حيدر عبد الرزاق حميدالجريمة االرهابية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي84
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013453

جعفر حسن جاسماالرهاب المعلوماتي واليات الحد منه85
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013483

عبد الباسط عبد الرجيم عباسمبد التسامح في اطار المواثيق الدولية والتشريعات العراقية النافذة86
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
20135.9

نظير محمود اميناالرهاب الدولي وانعكاساته على حقوق االنسان87
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
2013539

88
االنحراف بالفكرة القانونية  السائدة وتطبيقها في دستور العراق لعام 

2..5
سمير داوود سلمان

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
522016241

احمد عبد االمير خضير االنباري2.14الغربية وتطوراتها بعد احداث اوكرانيا - العالقات الروسية89
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5220162431

عامر هاشم عوادمستقبل االستراتيجية االمريكية تجاه ايران وتاثيراتها االقليمية90
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5220162459

ياخويا دريسالحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري91
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
5220162491

انمار موسىاالدوات والتطبيقات- حرب الفضاء االلكتروني المفهوم92
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624121

93
 لسنة 19التعيل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 

 دراسة نقدية تحليلية2.13
احمد يحيى هادي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624153

سامي احمد كالوياالرهاب باسم االسالم وابعادها العالمية94
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624177

95
اثر اليمين الدستورية في حماية حقوق االنسان وحرياته العامة دراسة 

مقارنة
عبد الباسط عبد الرجيم عباس

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
522016242.7

صفاء حسن نصيفالتحديات االجرائية المتصلة بالجرائم المعلوماتية96
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624253

أيمن عبد عون نزالالسيد محمد حسين فضل هللا ودوره السياسي97
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624291

98
سوء ادارة سلطة االتالف الموقته في واجب منع االنشطة االجرامية 

وتاثيرها على االموال الغير قانونيو االسباب والحلول
قائد هادي دهش

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624327

حسن تركي عميرسياسات الدفاع المدني بين االلتزامات السياديه والتحديات االقليمية99
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
52201624335

نور صباح ياسر-خليفة ابراهيم عودةاجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية100
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
6220172681



101
االخطاء الطبية بين اهمال الطبيب في التشخيص والصيدلي في صرف 

الدواء دراسة مقارنة في الفقة والقانون العراقي
جواد احمد كاظم

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
62201726839

102
العقوبات الجزائية لمكافحة التلوث البيئي طبقا الحكام التشريع 

الجزائري

نورة بنت -خيرة بنت عبد الرحمان 

يحيى

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
62201726895

ذكرى عباس عليقرار االحالة القطعية في المزايدات العامة دراسة مقارنة103
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268119

قائد هادي دهشمفهوم جريمة التزوير في ظل قانون المملكة المتحدة104
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268161

105
مكانة التغيير في االستراتيجية الدولية االسترايجية االمريكية الشاملة 

انموذجا
مروان سالم العلي

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268179

احمد طارق ياسين المولىالقيمة القانونية لقرارات جامعة الدولة العربية106
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268241

منتصر علوان كريمالقرار االداري التحول التاصيل والشروط107
/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268279

108
الحماية القانونية لالشخاص ذي االحتياجات الخاصة في العراق دراسة 

مقارنة
شهالء سليمان محمد

/ مجلة العلوم القانونية والسياسية 

ديالى
622017268323

زهير الحسنيالثقافة االستنباطية في الفقه االسالمي109
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
12009211

عزيز جبر الخفاجيالغبن عيب في ذات الرضا ام في ذات العقد110
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
120092117

عباس عبود عباساستحالة التعريف الموضوعي لالرهاب111
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
120092153

علي يوسف الشكرجينائب رئيس الدولة دراسة مقارنة في الدساتير العربية112
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
120092175

113
حقوق االنسان وحرياته االساسية في دستور جمهولرية العراق لسنة 

2..5
مها بهجت

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
1200921123

تطوير قواعد التفسير في اتفافيات القانون الدولي االنساني114
صالح البصيصي ومحمد ثامر خماط 

و ضياء عبدهللا

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
1200921177

محمد علي هاشم االسديالتحكيم حجيته وطبيعته القضائية في الشريعة االسالمية115
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
12009212.7

صباح صاحب العريضالمفهوم االسرائيلي للسالم116
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
1200921235

جواداحمد البهادلياسباب اختالف الفقهاء  دراسة في التصورات النظرية117
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
1200921255



بروفسور  تيري مانودراسات القانون في فرنسا118
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021122

زهير الحسنيتوصيات119
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021136

جمال الحيدريتوصيات120
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021138

عباس زبون العبوديفلسفة لبقلنون وغاياتها في كليات القانون العراقية121
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021139

عزيز الخفاجي و رياض ابة سعيدةمالحضات على تدريس القانون وتطوير مناهجه في الجامعات العراقية122
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021141

123
اضافة مادة الفدرالية الى مناهج القانون والسياسة في الجامعات 

العراقية
علي هادي حميد الشكراوي

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021156

علي يوسف الشكريمعوقات تطور مناهج كليات القانون124
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021183

عباس علي محمد الحسينيمعايير الجودة ودورها في تطوير الجامعات العراقية125
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
3201021198

126
المواد الدراسية ومدى كفايتها لدراسة القانون من الناحيتين النظرية 

والعملية
ضياء عبدهللا الجابر

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
320102111.2

عدوية حياوي الشبليقرائة جديدة.. اللغة العربية في مناهج القانون الدراسية 127
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
32010211114

ردينة محمد رضا مجيد كربولمنهج االحوال الشخصية بين الواقع والطموح128
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
32010211119

129
.. تقويم المناهج الدراسية في كليات القانون والحقوق العراقية 

معوقاتها وسبل االرتقاء بها
عادل يوسف الشكري

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
32010211137

130
العالقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية وانعكاساتها على اعداد 

الكوادر القانونية
حيدر حسين علي الكريطي

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
32010211173

131
المدخل لدراسة الشريعة في كلية القانون والمدخل لدراسة القانون في 

واقعهما وسبل تطويرهما.. كلية الشريعة
كواكب باقر  الفاضلي

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
32010211191

اسماعيل صعصاع البديريالتنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية132
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
1320122127

عادل يوسف عبد النبي الشكريجريمة االختصاب في ضوء سياسة التجريم والعقاب المعاصرة133
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
13201221276

134
عينة البحث محافظة النجف )تحسين البيئة االستثمارية في العراق

(االشرف

رعد حمود عبد الحسين تويج و 

حسين نعمة خشان

مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
132012212124



فرقد عبود العارضيدراسة مقارنة/ جريمة التزوير االلكتروني 135
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
132012212144

اسراء محمود بدر عليالمجلس الدستوري المغربي ودوره في الرقابة على دستورية القوانين136
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
132012212199

عبد الرضا كاطع حسونالمسؤولية الدولية عن االستخدام الضار لنهر الفرات من قبل تركيا137
مجلة الكوفة للعلوم القانونية 

والسياسية
13201221222

غازي فيصل مهدياعمال السلطة العامة الماسة بالحق في سالمة الجسم138
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.65

حيدر ادهم عبد الهاديواقع االلتزام بحضر التعذيب في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية139
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.616

حنان محمد القيسيالتداخل والتنازع.. حماية حقوق االنسان بين الوزارة والمفوضية 140
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.655

سحر قدوري عباسالحقوق البيئية بين مسؤولية الفرد والمجتمع141
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.682

142
دور منظومة االمم المتحدة في حماية حقوق االنسان من خالل انظمة 

الشكاوي الفردية وموقف العراق منها
محمد تركي العبيدي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.695

143
دراسة مقارنة   بين الشريعة االسالمية .. مبدا المساوات امام الضريبة 

والنظم الظريبية الوضعية
حيدر وهاب عبود

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.6121

مازن خلف الشمريالجرائم الماسة بحقوق الطفل في العراق144
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.6149

مصدق عادل طالبدور منظمتي العمل الدولية والعربية في حماية حقوق العمال145
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
2520092.6177

دراسة مقارنة/ الحماية الجنائية لالحزاب السياسية 146
تميم طاهر احمد و فراس ياوز عبد 

القادر

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.51

سعد جبار حسن(دراسة مقارنة )تاهيل العمال المعوقين في ضوء التشريعات النافذة 147
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.534

حسين عبد الصاحب عبد الكريمالمتهم وحقوقه القانونية148
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.567

محمد سليمان االحمد(دراسة تحليلية )التكييف القانوني لعقد انتقال االعب المحتلرف149
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.582

احمد فاضل حسينالرقابة الدستورية على القوانيين االساسية150
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.51.6

151
والية القضاء العراقي في التشريع العراقي الحديث بين التقليص 

والحرمان
خالد رشيد علي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5137



علي جبار شاللنظرية القدر المتيقن تفتقر الى السند القانوني152
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5156

شروق عباس فاضلالغاء السفرة السياحية153
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5173

هاشم حمادي الهاشمي(دراسة مقارنة  )التحقيق االداري  154
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5194

فاطمة خلف كاظممظاهر الحماية المدنيةة لحقوق الطفل في التشريعات العراقية النافذة155
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5233

ام كلثوم صبيح محمد(دراسة مقارنة )عمليات التجميل في الفقه االسالمي والقانون 156
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5261

مرتضى حسين ابراهيمحق المسئاجر بالمطالبةبقيمة المحدثات في القانون المدني العراقي157
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
220092.5292

158
دور رئيس الجمهورية في النظام السياسي في ظل دستور الجمهورية 

الخامسة الفرنسية
920102.91-8عددان 3مكاظم علي عباس

التحقيق االبتدائي والتاديبي تقارب وتطابق159
بان حكمت - حنان محمد القيسي

عبدالكريم

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.926-8عددان 3

160
الحماية المدنية لحقوق مستهلكي خدمة الهواتف المنتقلة في نطاق 

العقد وقوانين االتصاالت

داديار -ناصر خليل جالل القاضي

حميد سليمان

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.955-8عددان 3

161
دراسة في حجية االثبات بالمعطيات -شهادة التعريف االلكترونية

االلكترونية مقارنة مع احكام قانون االثبات العراقي النافذ

اسماء صبر -صدام فيصل المحمدي 

علوان

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.994-8عددان 3

162
التبعات الجزائية المترتبة على المخالفات الوظيفية دراسة فيما يعد 

فسادا اداريا وماليا
بشرى سلمان العبيدي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9125-8عددان 3

محمد السعدون-هديل صالح عبودانتهاكات الحماية الدولية لالعيان المدنية في العراق163
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9164-8عددان 3

164
مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء 

االنساني
علي حميد العبيدي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9179-8عددان 3

165
 ووسائل تشجيع 6..2لسنة(13)دراسة في قانون االستثمار رقم

االستثمار
احمد سلمان شهيب السعداوي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9198-8عددان 3

166
 من قانون 4.9وفق المادة)الشرف اساس التمييز ضد المراة دراسة

العقوبات العراقي
نوال طرق ابراهيم

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.92.8-8عددان 3

علي حسين عبداالميرعقد المشاركة باالنتاج النفطي النموذج العراقي167
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9231-8عددان 3

مصدق عادل-مالك منسى الحسينيالتنظيم الدستوري والقانوني العالن الحرب وحالة الطوارى في العراق168
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9249-8عددان 3



169
المسؤولية العقدية الناشئة عن اخالل احد  طرفي عقد البيع البحري 

سيف بالتزاماتها
هديل محمد حسن

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9269-8عددان 3

170
الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف وفقا لتعديل قانون حق المؤلف 

2..2 لسنة 82العراقي وقانون الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 
حيدر حسن هادي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9284-8عددان 3

محمود عبدعلي حميدالمعين تحت التجربة في القانون العراقي والقوانين المقارنة171
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
920102.9313-8عددان 3

172
 المعدل في ميزان المنطق 6..2لسنة  (27)قانون التقاعد الموحد 

القانوني
غازي فيصل مهدي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.81

طه حميد حسن العنبكيحق االنتخاب بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة السياسية173
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.88

174
رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة دراسة في االستجواب 

البرلماني
حنان محمد القيسي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.831

منجد منصور محمودمساهمة في الحزب السياسي الجذور واالثار175
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
312010

7/26/19.

.
58

ايات سلمان-صعب ناجي عبودالمفتش العام ودوره في مكافحة الفساد االداري176
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.876

177

دور قانون االستثمار في جذب االستثمارات االجنبية في العراق قضية 

المعوقات التشريعية واالدارية التي تحول دون دخول روؤس االموال 

العراقية

اكرم فاضل سعيد
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.891

حسن فضالة-احمد سسلمان شهيباالستثمار النفطي في العراق178
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.8122

179
البث عبر االقمار الصناعية وحقوق المؤلف دراسة في ضوء احكام 

الملكية االدبية والفنية
حيدر حسن هادي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.8136

علي حسن عبداالميراختصاصات هيئات الرقابة المستقلة في العراق التعارض والتداخل180
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.8166

تغريد عبدالقادر عليرقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة دراسة في السوال البرلماني181
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.8187

182
الصالحيات االدارية لمجالس المحافظات التعارض والتداخل في ضوء 

8..2 لسنة 21قانون المحافظات غي المنتظمة في اقليم رقم
محمود عبد علي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.82.8

مالك منسى الحسينيالحماية الدولية والداخلية لالشخاص من االختفاء القسري183
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.824

سوسن شياعالدراسة الميدانية الستقراء وعي المراة العراقية بحقها االنتخابي184
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3120102.8261



مازن ليلو راضيوسائل تنفيذ حكم القضاء االداري185
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان

12
20102.91

حيدر ادهم عبد الهاديقراءة في الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق االنسان186
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.931

فراس ياوز عبدالحق في الحرية الشخصية من الناحية الجنائية187
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.946

188
مسؤولية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري للواليات المتحدة 

االمريكية
كاظم علي عباس

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.966

سعد جبار حسنتاهيل العمال المعوقين ىفي ضوء التشريعات النافذه دراسة مقارنة189
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.993

صبا نعمان رشيداالحكام الخاصة العمال التحضيرية والتكميلية190
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9122

علي احمد اللهيبياستعمال االموال العامة المخصصة الستعمال المباشر191
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9137

نواف حازم خالددور جسامة الخطا في تقدير مقدار التعويض192
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.915

وفاء عبدالفتاح-وليد مرزة قراءة تحليلة ناقدة-اجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي 193
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9176

194
االغراق التجاري في ضوء احكام قانون حماية المنتجات الوطنية 

.2.1 لسنة 11العراقي رقم
بتول صراوة عبادي

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9198

195
اهمية تداخل العقود الناقلة لملكية االموال المعلوماتية مع غيرها من 

العقود
طالب محمد- اكرم فاضل  سعيد

الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9213

علي فوزي الموسويالمقاصة في العمل المصرفي196
الجامعة / مجلة كلية القانون 

المستنصرية
3

-11عددان 

12
20102.9248

1220032161الجامعة المستنصرية- كلية التربيةرشيد عبدهللا الجميليعماد الدين زنكي والتحدي االوربي الصليبي197

12200321613كلية االدارة واالقتصادعبد علي كاظماالقتصاد العربي وفرص االستفادة من تحرير التجارة العالمية198

12200321641كلية االدارة واالقتصادعالء فرحان طالبدور تكنولوجيا المعلومات في تسويق الخدمات المصرفية199

200
تاثير مستويات مختلفة من البيكاربونات في النمو ومحتوى عنصر 

الحديد

وفاق - نهلة مهدي-عباس جاسم

امجد
12200321663ابن الهيثم-كلية التربية

12200321679جامعة كربالء-كلية التربية-بان طهظاهرة تفرع السويقات للفطر201

202
دراسة بعض الجوانب الوبائية للطفيليات المعوية الشائعة بين الفئات 

العراق/العمرية الصغيرة في محافظة كربالء
12200321685كربالءعلي حسين مكي

12200321697كلية العلوم جامعة كربالءصالح مهديدراسة هيدروكيمياوية للمياة في شط الهندية وسط العراق203



204
دراسة وصفية للخطوط الجلدية في مرضى الثاالسيميا لسكان محافظة 

كربالء العراق
1220032161.9جامعة كربالء-كلية التربيةوفاء فوزي-عباس عبدهللا

122003216121جامعة كربالء-كلية التربية خميس احمد حماديالبحث عن الذات في رباعيات الشاعر علي الشرقي205

122003216141جامعة البلقاء-االرد- كلية عجلونمنصور محمود محمداختالط الرواة دراسة نظرية تطبيقية على صححيح االمام البخاري206

122003216177جنان منصور كاظمالوان من التخييل في القران الكريم207

122003216187كربالء-كلية التربيةعبد الستار حمود-كاظم هافت القوى الضاعطهالموثرة في عمل ادارات المدراس الثانونية208

122003216221كربالء-كلية القانون-خالد عليويالصهيوني-الجهاد االسالمي في مواجهه المشروع الحضاري االمريكي 209

210
تاثير ظاهرة االسرار على اكثار نبات المكنويات بطريقة زراعة 

االنسجه ومعالجتها للحصول على النبتات
122003216265الموصل-كلية الزراعه فنار هاشم-حسين محسن كاظم 

تلوث الهواء في مدينة كربالء وضواحيها باحادي اوكسيد الكاربون211
جعفر حسين علي الزبيدي و صالح 

مهدي حداوي
320032161مجلة جامعة كربالء

212
تاثير العمليات الجيومورفولوجية في تلوث السهل الرسوبي باستخدام 

تقنية المتحسس النائي

عدنان النقاش ــقاسم السعدي ـ 

ازهار البلداوي
320032167مجلة جامعة كربالء

213
تراكيز البورون والفلورايدا في المياه الجوفية لتكوين الدبدبة العلوي 

في منطقة كربالء ـ النجف وسط العراق
3200321637مجلة جامعة كربالءمعتز الدباس

دراسة مستوى تلوث نهر الديوانية خالل موسم الصيف214
فائز صاحب غالي ـ صاحب شنون 

ابراهيم ـ عبد الرضا سرحان
3200321653مجلة جامعة كربالء

215
دراسة تحليلية فيزيائية كيميائية بايولوجية لمياه نهر الحسينية 

ومحطات تصفية المياه في محافظة كربالء

داخل طه ناصر ـ مثنى صالح 

مشكور ـ عبد عون هاشم ـ صالح 

مهدي حداوي ـ اثير حسن ياس

3200321673مجلة جامعة كربالء

216
دراسة تلوث الترب المحيطة بمعمل سمنت الكوفة من الغبار المنبعث 

من مداخن المعمل

حبيب رشيد حبيب ـ احمد قاسم 

حسون العبيدي
3200321683مجلة جامعة كربالء

217
بعض التاثيرات المتسببة من تعريض افراخ الدجاج المحلي لمبيد 

القوارض فوسفايد الزنك

لؤي عبد االمير ناجي ـ مهند محمد 

المفتي
320032161.9مجلة جامعة كربالء

دراسة تاثير المواد المستخدمة في شركة حمورابي  في العاملين فيها218
داخل ناصر طه ـ فرج جاسم 

الخفاجي ـ كريم عادي الطحان
32003216123مجلة جامعة كربالء

تاثير االنابيب المغولنة في كمية الرصاص في مياه الشرب219
داخل ناصرطه ـ عزت حسين زمام ـ 

لمياء شاكر
32003216129مجلة جامعة كربالء

32003216133مجلة جامعة كربالءداخل ناصر طه ـ عزت حسين زمامتقدير الزرنيخ في الفحم العراقي220

دراسة تحليلية لمخلفات مستشفى  في النجف221

داخل ناصر طه ـ عزت حسين زمام ـ 

مثنى صالح مشكور ـ عبير فوزي 

مراد ـ وجدان رضا محمود

32003216137مجلة جامعة كربالء



اثر المناخ في تكوين االشكال االرضية لمناطق مختارة وسط العراق222
جعفر حسين علي الزبيدي ـ حسين 

جواد المنكوشي
32003216145مجلة جامعة كربالء

دراسة مياه نهر طويريج كيميائيا223
داخل ناصر طه ـ صالح مهدي 

حداوي ـ مثنى صالح مشكور
32003216157مجلة جامعة كربالء

تقييم كيميائي وبايولوجي لمياه الشرب في محافظة كربالء224
داخل ناصر طه ـ صالح مهدي 

حداوي ـ مثنى صالح مشكور
32003216163مجلة جامعة كربالء

225
التاثير الكيمياوي والبايولوجي لمخلفات مستشفى الحسيني في محافظة 

كربالء

دايخ عبد علي ـ صالح مهدي 

حداوي ـ مثنى صالح مشكور ـ داخل 

ناصر طه

32003216169مجلة جامعة كربالء

تاثير مخلفات مجاري مدينة الكوفة  في نهر الفرات226

داخل ناصر طه ـ عزت حسين زمام ـ 

مثنى صالح مشكور ـ عبير فوزي 

مراد ـ وجدان رضا محمود

32003216175مجلة جامعة كربالء

227
 )دراسة عن مصادر التلوث البكتيري في صاالت الوالدة وردهات 

في محافظة كربالء (مستشفى النسائي والتوليد 

وفاء صادق الوزني ـ ذكرى عدنان 

السلماوي ـ بلقيس عبد علي الطرفي
32003216183مجلة جامعة كربالء

228
تائير الرش بتراكيز مختلفة  من االتونيك في مؤشرات النمو الخضري 

وحاصل قرع الكوسة في البيوت البالستيكية غير المدفئاة

عبد عون هاشم ـ رزاق كاظم رحمن 

ـ ثامر خضيرة مرزة
1420032161مجلة جامعة كربالء

229
دراسة ميدانية في بعض -الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين 

دوائر محافظة كربالء

كاوة -مهدي صالح- عالء فرحان

محمد
1420032169مجلة جامعة كربالء

14200321625مجلة جامعة كربالء-رفل حسنالمعجم الشعري البى العالء المعري في ديوان سقط الزند230

14200321659مجلة جامعة كربالءحيدر هاشم محمدCعالقة النمط المظهري لالصبع الرابع البنصر بغياب الدلتا231

142003216113مجلة جامعة كربالءعبود جودي الحلياالتجاه السياسي في ادب كربالء الحديث232

233
تاثير نوعيات مختلفة من المياه في بعض صفات النمو لالجسان 

الحجرية للفطر
142003216137مجلة جامعة كربالء-بان طه

142003216143مجلة جامعة كربالءرجاء عجيلالمشترك النفطي بين القبول والرفض234

142003216159مجلة جامعة كربالءبشير احمد-رياض حسن-محمد عليتقييم السعة البيئية لمركز مدينة الهندية235

142003216171مجلة جامعة كربالءجبان منصور كاظم-عبداالمير عبيدكربالء في الشعر العربي المعاصر نماذج شعرية236

142003216185مجلة جامعة كربالءحنان احمد- عبدالكريم البرمانيدراسة مظهرية لحبوب اللقاح في انواع الجنس237

142003216195مجلة جامعة كربالءعلي حسين مكيمسح للطفيليات المعوية في منطقة بابل238

520032161مجلة جامعة كربالءمحمد علي حسن االنباريتأثير االخطاءالمساحية في جمالية المدن239

5200321614مجلة جامعة كربالءعبد الخضر عباس علي العبيديالحصانة الشخصية والقضائية للرسول في الفقه االسالمي240

241
تاثير مخلفات اصناف الذرة البيضاء في العقد الجذرية وكمية البروتين 

في اللوبيا

- ابراهيم شعبان- ثامر خضير مرزة 

نوفل حسين الدجيلي
5200321644مجلة جامعة كربالء



5200321671مجلة جامعة كربالءحسين موسى جاسم االوسيالتوطن الصناعي في محافظة كربالء242

520032161.4مجلة جامعة كربالءهادي حسن هاديابن الجنيد والراؤه الفقهية243

244
دراسة تحليلية لالتجاهات القطاعية والمكانية للواقع التنموي في 

بحث في جغرافية التنمية (1968 - 1985 )العراق للمدة 
52003216125مجلة جامعة كربالءرياض محمد علي المسعودي

245
تاثير عدد الريات والكثافة النباتية على نمو وحاصل البذور الجافة 

لنبات الماش

مؤيد صبري - جمال احمد عباس 

شوكت
52003216149مجلة جامعة كربالء

246
دراسة في نشوء ونمو وتوسع الدولة العثمانية في ضل االوضاع 

1566الدولية السائدة حتى عام 
52003216176مجلة جامعة كربالء-حيدر صبري شاكر الخيقاني

سلوك دورة الشبق في اباكير الفريزيان المحلية247

باسم كاظم - سامي فاضل علوان

هادي رسول حسن - سلمان

المسعودي

52003216241مجلة جامعة كربالء

52003216253مجلة جامعة كربالءعبد االمير كاظم عيسىالحس القومي في شعر ابي الحب ونظرة في تحقيق ديوانه248

249
تحديث المخططات االساسية والقطاعية للمدن حالة الدراسة تحديث 

 في مدينة كربالء633المخطط القطاعي رقم 

محمد علي - وليد عباس حلمي 

بشير احمد مهدي- حسن االنباري 
52003216285مجلة جامعة كربالء

22007219323مجلة القانون العام وعلم السياسةباسكال كاي بين النضج والتشويه1955 نيسان 3حالة الطوارئ قانون 250

251
ماقبل ,, الميثاق االوربي لحقوق االنسان في المدينة مثال عمل 

,,قانوني
22007219325مجلة القانون العام وعلم السياسةكرستوف شابرو

22007219376مجلة القانون العام وعلم السياسةكليمون شوفيهالشخصية التنازعية للسلطات االدارية252

22007219399مجلة القانون العام وعلم السياسةمانويل غرواالجراء المستعجل القضائي.. الطعن النهائي ضد عدم تنفيذ قرار اداري 253

220072194.7مجلة القانون العام وعلم السياسةباتريك اوفيراصالح مسؤولية رئيس الجمهورية254

22007219417مجلة القانون العام وعلم السياسةلوران دو بيسيهتدرج القواعد وتدرج السلطات255

22007219439مجلة القانون العام وعلم السياسةتاتيانا غروندلرالجمهورية الفرنسية واحدة غير قابلة للتجزئة256

22007219471مجلة القانون العام وعلم السياسةهوغ موتومساهمة في الدراسة القانونية لحق المجموعات257

258
الجدل حول االثر االفقي لحقوق االنسان في المملكة المتحدة منذ دخول 

 حيز التنفيذ1998قانون حقوق االنسان لعام 
22007219487مجلة القانون العام وعلم السياسةفانيسا باربيه

220072195.5مجلة القانون العام وعلم السياسةباسكال جانانتقاء القابلين للترشيح لالنتخابات الرئاسية مسئلة قديمة ومتغيرة259

220072195.9مجلة القانون العام وعلم السياسةميشال هاستينغاالنتخابات االولية والخيال الديمقراطي الجديد260

261

التعيين الداخلي للمرشحين  )منظفا المداخن والديمقراطية الحزبية 

 ـ مثاال  الحزب االشتراكي واالتحاد من 7..2لالنتخابات الرئاسية  لعام 

اجل حركة شعبية

22007219515مجلة القانون العام وعلم السياسةجان بيتو

22007219525مجلة القانون العام وعلم السياسةلويس سيلر- دانيال ..قلتم انتخابات اولية_ انتخابات اولية 262

263
النصوص الغريبة عن ميدان القوانيين , عدم قبول, حق االولوية 

تامالت في عقلنة االجراءات التشريعية.. المالية 
22007219529مجلة القانون العام وعلم السياسةجان بيار كامبي



22007219543مجلة القانون العام وعلم السياسةكرستوف غوتييه6..2االجتهاد االداري لعام 264

265
الثنائية المجلسية وضرورات التحول الديمقراطي في الدول السائرة في 

طريق النمو التجربة الجزائرية نموذجا
220072196.4مجلة القانون العام وعلم السياسةعمران بوليفة

520072191171مجلة القانون العام وعلم السياسةجاك روبيرالخط الفاصل266

520062181191مجلة القانون العام وعلم السياسةجان بيار كامبيمقتضى قضائي- السالمة القانونية 267

5200621812.1مجلة القانون العام وعلم السياسةباسكال جانحق المقاومة والعصيان268

5200621812.5مجلة القانون العام وعلم السياسة(الفيال )كريستيان رفض القانون269

270
المنازعات القضائية االدارية بشان تنفيذ عقوبات الحضر القضائي 

لالقامة في االراضي الفرنسية
520062181221مجلة القانون العام وعلم السياسةجان كرستوف مارتان

520062181243مجلة القانون العام وعلم السياسةديمتري ميونحراسة الغير.. اساس جديد لمسؤولية االشخاص  العموميين بال خطا271

520062181269مجلة القانون العام وعلم السياسةفلورانس نيكومشاركة االشخاص الخاصين في السالمة العامة  الواقع الراهن واالفاق272

273
حماية الغير في النازعات القضائية بشان قانونية االعمال االدارية 

الفردية الخالقة لحق
520062181245مجلة القانون العام وعلم السياسةفانسان تومكيويس

520062181325مجلة القانون العام وعلم السياسةبياتريس بواسارمعاملة الجماعة االوربية لمرافق المنفعة العامة غير االقتصادية274

520062181343مجلة القانون العام وعلم السياسةصوفي تيرونتطور مسؤولية الدولة الفرنسية بالنسبة للقانون الجماعي275

520062181365مجلة القانون العام وعلم السياسةوليم جيلالمعارضة البرلمانية276

277
القانون االساسي المتعلق بالقوانيين المالية دخل فعال حيز التنفيذ في 

6..2عام 
5200621814.3مجلة القانون العام وعلم السياسةجان ارتوي

278
هل يجب تعديل الدستور المالي الجديد من اجل المساهمة في اصالح 

المالية العامة
5200621814.9مجلة القانون العام وعلم السياسةفرانسيس كيرول

520062181425مجلة القانون العام وعلم السياسةفرانسوا باركالمجلس الدستوري وتقنية الرقابة االفتراضية تطورات حديثة279

280
الحكم في قضية تعاونية اكسيون واعادة اخضاع مسؤولية الدولة 

المشروعة للقانون العام
520062181443مجلة القانون العام وعلم السياسةكميل بروايل

520062181457مجلة القانون العام وعلم السياسةمطالعة ماتياس غيومار281

520062181473مجلة القانون العام وعلم السياسةهيلين غوداناالجتهاد الجماعي282

120062183مجلة القانون العام وعلم السياسةايف غودميهكليات الحقوق في االصالح الجامعي283

120062186مجلة القانون العام وعلم السياسةجان مورانجحرية االستاذ في كليات الحقوق284

1200621829مجلة القانون العام وعلم السياسةايمانويل سلستينوصول المستفيدين من المرفق العام الى تملك المسكن االجتماعي285

1200621849مجلة القانون العام وعلم السياسةماري دي كازالسالمادية االنتخاب افق جديد لديمقراطية التمثيل286

1200621872مجلة القانون العام وعلم السياسةجوليان دتاسدستور الصرب ومونتنيغرو من الوحدة الى تقسيم االتحاد287

1200621891مجلة القانون العام وعلم السياسةبرتراند فورالحقوق االساسية لالشخاص المعنويين288

120062181.3مجلة القانون العام وعلم السياسةاوليفييه امييلالتنوع الثقافي والقانون المحموعي289



12006218115مجلة القانون العام وعلم السياسةغيوم بروتييرالمبادى العامة في القضاء الدولي عناصر التفريق الوظيفي290

12006218143مجلة القانون العام وعلم السياسةماتيو سيفرتيزايضاحات ن صالحيات القاضي العدلي في تغريم الدولة291

12006218161مجلة القانون العام وعلم السياسةدومينيك روسو7..2وقائع القضاء الدستوري 292

12006218177مجلة القانون العام وعلم السياسةاسماعيل لعبادياحكام اجراءات التعديل الدستوري والتوازن بين السلطات293

42007219891مجلة القانون العام وعلم السياسةليتيسيا جاينكوالتصديق نحو قضاء ادراري والئي294

42007219921مجلة القانون العام وعلم السياسةفرانسوا شارل بوسكيهمسؤولية الدولة عن فعل االحكام الدستورية295

42007219943مجلة القانون العام وعلم السياسةبيار موزيهالعالقة الدستورية دروس الجمهورية الخامسة296

42007219975مجلة القانون العام وعلم السياسةناتالي هافاس من الدستوري2 الفقره 39حق االلوية في المادة التشريعية  المادة 297

298
المجلس الدستوري حق التعديل ونوعية التشريع التطوررات الحديثة 

لالجتهاد
420072191.77مجلة القانون العام وعلم السياسةداميان شاموسي

420072191.31مجلة القانون العام وعلم السياسةكميل بروايلطريقة العنف وحماية الملكية العامة فيما يخص حكم محكمة النقض299

420072191.43مجلة القانون العام وعلم السياسةهيلين غوداناالجتهاد الجماعي االوربي300

420072191.77مجلة القانون العام وعلم السياسةدومينيك روسو7..2-6..2االجتهاد الدستوري 301

620072191331مجلة القانون العام وعلم السياسةدومينيك روسوالتفكير بالحق مع هابرماس302

620072191336مجلة القانون العام وعلم السياسةدومينيك روسومقابلة مع يورغن هابرماس303

620072191342مجلة القانون العام وعلم السياسةبورو روزنفليداسهام يورغن هابرماس في القانون الدستوري304

62007219136مجلة القانون العام وعلم السياسةميشيل روز نفيلدالحق والديمقراطية305

620072191388مجلة القانون العام وعلم السياسةفالنتين بيتفبعض التامالت حول فلسفة الحق لدى يورغن هابرماس306

620072191395مجلة القانون العام وعلم السياسةاوليفييه امييلمالئكية نظرية الحق البحتة لدى هابرماس307

620072191422مجلة القانون العام وعلم السياسةدافيد فونسيكااثر هابرماس في الفقه الدستوري المعاصر308

309
سحب القرارات الدارية غير القانونية المنشئة لحقوق التعقيد المتنامي 

للنظام
620072191469مجلة القانون العام وعلم السياسةاديوما با

310
ضمان استمرار مرفق عام النقل البري للمسافرين نهاية االستثناء 

الفرنسي
620072191487مجلة القانون العام وعلم السياسةشارل فورتيه

620072191515مجلة القانون العام وعلم السياسةميشيل فرومون6..2االجتهاد الدستوري في جمهورية المانية االتحادية 311

320062145ج -53 ممجلة المجمع العلميداخل حسن جريوتقانات العالم القديم312

3200621429ج - 53ممجلة المجمع العلمياحمد مطلوبفي المنهج النقدي313

3200621455ج - 53م مجلة المجمع العلميحمدان عبد المجيد الكبيسيموارد بيت المال من اليمن314

315
جدلية العالقة بين التطورات االدبية واللغوية وامكانية توظيفها في 

توصيل اللغة العربية للطلبة
3200621477ج - 53م مجلة المجمع العلمينجاح هادي كبة

3200621497 ج53م مجلة المجمع العلميخمائل مهدي صالح- ثامر الكبيسي اتجاهات الشباب الجامعي نحو ممارسة المراءة لحقوقها316

317
أثر طريقة ابن خلدون في التحصيل القرائي واالداء التعبيري لدى 

تالمذة الصف الخامس االبتدائي
32006214131ج - 53م مجلة المجمع العلميحسن علي فرحان العزاوي

32006214147ج - 53ممجلة المجمع العلميفائز طه عمراللغويون ونقد الشعر318



220102155ج - 57م مجلة المجمع العلمياحمد مطلوبالتصحيح اللغوي319

2201021517ج - 57م مجلة المجمع العلميداخل حسن جربومعايير جودة التعليم العالي ومؤشراتها320

2201021543ج - 57م مجلة المجمع العلميمحمود الحاج قاسم محمداالمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في الطب العربي االسالمي321

2201021559ج - 57م مجلة المجمع العلميزهراء سعد الدين شيتالمصطلح النحوي عند الخليل في كتاب العين322

2201021599ج - 57م مجلة المجمع العلمينضال احمد باقر الزبيديشاعرات الواحدة المخضرمات في الجاهلية وصدر االسالم323

2201021521ج - 57م مجلة المجمع العلميناهضة مطر حسنصورة المراؤة في المؤلفات العراقية الى نهاية القرن الخامس الهجري324

22010215149ج - 57م مجلة المجمع العلمي9..2التقرير السنوي للمجمع العلمي لسنة 325

320122135ج59م مجلة المجمع العلمياحمد مطلوبشعر الف ليلة وليلة326

3201221345ج59م مجلة المجمع العلميداخل حسن جربوأثر تدفق القوى العاملة االجنبية في هوية دول الخليج العربي327

328
لعبد الكريم  (جنة ابو العالء المعري )الخيال والسرد والتناقض في 

كاصد
3201221371ج59م مجلة المجمع العلميسامي علي جبار المنصوري

320122131.7ج59م مجلة المجمع العلميعبد اللطيف حمودي الطائيمدلوالت رمز الجوارح في الشعر الجاهلي329

32012213127ج59م مجلة المجمع العلميسعد خضير عباسصورة الملك في الموروث الشعري الجاهلي330

32012213163ج59م مجلة المجمع العلمينجاح هادي كبةتعرف العالقة بين التعلم السلوكي وعلم الداللة331

320122132.7ج59م مجلة المجمع العلمينوافل يونس الحمدانيذاكرة وترسيم داالت االداء لعشاء ديوان الدليمي332

صيانة الوثائق في دار الكتب والوثائق من االفات333
ايمان عبد اللطيف - لمياء حسين 

عبد الحسين
32012213229ج59م مجلة المجمع العلمي

32012213271ج59م مجلة المجمع العلمياخالص محيي رشيداصدارات المجمع العلمي334

335
اهمية التمييز بين االسماء والعناوين التجارية للشركات في القانون 

العراقي
120125411مجلة التشريع والقضاءاكرم فاضل سعيد

336
حقوق العراق في نهري دجلة والفرات في ظل المشاريع المائية 

التركية والسورية
120125425مجلة التشريع والقضاءجعفر خزعل جاسم

337
مدى استجابة العراق لمقتضيات التجريم وفقا التفاقية االمم المتحدة 

لمكافحة الفساد
120125448مجلة التشريع والقضاءرحيم العكيلي

120125475مجلة التشريع والقضاءزهير الحسنيالنظام القانوني للمعاهدات الدولية في القانون والدستور العراقي338

120125489مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبودالمحاكم االسثنائية في العراق339

120125493مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسوياالثار القانونية للحصانة البرلمانية340

120125496مجلة التشريع والقضاءشاهين يوسف نور الديننحو قاض متخصص341

342
المركز القانوني لمنتسبي شركات القطاع المختلط دراسة موجزة في 

التشريع العراقي
..12012541مجلة التشريع والقضاءشهاب احمد ياسين

343
 22مقترحات لتعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

8..2لسنة 
12012541.2مجلة التشريع والقضاءشرين خميس عثمان



344
قاعدة الضرر والضرار واثرها في المعامالت المدنية واالحوال 

الشخصية
12012541.6مجلة التشريع والقضاءعبد الغفور محمد

345
من مجلة االحكام العدلية الى القانونين المدني وااللتزامات الجديدين 

في تركيا
1201254113مجلة التشريع والقضاءعصمت عبد المجيد

346
الحق في االخبار عن جرائم الفساد في ضوء احكام التشريع العراقي 

والمقارن
1201254134مجلة التشريع والقضاءنوار دهام

347
الشهادة على التسامع في القانون االنكليزي دراسة تحليله مقارنة مع 

الشريعه االسالمية
120125415مجلة التشريع والقضاءوائل مويد جالل الدين

1201254165مجلة التشريع والقضاءاالحكام والقرارات348

1201254257مجلة التشريع والقضاءتعليق على قرار حكم349

1201254269مجلة التشريع والقضاءالسلطات القانونية لمجلس انضباط العام/رسائل جامعية350

1201254273مجلة التشريع والقضاءاصالة الفقة االسالمي351

352
عقوبة السجن مدى الحياة واثرها على سلم العقوبات في ضوء 

تطبيقات القضاء
1201254277مجلة الشريع والقضاء

1201254283مجلة التشريع والقضاءمن التراث الفقهي والقضائي العراقي353

1201254293مجلة التشريع والقضاءاخبار الشريع والقضاء354

1201254299مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء355

2201055مجلة التشريع والقضاءزهير الحسنيالنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنواعات االستثمار356

2201055مجلة التشريع والقضاءعثمان سلمان غيالنالتحكيم التجاري الدولي وطموحات االخذ به في النظام القانوني العراقي357

358
الحاالت التي التنفذ فيها قرارات التحكيم االجنبية طبقا التفاقية 

نيويورك الخاصه
2201055مجلة التشريع والقضاءلطيف جبر

2201055مجلة التشريع والقضاءاحمد ورفليحالة للدراسة359

لجنة االمم المتحدةالقانون النوذجي للتحكيم التجاري الدولي360

32011537مجلة التشريع والقضاءفواز قيس يوسفالفساد361

320115313مجلة التشريع والقضاءاحمد عبد الكريمالتحقيق االداري والضمانات التي كفلها القانون عن فرض عقوبة362

320115328مجلة التشريع والقضاءاكرم عبد الرزاقمسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي363

320115353مجلة  التشريع والقضاءاكرم فاضلدور قانون االستثمار في جذب االستثمارات االجنبية في العراق364

320115385مجلة التشريع والقضاءامير كاظمهيئة االشراف القضائي ودورها في تطوير العمل القضائي365

32011531.8مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبوداجراء التفتيش القانوني366

3201153114مجلة التشريع والقضاءزيدان خلفدور التشريعات االدارية في التطوير االداري367

3201153118مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسويتشكيل المحكمة االتحادية العليا في العراق بين الدستور والقانون368

3201153146مجلة التشريع والقضاءشهاب احمد ياسيندور الراي العام في تطوير التشريع369

3201153148مجلة التشريع والقضاءشاهين يوسف نور الدينحماية حقوق االنسان في قانون االجراءات الجنائية370



3201153155مجلة التشريع والقضاءعثمان سلمان غيالن العبوديالتنسيب االداري واثره على اداء الموظف العام371

372
التحقيق االداري اجراءاته وضماناته في ضؤ قانون انضباط موظفي 

الدولة
3201153169مجلة التشريع والقضاءلفته هامل العجيلي

3201153185مجلة التشريع والقضاءمثنى هاشمعقد النقل في القانون العراقي373

3201153193مجلة التشريع والقضاءمحمد ابراهيم محموددور القاضي والمحامي في الدعوى المدنية374

32011532.3مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة التحادية العليا375

32011532.8مجلة التشريع والقضاءقرارات محمة التمييز االتحادية376

3201153229مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز في اقليم كردستان377

3201153243مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستئناف بصفتها التمييزية378

3201153269مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة379

3201153284مجلة التشريع والقضاءقرارات من قضاء الدول العربية380

3201153293مجلة التشريع والقضاءتعليق على قرار حكم381

3201153313مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية382

3201153319مجلة التشريع والقضاءقرات لك383

3201153325مجلة التشريع والقضاءمن بحوث الترقية للقضاء384

3201153331مجلة التشريع والقضاءمن التراث الفقهي والقضائي العراقي385

3201153337مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء386

3201153343مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء387

42009545مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريالتنفيذ الطوعي للقانون388

42009541مجلة التشريع والقضاءغازي ابراهيم الجنابيالقضاء االداري في العراق389

420095426مجلة التشريع والقضاءلقمان ثابت عبد الرزاق السامرائيدور المحكمة االدارية في وزارة التخطيط والتعاون االئنمائي390

4200954مجلة التشريع والقضاءفارس رشيد فهدالوظيفة- الموظف 391

4200954مجلة التشريع والقضاءعايد خليفنظرة على قوانيين االستثمار وفق ادارة الحالة العراقية392

4200954مجلة التشريع والقضاءعلي جبار شاللمن قانون العقوبات العراقي( 452 - 451 )جرائم المادتين 393

4200954مجلة التشريع والقضاءزيدان خلف حسينالتشريعات العراقية وواقع التطبيق394

4200954مجلة التشريع والقضاءحيدر ادهم عبد الهاديقراءات في الرقابة على دستورية تفسير القوانيين395

4200954مجلة التشريع والقضاءمحمد عبد طعيسمعايير تحديد اوجه التقليد في العالمات التجارية396

4200954مجلة التشريع والقضاءحسن العكيلياالختصاص التشريعي لمجالس المحافظات في العراق397

4200954مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبودتاثير االعالم على القرارات االدارية398

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة االتحادية العليا399

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز االتحادية400

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز في اقليم كردستان401

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستاناف بصفتها التمييزية402

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة403



4200954مجلة التشريع والقضاءالتعليق على االحكام404

4200954مجلة التشريع والقضاءرد على تعليق405

4200954مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية406

4200954مجلة التشريع والقضاءاالستفزازات دراسة مقارنة407

4200954مجلة التشريع والقضاءدراسة مقارنة- الشكوى من القضاة واعضاء االدعاء العام 408

4200954مجلة التشريع والقضاءالتنظيم النقابي العمالي ومنظمات اصحاب العمل في الوطن العربي409

4200954مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء410

4200954مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء411

32009545مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريالعقوبات البديلة412

32009541مجلة التشريع والقضاءباتريك جلينتنسيق الهياكل القضائية413

320095419مجلة التشريع والقضاءتوماس فالينراالنظمة القضائية المختلفة للمحاكم في الدول االتحادية414

3200954مجلة التشريع والقضاءدارا ياسين حمة اميناالدارة القضائية415

3200954مجلة التشريع والقضاءعبد الرحمن سليمان زيبارياساليب تكوين السلطة القضائية في االنظمة الفدرالية المقارنة416

3200954مجلة التشريع والقضاءقاسم اوسمان رفو عليتنازع القوانيين بين الدولة االتحادية واقليم كردستان417

3200954مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريتاثير الفدرالية على النظام القضائي418

3200954مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسويمبدا استقالل القضاء في التشريعات العراقية419

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة االتحادية العليا420

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز االتحادية421

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محمكمة التمييز في اقليم كردستان422

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستئناف بصفتها التمييزية423

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة424

3200954مجلة التشريع والقضاءالتعليق على االحكام425

3200954مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية426

3200954مجلة التشريع والقضاءحماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي427

428
مدى شمول المحكوم بعقوبة الحبس البديلة باحكام االفراج الشرطي في 

القانون العراقي
3200954مجلة التشريع والقضاء

3200954مجلة التشريع والقضاءالنظرية العامة في القانون الدستوري429

3200954مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء430

3200954مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء431

120032214مجلة رسالتنافواد كاظم المقداديمنطق رسالتنا ومنطلقها432

1200322113مجلة رسالتناالسيد علي الحسيني الخامنئياقامة الصالة433

1200322117مجلة رسالتناالسيد كاظم الحائريالعدالة434

1200322143مجلة رسالتناالشيخ فؤاد كاظم المقداديمدرسة اهل البيت عليهم السالم واالرهاب435



436
التعريف  )الشهيد الصدر قدس سره والدستور االسالمي القسم االول 

(بالدستور وموضوعاته 
120032216مجلة رسالتنامصطفى االنصاري

1200322181مجلة رسالتنامحمد سعيد حيدرشبهة االجتهاد في ضروريات الدين437

438
اهتمام المسلمين الشيعة بنقل وترجمة اثار واقوال السيد المسيح عليه 

السالم
120032219مجلة رسالتنااحمد المهداوي

1200322195مجلة رسالتنامحمد رضا النعمانيمن الحياة الشخصية للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره439

440
من سيرة شهيد الجمعة المظلوم السيد محمد محمد صادق الصدر قدس 

سره
12003221112مجلة رسالتناالسيد كاظم الجابري

12003221123مجلة رسالتناقسم التحقيق(عج)من شروط ظهور االمام المنتظر 441

12003221126مجلة رسالتناالصاحب بن عباد(قصيدة )مع النبي صلى هللا عليه واله وال البيت عليهم السالم442

12003221129مجلة رسالتناحسين فرج هللا(قصة )لو كان عبدا لخاف مواله 443

12003221131مجلة رسالتناوسام فؤادحقوق االنسان بين الطرحين الغربي واالسالمي444

12003221143مجلة رسالتناقسم االرشيف(مشروع في مواجهة خارطة تخريب المقدسات  )طاغية فوق الجماجم 445

446
االمام الحسين عليه السالم من المعارضة السياسية الى الثورة 

والشهادة
320042234مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقدادي

3200422317مجلة رسالتناالسيد علي الحسيني الخامنئيأهداف النهضة الحسينية وفلسفة احيائها447

3200422338مجلة رسالتنامحمد علي التسخيريالعالمية والعولمة وموقف االمة448

3200422364مجلة رسالتنااحمد الواعظيالشهيد الصدر قدس سره  ونظرية تفسير النصوص449

3200422388مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقدادي(الشيعة والدولة القومية )ردود على شبهات في كتاب 450

32004223112مجلة رسالتنامحمد رضا النعمانيمن الحياة العلمية للسيد  محمد باقر الصدر قدس سره451

32004223136مجلة رسالتنامرتضى الموسويتقنية االعالم الحديث والموقف المطلوب452

32004223143مجلة رسالتنامصطفى محمد الغماري(قصيدة  )بين يدي مملكة الشهادة 453

32004223151مجلة رسالتناعادل عبد الرحيم(معالمها وحركتها االصالحية  )الحوزة العلميةفي النجف االشرف 454

32004223173مجلة رسالتناقسم االرشيفرهان عودة نفط العراق- من اسباب سقوط بغداد 455

220042224مجلة رسالتناالمشرف العامموقع االمة في مدرسة اهل البيت عليهم السالم456

220042221مجلة رسالتنابقلم رساليالعلم والعمل457

2200422218مجلة رسالتناكاظم الحائريالنظام العائلي في االسالم458

2200422238مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقداديمدرسة اهل البيت عليهم السالم وحقوق االنسان459

460
الشهيد الصدر قدس سره والدستور االسالمي القسم الثاني طبيعه 

الدستور ومضمونه
2200422258مجلة رسالتنامصطفى االنصاري

2200422285مجلة رسالتنامحمد باقر الحكيمالوحدة والتقريب بين المذاهب االسالمية461

462
من السيرة الجهادية لشهيد الجمعة المضلوم السيد محمد محمد صادق 

الصدر قدس سره
2200422296مجلة رسالتناكاظم الجابري



220042221.6مجلة رسالتناعبد الكريم ال نجفوفقه مع شبهات الدكتور محمد عمارة حول التشيع463

22004222134مجلة رسالتنامحمد جمال الهاشميواحة االدب الرسالي قصيدة على باب السيدة زينب عليها السالم464

22004222136مجلة رسالتنامحمد الغماريشرم الشيخ465

22004222138مجلة رسالتنامحمد جواد الطريحياالسالم وشبهات المستشرقين466

22004222157مجلة رسالتناقسم االرشيفحول العالم شركات المرتزقه467

420042244مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقداديالمعالم والضمانات.. وحدة االمة االسالمية468

420042241مجلة رسالتناالسيد علي الحسينيالفن في التصور االسالمي469

4200422425مجلة رسالتناالشيخ محمد مهدي االصفيازمة المسلم المعاصر بين التراث والمعاصرة470

471
فقه النظرية لدى السيد محمد باقر الصدر قدس سره معطياته ومنهجية 

استنباطه
4200422438مجلة رسالتناالشيخ خالد الغفوري

472
 )الطائفية والسياسة في العالم العربي  )ردود على شبهات في كتاب 

(نموذج الشيعة في العراق 
420042247مجلة رسالتناالشيخ فؤاد كاظم المقدادي

4200422493مجلة رسالتناالشيخ محمد رضا النعمانيمن الحياة العلمية للسيد محمد باقر الصدر قدس سره473

420042241.7مجلة رسالتناالسيد كاظم الطباطبائيمالمح بارز لوالية اهل البيت  عليهم السالم في مسند احمد474

475
سيرة النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم لالمام علي المرتضى عليه 

السالم من خالل نهج البالغة
42004224132مجلة رسالتنااحمد عبد المجيد خمود

42004224155مجلة رسالتناالشيخ محمد علي التسخيري(الكميت نموذجا  )الشعر الثوري بعد عصر صدر االسالم 476

477
 - ( 2..2 - 1916 )فيت - وبيرل .. العالم االسالمي بين سايكس بيكو

(م4..2/  ه1425)تقرير عن ملتقى الوحدة االسالمية االول في العراق 
42004224168مجلة رسالتناقسم االرشيف

720042254مجلة رسالتناالمشرف العامشوكتنا في وحدتنا وقيمتنا في هويتنا478

720042259مجلة رسالتناعلي الحسينيعلي علية السالم مظهر العدل االلهي479

480
فقة النظرية لدى السيد محمد باقر الصدر علية السالم تقييم العمل في 

النظرية االقتصادية في االسالم
7200422526مجلة رسالتناخالد الغفوري

7200422548مجلة رسالتنامحمد باقر الحكيمالوحدة االسالمية من منظور حضاري481

7200422569مجلة رسالتناعبد الكريم ال نجفالجهاد في االسالم حق ال ارهاب فيه482

483
اخالق السيد محمد باقر الصدر قدس سره وسيرتة الذاتية اخالقه مع 

طالبه
7200422591مجلة رسالتنامحمد رضا النعماني

72004225121مجلة رسالتنامحمد تقي مصباححول علم الكالم والفلسفة484

72004225128مجلة رسالتناسكينة الصرافرؤية الهجرة ورحلة العودة الى الوطن485

72004225134مجلة رسالتنامحمد هادي اليوسفيعلماء االسالم وهجمات الوهايين على النجف وكربالء486

72004225141مجلة رسالتنامحمد جمال العاشميقصيدة يوم الغدير487

72004225144مجلة رسالتناابو االسود الدؤليقصيدة االرذلون488

االختراق الصهيوني للعراق489



المهمات القذرة لشركات المرتزقة490

الواليات المتحدة االمريكية تعزز منظومتها االعالمية الناطقة بالعربية491

72004225146مجلة رسالتناقسم االرشيفمؤتمرات دولية حول عولمة المراة492

12009991مجلة رسالة الحقوقعباس زبون(ع)تامالت قانونية في رسالة الحقوق لالمام زين العابدين493

120099916مجلة رسالة الحقوقعباس علي محمد الحسينيقاعدة عدم تجزئة الرهن بحث مقارن مع الفقه االسالمي494

120099943مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديالجهود الدولية لتحديد مفهوم االرهاب495

12009996مجلة رسالة الحقوقباسم علوان العقابيالشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري496

120099972مجلة رسالة الحقوقعمار عباس-ضياء عبدهللا عبودالتنظيم القانوني لمكافاة المخبرين497

120099997مجلة رسالة الحقوقحسن عليكاظموضع االحكام القانونية االجنبية موضع التنفيذ في العراق498

1200999116مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفالمقترب االجرائي لبناء نظرية في االستراتيجية الشاملة499

120099913مجلة رسالة الحقوقعلي عبد العاليحرية التعبير عن الراي بين القانون والشريعه االسالمية500

1200999148مجلة رسالة الحقوقنجالء توفيق بخيت فليحالجوانب القانونية لعقد االيجار التمويلي501

1200999166مجلة رسالة الحقوقشذى مظفر حسينالتعويض عن الطالق التعسفي في الشريعه االسالمية502

503
التنظيم القانوني الثبات الجنسية العراقية دراسة مقارنة في نطاق 

القانون الدولي الخاص
6..220091مجلة رسالة الحقوقعباس زبون العبودي

504
تاثير االرهاب على حقوق االنسان دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية 

والشريعه االسالمية
16..220091مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سوادي

505
التنظيم القانوني لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته دراسة مقارنة في 

قانون مكافحة تهريب النفط
44..220091مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبود الجابر

78..220091مجلة رسالة الحقوقحسن محمد كاظماالساس القانوني لعمليات نقل الدم506

91..220091مجلة رسالة الحقوقطالل ياسينالمسوؤلية الدولية الناتجة عن افعال اليحضرها القانون الدولي507

1.3..220091مجلة رسالة الحقوقندى صالح هاديالنظام الجزائي للتوقيع االلكتروني508

509
الغبن واثره في تعيب العقد دراسة مقارنة بين الفقة االسالمي والقانون 

المدني
12..220091مجلة رسالة الحقوقسميرة حسن

510
اختصاص المحكمة االتحادية العليا في الرقابة عن احكام محكمة 

القضاء االداري
131..220091مجلة رسالة الحقوقعلي سعد

511
مسائلة رئيس الجمهورية امام محكمة االتحادية العليا في دستور 

5..2جمهورية العراق لعام 
145..220091مجلة رسالة الحقوقميثم حسن-اسماعيل نعمة 

17..220091مجلة رسالة الحقوقغسان عبيدشرط الثبات الشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول512

186..220091مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيدالتعبير عن االدارة في العقود االلكترونية513

199..220091مجلة رسالة الحقوقوعود كاتبالمفاوضات العقدية عبر االنترنت514

515
مبدا استقالل القضاء وحياد القاضي امام محكمة الجنائية العراقية 

العليا دراسة مقارنة مع القضاء الدولي الجنائي
420091.16مجلة رسالة الحقوقمحمد علي سالم



516
الالمركزيه االدارية االقليمية في العراق دراسة في تداخل 

االختصاصات والرقابة
420091.12مجلة رسالة الحقوقاسماعيل صعصاع البديري

420091.15مجلة رسالة الحقوقعمار عباسالجدل الفكري والقانوني حول عقوبة االعدام517

420091.167مجلة رسالة الحقوقاحمد خلف حسينالضرائب ذات القالب الحر518

420091.191مجلة رسالة الحقوقطارق كاظم عجيلالحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها519

420091.1114مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماالختصاص في منازعات الجنسية في العراق520

420091.1143مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم جوادالتعريف بالكائنات المهندسة وراثيا والموقف التشريعي منها521

420091.1172مجلة رسالة الحقوقاسراء فهمي ناجيالعقد الفاسد في الفقة االسالمي والقانون المدني522

420091.1194مجلة رسالة الحقوقخالد عليوياالعتدال السياسي في االسالم523

524
الفيدرالية في الدستور العراقي الواقع والمستقبل بعد االنسحاب 

االمريكي
420091.1219مجلة رسالة الحقوقاسراء عالء الدين

420091.124مجلة رسالة الحقوقعلي شاكرالتسجيل االول525

420091.1258مجلة رسالة الحقوقوعود كاتب عبد عباساحكام االيجاب االلكتروني526

420091.127مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيدتقدير التعويض عن اضراء االعالم السمعي والمرئي527

2120101.26مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديحماية االطفال اثناء المنازعات المسلحة الدولية528

2120101.223مجلة رسالة الحقوقمكي عبد مجيدالجوانب القانونية واالبعاد االجتماعية للمهر المقوم بالذهب529

2120101.239مجلة رسالة الحقوقشويه بوجمعهالمسؤولية الجنائية عن االصابات الرياضية في التشريع الجزائري530

2120101.25مجلة رسالة الحقوقعلي عبد العاليالنظام القانوني للوكالة غير القابله للعزل دراسة تحليله تاصيلية مقارنة531

532
مشروعية الحمل لحساب الغير واحكامه في القانون والشريعه 

االسالمية
2120101.28مجلة رسالة الحقوقحسن محمد كاظم

2120101.2122مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفمشكلة االقاليم المتنازع عليها في ظل الدولة الفدرالية كركوك انموذجا533

2120101.2145مجلة رسالة الحقوقعبد المهدي كاظم ناصرحق التتبع في المصنفات الفنية دراسة مقارنة534

2120101.2162مجلة رسالة الحقوقعلي حميد كاظمالمسؤولية العقدية لشركات السياحة والسفر في عقد الرحلة535

2120101.2176مجلة رسالة الحقوقميثاق طالب غركانالحق المعنوي للمؤلف وحمايته القانونية536

2120101.2192مجلة رسالة الحقوقاشراق صباح صاحبTime shareعقد الشركات الزمنية537

2220101.36مجلة رسالة الحقوقعلي يوسف الشكريتناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي538

2220101.346مجلة رسالة الحقوقعلي حمزة عسلاالطار القانوني لعمليات نقل وزراعة االعضاء البشرية في العراق539

2220101.374مجلة رسالة الحقوقحسن عي كاظمالعنف في العراق540

541
التنظيم الدستوري لمسؤولية رئيس الجمهورية امام المحكمة االتحادية 

العليا
2220101.389مجلة رسالة الحقوقياسر عطيوي عبود

2220101.3116مجلة رسالة الحقوقعلي فوزي الموسويمراقب الحسابات في الشركات التجارية542



543
اشكايات اثبات النسب في صور وفرضيات التقليح الصناعي دراسة 

مقارنة في القانون والشريعة االسالمية
2220101.3128مجلة رسالة الحقوقحيدر حسن كاظم

544
ضمان الدائن المرتهن للمال المرهون دراسة مقارنة في الفقة 

االسالمي والقانون
2220101.3167مجلة رسالة الحقوقعقيل مجيد-عادل شمران

2220101.3184مجلة رسالة الحقوقعالء ابراهيمتنفيذ حكم االلغاء الصادر عن القضاء االداري545

2220101.3212مجلة رسالة الحقوقميثاق طالب غركانمسؤولية المقاول عن التنفيذ المعيب لاللتزام في عقد المقاولة546

2220101.3225مجلة رسالة الحقوقكرار عباس متعبالنظام الرئاسي االمريكي الادارة بارك اوباما انموذجا547

548
المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية والتشريعات 

البيئية
320101.46مجلة رسالة الحقوقعباس علي محمد الحسيني

549
فتح القبر كاجراء من اجراءات التحقيق في قانون اصول المحاكمات 

الجزائية العراقي
320101.46مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبود

320101.482مجلة رسالة الحقوقياسر عطيوي عبودالتنظيم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظات في العراق550

320101.4127مجلة رسالة الحقوقعادل شمران الشمريقاعدة عدم ضمان االمين في الفقه االسالمي551

320101.414مجلة رسالة الحقوقاسعد فاضلدراسة قانونية باالضراء الناتجه عن ابراج الهواتف النقالة552

320101.4154مجلة رسالة الحقوقعدي جابرالحماية الجزائية لللبريد االلكتروني553

320101.418مجلة رسالة الحقوقعلي شاكرالشي والمال بين الفقة االسالمي والقانون554

320101.4195مجلة رسالة الحقوقرحيم عبيداالكتئاب االلكتروني555

320101.4213مجلة رسالة الحقوقعبدهللا عبد الميراالثار المترتبة على الباعث الدافع الى التعاقد556

557
االثر القانوني لمبدا الثبوت بالكتابة في تحديد مشروعية التصرفات 

القانونية في القانون العراقي
320101.4226مجلة رسالة الحقوقاشواق عبدالرسول

558
الحقوق المكتسبة للعراق في مياه االنهار الدولية التي تمر عبر 

اراضيه بموجب المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي االخرى
20101.56خاصمجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سوادي

20101.525مجلة رسالة الحقوقعلي حمزة عسلالمسؤولية الجزائية لناقلي عدولى االيدز559

560
دور الحوافز الضربية في جذب االستثمار االجنبي المباشر مع اشارة 

التطبيقات التشريعية في العراق
20101.543مجلة رسالة الحقوقكمال عبد حامد

20101.596مجلة رسالة الحقوقعبدالرحمن عبدالرزاق-نجالء توفيقالجوانب القانونية للمسؤولية عن الدواء الضار561

562
البيئة االستثمارية في العراق عقد استثمار مطار النجف االشرف 

الدولي انموذجا
20101.5113مجلة رسالة الحقوقاحمد سامي

563
شرعية السلطة السياسية واليات ترشيدها في فكر االمام الحسين علية 

السالم
20101.5127مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيف

20101.5142مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماالستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان في العراق564

20101.5163مجلة رسالة الحقوقعالء ابراهيممبدا حيادية اللجنة التحقيقة في القانون العراقي565



20101.5184مجلة رسالة الحقوقحيدر حسين- علي سعدالمؤسسة االصالحية في عهد االمام علي ابن ابي طالب علية السالم566

20101.52.5مجلة رسالة الحقوقوعود كاتب االنباريالسداد االلكتروني567

568
القانون الدولي االنساني في االسالم وتطبيقاته في ثورة االمام الحسين 

علية السالم
220111.66مجلة رسالة الحقوقعلي كاطع-صالح جبير

569
العفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول 

المحاكمات الجزائية
220111.62مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا

220111.639مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماشتراطات الهادرشيب واثرها في تعديل العقود الدولية570

220111.661مجلة رسالة الحقوقمحمد احمد حمددور اتفاقيات االمم المتحدة في مكافحة غسل االموال571

220111.676مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم جواداثر اتفاقية تربس على قانون براءة االختراع العراقي572

220111.6123مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم-عقيل مجيد كاظمالتنظيم القانوني لبطاقات االئنمان573

574
التوقيع االلكتروني كدليل من ادلة االثبات في ضوء احكام قانون 

االثبات العراقي
220111.6142مجلة رسالة الحقوق-وسن كاظم

220111.6163مجلة رسالة الحقوقفرقد عبود العارضيالمخدرات ودورها في اجرام االنسان575

576
وسائل االدارة في حماية البيئة دراسة في التشريع العراقي القانون 

االداري
220111.6183مجلة رسالة الحقوقرنا ياسين

577
انحالل عقد الزواج واالثار المترتبة عليه دراسة مقارنة في القانون 

والفقة االسالمي
220111.6199مجلة رسالة الحقوقعلي خالد دبيس

320111.76مجلة رسالة الحقوقطارق كاظم عجيل(دراسة مقارنة  )القيمة القانونية لشروط الثبات التشريعي 578

579
الجهات محل الوصايا االدارية واالساس القانوني الستقاللها في 

التشريع الجزائري
320111.718مجلة رسالة الحقوقحسون محمد علي

النظام القانوني النضباط طلبة موسسات التعليم العالي في العراق580
عالء ابراهيم - ضياء عبدهللا عبود 

محمود
320111.743مجلة رسالة الحقوق

581
ازدواج الجنسية في ضؤ احكام الدستور العراقي وقانون الجنسية 

(دراسة تحليلية مقارنة )الجديد والقانون المقارن
320111.77مجلة رسالة الحقوقحسن الياسري

320111.71.3مجلة رسالة الحقوق-اسراء فهمي ناجيالعرف ودوره في استنباط الحكم الشرعي582

320111.7128مجلة رسالة الحقوقعقيل مجيد كاظم الحمادي(دراسة مقارنة )الجزاءات في عقد التامين583

320111.7152مجلة رسالة الحقوقمحمد عبد الرزاق محمدتفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن584

320111.7163مجلة رسالة الحقوقعقيل كريم زغيرالمبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون العراقي585

320111.7178مجلة رسالة الحقوقمصطفى ماجد عبد الجليلاالثار القانونية اليداع الدين بحث مقارن بالشريعة االسالمية586

320111.719مجلة رسالة الحقوقصالح مهدي كحيط(دراسة مقارنة  )تنازع القوانيين في مسائل االموال المادية587

320111.72.4مجلة رسالة الحقوقهند مهند عبدالتغيير االرادي لظروف االسناد واختيار القانون الواجب التطبيق588



589

السياسة التشريعية االقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك وحماية 

التشريعات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي  )االنتاج الوطني 

(والعراق انموذجا

22012مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طعمة
4/17/19.

.
6

(دراسة مقارنة )االجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي590
نسرين محسن - حسون عبيد هجيج 

نعمة
220121.846مجلة رسالة الحقوق

220121.8113مجلة رسالة الحقوقصالح جبير صدامالفدرالية وادارة النزاع في العراق591

التعددية السياسية في وثيقة المدينة المنورة592
عدنان - سامي مؤيد عبد اللطيف 

هاشم جواد
220121.8129مجلة رسالة الحقوق

220121.8143مجلة رسالة الحقوقخالد عليوي جيادحقوق االخر في ضؤ وثيقة المدينة المنورة593

220121.8171مجلة رسالة الحقوقرائد شهاب احمدالحماية القانونية لالقليات في العراق والمعالجات المقترحة594

220121.8188مجلة رسالة الحقوقمحمد احمد عيسىاالتجار بالبشر في ضؤ القانون واحكام الشريعة االسالمية595

596
تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل االثبات 

(دراسة مقارنة )القانوني
220121.8213مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيد

597
اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ضل دستور 

 النافذ5..2جمهورية العراق للعام 
220121.8237مجلة رسالة الحقوقاسامة محمد جاسم

598
مسؤولية المنظمة غير الحكومية عن اعمال متطوعيها في ضؤ المادة 

من القانون المدني العراقي(219)
220121.8264مجلة رسالة الحقوقمحمد عبد الصاحب عبد حسين

20131.96خاصمجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديالجامعة ودورها في الوقاية من الفساد االداري599

20131.927خاصمجلة رسالة الحقوقطالب حسنالماهية القانونية للتجارة االلكترونية600

601
التنظيم القانوني للمحكمة االدارية للعقود العامة دراسة تاصيلية في 

قانون العقود العامة
20131.951خاصمجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبود

20131.976خاصمجلة رسالة الحقوقصالح جبيرتجريم الرشوة في القانون الدولي602

20131.99خاصمجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظمالوسائل البديلة لحل النزاع واثرها على التجارة الدولية603

604
التوفيق بين الخصوم على ةفق احكام اتفاقية قانون االونسترال 

2..2النموذجي للتوفيق التجاري الدولي 
20131.9117خاصمجلة رسالة الحقوقفيصل كوكز

20131.9142خاصمجلة رسالة الحقوقاسيل باقر جاسمالمفهوم القانوني للمخالفة الجوهرية في عقد البيع الدولي للبضائع605

20131.9164خاصمجلة رسالة الحقوقاحمد مهدي صالحالقانون الواجب التطبيق على القروض الدولية606

12013116مجلة رسالة الحقوقاسراء محمد علي-محمد علي سالمالتاديب االسري وعالقته بحقوق االنسان607

608
دراسة في -المحامي المنتدب بين النص القانوني والوقع العلمي 

التشريع العراقي
120131122مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا

609
دراسة مقارنة في -االفصاح عن المعلومات في سوق االوراق المالية

االبعاد الفلسفية لاللتزام
12013116مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طمعة

610
اشكالية قبول المصلحة المحتملة في الطعون الدستورية وتطبيقاتها في 

الطعن بدستورية النصوص الضربيبة
120131112مجلة رسالة الحقوقعلي هادي



120131115مجلة رسالة الحقوقاسراء فهمي ناجيماهية عقد الخيار وموقف القانون العراقي منه611

1201311182مجلة رسالة الحقوقعلي شمران حميدالعمل الوالئي في قانون المرافعات المدنية612

12013112.1مجلة رسالة الحقوقحمدية عبود كاظممصادر االلتزام المصرف بتقديم معلومات االئتمان المالي613

614
المسؤولية المدنية الناجمة عن االغراق التجاري في ضوء اتفاقية 

مكافحة االغراق والقانون العراقي
120131124مجلة رسالة الحقوقمحمد سعيد السعداوي

220131116مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طعمة المعدل في الميزان6..2 لسنة 13قانون االستثمار العراقي رقم 615

616
مدى مالئمة قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ للمعايير 

الدولية لحقوق االنسان
2201311162مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبود

2201311196مجلة رسالة الحقوقغني ريسان جادرااللتزام باعدام في عقد التامين دراسة مقارنة617

618
ازمة التداول السلمي للسلطة التنفيذية ومستقبل التغيير في العالم 

العربي
22013111135مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيف

2201311116مجلة رسالة الحقوقحسن حنتوش رشيدالتسبيب في االعمال القضائية الماهية والوظائف619

220131112.4مجلة رسالة الحقوقهناء جبوري محمدالوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية620

22013111229مجلة رسالة الحقوقزينب رزاق حسينالتزام صاحب الفندق باالقامة الهادئة621

22013111243مجة رسالة الحقوقسندس قاسمالحماية المدنية لالسرار التجارية622

320131126مجلة رسالة الحقوقعقيل كريم-حسن حنتوش  رشيداالستثمار االجنبي بين القانون واالقتصاد623

3201311226مجلة رسالة الحقوقصدام الفتالوي1969احكام الغلط في المعاهدة وفقا التفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام624

3201311254مجلة رسالة الحقوقباسم علوانالقانون العالمي العولمة في ثوبها الجديد625

3201311289مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالتنظيم القانوني لالتجار بالبشر626

32013112114مجلة رسالة الحقوقعلي شاكر عبدالقادرالتعهد بتقل ملكية العقار واثره في انتقال الملكية627

3201311213مجلة رسالة الحقوقمحمد جبار طالب5..2التنظيم الدستوري للفيدرالية الماليه في دستور جمهورية العراق 628

32013112145مجلة رساله الحقوقزينب عباسالضبط االداري البيئي في العراق629

32013112157مجلة رسالة الحقوقحمد جاسم محمدمستقبل الديمقراطية التوافية في العراق630

32013112195مجلة رسالة الحقوقاحمد زكياالعتماد المستندي في وفاة عقد استثمار الطاقة الكهربائية631

32013112225مجلة رسالة الحقوققتادة صالحالتنظي التشريعي العمال المجالس المحلية في العراق632

32013112247مجلة رسالة الحقوققفراس جبار كريمالمستهلك واساليب توعيته في العقد633

120141136مجلة رسالة الحقوقطه حميددور المؤسسة القضائية في بنلء الديمقراطية في العراق634

1201411327جلة رسالة الحقوقرشا موسى-حسن حنتوشنطاق حماية حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية635

1201411388مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللااحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافه في القانون العراقي636

12014113116مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفنحو استراتيجيه فاعلة لمكافحة الفساد االداري في العراق637

12014113137مجلة رسالة الحقوقصالح جبيرالقتل المستهدف دراسة ضوء القانون الدولي االنساني638

1201411315مجلة رسالة الحقوقحسن علياثار االعتراف بالحكم االجنبي خارج اطار التنفيذ639



640
اشكاليات االخصاب االصطناعي دراسة اجتماعية مقارنة بالفقه 

االسالمي
12014113186مجلة رسالة الحقوقمكي عبد مجيد

120141132.4مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالمسؤولية الجنائية عن جريمة االبادة الجماعية641

12014113222مجلة رسالة الحقوقخضير ياسيناالرهاب واثره فيمضامين حقوق االنسان642

12014113254مجلة رسالة الحقوقحيدر عبدهللاالتنظيم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظات في العراق643

644
التزام المرتهن رهنا حيازيا بحفظ المرهون ددراسة مقارنة في الفقه 

االسالمي والقانون
12014113285مجلة رسالة الحقوقمالك عبداللطيف

120141133.4مجلة رسالة الحقوقاحمد جابرالنموذج القانوني للجريمة في القانون العراقي645

220141136مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديحماية البيئة الطبيعية في القانون الدولي االنساني646

2201411323مجلة رسالة الحقوقصالح جبيرالحماية الدولية لالجئين البيئيين647

220141134مجلة رسالة الحقوقصبحي عودة محمدمصادر الدستور في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي648

649
فكرة الضمان االضرار في الفقه االسالمي وتطبيقاتها على الضرر 

البيئي دراسة مقارنة بين القانونيين العراقي واالدرني والفقة االسالمي
2201411371مجلة رسالة الحقوقعلي محمد خلف

2201411311مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالطبيعية القانونية النتهاكات النفط مقابل الغذاء في العراق650

22014113133مجلة رسالة الحقوقاالء ناصرالتوقيف التعسفي651

22014113154مجلة رسالة الحقوقحيدر جاسم محمدالتنظيم القانوني للعمل الطبي652

22014113178مجلة رسالة الحقوقمروة زيد جواميرالمسؤولية المدنية لمتعهد االيواء في شبكة االنترنت653

22014113194مجلة رسالة الحقوقهدير شالل شناوةمسؤولية مراكز نقل االعضاء في عمليات التصرف باالعضاء البشريه654

655
عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل 

الملكية
120101461مجلة االنبارعارف صالح

656
تثبيت قيمة الديون االجلة دراسة مقارنة في ضوء الفقه االسالمي 

والتشريعات الوضعية
1201014651مجلة االنبارعالء حسين-محمود ابراهيم

657
اتفاق التمويل العقاري دراسة في القانون المدني العراقي وقانون 

تمويل العقاري المصري والفرنسي
1201014677مجلة االنبارعالء حسين

12010146111مجلة االنبارعادل ناصراثار االقرار بالنسب على الغير في حاله عدم اثباته658

12010146139مجلة االنبارسعد حسين مدني عراقي86دور القاضي في اكمال نطاق العقد طبقا للمادة 659

660
الحد من تغير المناخ باستخدام االليات المرنة التي نص عليها بروتوكو 

1997كيوتو 
12010146181مجلة االنباربشير جمعه

120101462.9مجلة االنباروليد مرزة-ماهر فيصلالمسؤولية القانونية للموظف عن افشانه االسرار الوظيفية661

12010146239مجلة االنباراحمد شكرتحديات العولمة للمجتمع المدني في الوطن العربي662

663
البعد السياسي للحاكمية واثرها على شرعية السلطة والدستور في 

االسالم
12010146267مجلة االنبارانس غنام



12010146267مجلة االنبارمحمد اقبالالشكلية في بعض القوانين العراقية واثرها تخلفها664

12010146423مجلة االنبارليث الدينالتجسس واحكامه ابان النزاعات المسلحة الدولية665

12010146475مجلة االنباررعد فجراثبات القصد الجرمي في جرائم االشخاص666

12010146515مجلة االنباراساور حامدالتزام الطبيب بحفظ سرار المرضى دراسة قانونية667

668
المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق االنسان دراسة في اطار 

القانون الدولي
12010146595مجلة االنبارنايف احمد

12010146645مجلة االنبارمحمد حرداناستراتيجية الكيان الصهيوني تجاه منطقه الخليج العربي669

12010146665مجلة االنبارعواد عباسالنظرية السياسية في الفكر االسالمي670

671
الصراع الروسي االمريكي على منطقه القوقاز ودوره في خلق توازن 

جديد للقوى الدولية
12010146697مجلة االنبارصفاء حسين علي

672
دراسة تطبيقية  )تاثير الشكلية على الوجود القانوني للوعد بالتعاقد

(للوعد ببيع العقار
220101471مجلة االنبارسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي

2201014753مجلة االنبارعقيل عزيز- معاذ جاسم محمد عالقة االرادة بالظروف الشخصية للجريمة673

22010147مجلة االنبارانس غنام جبارةاالساس المقدس للسلطة في الفكر السياسي االسالمي674

2201014799مجلة االنباراسراء ناطق عبد الهاديمسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه عند تركيب الدواء675

22010147مجلة االنبارعبد الستار حمد انجاد الجميليالعود في الجرائم الضريبية676

22010147مجلة االنباررباح سليمان خليفة(دراسة مقارنة)تفتيش المساكن وضماناته في القانون العراقي 677

22010147مجلة االنبارخيري عبد الرزاق جاسم(االنتخابات الرئاسية )العملية االنتخابية في الواليات المتحدة االمريكية 678

22010147مجلة االنبارطعمة محمد يوسفوسائلها- اسسها واساليبها - الدعاية المعادية اهدافها 679

680
-4-9التشريعات الصحفية ومظاهر الفوضى االعالمية في العراق بعد 

(دراسة وصفية)3..2
22010147مجلة االنبارمؤيد خلف حسين الدليمي

التحرك الهندي تجاه منطقة الخليج العربي الدوافع والمحددات681
امال - صفاء حسين علي الجبوري

وهاب عبد هللا العنبكي
22010147مجلة االنبار

22010147مجلة االنبارأبراهيم علي حمادي(دراسة مقارنة)الخطأ الصحفي أنموذجا ,, انتهاك حرمة الحياة الخاصة 682

32011148مجلة االنبارعمر عاشور عبدهللاالمسؤولية المدنية الناجمةعن اسائة استعمال أجهزة التصاالت الحديثة683

32011148مجلة االنبارصبا نعمان رشيد الويسياالحكام القانونية بالعمال في المناطق الصناعية المؤهلة684

685
دراسة مقارنة في ضؤ  )الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية 

احكام القانونين الدستوري والدولي
32011148مجلة االنبارمحمد خالد برع- ماهر فيصل صالح

32011148مجلة االنبارعمر فخري عبد الرزاق الحديثيالوقاية من الجريمة االنتخابي686



687
اختصاصات السلطة المحلية في التشريع العراقي في ضل الدستور 

8..2 لسنة 21الحالي وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم 
32011148مجلة االنباراريج طالب كاظم

32011148مجلة االنبارعلي حسن عبد االميرأجراءات ازالة التجاوز على المال العام العقاري في العراق688

32011148مجلة االنبارعماد خضير عالويدور االرادة المنفردة في انهاء العقد689

32011148مجلة االنبارياسر محمد عليويمتغير المياه في العالقات العراقية التركية690

32011148مجلة االنباررغد فجر الراوي3..2 -9- 13 في 31قراءة قانونية في امر سلطة االتالف المؤقتة 691

692
 )اساس المسؤولية المدنية الناشئة عن اعمال اعضاء الضبط القضائي 

(دراسة مقارنة
420111491مجلة االنباراسعد عبيد عزيز الجميلي

420111496مجلة االنبار-معاذ جاسم محمد استعمال الحق في االعمال الطبية والخطأ فيه693

النظام القانوني لعقد الضد694
ابراهيم حمود -سعد ربيع عبد الجبار

اسراء ناطق عبد الهادي--مهنا
4201114988مجلة االنبار

420111491.4مجلة االنباربتول صراوة عبادي(دراسة قانونية مقارنة )النظام القانوني للشركة المعفاة695

الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة696
امال عبد - أقدس صفاء الدين رشيد 

الجبار حسوني
42011149124مجلة االنبار

42011149144مجلة االنبارصالح خيري جابرحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في ضؤ القانون العراقي697

42011149168مجلة االنباربيداء علي ولي(مع دراسة حالة العراق )الحماية الدولية للمعتقلين698

699
القضايا العربية واالسالمية في فكر النبهاني مقارنة بابرز اعالم الفكر 

االسالمي المعاصر
420111492.4مجلة االنبارتركي عبد مجيد

42011149231مجلة االنبارازهار عبدهللا حسن الحياليالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالت700

42011149266مجلة االنبارمؤيد جبير محمودالمجتمع المدني في الوطن العربي الواقع والتحديات701

420111493.2مجلة االنبارحسين مصطفى احمددراسة في اسباب ومداخل التاثير ) المسائلة الكردية والسياسة الدولية702

شبهات حول حقوق المراءة في االسالم703
شروق اياد - احمد علي محمود

خضير
42011149328مجلة االنبار

62012151مجلة االنبارنعمان عطاهللا محمود الهيتي مبدا الوالية القضائية العالمية ونطاق تطبيقه704

620121529مجلة االنبارعواد عباس الحردانحق المشاركة السياسية اطار مرجعي705

التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود االعتبار الشخصي706
سعد ربيع عبد - عالء حسين علي 

محمد عبد الوهاب-الجبار 
620121558مجلة االنبار

620121589مجلة االنبارصبا نعمان رشيد الويسيدراسة مقارنة للعراق وسوريا )قوانيين العمل ومنحنيات التغيير 707

708
دراسة قانونية مقارنة بين  )المفهوم واالثار - شكلية عقد المساطحة 

(الواقع العملي والنظام القانوني لعقد المساطحة
6201215125مجلة االنبارأسماء صبر علوان

6201215148مجلة االنبارأسامة صبري محمدفقدان المدنيين للحق في الحماية من الهجمات المباشرة709



6201215191مجلة االنبارعدي جابر هادي(دراسة مقارنة )المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية710

6201215231مجلة االنبارمنار عبد المحسن عبد الغني العبيدي النافذ7..2 لسنة19السياسة الجنائية في قانون العقوبات العسكري رقم 711

6201215251مجلة االنبارمحمد حميد مهيديالعقبات التي تعترض انضمام تركيا لالتحاد االوربي712

713
النظام السياسي الفدرالي البلجيكي ودوره في تحقيق االستقرار 

السياسي واالجتماعي
6201215275مجلة االنباررنا مولود شاكر

62012153.2مجلة االنباردريد عيسى ابراهيمالمعاملة الظريبية في اطار مبدا المساوات امام الظريبة714

6201215332مجلة االنبارجمال جاسم محمدالجرائم المتعلقة بالمعلومة في سوق االوراق المالية715

716

 في 5..2 / 2م/22.3تعليق على قرار محكمة التمييز االتحادية  العدد 

تحول عقد المساطحة الباطل لعدم التسجيل الى عقد  ) 6..2 / 6/ 27

(ايجار منفعة عقار

6201215357مجلة االنبارسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي

6201215364مجلة االنباررحيم صباح الكبيسيمدى تعلق التركة بالخصومة717

520121511مجلة االنباردرع حماد الدليميانهاء العقد غير المحدد المدة718

5201215129مجلة االنبارعلي حسين احمد الفهداويالرقابة القضائية على الغلط البين في التقدير من قبل االدارة719

5201215163مجلة االنبارابراهيم خليل عوسجالوساطة الجزائية المشروعة720

ادارة المعرفة ودورها في التنمية البشرية المستدامة721
- فالح مبارك بردان الفهداوي 

اسراء عالء الدين نوري
5201215194مجلة االنبار

52012151118مجلة االنباراركان حميد جديعمبدا االلتزام بعدم تسبب في ضرر لدول المجرى المائي الدولي722

52012151152مجلة االنبارخمائل عبدهللا الطون الحمدانيالحماية المدنية لعمليات نقل الدم723

52012151177مجلة االنباررباح سليمان خليفةقراءة قانونية في  جريمة تزوير الوثائق الدراسية724

ضمانات الدعوى الجزائية725
عمار رجب - حمدي صالح مجيد 

-معيشر
52012151197مجلة االنبار

726
دراسة  )مكونات الكتلة الدستورية خارج اطار الوثيقة الدستورية

(مقارنة
52012151223مجلة االنباراحمد عودة محمد- ماجد نجم عيدان

مبدا حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة727
علي مخلف - عارف صالح مخلف 

حمادي
52012151256مجلة االنبار

728
اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحةالفساد المالي واالداري 

(دراسة مقارنة )في العراق

ماجد جاسم - ماهر صالح عالوي

محمد
820131521مجلة االنبار

82013152مجلة االنبارتغريد حنون عليالحكم الصالح729

(.2.1. - 199 )القوى المؤثرة في البرلمان المصري 730
عماد - ياسين محمد حمد العيثاوي

رزيك عمر
82013152مجلة االنبار

82013152مجلة االنبارابراهيم صالح الصرايرةمدى فاعلية القضاء المستعجل والية تنفيذه وفقا للتشريع االردني731

82013152مجلة االنبارسليم سالمة حتاملةشرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا االردنية732



733
النظام التحادي في العراق وتقدير تشريع قانون المحافظات التي لم 

تنظم باقليم
82013152مجلة االنبارسرمد رياض عبد الهادي

82013152مجلة االنباررضوان محمود المجاليالحكم الرشيد في االردن قراءة في مؤشر مكافحة الفساد734

82013152مجلة االنبارهادي مشعان ربيعالفيدرالية في العراق دراسة في مشروع اقليم المنطقة الغربية735

فسخ قرار التحكيم االجنبي كاحد اوجه الرقابة القضائية للقضاء الوطني736
- مراد محمود يوسف الشينكات

محمد موسى عواد السويلميين
82013152مجلة االنبار

737
نطاقه  )االلتزام باالعالم قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود االلكترونية 

(وظمانات المستهلك االلكتروني
82013152مجلة االنبارحجاري محمد

82013152مجلة االنبارمحمد دحام كرديمستقبل الدولة العراقية بين الفدرالية والتقسيم738

82013152مجلة االنبارليث الدين صالح حبيبدور االمم المتحدة في تقنيين قواعد القانون الدولي739

740
المعاملة الظريبية لالستثمار االجنبي في العراق في ضؤ احكام قانون 

6..2 لسنة 13االستثمار العراقي رقم 
82013152مجلة االنبارمعتز علي صبار

741
دراسة مقارنة في  )الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها 

ضؤ قوانيين واتفاقات حقوق الملكية الفكرية واحكام القانون المدني
82013152مجلة االنباررياض احمد عبد الغفور

742
دراسة في القانون  )تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة 

(العراقي واللبناني واالنكليزي والفرنسي
82013152مجلة االنبارفاروق ابراهيم جاسم

743
للقطاع العام  )المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب االستشالرية

(والخاص
82013152مجلة االنباراسراء ناطق عبد الهادي

العولمة الثقافية وابعادها السلبية على الوطن العربي744
اياد - احمد ناصوري - عمر العبدهللا 

رشيد محمد الكريم
82013152مجلة االنبار

االثر االجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز745
هادي حسين - منصور حاتم محسن 

الكعبي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12009163

نصير صبار- ذكرى محمد حسين الحماية المدنية من الشروط المالوفة في العقود التجارية746
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12009166

6..2 لسنة 13تاثير الصفة االجنبية في قانون االستثمار العراقي رقم 747
خير - عبد الرسول عبد الرضا جابر 

الدين كاظم عبيد

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916128

حيدر كاظم عبد علينظام الدولة الحامية748
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120091616

كاظم كريم عليالعقد االلكتروني749
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916199

علي نجيب حمزةاكتساب المال العام في القانون االداري750
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916343



القوة الملزمة للشروط االحادية التحرير في العقد751
ايمان طارق - منصور حاتم محسن 

مكي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916287

حجية الحكم االجنبي المقضى فيه752
خير الدين - فراس كريم شيعان 

كاظم عبيد

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916345

خير الدين كاظم عبيددور القضاء في تقنين قواعد القانون الدولي الخاص753
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916381

نظرية الظروف الطارئة واثرها على تنفيذ العقود في الفقه االسالمي754
حميد محمد - باسم عبد الكريم حميد 

سالمة

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1200916411

حسون عبيد هجيجمبدأ عينية الدعوى الجزائية755
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120101547

فراس كريمحدود سلطة المحكم في التحكيم756
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201015447

محمد اسماعيل ابراهيمالقرابة واثرها في اباحة الفعل المجرم او تجريم الفعل المباح757
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201015474

758
تكامل مبداي تجديد المدفوعات وعدم تجزئة المفردات في تحديد أثار 

الحساب الجاري

علي عبد العالي - يوسف عودة غانم 

عالء عمر محمد- خشان 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12010154128

759
دراسة في عقد البيع الدولي  )المخالفات الجوهرية للعقد واثرها 

للبضائع
اسيل باقر جاسم

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12010154162

االختصاص الجنائي لهيئة النزاهة760
اسماعيل نعمة - محمد اسماعيل 

بهاء الدين عطية عبد الكريم- عبود 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201015421

جريمة العصيان المسلح في التشريع العراقي761
محمد - غازي حنون - عماد فاضل 

علي عبد الرضا

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12010154251

عمار غاليالطبيعة القانونية لجريمة االحتيال في التعدي على التيار الكهربائي762
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201015429

محمد علي هاشم االسديشهادة غير المسلمين في القضاء العراقي763
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12010154343

عزيز جواد هاديالقوة الملزمة لقرارات محكمة التمييز االتحادية764
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12010154367

احمد شاكر سلمان- حيدر كاظم التنظيم القانوني للشارة المميزة في القانون الدولي االنساني765
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120111557

خير الدين كاظم عبيدالدفع بعدم العلم باحكام القانون االجنبي766
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201115591



767
دراسة في عقود التجارة  )النظام القانوني لشرط اعادة التفاوض

(الدولية
اسيل باقر جاسم

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12011155115

اسعد فاضل منديلدراسة قانونية في محكمة الخدمات المالية768
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12011155157

فرقد عبود العارضيالوصف القانوني للجريمة769
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12011155173

علي سعد عمرانالسلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور770
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12011155197

771
حدود سلطة االدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام 

واستمرار
فارس عبد الرحيم حاتم

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201115522

وليد خالد عطيةالقيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون االنكليزي772
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
220111567

-دراسة مقارنة - التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات االستثمار 773
ماهر - ابراهيم اسماعيل ابراهيم 

محسن عبود الخيكاني

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
220111567

-دراسة مقانة - نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي 774
حسين ياسين - حسون عبيد هجيج 

طاهر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
2201115699

عباس حسين فياضتعدد الزوجات واثاره775
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
22011156153

776
دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي - التنظيم القانوني للمهاياة 

والمصري
ميثاق طالب عبد حمادي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
22011156185

-دراسة مقارنة - جريمة تخريب المنشئات النفطية 777
حسين ياسين - حسون عبيد هجيج 

طاهر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
22011156217

778
مالحظات قانونية في الصياغة التشريعية الحكام قانون االحوال 

 المعدل1959 لسنة 188الشخصية العراقي رقم 

عباس حسين - حميد سلطان علي 

فياض

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
2201115626

-دراسة مقارنة - الطعن بطريق اعتراض الغير779
- هادي حسين عبد علي الكعبي

مروى عبد الجليل

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120131578

مينا ستار- محمد علي سالم ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية امام المحكمة التحادية780
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201315761

هند كامل عبد زيد- رافع خضر شبراالعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان781
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120131571.3

-دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة- تنازع القوانيين في الحضانة 782
حسين نعمة - فراس كريم شيعان 

نغيمس

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12013157153

اسيل باقر جاسم-دراسة مقارنة - اثر التحكيم على خطاب الظمان 783
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12013157185



نجيب شكر محمود-دراسة مقارنة - الحصانة البرلمانية ضد االجراءات الجنائية 784
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12013157219

785

- الجوانب القانونية اللتزام الناقل البحري باعداد سفينة صالحة للمالحة

دراسة مقارنة بين قواعد التجارة البحرية وقواعد الهاي وقواعد 

هامبورغ

وليد خالد عطية
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12013157258

786
دراسة مقارنة - المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة

-

نوفل - ابراهيم اسماعيل ابراهيم 

رحمن ملغيط الجبوري

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120121587

-دراسة قانونية مقارنة- اثار االخالل المسبق بالعقد 787
علي حسين - منصور حاتم محسن

منهل

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
1201215864

-دراسة مقارنة - المفهوم القانوني للتوقيع االلكتروني 788
محمد - عبد الرسول عبد الرضا 

جعفر هادي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12012158134

ذكرى محمد حسينالكذب المشروع في االعالنات التجارية789
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120121582.6

وسن قاسم الخفاجيقابلية العقد لالنفصال790
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12012158242

عباس سهيل جيجان-دراسة مقارنة - الطالق الخلعي 791
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
12012158276

حبيب عبيد مرزة العماري-دراسة مقارنة - الشرط المانع في عقد االيجار 792
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
120121583.9

793
دراسة -تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق االوراق المالية 

-مقارنة 

حيدر - ابراهيم اسماعيل ابراهيم

فاضل حمد الدهان

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
220121598

-دراسة مقارنة - العدول عن التعاقد في عقد االستهالك االلكتروني 794
اسراء خضير - منصور حاتم محسن 

مظلوم

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
2201215948

795
التنظيم القانوني لالختصاص الرقابي لروئساء الوحدات االدارية في 

-دراسة مقارنة - القانون العراقي 

محمد - اسماعيا صعصاع البديري 

هدام العامري

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
2201215986

دراسة مقارنة- المعايير الدولية في الية ابعاد االجئين 796
اقبال مبدر - عبد الرسول عبد الرضا 

نايف

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
22012159124

797
القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال اثناء النزاعات المسلحة غير 

الدولية

مالك عباس - حيدر كاظم عبد علي 

جيثوم

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
2201215915

798
حقوق المراة بين الشريعة وتطبيقها في دستور العراق الدائم  لعام 

2..5
انعام مهدي جابر الخفاجي

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
220121592.1

799
دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي - مفهوم الوالية في الزواج 

وقوانيين االحوال الشخصية

انغام - سالم عبد الزهرة الفتالوي 

محمد شاكر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية
22012159235

12120101191مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمد علي الطائيالتطور الصناعي واثره على عالقات العمل800



801
النصوص المنظمة للتجريد من الجنسية في ضؤ قانون الجنسية 

-بحث مقارن  - 6..2 لسنة 26العراقي رقم 
121201011927مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر ادهم عبد الهادي

خصوصية الوسائط االلكترونية في ابرام عقود بيوع البضائع الدولية802
طالب محمد - اكرم فاضل سعيد 

جواد عباس
121201011955مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين

1212010119116مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي جبار شاللجريمة اصدار صك بدون رصيد في ثالث اقضية803

1212010119136مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعاصي ابراهيم العاصي الجرائم الماسة بالتسعير804

1212010119185مجلة كلية الحقوق جامعة النهريننوال طارق ابراهيم عبد الرزاق(الرشوة الدولية  )الجريمة المنظمة عبر الوطنية805

806
المسؤولية الجزائية المترتبة على االضرار الناشئة  عن االشعاعات 

غير المرئية الصادرة عن الهواتف النقالة وابراجها
1212010119227مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد كيالن عبد هللا

1212010119258مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي غسان احمدتسبيب االحكام المدنية807

808
التحقيق االداري احد ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبات 

التاديبية
1212010119284مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد طالل عبد الحميد

809
دراسة بين القانون  )السلطة االدارية الرئاسية مقوماتها واختصاصاتها

االداري واالدارة العامة
712200411417مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينابراهيم طه الفياض

71220041141مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحي الدين سرحاناليمين والنكول عنها في النظام القضائي االسالمي810

712200411448مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينرشيد مجيدالحماية الدولية االقليمية لبيئة المتوسط والمصالح العربية811

712200411471مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينلطيف حميد محمدحياد القاضي812

712200411493مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناالء يعقوب يوسفالتوقيع الرقمي في المفهوم واالحكام813

7122004114119مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسيالتنظيم الدولي لحقوق العمال المهاجرين814

815
بحث مقارن مع احكام - غموض النصوص الدستورية وتفسيرها 

-الشريعة االسالمية 
7122004114165مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد العزي النقشيندي

7122004114194مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينغازي فيصل مهديمزايا قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية816

91520061161مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناكرم نشأت ابراهيمتحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق االنسان817

915200611624مجلة كلية الحقوق جامعة النهريننظام توفيق المجالي(دراسة في التشريع االردني )نطاق الحماية الجنائية للبيئة818

819
- جريمة الدخول الى النظام االلي لمعالجة المعطيات عن طريق الغش 

-دراسة في ضؤ التشريع الفرنسي
915200611651مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمد حمادي مرهج الهيتي

..91520061161مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينقصي سلمان هاللالمسؤولية العقدية عن االشياء820

9152006116118مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسياالحكام الخاصة باالعمال التحضيرية والتكميلية821

9152006116143مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصالح عبد الرحمن الحديثياالمتثال لالتفاقيات البيئية المتععدة االطراف822

9152006116167مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزياد حمد عباس الصميدعياثر تغيير القوة الشرائية للعملة النقدية على تحديد المهور823

9152006116187مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر ادهم عبد الهاديتطور القواعد االمرة في القانون الدولي824

11920071171مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعادل ناصر حسيناهل الكتاب بين الوصية والمنع من الميراث في الشريعة والقانون825

826
بحث مقارن في الفقه االسالمي والقانون - كسب الملكية بالضمان 

-المدني العراقي
119200711724مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي



827
دراسة مقارنة في ضؤ  )الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية 

احكام القانونين الدستوري والدولي
119200711753مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي يوسف الشكري

11920071179مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحميد حنون خالدالعالقة بين الرئيس االمريكي والكونكرس828

1192007117119مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينفراس ياوز عبد القادر-دراسة مقارنه- الجرائم الماسة بسوق االوراق المالية 829

1192007117146مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعمار طارق عبد العزيزتاديب القاضي830

1192007117168مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسليمان براك داي-دراسة قانونية مقارنة في القانون المدني - المسؤولية العينية 831

تفعيل الردع الضريبي832
ميثم حنظل - علي هادي عطية 

شريف
1192007117188مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين

833
نظرات في موظوع الرقابة القضائية على دستورية القوانيين في 

العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة
81420051151مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد عبد الجبار العلوش

814200511521مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد حسين عبد ملحم الحلبوسيابرام التصرف القانوني بطريق التسخير834

814200511561مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناالء يعقوب يوسفالحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة االلكترونية835

8142005115113مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينقصي سلمان هاللالرجوع في الهبة في التشريع العراقي836

837
توريد العمال في مشروع قانون العمل العراقي الجديد بين النقد 

والتحليل
8142005115143مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسي

8142005115164مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسليمان براك دايالرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك838

8142005115188مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسالم منعم مشعلدور فكرة المنافسة غير المشروعة في حماية االختراعات غير المبرأة839

8142005115223مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينالنعمان منذر الشاويواحكامها....الرجعة في الطالق اركانها 840

نظرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ضؤ روما االساسي841
هناء اسماعيل - تغريد محمد قدري 

ابراهيم
May115277-81420مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين

1220081181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسياالقتصاد غير النظامي والحماية القانونية المفقودة للعاملين باطاره842

12200811846مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمازن ليلو راضيالتطور الحديث في مسؤولية الدولة عن القوانين843

1220081187مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينساجد محمداشكاليات استقالل المجلس الدستوري في فرنسا844

1220081181.1مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر طالباالختصاص القضائي بمنازعات عقد التوريد845

122008118117مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعمار طارق عبد العزيزضمانات تنفيذ احكام االلغاء846

122008118145مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينهيثم حامدالتامين االلزامي من حوادث المركبات في القانون االردني847

122008118185مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسالم منعم مشعلوسائل الدفع االلكترونية848

122008118216مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينجعفر كاظماهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصه الدولية849

122008118239مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمود خليلنهاية القرار االداري850

112120081181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزهير الحسنيمشاكل االنسنة في القانون الدولي االنساني851

852
الحماية القانونية لحقوق االفراد وحرياتهم عند تجميع بياتاتهم في 

االجهزة االلكترونية
1121200811851مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر طالب محمد



853
جريمة االضرار العمدي باموال الدولة دراسة مقارنة في التشريعين 

العراقي والمصري
1121200811873مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزينب احمد

11212008118112مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينطارق كاظم عجيلالمعلومات غير المصفح عنها ماهيتها والحماية القانونية لها854

11212008118151مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمها بهجتالمحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين855

11212008118181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي حميدحقوق المواطن في ظل االحتالل االجنبي وتطبيقاتها في العراق856

112120081182.7مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعماد فاضلالحماية القانونية الوضع القانوني للسالح في النص الجزائي857

11212008118242مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينادم سمياناالوصاف الخاصه بجريمة االبادة الجماعية في القانون الجزائي858

11212008118287مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر غازيالحق في الخصوصية وحماية البيانات859

22005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةمجيد حميد ناصرابو عبيد القاسم بن سالم سيرته وحياته860

32005153269مجلة البحوث والدراسات االسالميةمحمود علياحكام االقتداء بامام في الصالة في الفقه االسالمي861

120051536مجلة البحوث والدراسات االسالميةداود سلماناسناد الكتب السماوية الثالثة التوارة واالنجيل والقران862

12005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةياس حميداالبهام عن المحدثين863

32005153165مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرزاق احمداالحاديث الواردة في فضائل اهل اليمن864

320051537مجلة البحوث والدراسات االسالميةحكمت صبيح نورياالحتياط عن العلماء865

220051537مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد حاجمالبحث االدبي ومناهجه في االندلس866

2200515335مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد عيسىالتخصيص وتطبيقاته في خالل سورة التوبه من خالل تفسير الرازي867

22005153271مجلة البحوث والدراسات االسالميةياس حميدتعبيقات الحافظ العسقالني على الحافظ الذهبي868

120051538مجلة البحوث والدراسات االسالميةساجر ناصر حمدالتفرقه بين االوالد في العطية في الفقه االسالمي مع االشارة للقانون869

120051532.3مجلة البحوث والدراسات االسالميةمهند اسماعيلحكم التقليد عن االصولين870

3200515379مجلة البحوث والدراسات االسالميةسليم حسينخطوة نحو التفسير اللغوي المتكامل871

22005153235مجلة البحوث والدراسات االسالميةمحمد عبد الكريمخالف االول واثره في الفقه االسالمي872

873
سلسلة مباحث للدراسات المنهجية للنص القراني في ضوء االعجاز 

البالغي
12005153157مجلة البحوث والدراسات االسالميةعباس حميد

120051532مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانشيخ االسالم ابن تيمية وقواعد الفقه االسالمي874

32005153231مجلة البحوث والدراسات االسالميةليليى محمد ناظمالطبيعه في اشعار النساء875

2200515389مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرزاق احمدطرائق البحث العلمي876

2200515363مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانالطريق المثلى لتدريس القران الكريم والعلوم الشرعية في المساجد877

1200515329مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد حسين عبدظاهرة االطالل في الشعر العربي قبل االسالم878

220051531.9مجلة البحوث والدراسات االسالميةغازي الرحالفقه الخالف واثره في الواقع معناه واساسه واهميته879

3200515355مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانالقدس في قلوب العراقيين880

32005153191مجلة البحوث والدراسات االسالميةفهمي احمدقواعد التميز بين الحمادين اذا اهمال في السند881



22005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةمجيد حميد ناصرمصنفات ابى عبيد واقوال العلماء فيها882

32005153127مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرحمن كمالالمنطق تعريفا ونشاة وتطورا وحكما واهميته883

220031981-ا17مجلة العلوم القانونيةفائق الشماعاحكام التزام المسحوب علية القابل884

20031989..171/1/19مجلة العلوم القانونيةماهر صالحدعوى تفسير القرار االداري885

886
هل يعدم اليورو دور العملة كقرينه اسناد لتعيين القانون الواجب 

تطبيقه في التصرفات التعاقديه
200319823..171/1/19مجلة العلوم القانونيةغالب الداوودي

171200319842مجلة العلوم القانونيةسعيد محمدالوكالة التجارية في القانون اليمني887

171200319869مجلة العلوم القانونيةجمال عبد الحسناثر خطا المريض في مسؤولية الطيبب الجزائية888

17120031981.2مجلة العلوم القانونيةمحمد المحاسنةالعالقة بين حق المولف وبرامج الحاسب االلي889

890
دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية 

والحقوق المتصلة بها
1712003198133مجلة العلوم القانونيةرشيد مجيد

1712003198159مجلة العلوم القانونيةنجيب احمداستقالل القضاء في القانون اليمنى891

892
حق الطفل في الحرية الدنية بين القانون الدولي والوطني والشريعة 

االسالمية
1712003198187مجلة العلوم القانونيةفاروق فالح

1712003198213مجلة العلوم القانونيةعزيز كاظمخيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع893

1712003198258مجلة العلوم القانونيةعلي بن صالحمبدا استقالل القضاء وسلطان القانون عليهم894

1712003198297مجلة العلوم القانونيةمحمد علياجور العمال في الشريعه االسالمية والتشريعات الوضعية895

1712003198317مجلة العلوم القانونيةحسين عبد الصاحب عبد الكريماالعتراف في القضايا الجزائية896

1712003198336مجلة العلوم القانونيةحسين عذابتغيير قيمة النقد897

18120041971مجلة العلوم القانونيةماهر صالحالنظام في القانون العراقي مدلوله طبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه898

181200419745مجلة العلوم القانونيةفائق محمودحركة الحساب المصرفي899

181200419761مجلة العلوم القانونيةواثبة داودالحماية الجنائية لبرامج الحاسوب900

181200419781مجلة العلوم القانونيةمحمد عليالضمان االجتماعي للعمال في الشريعه االسالمية والقانون الوضعي901

1812004197113مجلة العلوم القانونيةرشيد مجيدنظرية عدم التناقض في القانون الدولي العام902

903
النظام القانوني لحق موظف العام باالجازات وفقا لنظام الخدمة المدنية 

2..2 لسنة 55االردني الجديد رقم 
1812004197155مجلة العلوم القانونيةعيد احمد

1812004197174مجلة العلوم القانونيةجمال ابراهيمجريمة البث االذاعي في ضوء القانون الجنائي الدولي904

905
الحق في محاكمة عادلة بيت الدساتير الوطنية المواثيق الدولية 

واالقليمية
181200419719مجلة العلوم القانونيةساجد محمد

1812004197226مجلة العلوم القانونيةموفق مصطفىنظام التصويت في المنظمات الدوليه حاله جامعة الدول العربية906

1220021711مجلة ديالىمحمد جاسمتاريخ النفط في العراق واثاره السياسية واالجتماعية907

12200217119مجلة ديالىتحسين حميدعلماء ديالى908



12200217143مجلة ديالىسهيلة مرعياالبلة في العصور القديمة909

12200217155مجلة ديالىمثنى علوانالمغازي التربوية في سورة الفاتحه910

12200217161مجلة ديالىحسين احمدشواهد عمارية من العهد االكدي911

12200217174مجلة ديالىصالح حسنالمرتزقه في حرب االستقالل االمريكية912

12200217192مجلة ديالىسامي عزيزاسباب تاجر انجاز المعامالت الضريبه913

1220021711.4مجلة ديالىرياض هاشممنهج المستشرفين في دراسة السيرة النبوية914

122002171119مجلة ديالىمشحن حردانشعر شيدوك الواسطى915

122002171158مجلة ديالىفواد شاكراستخدام الشبكة الفضائية العربية العربية في التعليم916

122002171163مجلة ديالىمحمد نجم عبدهللااالحتالل الروسي لمنطقه خانقين917

122002171185مجلة ديالىخضير عباس- رعد رحيم االسس الجغرافية والتاريخية لمنظومة الري القديم918

122002171199مجلة ديالىسلمى عبد الحميد الهاشميوفود البصرة919

122002171229مجلة ديالىامل محمد سلمانالتحليل المالي للمصارف920

122002171243مجلة ديالىعبد الجبار عيسىالعولمة راسمالية معاصرة وتهميش للدولة القومية921

122002171257مجلة ديالىغسان سالم عبدهللادراسة تاثير المجال المغناطيسي على اشعة ليزر922

122002171266مجلة ديالىخضير محمد وهيب وجماعتهاستنباط تركيبين وراثيين في السمسم923

122002171278مجلة ديالىسليمة صالح مهدي وجماعتهاعزل وتصنيف للبكتريا العنقودية الذهبية924

122002171286مجلة ديالىلبيد شريف محمدغربلة تركيب وراثي في لرز925

1220021713.2مجلة ديالىاحمد محمد علوان المشهدانيدراسة التهشيم الحراري لبعض البوليمرات926

122002171313مجلة ديالىحسين عبيد خضيرتاثير التداخل الوراثي البيئي في حاصل الفول927

122002171325مجلة ديالىابراهيم عيسى الجبوريتاثير مواعيد الزراعة في نوعية الزيت928

122002171336مجلة ديالىعامر فاضل داودالتجزئة الضوئية المحتثة929

122002171345مجلة ديالىمحمد عويد العبيديدراسة االرتباط البسيط عن الحنطة الخشنة930

122002171354مجلة ديالىعبد الكريم حايف السلطانيالتاثير االبادي لمستخلصات دغل931

122002171366مجلة ديالىعماد محمود المعروفاستحداث طفرات مقاومة لمرض تبقع االوراق932

520021721مجلة اليرموكخديجة زبار الحمدانيبين سيبويه واالخفش دراسة صرفية موازنة933

5200217223مجلة اليرموكايمان كمال مصطفىاليتيار الزهدي والصوفي عند ابي العالء المعري934

935
الثنائية المتضادة والثنائية المتوافقة في الشعر الوجداني الحديث في 

الحياة والموت انموذجا )العراق 
5200217243مجلة اليرموكعبد الكريم راضي جعفر

936
الجملة االعتراضية في مقاالت علي جواد الطاهر وراء االفق االدبي 

مثاال
520021726مجلة اليرموكفاضل عبود خميس التميمي

5200217272مجلة اليرموكبشرى محمد البشيرالخبر الخزلي في القصيدة العمرية937

5200217285مجلة اليرموكمحمد علي غناويالظاهرة االبدالية في شواهد لسان العرب القرأنية938

52002172115مجلة اليرموكسامي علي جبار المنصوريفي المناهج اللغوية المعاصرة النحو العربي ومناهج الحداثة اللغوية939



52002172132مجلة اليرموكجاسم حسين سلطاناليوسفيات انموذجا- قرائة في قصيدة النثر التسعينية في العراق 940

52002172141مجلة اليرموكابتسام عبد الستار محمدقضايا الحياة واالنسان في شعر الصافي941

52002172179مجلة اليرموكنافع محمود خلفقيم التراث الفني في القصيدة االندلسية942

52002172191مجلة اليرموكايهم عباس خموديالقيسياللوم وحديث الالئمين في شعر الغزل في العصر االموي943

520021722.1مجلة اليرموكامل ناجي الدليميالمديح في شعر صردر وحسن التخلص فيه944

5200217222مجلة اليرموككريم احمد جواد التميميوجوه االتفاق واالختالف بين التصغير والنسب945

52002172246مجلة اليرموكاسماعيل علوان التميمي...2 لسنة 56الجديد في قانون تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم 946

5200217227مجلة اليرموكمنجد منصور الحلوالجيش ودوره في الحياة القانونية دراسة قانونية مقارنة947

52002172285مجلة اليرموكمحمد خليل خضيرالمسؤولية االدارية ضمن قواعد المشروعية948

52002172311مجلة اليرموكخالدسلمان جوادالمناطق الحرة اساسها القانوني وتطبيقاتها في العراق949

950
اثلر االرشاد باستخدام االلعاب التربوية في تنمية مفهوم الذات لدى 

تالميذ رياض االطفال
52002172321مجلة اليرموكسامي مهدي العزاوي

52002172353مجلة اليرموكعدنان جواد خلف الجبوريانحراف الشباب وبعض المتغيرات المرتبطة بالجريمة951

952
خطوات الطريقة  ))تقويم اداء معلم الصف االول االبتدائي في ضؤ 

(التوليفية 
52002172375مجلة اليرموكمثنى علوان الجشعمي

52002172397مجلة اليرموكدنيا جليل اسماعيل الربيعيالزواج والمرأة في العراق والوطن العربي953

52002172421مجلة اليرموكسليمة عبدالرسولجوانب من عمارة مساجد اسيا الصغرى خالل الحقبة السلجوقية954

52002172439مجلة اليرموكصباح مهديسامي شوكة وفكرة االصالحي في العراق955

52002172461مجلة اليرموكضياء يوسفمفهوم العدالة في الدولة العربية االسالمية956

52002172489مجلة اليرموكاحمد ابراهيماالمن القومي ومشكلة المياه957

52002172515مجلة اليرموكجاسم محمد حبيباهمية معيير التحليل المالي في تقويم الموسسات االنتاجية958

959
دراسة تحسين نوعيه الخليط وتاثيره على توزيع  الوقود بين 

االسطوانات في محرك البنزين الترددب
52002172571مجلة اليرموككريم خلف

960

دراسة تطبيقية للتسمم الغذائي التجريبي بالذيفانات المعوية والعد 

الكلي للمكورات العنقوديه الذهبية الملوثه للجبن المحلي وتاثير 

استخدام امالح استحالب

7320111941مجلة ديالى للعلوم الصرفةاحمد محمد صالح

73201119423مجلة ديالى للعلوم الصرفةخزعل صبغالعدد الكروموسومي االحادي لبعض انواع الجنس961

962
دراسة ديموغرافية عن مدى الوعي الصحي لدى شريحة المتعلمين 

لمرض انفلونزا الطيور في بغداد وضواحيها
73201119431مجلة ديالى للعلوم الصرفةلهيب جمال

963
اهمية الفحص الخلوي باستخدام الرشف بابرة الدقيق في تشخيص 

االفات المرضية لتضخم الغدد اللمفاوية في العنق
73201119445مجلة ديالى للعلوم الصرفةصباح ناصر

73201119468مجلة ديالى للعلوم الصرفةابتهال زكيتاثير سليكات الصوديوم وفوسفات عكاشات في مقاومة الخرسانة964

73201119483مجلة ديالى للعلوم الصرفةمحمود شاكرالتاثير التضادي لبعض نباتات االدغال في نمو ونوعيه نبات اللوبياء965



966
دراسة التوصيلية البصرية الغشية المحضرة بطريقه ترسيب 

الكيمياوي الحراري
73201119493مجلة ديالى للعلوم الصرفةزياد طارق

967
تاثير اضافة مستويات مختلفة من اوراق نبات الزعتر المطحونة الى 

العليقة على نسب بروتينات مصل الدم لذكور فروج اللحم
7320111941.3مجلة ديالى للعلوم الصرفةنهاد عبداللطيف

2920071921مجلة الفتحاياد طه سرحانامية النبي محمد صلى هللا عليه وسلم968

29200719211مجلة الفتحاحمد عبد الستار احمدمن اخرج له الحكم في المستدرك وقال ليس من شرط هذا الكتاب969

29200719234مجلة الفتححسن حمودالرواقية وفكرة الجامعة االنسانية970

971
قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر 

المكلف
29200719242مجلة الفتححيدر نجيب

29200719258مجلة الفتحرشا خليل عبدضمانات المتهم خالل مرحلة التحقيق في ضل نظام روما االساسي972

29200719275مجلة الفتحسعد خضير عباسالمديح في شعر زهير بن ابي سلمى973

292007192113مجلة الفتحطه جسام محمدالدعاء في القران  الكريم974

292007192119مجلة الفتحفاضل عبود التميميالتجسيد في الدرس البالغي والنقدي عن العرب975

292007192141مجلة الفتحفخري حميداالهمية التاريخية لكتب الثقافة العامة976

292007192152مجلة الفتحهدى عبد القادراالهمية االقليمية لمدينة المحمودية977

978
استخدام طريقة الحرف لقياس اثر المتغيرات االقتصادية في التكوين 

الراسمالي الثابت في العراق
292007192167مجلة الفتحرائد شهاب احمد

292007192188مجلة الفتحسماء ابراهيمالكفاءات التعليمية لمعلمي العلوم في محافظة ديالى979

980
اثر استخدام استرايجية دورة التعلم في تنمية ميل طالب الصف الثالث 

معهد اعداد المعلمين نحو مادة الفيزياء
2920071922.8مجلة الفتحعبد الرزاق عبادة

981
اثر عرض الخرائط التاريخية بالحاسوب في تحصيل طالب الصف 

الثاني متوسط مادة التاريخ
292007192225مجلة الفتحفراس نبيل

982
دراسة مقارنة لتدربيات المقاومة على اليابسة وفي الوسط المائي على 

تطوير بعض القدرات الخاصة بالوثبة الثالثية
292007192245مجلة الفتحفاطمة عبد مالح

983
اثر ممارسة مهارة كتابة واعداد الخطط وتاثيرها على ادائهم المهاري 

واتجاهاتهم في دروس التربية الرياضيه
292007192258مجلة الفتحماجدة حميد كنبس

292007192275مجلة الفتحمثنى علوانبناء دليل  لتيسير تدريس مادة الصرف984

985
تحليل احصائي محاسبي لتطور مؤشرات الشركة العربية لتنمية الثروة 

الحيوانية
292007192328مجلة الفتحابراهيم جواد

986
مستوى تبنى مزاعي الشلب في محافظة ديالى لبعض الممارسات 

الزراعية
29200719235مجلة الفتحجاسم عبد العزيز

292007192357مجلة الفتحعباس علواندراسة عوامل الضراوة في البكتريا الملوثه للحروق987

988
بناء منظومة تراسل ذات تقنية مزدوجة مكونة من وسائط اخفاء 

وشبكة مسجالت زاخفة
292007192369مجلة الفتحعبداالله اسماعيل



320071931مجلة الفتحاياد طه سرحاناسباب القتال في الشريعة االسالمية والغاية منه989

990
االسطورة عنصر مهم من عناصر التاريخ  والتراث لفهم ادبنا العربي 

في ملرحلة ما قبل االسالم
3200719316مجلة الفتحاحمد خضير رميض

لمحات من سيرة التابعي  اويس القرني991
محمد - ثريا محمود عبد الحسن  

عبد مبارك
3200719335مجلة الفتح

992
تحليل الضوابط الطبيعية لمحافظة السليمانية  واثرها على العمليات 

العسكرية

عز الدين جمعة - جزاء توفيق طالب 

درويش
320071935مجلة الفتح

320071937مجلة الفتححيدر نجيب احمدحقوق وظمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التاديبي993

3200719388مجلة الفتحسعد خضير عباسالمبالغة في الشعر الجاهلي994

320071931.8مجلة الفتحطه جاسم محمدالصدق في الحديث الشريف995

32007193119مجلة الفتحعماد اموري جليلحكم معاريض الكالم في الفقه االسالمي996

دراسة في سيرته ودوره في اال سالم- قتاة بن النعمان الظفري 997
حامد حميد - عصام اسماعيل كنعان 

عطية
32007193136مجلة الفتح

998
 ه 215ت  )المصطلح الصرفي في كتاب معاني القران لالخفش االوسط

)

سالم علي - غادة غازي عبد المجيد 

المهداوي
32007193151مجلة الفتح

32007193165مجلة الفتحفرحة هادي عطيويالعالقات االقتصادية والسياسية بين االنباط والبطالمة999

1000
رض هللا  )النظرية االجتماعية والسياسية والعسكرية للحسن بن علي 

(عنه 
32007193175مجلة الفتحمحمود فياض حمادي

32007193192مجلة الفتحهناء كاظم حسينالمعاني والدالالت الفراد كلمات القران العزيز1001

1002
فاعلية الرسم باستخدام اسلوب المجاميع الصغيرة في خفض السلوك 

العدواني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
32007193215مجلة الفتححذام خليل حميد

1003
اثر االرشاد في اسلوب ايقاف التفكير في خفض اضطراب ما بعد 

الضغوط الصدمية لدى طالب المرحلة المتوسطة
32007193233مجلة الفتحسالم نوري صادق

32007193295مجلة الفتحعبد الرزاق جدوع محمدلعب االطفال في فكر االمام الغزالي1004

1005
تاثير استخدام تمارين المقاومة الزوجية على تطوير بعض عناصر 

اللياقة البدنية
32007193312مجلة الفتحسناء خليل- فاطمة عبد مالح 

32007193329مجلة الفتحابراهيم جواد كاظمتقويم المعايير المستخدمة في االحصاءات الصناعية1006

1007
تلبيد المساحيق السيراميكية بالطور الزجاجي ودراسة بعض خصائصه 

الفيزياوية المؤثرة
32007193347مجلة الفتحتحسين حسين مبارك

1008
مستوى اتصال الفالحين باالرشاد الزراعي وعالقته ببعض المتغيرات 

في محافظة ديالى
3200719336مجلة الفتحجاسم عبد العزيز عباس

1009
دراسة تاثيرااللجنيت  المنقى المنقى من بكتريا الزوائف الزنجارية 

على االستجابة المناعية

عباس عبود - رجوة حسن عيسى 

سامي عبد المهدي  المظفر- فرحان 
32007193369مجلة الفتح



219771997مجلة العلوم السياسية والقانونيةسلطان عبد القادرايقاف التنفيذ في قانون العقوبات العراقي1010

1011
بين االصالة والتبعية تجربة االستعمار وانماط التحرر التقافي في البالد 

االسيوية والفريقية
2197719922مجلة العلوم السياسية والقانونيةمدثر عبدالرحيم

219771995مجلة العلوم السياسية والقانونيةنوري لطيفنظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون1012

2197719976مجلة العلوم السياسية والقانونيةطالب حسنتنفيذ الخلطة االقتصادية بواسطة مشاريع الدولة السوفيتية1013

2197719996مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد انورمدى مشروعية الحركة والحكومة الثورية1014

21977199115مجلة العلوم السياسية والقانونيةغازي عبدالرحمخصائص واحكام الشرط الجزائي في القانون المدني العراقي1015

21977199171مجلة العلوم السياسية والقانونيةاحمد عبيدمصادر الغبن والتغرير في عقد البيع في الفقه االسالمي1016

21977199233مجلة العلوم السياسية والقانونيةاحمد نوري1976-1974الموقف التركي في ازمة قبرص من 1017

3..2219792مجلة العلوم القانونية والسياسيةصالح الدين الناهيدراسة في الفكر السياسي في العصر االسالمي1018

51..2219792مجلة العلوم القانونية والسياسيةسعيد مباركحق الدائن في اختيار مدينة التي ينفذ عليها1019

77..2219792مجلة العلوم القانونية والسياسيةكاظم هاشم نعمةاالسلحة النووية والصراع العربي االسرائيلي1020

124..2219792مجلة العلوم السياسية والقانونيةمازن اسماعيلفي عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي1021

193..2219792مجلة العلوم السياسية والقانونيةغانم محمدالحياة السياسية في العراق1022

233..2219792مجلة العلوم السياسية والقانونيةباسم محمدالعوامل المؤثرة في تكامل النظام القانوني والفني للتامين الجوي1023

257..2219792مجلة العلوم السياسية والقانونيةكاظم هاشم نعمةمن شذرات مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية1024

1025
بعض المضاهر القانونية للنزاع العراقي االيراني في ضوء تطور 

العالقات الدولية في المنطقة
2319812.17مجلة العلوم السياسية والقانونيةنزار العنبكي

2319812.167مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد ابراهيمالعالقات السوفيتية االمريكية محادثات الحد من االسلحة االستراتيجية1026

2319812.11.8مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشمياالسس االجتماعية لالنظمة السياسية1027

2319812.1164مجلة العلوم السياسية والقانونيةخليل اسماعيلنظرية توازن القوى في محيط العالقات الدولية1028

1029
مؤسسة التوكل في الدعاوي -من المؤسسات الخادمة للقضاء 

ورها في حماية حقوق االنسان\والخصومات ود
219842.27و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةصالح الدين الناهي

219842.221و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةجنان سكر-محمد الدوري في القانون الدولي االقتصادي1030

219842.2113و31مجلة العلوم السياسية والقانونية  جهاد تقي صادق واقع السلطة السياسية والدينية ومفهومها في مصر القديمة1031

219842.2169و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشميدراسات في اجتماعات الثورات1032

219842.2213و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةصالح الدين احمد حمديالسيادة واالمساوات في القانون الدولي1033

219842.2243و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةحسام الغرباويالقومية العربية مفهومها ومقوماتها1034

219842.2269و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةمجيد المنبكيمشارطات ايجار السفن1035

219842.2289و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةسعد حقي توفيق.198. - 196دراسة في النظام السياسي التركي للفترة من 1036

219842.2349و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الكساردراسة في مفهوم السلطة السياسية1037

219842.24.5و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةشعيب احمد سليمانمدد التقادم المسقط في القانون المدني العراقي دراسة مقارنة1038

219842.2465و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةفاضل زكي محمدعلم االستراتيجية الدولية ومقوماتها1039



219842.25.9و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةحسان محمد شفيقالنظام السياسي البولندي بين التعددية والشمولية1040

219862.312و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةمازن اسماعيلالعرب واالتحاد السوفياتي1041

219862.357و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةشفيق عبدالرزاقتطورات حركة المقاومة الفلسطينية1042

219862.397و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةغانم محمدالبعد السياسي والمستقبل الدستوري1043

219862.3127و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشميفي الحزب السياسي1044

219862.3165و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةخليل فيصلالضمان االقليمي والعالمي1045

219862.3197و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةحلمي مجيدكيفية تتميز العقد االداري عن غيره1046

219862.3286و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد معروفخصائص االثبات الجزائي1047

219862.33.3و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالقادر محمدالخليج العربي في المنظور االسترايجي السوفيتي1048

219862.3349و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةهاشم رمضانتعويض االضرار الناتجة عن تصادم السفن البحرية1049

219862.337و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعلي عبيدالتهديد المالية او الغرامة المالية1050

219862.3399و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعدنان احمداراء ومالحظات حول قانون التجارة1051

219862.3418و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعباس زبونالمبادى الجديدة في قانون االثبات العراقي1052

219872.411و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةفائق محمودسقوط حق حامل الورقة التجارية المهمل1053

219872.466و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةباسم محمدشركة الشخص الواحد او المشروع الفردي1054

219872.491و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةجهاد تقيدراسة عن االفكار السياسية للقاضي الماوردي1055

219872.4134و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالقادر محمدالقوة العسكرية السوفتية دراسة في شؤون التسلح والعقيدة العسكرية1056

1057
دراسة في النظرية العامة لالعمال القانونية الدولية الصادرة عن 

االدارة المنفردة
219872.4169و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةنزار جاسم

219872.423و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةمجيد محمدانشاء الحوالة التجارية السفتجة في القانون االنكليزي1058

219872.4255و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةمنذر عبدالحسينالضرر المعنوي في المسؤولية المدنية1059

219872.43.1و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةوليد محمدجامعة الدول العربية واستراتيجية العمل العربي المشترك1060

1061
احتساب مبلغ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري في قانون 

1983لسنة . 8النقل العراقي رقم 
219872.4364و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالباقي عنبر

219872.4385و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةصبري حمدتعويض الضرر الناشي عن االختالل بتعهد نقل ملكية عقار1062

219872.4432و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةشامل الشيخليمن قضاء محكمة التمييز1063

2420131254دراسات سياسيةمحمود علي الداودمميزات التجربة الماليزية في التنمية البشرية عوامل النجاح1064

24201312512دراسات سياسيةبيداء محمودالقطرية انموذجا-العراق ومجلس التعاون الخليجي العالقات العراقية 1065

24201312526دراسات سياسيةعمار حميد3..2االمريكية بعدالعام -العالقات العراقية1066

24201312554دراسات سياسيةهيفاء احمدالموقف التركي من الثورة السورية1067

24201312572دراسات سياسيةشذى زكيالموقف الروسي من االزمة السورية الدوافع واالهداف1068

2420131259دراسات سياسيةنوار خليلتحليل الصراع العربي االسرائيلي على المياه1069



1070
العالقات االمريكية االيرانية دراسة في احتماالت الصفقة ووانعكاساتها 

على المنطقة العربية
242013125112دراسات سياسيةخضر عباس

242013125128دراسات سياسيةعبير سهاممقاربة نظرية بين الدايمقراطية والحكم1071

242013125148دراسات سياسيةوليد الزيديالتيارات السياسية والفكرية في الخليج العربي1072

2320131254دراسات سياسيةيحيى ياسينالحماية الدولية لحرية التعبير عن الراي وموقف المشرع العراقي1073

23201312528دراسات سياسيةاحمد فاضلاالقاليم في العراق بين النص الدستوري والواقع العلمي1074

23201312544دراسات سياسيةباسم عبدالهاديواقع العالقات العراقية السورية والسيناريوهات المستقبلية1075

1076
تركيا والمغرب العربي دراسة في عالقات تركيا مع تونس جزائر 

مغرب ليبا
23201312554دراسات سياسيةعبدالسالم بغدادي

23201312576دراسات سياسيةهمسة قصي3..2تجربة العراق بعد-سياسات االصالح االقتصادي والتكيبف الهيكلي1077

23201312592دراسات سياسيةاسراء شريفاالستراتيجية االمريكية حيال مشروع الشرق االوسط الجديد1078

2320131251.6دراسات سياسيةمنى حسينمشكلة اقليم دار فور في ظل اتفاقات الدوحة1079

23201312512دراسات سياسيةعلي سلمانالثورة وتداول السلطة في مصر1080

232013125144دراسات سياسيةطالب حسينالصراع الدولي في القوقاز1081

232013125158دراسات سياسيةمفيد الزيديالشعب يريد االصالح في قطر1082

2520131254دراسات سياسيةمحمود عليمؤتمر التضامن مع االسرى والمعتقلين الفسلطينين1083

25201312514دراسات سياسيةحيدر عليالعراق وتحديات العمق االسترايجي1084

25201312528دراسات سياسيةعلي محمدالعالقات التركية العراقية في ضل حكومة حزب العدالة التنمية1085

2520131255دراسات سياسيةسراب جبارالعالقات الليبية الروسية1086

25201312562دراسات سياسيةامنة محمدالموقف االوربي من الثورة الشعبية في لبيبا1087

25201312584دراسات سياسيةناهدة عبدالكريمحركات التغيير في العالم العربي وابعادها االقليمية والدولية1088

25201312596دراسات سياسيةحسين عالويالتغيير العربي ودفع االداء االستراتيجي العراقي1089

1090
نتائج التغيير على العالقة بين الدولة العربية ودول الجوار االقليمي 

تركيا وايران انموذجا
2520131251.2دراسات سياسيةمهند عبدالواحد

25201312512دراسات سياسيةخضر عباسمستقبل حركات االحتجاج العربية رؤية في تاثير العامل الدولي1091

252013125138دراسات سياسيةمحمود احمدتداعيات االزمة السورية عن االمن االقليمي1092

25201312515دراسات سياسيةعالء عكابحركات التغيير في العالم العربي وابعادها االقليمية والدولية1093

252013125154دراسات سياسيةبيداء محمودالتطورات السياسية في السودان المعاصر1094

1095
اثر برنامج مبنى على نظرية الذكاء االخالقي في النمو الحسي لدى 

االطفال
272012125دراسات اجتماعيةايمان عباس

2720121246دراسات اجتماعيةاسماء عبدمشكالت الصحة النفسية الطفال العراق1096

272012126دراسات اجتماعيةذكرى جميلالجماعة المرجعية وبرامج االتصال الجماهيري1097

2720121295دراسات اجتماعيةشاكر سعيدالنجف القديمة مدينة وكجتمع1098



27201212121دراسات اجتماعيةفريدة جاسمتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي االسباب والحلول1099

27201212125دراسات اجتماعيةصبيح شهابالمخدرات في العراق1100

27201212135دراسات اجتماعيةناهدة عبدالكريمالمخدرات قراءة للتعريف والتوضيح1101

27201212147دراسات اجتماعيةسالم عبد عليتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي1102

27201212187دراسات اجتماعيةدراسة استطالعية بشان التسول قسم الدراسات االجتماعية1103

2820121215دراسات اجتماعيةعدنان ياسينالكفلة االجتماعية لالزمات في العراق1104

28201212145دراسات اجتماعيةعبدالفتاح محمدالتصورات االجتماعية للصحة والمرض تحليل سوسيولوجي1105

28201212167دراسات اجتماعيةالهاي عبدالحسيناالرامل في العراق1106

1107
السيااسة السكانية في العراق دراسة تحليلية للواقع الديموغرافي في 

العراق
28201212185دراسات اجتماعيةفراس عباس

..2820121211دراسات اجتماعيةصالح زاملالهويات المتصالحة قراءة في رواية الحفيدة االمريكية1108

28201212111دراسات اجتماعيةفريدة جاسمدراسات في الفكر الصوفي1109

282012121113دراسات اجتماعيةحكمت البخاتيالتصوف مشروعا تصالحيا في االجتماع  االسالمي1110

282012121124دراسات اجتماعيةجعفر نجماالنسان الكوني في الفكر الصوفي1111

282012121157دراسات اجتماعيةنظلة الجبوريالحب االلهي في الفكر الصوفي1112

282012121167دراسات اجتماعيةاياد كريماخالقيات التصوف1113

282012121173دراسات اجتماعيةمنى فياضالعرب في عين يابانية متديون جدا فاسدون جدا1114

282012121177دراسات اجتماعيةعباس االماميالشبك في تاريخ العراق وحاضره1115

282012121184دراسات اجتماعيةحامد السهيلااليمو ويوميات العنف1116

282012121189دراسات اجتماعيةكاظم فنجاناسحلة التضليل الشامل1117

2920121225دراسات اجتماعيةعبد عليالنوع االجتماعي في العالم العربي العراق مجتمع الدراسة1118

29201212223دراسات اجتماعيةانعام لفتهالتمجيد القومي والتعاطف مع القضايا العربية1119

29201212243دراسات اجتماعيةسالم عبد عليالسياسة االجتماعية في العراق جدل دولة الرفاه واقتصاد السوق1120

29201212277دراسات اجتماعيةشهباء خزعلالصور والكتابات الملبسية للشباب الجامعيين1121

29201212297دراسات اجتماعيةموفق ويسيالعيش سوية1122

292012122113دراسات اجتماعيةفريدة جاسماطفال الشوراع بين التشرد والجنوح1123

292012122116دراسات اجتماعيةصبيح شهابتطبيقات الرعاية االجتماعية في مجال رعاية االحداث المشردين1124

292012122137دراسات اجتماعيةخديجة حسناالثار المرتبة على عمل االطفال في الشوارع1125

292012122162دراسات اجتماعيةحميد الهاشميستراتيجية عالم االجتماع للخروج من المازق العراقي1126

320131235دراسات اجتماعية1127

عصام صباح ابراهيماالنطولوجيا الظاهراتية للمشهد الحضري1128

3201312316دراسات اجتماعيةنهيل محمد رجبواقع واتجاهات.. التدخين في جامعة البتراء 1129

1130
مظاهر العنف في اللعب لدى االطفال على وفق المتغيرات في مرحلة ما 

قبل المدرسة
3201312336دراسات اجتماعيةاشواق سامي لموزة



320131237دراسات اجتماعيةفريدة جاسمالتخلف العقلي وذوي االحتياجات الخاصة جدلية الواقع والطموح1131

1132
اثر برنامج تدريبي تربوي في تحسين مهارات االتصال لذوي 

االحتياجات الخاصة
3201312373دراسات اجتماعيةسناء عيسى محمد

3201312397دراسات اجتماعيةسناء مجول فيصلاساليب المعالجة.. انتشارها. تصنيفها. ز اسبابها .االعاقة العقلية 1133

32013123119دراسات اجتماعيةاحمد لطيف جاسمالتاثيرات النفسية واالجتماعية لالعاقة البصرية على المعاقين بصريا1134

1135
اهمية تدريب وتاهيل اسر ذوي االحتياجات الخاصة على نحو عام 

واسر المصابين باضطراب التوحد على نحو خاص
32013123132دراسات اجتماعيةعاتكة فخري خير هللا

1136
االمة المواطنة والوحدة الوطنية حوار مع االنثروبولوجي االيراني 

ناصر فكوهي
32013123162دراسات اجتماعيةعلي طاهر

3201312317دراسات اجتماعيةنعوم تشومسكيعشر ستراتيجيات للتحكم بالشعوب1137

اثر علم العمران الخلدوني في تطوير علم االجتماع الغربي1138

مجاهد - عبد اللطيف احمدي 

محمد يعقوب ذو - مصطفى بهجت 

الكفل

3120131245دراسات اجتماعية

31201312424دراسات اجتماعيةعباس فاضل السعديجغرافية الفقر في العراق1139

1140
دراسة ميدانية في - التسامح السياسي في المجتمع العراقي المعاصر 

محافظة نينوى
31201312439دراسات اجتماعيةحمدان رمضان محمد

1141
االمن النفسي وعالقته بالتوافق االجتماعي لدى طلبة المرحلة 

االعدادية تحت ظروف االحتالل
31201312459دراسات اجتماعيةاسماء عبد محي شاتي

1142
دراسة العوامل المسببة لتراجع المستوى العلمي  لدى طالب جامعة 

بغداد
31201312481دراسات اجتماعيةهالة فاضل الحكيم

3120131241.3دراسات اجتماعيةفريدة جاسمالنظام القيمي للعشائر العراقية ودور العشيرة في بناء مجتمع مدني1143

3120131241.8دراسات اجتماعيةكامل المراياتيالنظام القيمي للعشائر العراقية ودور العشيرة في بناء مجتمع مدني1144

1145
الصراع بين البداوة والحضارة وجدلية دور العشيرة في بناء المجتمع 

العراقي في المرحلة الحالية
312013124122دراسات اجتماعيةعبد الواحد مشعل

312013124144دراسات اجتماعيةرجاء محمدالمراة العراقية والنظام العشائري رؤية بحثية في تمكين المراة1146

1147
مساع في سبيل نوجيه التشريعات العربية والمعوقات التي تواجه 

توحيدها
119991265دراسات قانونيةاكرم نشأت ابراهيم

1199912623دراسات قانونيةضاري هاديمبدا التكامل في النظام االساسي للمحكمة الجنائية1148

1199912636دراسات قانونيةمجيد حميدفكرتا المصلحة والحق1149

1199912639دراسات قانونيةعصمت عبد المجيددور اللغه في صياغه التشريع1150

1199912646دراسات قانونيةمحمد بجاويالنظام العالمي الجديد والرقابه على مشروعية اعمال مجلس االمن1151

119991267دراسات قانونيةغازي فيصل مهديالطعن في القرار االداري التنظيمي1152



1153
في الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال االطلسي في 

كوسوفو
1199912673دراسات قانونيةرياض القيسي

1199912676دراسات قانونيةالنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية1154

11999126113دراسات قانونية1998نشاطات قسم الدراسات القانونية لعام 1155

1156
وجوب تعويض المضرور واثره في تطور المسؤولية المدنية 

التقصيرية
420001275دراسات قانونيةعوني الفخري

4200012718دراسات قانونيةاحمد باسل نور الدينالدايمقراطية الليبرالية وازمة حقوق االنسان1157

4200012735دراسات قانونيةفائق محمودالتجارة االلكترونية1158

1159
الجوانب القاننونية للعقود التجارية غير الحواسيب وشبكة االنرنت 

والبريد االلكتروني
4200012745دراسات قانونيةباسل يوسف

4200012771دراسات قانونيةعبد الهاديالموت وموت الدماغ1160

4200012781دراسات قانونيةعوني محمدموت الدماغ من منظور قانوني1161

4200012799دراسات قانونيةضاري خليلموت الدماغ في المنظور الجنائي1162

42000127114دراسات قانونيةغازي فيصل مهديالطعن القرار االداري السلبي باالمنتاع عن تنفيذ االحكام القضائية1163

42000127118دراسات قانونيةاالثارة الضارة المترتبة على الجزاءات االقتصادية1164

4200012712دراسات قانونيةالحالة االنسانية للسكان العراقيين1165

320001274دراسات قانونيةمجيد العنبكيفكرة الحرية والقانون1166

320001277دراسات قانونيةالعربي شحطالميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب دراسة تحليله1167

320001272دراسات قانونيةعادل احمدالمسؤولية الدولية عن االفعال المحظورة دوليا1168

3200012745دراسات قانونيةصالح عبدالرحمنمدخل لدراسة البيئة وعالقتها بحقوق االنسان واالمن الدولي1169

3200012765دراسات قانونيةضاري خليلالطبيعة القانونية للجريمة المستحيلة1170

1171
سبل استلهام القوانين التخطيطية للمدنية العربية المعاصرة من التراث 

الحضاري
3200012777دراسات قانونيةحيد عبدالرزاق

1172
اول سابقة في العهد السوموي سكوت الزوجة وعدم اخبارها عن مقتل 

زوجها
3200012792دراسات قانونيةغعبد الصاحب الهر

3200012798دراسات قانونيةحازم نوريالقضاء االداري والسلطة التقديرية1173

32000127116دراسات قانونيةمن روائع  الفكر القانوني والقضائي1174

32000127118دراسات قانونيةمارك بوسيهدراسات قانونية  لبعض  نماذد انظمة العقوبات الدولية1175

220001264دراسات قانونيةضاري خليلالشرائع العراقية القديمة1176

220001265دراسات قانونيةهنام ابو الصوفقراءة في المضمون القانوني للشرائع العراقية القديمة1177

220001269دراسات قانونيةسالم االلوسياول وثيقة شرعية من اواخر العصر االشوري القديم1178

2200012619دراسات قانونيةعباس العبوديضمانات العدالة في حضارة وداي الرافدين1179

2200012636دراسات قانونيةعلي الجيالوياثر القوانين العراقية القديمة في التشريعات المدنية الحديثة1180



1181
النصوص العقابية في القوانين العراقية القديمة وانعاكاستها في 

القوانين العقابية الحديثة
2200012672دراسات قانونيةفخري الحديثي

..220001261دراسات قانونيةضاري خليلتعليق على اجتهاد قضائي للمحكمة العليا االسترالية1182

220001261.6دراسات قانونيةباسل يوسفسياسة التدخل ضد القانون الدولي من الراق الى يوغسالفيا1183

1184
االعتراف القانوني بالمستندات والتواقيع االلكترونية في التشريعات 

المقارنة
220011285دراسات قانونيةباسل يوسف

220011283دراسات قانونيةوليد كاصدالجريمة االلكترونية وطرق مواجهتها1185

2200112839دراسات قانونيةضاري خليلالمقدمات الفلسفية للمسؤولية الجنائية1186

220011285دراسات قانونيةعادل عبداالستفزاز في قانون العقوبات االردني1187

2200112873دراسات قانونيةحيدر عبدالرزاقاهمية القوانين التخطيطية للمدنية العربية1188

1189
دور االدارة في تحول العقد دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي 

واليمنى
2200112884دراسات قانونيةسهام عبدالرزاق

220011281.2دراسات قانونيةمجيد العنبكيالقانون والتطور1190

220011281.5دراسات قانونيةسالم االلوسيالدستور في اللغه واالصطالح1191

220011281.8دراسات قانونيةعبداالمير خضيردور الطبيب المختص بالطب النفسي في حالة المريض المضطرب علقيا1192

2200112811دراسات قانونيةمهدي حمديانهاء العقوبة االنضباطية للموظف  العام بحكم القانون في العراق1193

1194
تقرير عن المؤتمر الدولي النتهاكات الحصار والعدوان لحقوق االنسان 

1...2 ايار 9و8في العراق الذي عقدد بين 
2200112812دراسات قانونيةسندس عباس

120021295دراسات قانونيةسامي مرهونحقوق االجانب في فرنسا1195

1196
منظور الواليات المتحدة االمريكية للقانون الدولي االنساني في القرن 

الحادي والعشرين
1200212953دراسات قانونيةباسيل يوسف

1200212971دراسات قانونيةغازي فيصل مهديموقف القضاء االداري العراقي من السلطة التقديرية لالدارة1197

1198
االتجاهات الحديثة في تنظيم حق الدائن المرتهن في تتبع المنقول 

المرهون
1200212985دراسات قانونيةسهام عبد الرزاق السعيدي

1199
 صور االخطاء 1مبادئ المسؤولية التقصيرية في القانون االنكليزي ج

المدنية
120021291.5دراسات قانونيةمجيد حميد العنبكي

12002129114دراسات قانونيةابراهيم المشاهديتطور احكام االحوال الشخصية في العراق1200

12002129119دراسات قانونيةعبد الرزاق عبد الوهابمشروع القانون المدني العربي الموحد1201

5820131365المحكمةمحمد جوادكسر سياسة الغموض النووي االسرائلي1202

5820131361المحكمةحسن حسينالعراق الجديد بين عبثية االرهاب وفوضوية االحتالل االمريكي1203

58201313622المحكمةابراهيم حرداناالستراتيجية االمريكية تجاه الصعود الصيني1204

58201313635المحكمةهيثم عبد الخضر1932مؤتمر جنيف لنزع السالح وتوصيف اسباب فشلة عام 1205



1206
مفهوم الحقوق والحريات الخلفيات التاريخية وتبنياتها على الصعيد 

العربي والعراقي
58201313643المحكمةباسم عبدالهادي

58201313658المحكمةفيصل شاللالعالقات التركية االيرانية في عهد ضرب العدالة والتنمية1207

58201313668المحكمةعباس فاضلصندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر العراق1208

58201313685المحكمةعبدالكريم عبدااليرادات العامة في النظام المالي للدولة االسالمية1209

58201313695المحكمةمسلم محمداستراتيجية االرض المحروقه1210

582013136118المحكمةمحمد حسينالصناعه في بالد ما وراء النهر1211

582013136134المحكمةايمان عباساثر برنامج تعليمي في تنمية السلوك االيثاري لدى طفل الدوحة1212

582013136198المحكمةطارق جمعه جوادمتى يولد القرار االداري اثره وبدء سريانه1213

5820131362.6المحكمةاسماء عبداسباب ازدياد الجريمة في العراق وسبل نحطين المجمتع منها1214

582013136211المحكمةحامد كاظمالسرقات العلمية بين النسخ والمسخ1215

58201313622المحكمةبدر جدوعتباين توزيع االشعاع الشمسي في العراق واثره في قوة الدولة1216

582013136245المحكمةحامد حمزةاثر نظرية المثل في فكرة الصدور  عند فالفسه االفالطونية المحدقة1217

582013136255المحكمةكفاية مذكورالفاظ الحجة والدول والسنة العام في القران الكريم1218

582013136279المحكمةعامر محمدالجملة الطلبية في عبرية التوارة1219

582013136284المحكمةمحمد جبارفي المسالة الشرقية1220

582013136286المحكمةحيدر حسناالصوات مخارجها وطبيعية االبدال فيها بينها1221

582013136298المحكمةيسرى عباساسم الفاعل في ارامية الحضر واللغات السامية1222

5820131363.3المحكمةاحمد ساميالفعل االجوف في اللغات السامية1223

5820131363.8المحكمةاشواق نصرتالمشتركات اللغوية بين المندائية واللغات السامية1224

4120101414تواصلالصحافة بين الجهل والثقافة1225

4120101418تواصلتاثير المردود على حرفية العمل الصحفي1226

4120101423تواصلسيرة االعالن المستهلك بات وسيطا مجهوال للسلعة1227

4120101432تواصلمابيعث عن التفاؤل في بغداد1228

4120101437تواصلالثقافة والمثاقفة1229

412010144تواصلالقراءة في امريكا1230

4120101447تواصلثورة المعلومات واالتصاالت وعصر العولمة1231

4120101451تواصلاالدارة االلكترونية بين الوضع الراهن ومتطلبات التنفيذ1232

4120101457تواصلتميز باستخدامك رمز العراق العالمي1233

4120101461تواصلسطور في ذكراة االنترنت1234

4120101466تواصلاستعراض تحليلي لثالثية العراق والمستقبل1235

4120101469تواصلصوت المستهلك1236

4120101472تواصلاداء وسائل االعالم العراقية خالل فترة حملة االنتخابات الشريعية1237

4120101478تواصلاكتشاف الماء تحت كيبوس والعودة الى القمر1238



4120101484تواصلتقنيات1239

412010149تواصلخارج المتن1240

3520091414تواصلالقيم الجديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة1241

1242
اضواء على النظام االساسي لمجلس الوزارء العرب لالتصاللت 

والمعلومات
35200914122تواصل

35200914126تواصلالحرب النفسية وسبل مواجهتها1243

35200914131تواصلوسائل االعالم االجتماعية تقود مستقبل التكنولوجيا1244

35200914134تواصلالمراه واالعالم في البيئات المتازمة تحديات منسية1245

35200914138تواصلحرية العقيدة1246

35200914141تواصلصوت المستهلك1247

35200914144تواصلالمثقفون العراقيين والعمل السياسي1248

35200914153تواصلالتعرض االنتقائي للمعلومات دراسة في االدبيات1249

35200914164تواصلفي البداية سيخرون منك سيحاربونك ثم ستفوز1250

35200914168تواصلاالمن الشخصي على المواقع االجتماعية1251

35200914172تواصلتلسكوب كبلر يتصيد الكواكب الحية في درب التبانه1252

35200914178تواصلتنقيات1253

5620121425المحكمةمحمد صالحالطبيعية القانونية لضرف اليل في مجال تشديد العقاب1254

56201214212المحكمةانتصار ابراهيمدور القيم االخبارية في صناعه االخبار في الصحافة اليومية1255

56201214224المحكمةوفاء احمدنظم التوثيق والوثائق التقليدية والحديثه1256

1257
اثر برنامج تعليمي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى اطفال الرياض 

بحسب بعض المتغيرات
56201214237المحكمةسعدي جاسم

56201214261المحكمةبشار خليلاالمن النفسي وعالقته بقلق الكينونة لدى طلبه كلية التربية االساسية1258

1259
التشخيص والتدخل المبكر لالطفال التوحد يساعد في تقليل 

االضطرابات الناتجه عن التوحد
56201214291المحكمةخيرية فالح

562012142116المحكمةشيرين بدرياستراتيجية الهندسة المالية والصناعه المصرفية االسالمية1260

562012142134المحكمةعباس فاضلجغرافية خدمات البنى التحتيه في العراق قطاع المياه الصالحة للشرب1261

1262
فكرة خلق االنسان االول في العراق القديم من خالل النصوص 

المسماريه
562012142146المحكمةعبداالله فاضل

562012142163المحكمةعلي زوينصراعات اللغات المقدمات والنتائج1263

562012142176المحكمةخضير عباسشعر مقاتلي واقعه الطف دراسة موضوعيه تحليله1264

5620121422.4المحكمةمحمد كاظمحركية الفاظ العقل في القران الكريم1265

562012142213المحكمةناهدة فوزيالصورة الفنية ورافدها في شعر احبوبي النجفي1266



562012142224المحكمةخالد خليلالحسن بن الهيثم اسهاماته في الطب والبصريات1267

562012142235المحكمةجنان عازراسما الزمان والمكان في اللغه السريانية1268

562012142239المحكمةمنيره عبدحسنابن خلدون وفلسفته في التاريخ1269

562012142246المحكمةافرين زارعمكارم االخالق في الشعر الجاهلي وابداع القران فيها1270

56201214226المحكمةضاهر محسننظرة االسالم الى الحدود الدولية1271

562012142266المحكمةفالح الموسوميبيت الحكمة1272

3220141443القلم ومايسطرونفاخر جبر مطرقراءة في تفسير ايات من سورة النجم1273

32201414414القلم ومايسطرونعلي زوينالفاظ الحيوان في القران الكريم دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية1274

32201414436القلم ومايسطروننادية هناويالوالية والنبوة في تراث محيى الدين بن عربي من منظور استشراقي1275

32201414444القلم ومايسطرونضياء فاخرالعصمة في القران الكريم1276

32201414458القلم ومايسطروننوري كاظماسلوب القران الكريم في االداء باللون1277

32201414468القلم ومايسطرونمحمد رضا الشريفحقوق المواطنة في القران الكريم1278

32201414478القلم ومايسطروننزار بنيانمن مسائل االستثناء في القران الكريم1279

32201414486القلم ومايسطرونمياس ضياءالناسخ والمنسوخ في تفسير الميزان1280

1281
التفاسير المختصرة دراسة في المنهج واالسلوب في تفسير الجاللين 

وتفسير القران الكريم
32201414494القلم ومايسطروننضال حنش

3220141441.8القلم ومايسطرونحيدر فرحاناليوم االخر في االديان السماويه1282

1283
موازنات بين المجار العقلي واللغوي في القران الكريم وبين الكالم 

الوضعي القولي
322014144118القلم ومايسطرونحميد ادم

322014144128القلم ومايسطروننور عبدهللاقراءة في التحول الداللي الفعل حرم في التفسير القراني1284

322014144136القلم ومايسطروناياد محمد عليداللة احضار الغائب في النص القراني دراسة في تفسير الميزان1285

322014144144القلم ومايسطرونصالح فاخرملخصات البحوث باللغة العربية1286

322014144158القلم ومايسطرونضياء بغدادملخصات البحوث اللغة االنكليزية1287

120041313مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةضياء خميسمستقبل االنتفاضة بين التحديات التي تواجهها ومقومات االستمرار1288

1200413115مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةمنار مضرالصناعات التقنية المتطورة في اسرائيل وتاثير انتفاضه االقصى عليها1289

1200413132مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةحسام باقراالغيار في الفكر اليهودي1290

1200413143مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةحميد فاضلدراسة في الخطاب الفكري السياسي لظاهرة مابعد الصهيونية1291

120041316مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةايناس مجبلاالسرائيلية-اوسلو العالقات الخليجية 1292

1200413173مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةبدرية صالحالفصائل الفلسطينية وتطورات االنتفاضه1293

1200413191مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسعاد ابراهيماالعالم الصهيوني ودوره في انتفاضه االقصى1294

120041311.9مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالهام عطيهتاثير االتجاهات الصهيونية في السياسة االمريكية1295



12004131121مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةخيري عبدالرزاقالتغلغل الصهيوني في المغرب العربي الجزائر1296

12004131141مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسمير جسامادارة تبوش االبن والقضية الفلسطينية1297

220051321مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةنظيرة محمود خطابالتطبيع بين دول المغرب العربي واسرائيل1298

2200513212مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةزكي حسن...2-1982المقاومة اللبنانية ضد االحتالل االسرائيلي 1299

2200513225مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةمنال مضراالمن القومي االسرائيلي ثوابت ومتغيرات1300

2200513248مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةباسم كريماالرهاب بين المزاعم والحقيقه1301

2200513261مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالهام عطيهمفهوم العودة الدينية ومفهوم العودة االستيطانية1302

2200513274مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةفوزي عباسالسياسة االسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينين1303

2200513289مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةبدرية صالحاالدراك الفلسطيني لخارطة الطريق1304

220051321.6مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةاحمد شطيتداعيات انتفاضه االقصى على الجانب االسرائيلي1305

22005132125مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسعاد العامريالجدار االسرائلي الفاصل1306

22005132137مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةجاسم يونسالعالقات الهندية االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية1307

22005132154مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةايناس مجبلاالرهاب االسرائيلي نموذج تطبيقي مخيم جنين1308

1309
الكنيسة المورمونية بين العرب واسرائيل تباين في المواقف وتضارب 

في الرؤى
22005132166مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةعالء عبد الزراق

20051381خاصمجلة ديالىمضر خليلالعلم في القرن الحادي والعشرين1310

200513819خاصمجلة ديالىحسن محمدالمعلوماتية والجكومة الجوالة1311

200513828خاصمجلة ديالىهيثم احمددور الجامعة في بناء المجتمع1312

200513841خاصمجلة ديالىاياد حميدالتعليم العالي في عصر المعلوماتية الفرص المتاحة والتحديات1313

200513849خاصمجلة ديالىفاضل عبود التميميتدريس النقد االدبي في ضوء فاعلية المعلوماتية1314

200513859خاصمجلة ديالىمحمد عبدمفهوم وخصائص التعليم االلكتروني1315

200513867خاصمجلة ديالىمهند جاسمنظرة الى واقع الشؤون الطالبية في الجامعات العراقيه1316

200513875خاصمجلة ديالىنجم عبدهللاالبيئة العراقية الى اين1317

200513891خاصمجلة ديالىصباح مهديمنهج البحث التاريخي في ضوء تطور وسائل االتصاالت والمعلوماتية1318

..20051381خاصمجلة ديالىفائزة عبدالقادراستخدام االنترنت في التدريس الجامعي1319

200513812خاصمجلة ديالىفائق فاضلتقويم استخدام شبكة المعلومات كتقنية تدريسية1320

2005138139خاصمجلة ديالىمنذر عبد الرحمندراسة سطوح العينات بالبالزما1321

2005138144خاصمجلة ديالىعدنان محمودصورة النظام التعليمي الجديد1322

2005138152خاصمجلة ديالىمجبل علوانالتحديات والتحوالت التي تواجه جامعة ديالى1323

2005138169خاصمجلة ديالىعبدهللا سلماناالدوات االساسية لالنترنت لتربوبي اللغات االجنبية1324

2005138174خاصمجلة ديالىعبدهللا سلمانتطوير هيئات التعليم العالي مهمة مستمرة1325

2005138181خاصمجلة ديالىمثنى علوانالطريقة التدريسية وعالقتها باركان العلمية التعليمية1326

2005138194خاصمجلة ديالىناصر والي فريجدور الجامعة في بناء المجتمع1327



1328
تحليل الفشل الحاصل في المقاطع الهندسية تحت االحمال الساكنة 

والمتغيرة
12200513956مجلة ديالى

1329
تقييم وتحليل ممركزات االجهاد حول حواف الثقوب المضلعه باختالف 

زواية  ميل محاور الثقب مع اتجاه التحميل
12200513963مجلة ديالى

1330
تقييم تاثير اضافة الفطرين وتداخلها مع الفطر في بعض معايير نمو 

نبات الباذنجان
12200513917مجلة ديالى

1331
الالمركزية االدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في 

اقليم
332013134دراسات قانونيةزهير الحسني

1332
عقد المقاومة الوارد على البرامج الخاصه للمعلومات في القانونين 

العراقي والفرنسي
3320131321دراسات قانونيةجليل الساعدي

1333
وضع المراة العراقية بين التنمية ومشكالت العمل التركيز على العنف 

الوظيفي
3320131348دراسات قانونيةسحر قدوري

3320131368دراسات قانونيةياسر باسمالحكم المدني وحاالت التناقض فيه1334

1335
مدى فاعلية القانون الدولي لحقوق االنسان في مواجهه مخاطر 

وتحديات فيروس نقص المناعه المكتسب االيدز
3320131399دراسات قانونيةلمى عبدالباقي

33201313131دراسات قانونيةرشا عبدالرزاقالتجاوز على االموال العامة وسلطة االدارة في مواجهته1336

33201313147دراسات قانونيةاياد خلفمسؤولية المصارف عن جرائم غسيل االموال1337

3320131317دراسات قانونيةهيثم فالحالرقابة البرلمانية على الموازنة العامة نحو بناء قانوني جديد1338

33201313189دراسات قانونيةحنان محمدمشاكل التعاقد عبر شبكة االنترنت التوقيع االلكتروني1339

33201313192دراسات قانونيةذكرى انعامندوة االنتخابات طريق الديمقراطية القويم1340

33201313169دراسات قانونيةاالبعاد القانونية للجريمة االلكترونية1341

1342
عرض كتاب المسلومن واليهود في الواليات المتحدة االمريكية بين 

مسالتي االندماج الداخلي والتاثير في الساسة الخارجية
..332013132دراسات قانونيةسمية معين

332013132.3دراسات قانونيةخالد احمدكشاف مجلة دراسات قانونية1343

342013134دراسات قانونيةعلي احمددراسة مقارنة-دور المهندس في الرقابة على تنفيذ عقد االشغال العامة1344

1345
 من الدستور 124-126التعديالت الدستورية في ضوء المادتين 

العراقي
3420131325دراسات قانونيةحيدر ادهم

1346
االغراق التجاري في ضوء احكام قانون حماية المنتجات العراقية 

.2.1 لسنة 11رقم
3420131334دراسات قانونيةاسراء خضر

3420131373دراسات قانونيةفاروق ابراهيم جاسممساهمة في قانون االعمال1347

3420131386دراسات قانونيةمهند ضياءالرقابة المالية للمجالس التشريعية في العراق1348

1349
جريمة تقديم مراقب الحسابات في الشركة المساهمة الخاصه تقارير 

كاذبه دراسة مقارنة
342013131.2دراسات قانونيةزمن غازي



1350
المسؤولية الجنائية والمدنية التالف االموال في التشريعه االسالمية 

والقانون
34201313112دراسات قانونيةحامد جاسم

34201313134دراسات قانونيةحسين علياالوصاف الجرمية لنقل عدوى مرض االيدز للغير عمدا1351

34201313134دراسات قانونيةام كثلوم صبيححقوق المراة االرثية بين القانون والشريعه االسالمية1352

3420131315دراسات قانونيةرائد شهاب احمدالحقوق السياسة العراقي المتعدد الجنسية ولمكتسب الجنسية العراقية1353

34201313177دراسات قانونيةحيدر حسنالحماية المدنية للمقابر الجماعية دراسة في القانون العراقي1354

34201313191دراسات قانونيةخالد احمدكشاف مجلة دراسات قانونية1355

120031371مجلة ديالى الرياضيةعمار درويش-نصير صفاءمفهوم الذات الجسمية والبدنية بين العبي كرة اليد وكرة القدم1356

1357
اثر تعلم وانتقال المهارات االساسية من بساط الحركات االرضية الى 

حصان القفز
1200313715مجلة ديالى الرياضيةخوله احمد-ولهان حميد

1358
دراسة الفروق في ضاهرة االحتراق النفسي بين مدربي كرة القدم 

والسله
1200313729مجلة ديالى الرياضيةعلي سموم-عبدالرحمن ناصر

1200313742مجلة ديالى الرياضيةولهان حميدالتكوين الجسمي المميز لالعبين الناشئين بكرة الطائرة1359

1200313758مجلة ديالى الرياضيةعامر فاخرتاثير تدريب الركض في الغابات في تحسين مستوى المطاولة العامة1360

1200313773مجلة ديالى الرياضيةحيدر محسنحركي  باالداء  المهاري في كرة القدم- عالقة االدراك الحس1361

1200313783مجلة ديالى الرياضيةنصير قاسمسرعه رد الفعل لالعب الحر والعب الضرب الساحق  في الكرة الطائرة1362

1200313792مجلة ديالى الرياضيةفاضل علي-هدى شهابانواع االصابات في درس الجمناسك الفنى ومسبباتها واماكن الحدوث1363

1364
دراسة عالقه التردد النفسي  بمتغيرات نوع السالح والخبرة في لعبه 

المبارزة
120031371.4مجلة ديالى الرياضيةنزار-حيدر- عبدالهادي

1365
التحليل االنثروبولوجي والنسبي للتكوين الجسمي العبي كرة السلة 

الناشئين
12003137116مجلة ديالى الرياضيةثائر داود

1366
تاثير تدريب القوه  المميزة بالسرعه للرجلين باستخدام تمرينات الفقز 

نتر.. 1المختلفه في تطوير السرع القصوى لفعالية 
12003137126مجلة ديالى الرياضيةخليل ابراهيم

1367
تاثير استخدام التمرينات الخاصه على تطوير المستوى الرقمي لركض 

متر.. 1
12003137136مجلة ديالى الرياضيةوليد خالد

12003137147مجلة ديالى الرياضيةحازم علوانتحديد  بعض السمات الوجدانية النفسية التقاء ناشين كرة اليد1368

1369
اثر استخدام االسلوبين االمري التبادلي تعلم بعض مهارات الحركات 

االرضية بالجنماستك
1200313716مجلة ديالى الرياضيةمحمد عبدالحسن- انعام

1370
االسباب المؤثرة في عدم حضور الجمهور الى مباريات كرة السله في 

العراق
12003137177مجلة ديالى الرياضيةعلي سموم



1371
اثر التمرين المكثف والموزع في اداء المهارة النفسية االدراكية 

الحركية
1200313719مجلة ديالى الرياضيةفاضل االزير جاوي

1372
تاثر استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعلم مهارتي التمرير من 

اعلى ضربه الساحقه بالكرة الطائرة
12003137199مجلة ديالى الرياضيةولهان حميد

1373
تاثير التعلم الذاتي في النواحي المعرفية والفنية لمهارة التهديف بكرة 

القدم
1200313711مجلة ديالى الرياضيةعبد الرحمن

12003137223مجلة ديالى الرياضيةمحسن علي-سمير مهناتقويم مقاس لتقويم االداء السنوي لحام كرة القدم1374

1375
تنمية القدرة العضلية وتاثيرها على سرعه االداء لبعض المهارات 

بكرة القدم
12003137239مجلة ديالى الرياضيةهاشم ياسر-فرات جبار 

1376
مدى امكانية تطبيق القانون الوطني للدولة النفطية على عقود 

االستثمار النفطي
ميادة صباح-- رائد صيوان

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
2320172591

-عماد فاضلالمسؤولية الجزائية للمتسبب1377
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
23201725939

-سهى زكيالتنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقله في العراق1378
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
23201725983

حيدر فهميالحماية القانونية للمستثمرين في سوق االوراق المالية1379
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259133

حيدر فاضلاساءة استعمال الحق في القاضي1380
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
2320172592.3

13320172641مجلة ديالى للعلوم الصرفةعبداالمير محمددراسة نسجية مقارنة البنكرياس في سمكتي الجري الالسع والحمري1381

133201726412مجلة ديالى للعلوم الصرفةجوهر فتاحالبيئة والتوزيع الجغرافي النواع الجنس من العائلة المضلية في العراق1382

1383
تاثير اشعه الليزر الدايودي المرئية وتحت الحمراء على بعض انواع 

البكتريا المعزوله من اصابات مختلفه من جلد االنسان
13320172643مجلة ديالى للعلوم الصرفةسرا حميد

1384
خاليا شمسيه ذات صبغات متحسسه باستعمال صبغه الرمان كمحفز 

ضوئي واقطاب نانويه
133201726454مجلة ديالى للعلوم الصرفةعامر فاضل

1385
التاثير السمي للمستخلصات الكحولية والقويديه لنبات السبحبح في 

خطين من خطوط الخاليا السرطانيه
133201726477مجلة ديالى للعلوم الصرفةمريم حكمت

133201726491مجلة ديالى للعلوم الصرفةنغم ياسيندراسة مصليه النتشسار االضداد لدى مقوسات بين مرضال السرطان1386

13320172641.4مجلة ديالى للعلوم الصرفةحميد محمودتقييم العالقه لدى مرضى السرطان الكبد1387

1388
تاثير خلط المضادين االرثر مايسين والكلندامايسين على بكترياء 

المعزوله من مصادر سريريه مختلفه
1332017264114مجلة ديالى للعلوم الصرفةهادي رحمن



1389
التحري عن بعض مضادات االكسدة والجذور الحرة المصاحبه لالصابه 

 بداء المقوسات الكونديه في مصل النساء الحوامل في مدنية قره تبه
1332017264131مجله ديالى للعلوم الصرفهاميمه ابراهيم

1390
تحضير وتشخيص بعض المركبات الحلقيه غير المتجانسه الخماسيه 

والسباعيه  والمشقه من المركب
133201726414مجلة ديالى للعلوم الصرفةحامد محمد

1391
الحساسيه الدوائية للبكتريا المعزوله من قرحات الدم قدم مرضى 

السكري
1332017264164مجلة ديالى للعلوم الصرفةعباس ياسين

1392
التغاير الوراثي بين ثالثه مجتمعات سكانية لذبابه الدودة الحلزونيه 

للعالم القديم
1332017264176مجله ديالى للعلوم الصرفهعامر احمد

1393
الكشف عن جينات في بكترياء لمضاد السبروفلوكساسين باستخدام 

 ودراسة انتقال هذه الجينات باالقتران البكتريPCRتنقية 
142014237مجلة ديالى للعلوم الصرفةرباح نجاح

1394
 ومؤشرات الدم وبعض القيم الكيموحياتية لدى مرضى 8العالقه بين

التهاب الكبد الفيروسي
1420142318مجلة ديالى للعلوم الصرفةحميد محمود

1395
دراسة تاثير درجة حرارة القاعدة عن الخصائص البصريه الغشيه 

اوكسيد الحديدك المخصره بطريقه التحلل الكيمائي الحراري
1420142327مجلة ديالى للعلوم الصرفةخضير عباس

1396
التغيرات الشهريه لبعض الخصائص الفيريائيه الكيميائية واالحيائية 

لمياه نهر الديوانيه
1420142334مجلة ديالى للعلوم الصرفةمنذر حمزه

1397
تاثير مستخلص جذور عرق السوس والجبرلين في نمو نبات زهره 

الشمس
142014234مجلة ديالى للعلوم الصرفةوفاق امجد

1398
تاثير زيت الزيتون زويت اللوز على النمو والفعاليه التثبيطيه لبكتريا 

تجاه بعض البكتريا المرضيه
1420142349مجلة ديالى للعلوم الصرفةجيهان عبد الستار

1399
الكشف عن انتشار اصابات  التهاب الكبد الفيروسي نمط ب الخفي في 

محافظه ديالى
1420142358مجلة ديالى للعلوم الصرفةعدنان نعمه

1420142368مجلة ديالى للعلوم الصرفةنجم عبدهللادراسة التلوث البيئي بالرصاص في مدينه بعقوبه وضواحيها1400

920091344دراسات عراقيةابراهيم الجعفريالوحدة االسالمية في القرءان الكريم1401

920091341دراسات عراقيةبرهم صالحمشروع لنظام امن وتكامل اقتصادي اقليمي منطلقه العراق1402

9200913416دراسات عراقيةعلي الشمريبدائل مختارة للتنمية في ظل انخفاض اسعار النفط1403

9200913422دراسات عراقيةسعد العبيديالعوامل النفسية في المصالحة العراقية1404

9200913438دراسات عراقيةعدنان شهاب احمدعسكرة المجتمع وخطورتها1405

9200913446دراسات عراقيةشاكر كتابالطريق من العنف الى السالم1406

9200913456دراسات عراقيةنصير نوري محمدظاهرة العنف السياسي1407

9200913478دراسات عراقيهسعدي كريممشروعية التدخل االنساني في العالقات العراقيه1408

920091341.4دراسات عراقيهلبنى خميسمستقبل مكانه تركيا في التوازن االستراتيجي1409

920091349دراسات عراقيهرائد شهاب احمدحقوق االنسان في الدساتير العراقيه1410



620091612القانون والسياسهجبار صابرطهجرائم االتجار باالنسان1411

620091613القانون والسياسهعبدالفتاح عبد الرزاقنفاذ المعاهدات الدولية ومكانتها في النظام القانوني الداخلي العراقي1412

620091614القانون والسياسهازاد عثمانالعملية السياسه في العراق الجديد المسار العراقيل وافاق المستقبل1413

620091615القانون والسياسهرعد ادهمالمسؤولية المدنيه لطبيب التخدير دراسة مقارنة1414

1415
عقد البوت بين القانون الخاص والقانون العام واثره على استقطاب 

االستثمارات
620091616القانون والسياسهناصر خليل

720101629القانون والسياسهرزكار محمداحكام وقواعد تدوين التحقيق االبتدائي في القانون العراقي1416

7201016261القانون والسياسهاحمد عبدالكريممسؤولية التبرع عن افعال تابعه في القانون المدني االردني1417

72010162111القانون والسياسهاكرم الفايزجريمة القتل بالسم1418

72010162131القانون والسياسهتركي عبد مجيدالسياسه الغربيه في الفكر النبهاني1419

72010162173القانون والسياسهبيداء صالحمكان انعقاد العقد االلكتروني في القانون العراقي1420

72010162219القانون والسياسهرعد ادهمالسكوت المعبر عن االدارة في عقد البيع1421

1422
الحق في التعليم بين الوثائق الدوليه والواقع العملي اقليم كوردستان 

العراق
72010162255القانون والسياسهمنى يوخنا

720101623.1القانون والسياسهدانا حمهمشكلة التنظيم القانوني  للشركة البسيطه في القانون العراقي1423

72010162333القانون والسياسهفاال فريدانتهاء معاهدات واالتفاقيات الدوليه لحقوق االنسان1424

1425
االبعاد البيئيه للتنميه المستديمه في قانون حمايه وتحسين البيئه اقليم 

8..2 لسنه 8كوردستان العراق رقم 
72010162387القانون والسياسهسمنكمر داود محمد

72010162435القانون والسياسهرزكار محمدجزاءات مخالفه قواعد المدد والمواعيد في االجراءات الجنائية1426

820101633القانون والسياسهمازن ليلو راضياختصاص القضاء االداري المستعجل في حمايه الحريات االساسيه1427

8201016363القانون والسياسهشيرزاد عزيزموقف االتجاهات القانونيه من البيع بثمن مفتوح بحث تحليلي مقارن1428

820101631.9القانون والسياسهبيداء صالحالقانون الواجب التطبيق على عقد االستهالك الدولي1429

82010163135القانون والسياسهبختيار غفورسلطة البرلمان في تعديل الدستور1430

1431
التعسف في استعمال الحق واالثراء دون سبب كاساسين للمسؤوليه 

الدوليه في القانون الدولي العام
82010163165القانون والسياسهسه سكه ر داود

82010163199القانون والسياسهحسين الشيخالحرمان مع بعض الحقوق والمزايا كعقوبه جنائيه1432

82010163265القانون والسياسهاسود قادرالتهرب الضريبي في اقليم كوردستان اسباب وطرق مكافحته1433

1434
مبد تحريم التمييز دراسة مقارنة بين الصكوك الدوليه لحقوق االنسان 

والدساتير العربيه
82010163311القانون والسياسهمنى يوخنا

82010163363القانون والسياسهسحر النعيمياالتجاهات المختلفه في تحديد اهليه التعاقد وموانع االهليه1435

82010163417القانون والسياسهصالح الدين احمد حمديمفهوم االرهاب بين الواقع والقانون1436



82010163445القانون والسياسهحسين توفيقتوريق الديون المضمونه ودور بنوك االستثمار فيه1437

82010163495القانون والسياسهكمال سعديالصعوبات الخاصه بالتحري والتحقيق في جرائم الكومبيوتر1438

82010163537القانون والسياسهغالب عليالبصمة الوراثيه وحجيتها القانونيه في اثبات النسب1439

13201316549القانون والسياسهعصمت عبد المجيددور التقنيات العلمية في ابرام العقد1440

132013165171القانون والسياسهمنى يوخناحق االنسان في التظاهر1441

132013165225القانون والسياسهاوزدن حسينجريمة تهريب النفط ومشتاقه1442

132013165319القانون والسياسهازادشكورسند الشحن النظيف ودوره في التجارة الدوليه1443

1444
ودوره في حفظ السلم واالمن . 195قرار االتحاد من اجل السالم في 

الدوليين
132013165279القانون والسياسهعدنان عبدهللا

132013165378القانون والسياسهمريوان صابرتنفيذ القرار القضائي االداري1445

132013165431القانون والسياسهعبدالرحمن كريمالمسارات السياسيه المستقبليه لعراق1446

16611خاصالقانون والسياسهمحمد احمد الكزنيضرورة العمل بالنظام الفدرالي في العراق1447

16657خاصالقانون والسياسهمحمد شريف احمدالفدرالية العراقية في ضؤ الدستور والواقع1448

16677خاصالقانون والسياسههشام حكمت عبد الستارفدرالية العراق قلراءة سياسية لنصوص الدستور النافذ1449

16693خاصالقانون والسياسهخالد سعيد توفيقالركن المفقود في الفدرالية العراقية1450

166119خاصالقانون والسياسهطه حميد حسنالنظام االتحادي بين االقرار الدستوري والواقع العلمي1451

1452
التنظيم الدستوري لحقوق االنسان وحرياته االساسية دراسة مقارنة 

بين دستور العراق الفدرالي ومشروع دستور اقليم كردستان
166157خاصالقانون والسياسهعبد هللا علي عبو

1662.7خاصالقانون والسياسهخالد عليوي العرداويالفدرالية والديمقراطية التوافقية ومعطيات الواقع العراقي1453

166247خاصالقانون والسياسهصالح جبيرابرام المعاهدات الدوليه في الدول الفيدراليه1454

166279خاصالقانون والسياسهسامر مؤيدالفدراليه ومشكله االقاليم المتنازع عليها1455

166329خاصالقانون والسياسهازاد عثمانمشكله حدود اقليم كردستان الفيدرالي1456

166433خاصالقانون والسياسهوجيه عفدواطروحه الفيدراليه في العراق فيدراليه اقليم كورستان انموذجا1457

1201116461القانون والسياسهمعروف عمراتفاقيه التعاون بين الجمهوريه الفرنسيه واقليم كوردستان العراق1458

1459
كيفيه سير العمليه التشريعيه في المجالس النيابيه مجلس النواب 

العراقي نموذجا
12011164143القانون والسياسهسرهنك حميد

12011164183القانون والسياسهسهنكه داود محمدالمبادى العامة للقانون ودورها في سد الفراغ في القانون الدولي العام1460

1461
سلطة محكمه االستئناف في ادخال من كان مختصما في الدعوى وفق 

التشريع االردني
12011164213القانون والسياسهمحمد علي

1462
تصنيف النزيالت في المؤسسات العقابيه مديريه اصالحيه النساء 

واالطفال في اربيل نموذجا
12011164257القانون والسياسهتافكه عباس

120111643.1القانون والسياسهازاد عثمانمسيره الفيدراليه في العراق واقعها عوائقها وافاقها1463

12011164353القانون والسياسهرعد عبدالجليلمنهجيه البحث في علم السياسه مالحظات اوليه حول دور النماذج1464



1465
اهم النظريات الفقهيه المفسره للعالقه بين النظامين القانونيين الدولي 

العام والداخلي
12011164399القانون والسياسهعدنان عبدهللا

1466
مالحظات حول قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في 

...2لسنة  (1)مسائل االحوال الشخصيه رقم
120011685مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد فرحات

1200116815مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابراهيم محمد العنانيمجاالت تطبيق القانون الدولي االنساني1467

1200116839مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعطيه عبدهللاالضربيه البيئيه1468

12001168145مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعزالدين ابراهيمعالقه البنوك المركزيه بالبنوك االسالميه1469

120011682.9مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابو العال على ابوالعالالنظام القانوني لرد المحكم1470

12001168251مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهحسام فتحىقابليه محل النزاع للتحكيم في عقود التجاره الدوليه1471

12001168365مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمجدى حسن خيلمدى فعاليه رضاء المريض في العقد الطبي1472

22001167457مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد فرحاتقضايا معاصرة في موازين الشريعه1473

22001167469مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابراهيم احمدالقانون الواجب التطبيق  على المنازعات المتعلقه بالشيك دوليا1474

22001167481مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعطيه عبدالواحدالضربيه البيئيه1475

22001167561مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهصفوت عبد السالمبحث وابعاد ومكونات االقتصاد الخفى1476

1477
التنظيم القانوني للشرط المانع من التصرف في القانون المدنى 

المصري
22001167629مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهرمزي فريد

1478
 3..2 لسنة 88التصالح في جرائم البنوك في ضوء قانون البنوك رقم 

133/ المادة4..2 لسنة 162المعدل بالقانون رقم 
120051695مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهرضا السيد عبدالحميد

120051691.5مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد ابو زيد(واحكامها- صورها)المفاوضات في االطار التعاقدى1479

1480
تطور االليات الدوليه لحمايه حقوق الملكيه الصناعيه الورادة على 

مبتكرات جديده
12005169193مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهبالل عبد المطلب

1481
مالحضات حول االختصاص القضائى للمحاكم االبتدائيه في سلطنه 

عمان
12005169255مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعلي هادى

1482
جريمه غسل االموال في ضوء االجراء المنظم والمخاطر المترتبه 

عليها
12005169291مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهنبيه صالح

1483
عقد مشاركة القطاع الخاص في البنيه االساسيه والخدمات والمرافق 

العامة
282010171مجله قانونيه اقتصاديههشام عبد المنعم عكاشه

28201017331مجله قانونيه اقتصاديهعبدالحليم منصورتاجير االرحام في ضوء قواعد الحالل والحرام1484

28201017481مجله قانونيه اقتصاديهزيد محمودالحمايه التشريعيه لحل الملكيه1485

1520101671مجلة كليه المامونقحطان رشيد صالحانقاذ االثار العراقيه وحمايتها في العصر الحديث1486

1487
اثر الموقع الجغرافي لسوريا القديمه على الجوانب السياسيه  

واالقتصاديه للسكان
15201016715مجلة كليه المامونمحمد فهد

15201016733مجلة كليه المامونمحمد بشيرالعراق مركز اشعاع حضاري على االندلس1488

15201016744مجلة كليه الماموننوري نايفاالسرائيله على مصر- اثر العالقات التركيه1489



1490
الموارد المائيه في العالم العربي بين الهدر والترشيد سوريا واالردن 

نموذجا
15201016759مجلة كليه المامونقاسم شاكر محمود

15201016779مجلة كليه الماموننايف عبدهللاالفاق المستقبليه للتجارة العبيه البينيه المنتجات الزراعيه1491

1492
دراسه استطالعيه /امكانيه تطبيق الخطوات الخمسه لتحسين المستمر

في الشركه العامه للصناعات الكهربائيه
15201016792مجلة كليه المامونفائز غازي

1493
تقويم االداء الجامعي لضمان جودة التعليم العالي من خالل قياس اداء 

هيئه التديريس بحث تطبيقي في كليه المامون الجامعه
152010167112مجلة كليه المامونابراهيم جهاد

1494
واقع وجودة خدمات المعلومات في المكتبات الجامعيه دراسه جاله في 

المنصور/ مكتبه المعهد الطبي التقني
152010167128مجلة كليه المامونمي حمودي عبدهللا

1495
المعايير القانونيه والسياسيه لشرعيه االنظمة السياسه العراق دراسه 

حاله
152010167146مجلة كليه المامونتوفيق نجم

1496
الكسب غير المشروع عن طريق استقالل النفوذ في القانون العراقي 

والوسائل الالزمة لمكافحته
152010167169مجلة كليه الماموننشات احمد

152010167181مجلة كليه المامونغسان عبد القادرمفهوم العداله والمساواه في الشريعه االسالميه1497

1498
العوامل الموثرة على انتشار انواع الخميرة المسببه لداء المبيضات 

الفموي في مدينة الدايونيه
152010167197مجلة كليه المامونعبد الرضا طه

1499
دراسة الثاتير السمي الوراثي للمبيد الفسفوري العضوي كلوربيرفوس 

في الفدران البيض
1520101672.7مجلة كليه المامونوجدي صبيح صادق

1420091771مجلة كليه الماموننصرة حميدمالمح شخصية البطل في شعر الحرب بين الفن والصورة المثاليه1500

14200917727مجلة كليه المامونغازي فيصل غدير3..2 -1991سياسه تركيا اتجاه العراق1501

14200917757مجلة كليه المامونياسين طهاالدارة البريطانيه للعراق في ظل مرحتلي االحتالل والنتداب1502

1420091777مجله كلية المامونامين عباساليهود ودورهم في االقتصاد التركي1503

14200917786مجله كلية الماموناحمد عمراالمن الغذائي في العراق التحديات واالفاق المستقبليه1504

1420091771.8مجله كلية المامونفياض عبدهللادراسه كفاءه اداء البحثين الزراعين1505

142009177125مجله كلية المامونساهره محمدوسطيه االدارة في القران الكريم والسنة النبويه الشريفه1506

1507
عزل وتشخيص الفطريات االنتعازيه المصاحبه لجروح المرضى 

المصابين بانواع مختلفه من الحروق
142009177139مجله كلية المامونعبد الرضا طه

1508
دراسه تاثير حامض الخليك على انواع مختلفه من البكتريا المسببه 

اللتهاب االذن الوسطى المزمن
142009177149مجله كلية المامونرنا مجاهد

1509
سلطات اجهزة قوى االمن الداخلي في مكافحه  الجريمه وفقا للقوانين 

النافذه
11789دراسات امنيةسعد عدنان

117825دراسات امنيةعبد الوهاب عبد الرزاقاتجاهات قوانين العقوبات العربيه في مواجهه الجرائم االرهابيه1510

117841دراسات امنيةعبد الكاظم جاسمعدالة االعدام في االسالم1511

117845دراسات امنيةمعتز محيىدور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة جرائم االرهاب1512



117877دراسات امنيةاحمد الخفاجيالشائعه1513

1514
حقوق االنسان في القانون الدولي العام وقانون واجبات رجل الشرطه 

العراقي
117887دراسات امنيةخضير مزهر

11781.1دراسات امنيةعامر حسنبناء الدوله المدنيه وشفاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر1515

1178111دراسات امنيةغزوان هاديالتاثيرات السلبيه لتقاريرها على العراق قراءه في مدركات الفساد1516

1517
دور االعالم بتقنياته المتطورة في التحوالت الديمقراطيه قراءة في 

التجربه السياسه واالمنيه واالعالميه العراقيه
1178127دراسات امنيةابراهيم سعيد

1518
دور الصحافه االستقصائيه في مكافحة الفساد المالي واالداري والحد 

من جريمه المنظمه
1178139دراسات امنيةعلي دنيف

1519
ادارة وارشفه رسائل البريد االلكتروني في وزاره الداخليه 

والمؤسسات الحككوميه ومتطلبات وجود نظام البريد االلكتروني
1178161دراسات امنيةرعد عبد الحسن

1520
المرشد في تحليل البصمة الورائيه في المختبرات الجنائيه العراقيه 

المركز الجنائي التعليمي في المعهد العالي للتطوير االمني واالداري
1178195دراسات امنية

120091811حوار الفكرهمام باقرالتسامح الطريق لحل النزاع من خالل دوائر الحل1521

120091813حوار الفكركامل كاظماالستثمار الوطني والجنبي في العراق1522

1200918125حوار الفكرمحمود خليلموقع المهجرين في القانون الدولي العام1523

1200918144حوار الفكرعبد الحسين العنبكيازمات الكساد والبحث عن نظام اقتصادي جديد1524

120091815حوار الفكرعالء عبد الحسنطرق تقسيم المياه بين البلدان المتشاطئه1525

1200918161حوار الفكرحسن الجنابيالمياه الدوليه المشتركه موارد العراق المائيه وبعض قضايا الدستور1526

1200918184حوار الفكراالمم المتحدهورقه استشاريه فنيه حول مسائل اقتسام المياه1527

12009181132حوار الفكررافع خضرسلطه رئيس الدوله في تعطيل الدستور1528

1200918117حوار الفكرفليح الركابيالشخصيه في خطبه الجهاد لالمام علي ابن ابي طالب1529

12009181177حوار الفكرابراهيم صالحمحاربه الفساد االداري في حكومه االمام علي عليه السالم1530

120091812.9حوار الفكرمصطفى محمددراسه في الهويه الوطنيه العراقيه1531

12009181223حوار الفكرالمركز العراقيالعراق جيرانه واداره اوباما من جهة النظر السوريه والسعوديه1532

12009181238حوار الفكرالمركز العراقيموتمرات على الطريق1533

1220101821حوار الفكرحيدر مثنىنماذج لتجارب عالميه حول االنتخابات التشريعيه1534

1535
االنتخابات النيابيه في العراق منذ تاسيس الحكومه العراقيه حتى عام 

2..3
1220101824حوار الفكرسعد محسن

12201018222حوار الفكرجمال ناصراالنظمة االنتخابيه واالنتخابات في العراق1536

12201018251حوار الفكرمصطفى الحيدرياالنتخابات البرلمانيه الوطنيه في العراق1537

12201018268حوار الفكرالمعهد العراقيالجرائم االنتخابيه واحكامها في التشريع العراقي1538

1220101829حوار الفكرطالب كاظم5..2 لسنة 16مراحل تعديل قانون االنتخابات رقم 1539



12201018299حوار الفكرعلي عبداالميرنافذة على االستطالعات االنتخابيه1540

1220101821.9حوار الفكرفليح كريمعداله الحاكم مقوماتها واثارها في بناء المجتمع الصالح1541

122010182126حوار الفكرضمد كاظمنقد العقل الالهوتي التطور الحضاري واشكاليه الفكر الديني1542

122010182133حوار الفكرمصطفى الحيدري9..2تقرير الحريات الدينيه في العالم العام 1543

122010182141حوار الفكرحيدر عبدالرزاقدور الشوارع التجاريه في بغداد في زياده ضاهرة الجريمه1544

12201018217حوار الفكراحمد الحمدالكورد الفيليون في العراق تاريخ في ذاكره الشجن1545

122010182212حوار الفكرعلي فاضلقراءه في كتب وصلت مكتبه المجله1546

1201318312مجلة دراسات دستوريهالتمويل المالي1547

1201318312مجلة دراسات دستوريهالمكافات الماليه1548

1201318318مجلة دراسات دستوريهنبذه تعريفيه عن المحكمه الدستوريه1549

12013183123مجلة دراسات دستوريهقانون المحكمه الدستوريه1550

1551
االستراتيجيه والديمقراطيه وتناوب قوى الجذب بينهما الواليات 

المتحدة االمريكيه انموذجا
31620091841قضايا سياسيهمنعم صاحي

1552
االمريكيه من الشراكة االستراتيجيه الى المنافسه -العالقات الروسيه 

8..2-1..2الجيوسياسيه 
316200918441قضايا سياسيهنزار اسماعيل

316200918463قضايا سياسيهحسون جاسمالتركيه- اثر المياه في العالقات العراقيه1553

316200918483قضايا سياسيهايناس عبدالسادهالخليجيه- معادلة التفوق في العالقات االيرانيه1554

3162009184111قضايا سياسيهزيد عدنانمتطلبات بناء ثقافه ديمقراطيه في العراق بين الدوافع والمعوقات1555

3162009184135قضايا سياسيهحسين مصطفىاالقليات واالستقرار السياسي اطار نظري1556

3162009184151قضايا سياسيهعبدالعظيم جبرواقع ومستقبل المجمتمع المدني في العراق1557

3162009184169قضايا سياسيهوسن احساناالقتصاد العراقي الواقع واالشكاليات والحلول1558

3162009184195قضايا سياسيهعبدالصمد سعدوناداء االقتصاد العربي وازمات النظام الراسمالي1559

1560
الفرص االستثماريه للراسمال العربي السوري في العراق وامكانيات 

التعاون االقتصادي المشترك
3162009184217قضايا سياسيهاحمد عمر

3162009184245قضايا سياسيهخضير عباساثر انهيار اسعار النفط في االسواق العالميه عل االقتصاد العراقي1561

3162009184261قضايا سياسيهعال عبدالغفوراقتصاد الدول الناميه1562

3162009184287قضايا سياسيهدينا جواداالقليميه الدوليه الجديدة في عالم مابعد الحرب البارده1563

3162009184293قضايا سياسيهخضير عباسعرض كتاب تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحه عمليات غسل االموال1564

31820091851قضايا سياسيهمنعم صاحيهل بمقدور الديمقراطيه ان تكون بوابه لفهم العراق1565

318200918531قضايا سياسيهسلمان الجميليالمعايير االخالقيه وحقوق االنسان في ضوء التطورات الدوليه الراهنه1566

318200918553قضايا سياسيهعبد علياالمريكيه- مستقبل العالقات االقتصاديه العراقيه1567



1568
العالقات العراقيه االيرانيه بين  الثوابت الموضوعيه والمتغيرات 

المستقبليه
318200918575قضايا سياسيهدينا حداد

31820091851.3قضايا سياسيهدينا محمد3..2التاثير االمريكي على الدور االممي في العراق بعد عام 1569

1570
الرؤيه االمريكيه العادة ضياغه التفاعالت االقليميه لمنطقه الشرق 

االوسط دراسه في الدور العراقي
3182009185127قضايا سياسيهباتر حداد

3182009185139قضايا سياسيهعلي حسينمسارات االستراتيجيه المستقبليه المحتمله للعالقات السوريه االمريكيه1571

1572
التدخل الدولي في الشرق االوسط دراسه في السياسات االمريكيه 

االوربيه
3182009185157قضايا سياسيهشيماء معروف

3182009185173قضايا سياسيهخضر عباسالخليج العربي وصراع القوى الكبرى نحو اداور عربيه خليجيه فاعله1573

31820091852.1قضايا سياسيهاسراء احمدتوجهات السياسه الصينيه تجاه افريقيا1574

3182009185229قضايا سياسيهنغم حسينظاهرة غسيل االموال اثارها وسبل التصدي لها في العراق1575

3182009185257قضايا سياسيهاحمد كيالنغسيل الدماغ واثره في المسؤوليه الجزائيه1576

1577
 والشراكه االستراتيجيه بين العراق والواليات 1975اتفاقيه الجزائر 

المتحده
31720091861قضايا سياسيهمنعم صاحي

317200918631قضايا سياسيهفكرت نامقاالرهاب والسلوك االرهابي1578

317200918645قضايا سياسيهعبد عليعنف الدوله في هدر االمكانيه وسوء تخصيص الموارد في العراق1579

317200918659قضايا سياسيهقحطان احمدالعولمة وامكانيات الدوله العروبه البديله في الوطن العربي1580

317200918679قضايا سياسيهابراهيم احمدالسلطان الداخلي السيدة وتطورات حقوق االنسان1581

1582
استخدام معايير الربحيه الوطنيه في تقييم دور االستثمار االجبني 

المباشر
317200918695قضايا سياسيهصفاء عبدالجبار

3172009186117قضايا سياسيهعلي سلمانعالم الجنوب والتحوالت الديمقراطيه1583

3172009186135قضايا سياسيهحميد فرحانالعراق ومستقبله السياسي دور االمم المتحده1584

3172009186147قضايا سياسيهوسن احسانالعنف واثره على الواقع التنموي في العراق1585

3172009186169قضايا سياسيهناديه ضياءاالسرائيلي-رؤيه مستقبليه للصراع السوري1586

3172009186189قضايا سياسيهاحمد كيالنجريمه انتهاء االخالق واالداب العامه باستخدام الحاسوب واالمترنت1587

31720091862.9قضايا سياسيهقاسم محمدجغرافيه التمثيل البرلماني في العراق1588

3172009186229قضايا سياسيه لكليه العلوم السياسيه9..2-8..2توثيق نشاطات عان 1589

122008819مجلة القادسيةحسن عودة زعالالحماية الجنائية لالنسان من التجارب الطبية1590

122008119مجلة القادسيةصالح كريم جواد الخفاجيوالية القضاء على االشخاص الطبيعية والمهنوية1591

1220087919مجلة القادسيةعدنان عاجل عبيدمدى دستورية تمييز المرأة في القانون1592

12200811319مجلة القادسيةاحمد حسين الفتالويالحوافز المالية لالستثمار االجنبي1593



1594
مدنية  )المسؤولية الناشئة  عن االعمال الطبية غير المشروعة 

(وجزائية 
12200813619مجلة القادسيةسميرة محسن حسين

12200815719مجلة القادسيةفاضل جبير لفتهشرط المصلحة في دعوى االلغاء1595

12200818619مجلة القادسيةعدي جابر هاديالجرائم الناشئة عن استعمال الهاتف النقال1596

12200822819مجلة القادسيةشذى مظفر حسينحق المؤلف في الشريعة االسالمية والقانون1597

12200825519مجلة القادسيةمحمد جبار طالبالواقع الدستوري للفدرالية في العراق1598

1220082819مجلة القادسيةبيداء علي وليالحكم القضائي الدولي1599

320172671مجلة كلية المامونقحطان رشيد صالحقراءه في االدب والتاريخ1600

3201727627مجلة كلية المامونسندس رضيوياثر االبعاد االلتزام التنظيمي في االحترتق النفسي بحث ميداني1601

1602
استخدام اسلوب النقل متعدد المراحل اليجاد الكميات المثلى للنفط 

المنقول في شركة توزيع المنتجات النفطيه حاله تطبيقيه
3201727657مجلة كلية الماموننصيف عبد اللطيف

3201727681مجلة كلية المامونفيصل سرحاندور بيئه النظام الضريبي في العراق للحد من التهرب الضريبي1603

2201626519قراءات معاصرهعلي مصباحالدين والعقالنيه وتطور المعرفه1604

2201626575قراءات معاصرهعدنان الحسانيالنظام المعرفي وضروره استرداد النقطه1605

22016265115قراءات معاصرهمحمد الربيعيالكشف والشهود حقيقته وقيمته المعرفيه1606

22016265159قراءات معاصرهحسين فالحالمعرفه الدينيه والمعرفه التاريخيه1607

22016265189قراءات معاصرهفكري جوادمصادر المعرفه اليهوديه وانحرافاتها التاريخيه1608

22016265215قراءات معاصرهايجاد حسيندور نظريه المعرفه في المعرفه الدينيه1609

22016265255قراءات معاصرهتقي الفعاليدراسات في نظريه المعرفه1610

22016265271قراءات معاصرهولي هللا عباسالتعدديه الدنيه العرفانيه عند جون هيك نقدا وتحليال1611

22016265391قراءات معاصرهعلي هاشمالعقل في الموروث المعرفي االسالمي1612

3201626511قراءات معاصره(مقاربة بنيوية  )المنهج والمنهج الحديث في فهم القران 1613

3201626519قراءات معاصرهعلي اسعديجذور النزعة الظاهرية في فهم القران1614

3201626561قراءات معاصرهعدنان الحسانيمنهج فهم القرأن واشكالية المحددات البنيوية للتفسير1615

3201626597قراءات معاصرهمحمد علي ايازيشخصية المفسر واثرها في تفسير القران الكريم1616

1617
دراسة في التصورات  )القضايا القرءانية  في فكر محمد أركون 

(والتجليات
32016265141قراءات معاصرهحكمت الخفاجي

32016265179قراءات معاصرهمصطفى كريمالموانع والمخاطر المعرفية في تفسير القران1618

32016265217قراءات معاصرهمحمد الربيعيعالقة اللغة بالفكر واثرها في فهم القران الكريم1619

32016265255قراءات معاصرهعلي حسن هذيلي(محمد شحرور و سبيط النيلي اختيارا )قرأت معاصر للقران الكريم1620

32016265291قراءات معاصرهاحمد واعظيعلم الداللة واثره في المعرفة الدينية1621

32016265319قراءات معاصرهعبدهللا جوادي االمليالحكمة في القران الكريم1622

3201626524قراءات معاصرهحسن زادة االمليالجن في القرأن1623

32016265255قراءات معاصرهعدنان الحسينيمقاربة معرفية في منهجة دراسة المرأة1624



1625
المعيار الثقافي للفرد والجماعة رؤية مختصرة في امكانية تطوير 

الوعي
27201626611المنهج

27201626613المنهجعدنان الحسانيتأصيل النظام االجتماعي وفق المنظور القرأني1626

27201626629المنهجغانم حميد الزبيديسردية عاشوراء حول الممارسات الشعبية لمروية عاشوراء1627

27201626649المنهجاحمد البديريمعالم التجديد الديني في الفكر االسالمي المعاصر1628

27201626669المنهجعلي رباني كليايكانيعلم االنبياء بحقانية الوحي1629

27201626695المنهجحكمت عبيد الخفاجيصفات االنبياء اولي العزم في القران الكريم والعهدين1630

272016266155المنجنجم عبدهللا الموسويالنظم التربوية عند االمام الصادق رؤية تحليلية1631

272016266177المنهجعادل عباس النصراويفهم النص الديني االشكالية وتداعيات الفهم1632

2720162662.3المنهجنجاح فاهم صابرالداللة الصرفية عند الزمخشري واثرها في التفسير1633

272016266219المنهجسيروان عبد الزهرة الجنابيداللة المفردة وصيغتها في النص القرأني قراءة نقدية1634

272016266263المنهجسيد عبد الرؤوف افضليتامالت في البرهان االخالقي عند كانت1635

272016266293المنهجعلي رمضانيالعلمانية العلمية في الفرب1636

272016266329المنهجمحمد مهدي الحسانينافذة على كتاب الفكر الشيعي في مواجهة االتجاه التعددي1637

312006261المجلة القومية للتعاطي واالدمانعصام الترساوياالتفاقيات والمهاهدات الدوليةفي مضمار مراقبه المخدرات1638

3120062631المجلة القومية للتعاطي واالدمانجمعه يوسفالتسويق االجتماعي مكافحة االدمان1639

1640
التغيير في معدالت التعاطى بين طالب الجامعات عبر سبع سنوات 

1983-199.
3120062655المجلة القومية للتعاطي واالدمانمصطفى يوسف

3120062657المجلة القومية للتعاطي واالدمانسعاد عبد الرحيمبعض مالمح ثقافه المخدرات في مارينا الساحل الشمالي1641

3520022581مجلة اداب الرافدينعامر سليمانقانون الحضر1642

35200225811مجلة اداب الرافدينمحمد ياسيندور الشباب الجامعي في التضامن االجتماعي1643

35200225831مجلة اداب الرافدينخليل محمدالعالقه الجدليه بين التعليم والتنميه1644

35200225855مجلة اداب الرافدينشالل حميدالمنظور السوسيولوجي الزمة الشباب1645

35200225871مجلة اداب الرافدينمحمد علي داهشالمغرب في مواجهه التوسعية العثمانيه1646

35200225879مجلة اداب الرافدينصالح الدين امينادارة مصعب بن الزبير للعراق1647

352002258127مجلة اداب الرافديناحالم حسناثر الفتنه على علماء قرطبه1648

352002258149مجلة اداب الرافدينسمير صالحموقف ةكبار الصحابه من مقتل عثمان رضي هللا عنه1649

352002258161مجلة اداب الرافدينخالد سالمالبناء الوصفي لملحمة ايرا اله طاعون1650

352002258197مجلة اداب الرافدينمؤيد اليوزيكيمالمح من توظيفالموروث في الشعر العربي قبل االسالم1651

352002258213مجلة اداب الرافدينحسن اسعداراء الفراء النحويه في مسائل خالفيه من خالل كتابة معاني القران1652

352002258243مجلة اداب الرافدينعبد المحسن قاسمالنزاعه االنسانيه في الشريعه االسالميه1653

1654
العوامل المؤثره على عملية التكشيف دراسه تجريبيه موضوعي 

االدوية واالمراض
352002258264مجلة اداب الرافدينمحمود صالح

352002258295مجلة اداب الرافدينوزيره يحيىالرضا الوظيفي لدى العالمين في مكتبات جامعه الموصل1655



1656
االكاديميون العراقيون وثقافه الحوار والتسامح محاولة لدراسة دورهم 

وسبل دعمهم
4520122571مجلة العلوم السياسيهرياض عزيز هادي

45201225717مجلة العلوم السياسيهاحمد نوريالبتاغون االمريكي وعمليه صنع القرار في السياسه الخارجيه1657

45201225743مجلة العلوم السياسيهسعد حقيالتحديات الجيو سياسه مؤثره على النفط في العالقات الدوليه1658

45201225765مجلة العلوم السياسيهحسن البزازبذور ديمقراطيه في ارض عراقيه1659

452012257119مجلة العلوم السياسيهسمير جساممفهوم التعاون الدولي في المدراس الفكريه للعالقات الدوليه1660

1661
التعدديه السياسه في دول المشرق العربي اسس التجربه وحدود 

الممارسه
452012257147مجلة العلوم السياسيهعمر جمعه

1662
 المغرب العربي 9..2.-199التحوالت الديمقراطيه في البلدان العربيه 

انموذجا
452012257169مجلة العلوم السياسيهاسعد طارش

4720132561مجلة العلوم السياسيهندى عبد المجيد2.12-8..2المراه في التعليم العالي في العراق 1663

47201325623مجلة العلوم السياسيهمحمود جميلاحداث الربيع العربي واعادة صياغه العقد االجتماعي1664

1665
النظم السياسه العربيه اشكاليات السياسات والحكم مدخل لتفسير 

الربيع العربي
47201325641مجلة العلوم السياسيهوليد سالم

1666
التحوالت السياسه في البلدان العربيه دراسه تحليليه في االسباب 

وافاق المستقبل
47201325663مجلة العلوم السياسيهاحمد فاضل جاسم

1667
العراق والبيئه االقليميه بين مطلب التوازن وضمان  المصالح الوطنيه 

العليا
4720132561.9مجلة العلوم السياسيهدينا محمد

472013256131مجلة العلوم السياسيههادي نعيماالحكام القانونيه للجرف القاري في القانون الدولي1668

472013256147مجلة العلوم السياسيهخالد شعبان.2.1- 1999السياسه االسرائيليه تجاه الالجئيين الفلسطينين 1669

472013257171مجلة العلوم السياسيهداود مراددور اللوبي الصهيوني في صنع السياسه االمريكيه1670

472013257279مجلة العلوم السياسيهغد نصيفالسلوك الساسي لالجيال دراسه حاله العراق1671

7201526115مجلة المعهدمحمد بحر العلومقانون االحوال الشخصيه بين الرفض والقبول1672

7201526133مجلة المعهدعباس عبودهيكل اجهزة القضاء الدولي المعاصر1673

1674
مفهوم الدولة في مدرسه النجف االشرف سياقات المفهوم وتحوالته 

في التاريخ القريب
7201526157مجلة المعهدعبد الجبار الرفاعي

720152611.9مجلة المعهدحيدر ادهمالمواطنه في العراق وصلتها باالنتماءات الفرعيه1675

72015261129مجلة المعهدقاسم حسنالسوك االنتخابي1676

72015261159مجلة المعهدمحمد الهماونديالعقد االداري الدولي1677

72015261177مجلة المعهدصالح عباس3..2االعالم وبناء الدوله المدنيه في العراق بعد1678

72015261189مجلة المعهدحسين عالوياستراتيجيه االمن الوطني العراقي1679

720152612.7مجلة المعهدفكرت نامقالعالقه بين حكومه اقليم كوردستان والحكومه االتحاديه1680

72015261217مجلة المعهدعمار الحكيمازمه العراق السياسه1681

72015261273مجلة المعهدمحمد عوزالخطا والصواب بين النص والخطاب1682



9201726115مجلة المعهدماهو المشكل مع الدين1683

9201726127مجلة المعهددور القضاء في حل النزاعات الناشئه عن االنتخابات العراق1684

9201726155مجلة المعهدتزاحم حقوق االمتياز وتنظيمها في القانون االدرني1685

9201726189مجلة المعهداثر الممارسات السياسه لالحزاب العراقيه في مسار العمليه السياسه1686

92017261117مجلة المعهداثبات الركن المعنوي في الجرائم الشكلية1687

92017261153مجلة المعهداهداف الضبط االداري واثرها في حمايه البيئه1688

92017261183مجلة المعهد5..2عالقه الدين بالدوله وضماناتها في دستور جمهوريه العراق لسنه 1689

920172612.7مجلة المعهدتجارب تشكيل اللجان الوطنيه للقانون الدولي االنساني1690

1691
الرقابه البرلمانيه والديمقراطيه التوافقيه في العراق في ضل دستور 

2..5
92017261231مجلة المعهد

1692
المسؤوليه الناشئه عن استخدام ابراج االتصاالت على قواعد 

المسؤوليه عن االشياء
92017261261مجلة المعهد

9201623913مجلة النزاهه والشفافيهطالب حسنالقضاء االسالمي االصيل1693

1694
االليات الدستوريه والقانونيه في مكافحه الجرائم الوظيفيه المرتكبه 

من الوزير
9201623967مجلة النزاهه والشفافيهمصدق عادل

920162391.5مجلة النزاهه والشفافيهرعد سعدونالضرر الجنائي في جرائم اختالس المال العام1695

92016239135مجلة النزاهه والشفافيهابراهيم حميداجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي1696

1697
دراسه تحليليه لمؤشرات منظمه الشفافيه الدوليه مع االشاره حاله 

العراق
92016239161مجلة النزاهه والشفافيهغزوان رفيق

920162392.3مجلة النزاهه والشفافيهسمر عادلتاثير التخطيط االستراتيجي في فاعليه عمليه تقويم االداء المؤسسي1698

320162371مجلة السياسيه الدوليهعبداالمير محسناالبعاد السياسيه وراء تخريب وسرقه االثار العراقيه1699

320162377مجلة السياسيه الدوليهعبد المجيد العيدروسيا االتحاديه والقضيه الفلسطينيه1700

3201623723مجلة السياسيه الدوليهاحمد عبدهللاالسياسه االعالميه لتنظيم داعش االرهابي الهداف وسبل المواجهه1701

3201623757مجلة السياسيه الدوليهعلي عبدالحسينالفرص الضائعه امام العراق في مياه دجلة والفرات1702

320162371.3مجلة السياسيه الدوليهاحمد شحاذهالتجربه الديمقراطيه في الكويت دراسه في ضوء االزمات الدستوريه1703

1704
المسؤوليه السياسيه لرئيس الجمهوريه في النظام البرلماني دستور 

5..2العراق لسنة 
32016237133مجلة السياسيه الدوليهافين خالد

1705
 دراسه اسباب واالثار 3..2ضاهرة الفساد في العراق بعد عام 

والمعالجات
32016237171مجلة السياسيه الدوليهناظم نزاف

320162372.3مجلة السياسيه الدوليهخضير ابراهيماستراتيجيه اعادة التوازن االمريكيه في اسيا واثرها على الصين1706

32016237239مجلة السياسيه الدوليهعبير سهامالفكر السياسي لمدرسه فرانكفورت النقديه1707



1708
اليه تكليف رئيس الوزراء واختصاصاته في ظل دستور العراق لعام 

2..5
32016237261مجلة السياسيه الدوليهاقبال عبدهللا

32016237285مجلة السياسيه الدوليهحسين عليالدول وتداول السلطه في الفكر السياسي الغربي واالسالمي1709

32016237333مجلة السياسيه الدوليهرفيف عبدالستار...2-1921دور المؤسسه العسكريه في سياسه الدوله العراقيه 1710

32016237363مجلة السياسيه الدوليهطه حميد حسنمفاهيم سياسيه1711

120061911الحقوقمحمد عليااللتزام بنتيجه وااللتزام بوسيلة في التعاقد مع االدارة1712

1200619137الحقوقاحمد محمدتقنين الفقه االسالمي1713

1200619171الحقوقعلي عبد الرزاقاالنتخاب اهم وسائل التعبير المحكومين1714

1200619179الحقوقتميم طاهرنحو  توحيد المصطلح والمسمى في تشريعات االحداث العربيه1715

1716
الضرائب  على االرض واالعمال التجاريه في منظور الشريعه 

االسالميه والقوانين العراقيه
12006191134الحقوقنجيب خلف

12006191176الحقوقعباس عبودالرقابه القضائيه على دستور القوانين1717

12006191195الحقوقاسماعيل محمودفكرة الجنسيه بين الشريعه االسالمية والقانون1718

1719
فرض الضريبه على ارباح المشاركات في ظل قانون ضريبه الدخل 

 المعدل1982 لسنة 113رقم 
12006191224الحقوقناهدة عبد الغني

1120081891القادسيهعماد الجواهريالقضاء العشائري في العراق1720

11200818932القادسيهعزيز كاظمالتشكلية في التصرفات القانونيه1721

11200818961القادسيهاسماعيل صعصاعاالدارة الالمركزيه االقليميه في القانون العراقي1722

112009189119القادسيهداود مرادالسلوك االنتخابي والسياسه الخارجيه في انتخابات الرئاسه االمريكيه1723

112009189146القادسيهعلي نجيبسحب القرار االداري1724

11200918917القادسيهسالفه طارقالحرب ومبدا عدم رد الالجئيين1725

112009189219القادسيهاحمد حسين الفتالويالنظام القانوني خاص لمسؤوليه المنتج المدنيه عن تلوث البيئه1726

112009189254القادسيهاسامه صبريالنظام القانوني للشركات االمنيه الخاصه1727

112009189287القادسيهاحمد حمدجريمة التزوير الضريبي في القانون العراقي1728

112009189326القادسيهعقيل سرحانقاعده تجزئه االقرار في الدعوى المدنيه بين الشريعه والقانون1729

120141741الرايمحمد عليمعايير عقود التجارة الدولية1730

1201417427الرايغازي فيصل مهديحق التقاضي بين المنح والمنع1731

1732
تحليل العوامل القتصاديه المؤثره في الضرائب وغير المباشره في 

العراق
1201417435الراييسرى مهدي

1201417487الرايتميم طاهرالحمايه الجنائيه لالسرار الوظيفيه1733

1734
دراسه في قانون حمايه المستهلك العراقي ودوره في تنميه الوعي 

القانوني
12014174123الرايشروق عباس

12014174151الرايعلي جمعهالجهات الرقابيه لمكافحة الفساد في العراق1735



12014174177الرايحكم قضائي1736

120141742.9الراياالجتهادات القانونيه للدائره القانونيه واالداريه1737

12014174213الراياعتدال صبريمفهوم الحكومه االلكترونيه واستراتيجات تطبيقها1738

12014174225الرايمروة موفقالصياغه التشريعيه1739

12014174233الرايازهار زين العابدينبرنامج التدوير الوظيفي والظل الوظيفي1740

12014174245الرايمراد شاكرمشاكل العمل االداري ومعالجته ومقومات االدارة الناجحه1741

12014174255الرايسراج عبداللطيفوسائل اثبات المخالفات التاديبه1742

12014174259الراينجى عبد العباسالتخطيط والتنفيذ والدعم الفعال لعمليه التوظيف1743

82013188136الحكمهحوارات في النثر الروسي المعاصر1744

82013188139الحكمهسر الراسمال1745

82013188142الحكمهاستباق االرهاب1746

1747
العالقه بين المؤسسات السياسيه وحكم القانون ودورهما في بناء 

الدوله
2820152381-29المجلة السياسية والدوليهخيري عبد الرزاق

28201523821-29المجلة السياسية والدوليهحميد فاضلالحكم الصالح التضاد بين الفكر المثالي والواقع الفاسد العراق1748

28201523855-29المجلة السياسية والدوليهناديه  فاضل.2.1التطورات السياسيه في باستكان بعد العام 1749

28201523879-29المجلة السياسية والدوليهكاظم عليالرقابه الشعبيه على اعمال الحمومه1750

28201523899-29المجلة السياسية والدوليهاخالص قاسمدور الغاز الطبيعي في تطور  االقتصاد القطري المالمح واالفاق1751

282015238121-29المجلة السياسية والدوليهابتسام محمدالبعد االقليمي في االزمه السوريه1752

2920152382.5المجلة السياسية والدوليهسعد علياستراتيجيه مكافحة االرهاب الدولي1753

292015238223المجلة السياسية والدوليهحسين مصفىالمساله الكرديه في الشرق االوسطوالمشكلة النتائج الحلول1754

292015238257المجلة السياسية والدوليهعيسى احمداالتجاهات الحديثه في دراسه القوه العسكريه في العالقات الدوليه1755

292015238289المجلة السياسية والدوليهصالح جبيراثر االتفاقيات االمنيه على امن الخليج العربي1756

292015238313المجلة السياسية والدوليهفايق حسنالعالقات االقتصاديه العراقيه االيرانيه بين اسس التعاون ومحدداته1757

292015238327المجلة السياسية والدوليهاثير ناظماالرهاب ومرتكزات االمن الوطني العراقي1758

292015238343المجلة السياسية والدوليههشام حكمت عبد الستار3..2العداله االنتقاليه في العراق بعد عام 1759

1760
اشكاليه الهويه في العراق رؤيه في التحديات ومستقبل بناء هويه 

3..2وطنيه عراقيه بعد عام 
292015238393المجلة السياسية والدوليهعبير حميد

292015238419المجلة السياسية والدوليهخضير ابراهيممعلوماتيه وميزان القوى الدولي- التكنو1761

292015238445المجلة السياسية والدوليهمصطفى راشدالمدلول القانوني والشرعي لالرهاب1762

292015238371المجلة السياسية والدوليهفريال مشرفسياسيه استهداف التضخم/السياسيه العامه االقتصادية في العراق1763

1764
حقوق االقليات في الشريعه االسالميه والقانون الدولي واليات حمايتها 

في العراق
2920152385.5المجلة السياسية والدوليهاكرام هادي

120091756مجلة القانونوليد خشانالتحقيق التديبي مع الموظفين وضماناته1765

1200917547مجلة القانونطارق كاظممداخالت قطع الرابطه العقديه في القانون االنكليزي1766



1200917574مجلة القانونمحمد ثائرتدابير الحمايه الدوليه للصحفيين اثناء النزاعات المسلحه1767

120091751.4مجلة القانونحيدر عليالتزام الدائن المرتهن بالحفاظ على المرهون وصيانته1768

12009175126مجلة القانونناصر كريمشالحاجة لتشريع لرد االعتبار في العراق1769

1220041871مجلة الرافدين للحقوقجعفر محمدنظره في ملكيه اثاث دار الزوجيه1770

12200418721مجلة الرافدين للحقوقعبد المحسن قاسمالخلع بين الشريعه االسالميه والقانون1771

12200418743مجلة الرافدين للحقوقفاروق عبدهللاالغايه من تشريع العدة في الشريعه االسالميه1772

1773
 دراسه 1976 لسنة 43العقد الفاسد في القانون المدني االردني المرقم 

مقارنة بالفقه الحنفي
12200418763مجلة الرافدين للحقوقعلي احمد

1774
اهميه الفرق بين التكييف القانوني والطبيعيه القانونيه في تحديد نطاق 

تطبيق القانون المختص
12200418787مجلة الرافدين للحقوقمحمد سليمان

122004187119مجلة الرافدين للحقوقنوفل عليالتعريف باموال الدولة العامه1775

122004187157مجلة الرافدين للحقوقمحمد عباسالحمايه الجنائية لضمانات المتهم1776

1220041872.1مجلة الرافدين للحقوقنوفل عليسلطه القاضي في تخفيف العقوبه1777

1220041872.4مجلة الرافدين للحقوقهدى سالممسوؤليه مساعدي الطبيب الجزائيه1778

1220041872.6مجلة الرافدين للحقوقفواز خالدالمؤسسه العامه وتطور نظامها القانوني في التشريع العراقي1779

12200418721مجلة الرافدين للحقوقنهايه مطرالرجوع عن الشهادة في الدعوى المدنيه1780

1781
االختصاص التشريعي لمجلس النواب في العفو الشامل بالقانون 

العراقي
20131735..1/5/19المفتش العاممحمد عباس محسن

1782
العراق / اوجه مواجهة الفكر المتطرف لدى الجماعات االرهابية 

انموذجا
9/2.18201317323/.1المفتش العامم ن م      و   ص ح ف

9201317353المفتش العامنور علي ابراهيمدور مؤوسسات الضبط االجتماعي في الوقاية من الفساد1783

9201317381المفتش العامعلي عدنان عبد الحميدالتحقيق االداري1784

92013173115المفتش العاممحمد قاسم حماديالعملي في التحقيق االداري1785

92013173139المفتش العامرائد الركابيتاثير وسائل االعالم على العنف لدى االطفال1786

92013173173المفتش العامرشا خليل عبدجرائم االستغالل الجنسي لالطفال عبر االنترنيت1787

92013173187المفتش العامصالح حسن فالحوطرق المعالجة.. اغتصاب االطفال دوافع االرتكاب 1788

92013173255المفتش العاماحمد علوان تقيحول مؤشرات الفساد (جاكلين موديناو )حوار مع الناشطة التشادية 1789

920131732.9المفتش العاممحمد خلف كباشينشاطات دولية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد1790

25420001794المستقبل العربيغسان بن جدوايران الى اين1791

254200017914المستقبل العربيانطوان زحالننقل الحساب الى االلفية الجديدة1792

254200017929المستقبل العربيشمالن يوسف العيسيتاثير ازمة الخليج في العمالة العربية1793

254200017945المستقبل العربيناصر عبدهللا العولقيازمة المياه واستراتيجية معالجتها في الجمهورية اليمنية1794

254200017959المستقبل العربيساجد احميد عبل.194 ـ 1889الشيخ عبد الحميد بن باديس والوعي القومي العربي 1795



254200017975المستقبل العربيمهدي الحافظتقديم1796

254200017978المستقبل العربيمحسن هاللاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العربية الحرة1797

254200017988المستقبل العربيكمال حمدانالقدرة التنافسية على مستوى المشروع1798

254200017999المستقبل العربيابراهيم العيسويدور الدولة والتعاون العربي في رفع القدرة التنافسية1799

1800
حوار مع الدكتور احمد يوسف احمد حول الدور القومي لمعهد البحوث 

والدراسات العربية
2542000179112المستقبل العربيعبد السالم محمد طويل

2542000179122المستقبل العربيعبد االله بلقزيزالعروبة واالسالم1801

254200017913المستقبل العربيعدنان حافظ جابرالعقالنية والديمقراطية1802

1803
دراسة مهداة الى انطوان - المسألة القومية على مشارف االلف الثالث 

مقدسي
2542000179137المستقبل العربياحمد منيسي

254200017914المستقبل العربيمحمد مراياتيالعرب وتحديات العلم والتقانة1804

1805
فلسطين في ازمة الصراع من اجل - افول النزاع العربي االسرائيلي 

اسرائيل على طريق السالم- السالم واالستقالل السياسي بعد اوسلو 
254200017915المستقبل العربيسعد الشلماني

1806
المعهد الدولي للدراسات  )...2 - 1999التوازن العسكري 

(االستراتيجية 
2542000179154المستقبل العربيعدنان السيد حسين

1807
 كانون 7 - 6بغداد - المؤتمر السنوي الرابع لمركز الدراسات الدولية 

1999االول 
2542000179163المستقبل العربيتناظم عبد الواحد الجاسور

2542000179167المستقبل العربيانطوان ساروفيماالجتماع االول للهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن العربي1808

1809
اثر تطور الفكر االنساني على االلتزام برد غير المستحق في القانون 

المقارن
محسن  عبد  الحميد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142481

شريف يوسفالمساله الدستوريه االوليه في فرنسا دراسه مقارنه باالوضع في مصر1810
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142482

1811
سلطه االدارة صاحبه المناقصه في تعديل العقود االداريه وحق المتعاقد 

معها في توفير ضمانات الماليه
فؤاد نصر هللا

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142483

1812
دور اليات الحوكمه في مكافحه الفساد المالي واالداري  مع االشاره 

للوضع في مصر
محيى محمد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142484

احمد محمدالحكم الشرعي للمرابحه كما تجريها المصارف االسالميه1813
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142485

عبد الرحمن حمودالنظاره على الوقف دراسه فقهيه مقارنه1814
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142486

طارق سيد احمدالتحريات الشرطيه بين الشرعيه االجرائيه والرقابه القضائيه1815
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142487



مسعد عبد الرحمناالرهاب واثره على التنميه االقتصاديه من منظور القانون الدولي1816
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
15520142488

محمد عبد الواحدالنظام القانوني للمنشورات االداريه1817
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142481

عبدهللا محمدالقيمه القانونيه للمعاهدات الدوليه في الدساتير الوطنيه1818
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142482

محمود رياضالحمايه العقديه لالسرار التجاريه1819
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142483

خالد عبد القادرمشروعيه االندماج المصرفي واالثار المترتبه عليه1820
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142484

1821
االثار القانونيه الندماج الشركات على حقوق الدائنيين في دول مجلي 

التهاون الخليجي
يوسف مطلق

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142485

امانى مصطفىالحمايه الدستوريه لحق المواطن في التامين1822
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142486

طارق عبدهللاالمسؤوليه الدنيه للطبيب عن القتل الرحيم والمساعده على االنتحار1823
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142487

1824
االخالل المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع دراسه في اتفاقيه فيينا 

والتشريعات. 198
احمد السيد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142488

1825
النظام القانوني التفاق التحكيم االلكتروني دراسه في ضوء قواعد 

تنازع القوانين
رشا علي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
25520142489

1201524511مجلة الحقوقعوض محمد عوضمدى دستوريه التدخل باللوائح في التجريم والعقاب1826

1201524547مجلة الحقوقاحمد سميرحق المتهم بجنايه الغائب في االستعانه بمدافع دراسة تحليله مقارنه1827

12015245181مجلة الحقوقهناء عبدالحميدجريمة اهانه رئيس الدوله بين التجريم واالباحه1828

12015245281مجلة الحقوقعصام انورخصائص مركز الوارث بين الشريعه االسالميه والقانون الفرنسي1829

12015245295مجلة الحقوقموسى رزيقفعل المضرور الموجب للمساءله في ضوء دعاوي المسؤوليه المدنيه1830

1831
انتهاء عقد العمل وانهاءه في قوانين العمل بدول المجلس التعاوني 

الخليجي
12015245341مجلة الحقوقمحمد حسام

12015245371مجلة الحقوقماجد راغبالعدالة االجتماعيه بين القران والدستور1832

12015245389مجلة الحقوقمصطفى موسىاالجراءات التشريعيه والقضائيه واالداريه لمرحلة العداله االنتقاليه1833

1834
 بتعديل بعض احكام القانون 2.14 لسنة 1.9تعليق على القانون رقم 

 بانشاء المحكمه الدستوريه بالكويت1973 لسنة 14رقم 
12015245345مجلة الحقوقخالد فايز

12015245455مجلة الحقوقفايز محمدالخير العام والمقاصد الشرعيه والفلسفه التشريع1835



1836
الصائبه المندايئون واحكام احوالهم الشخصيه الزواج والطالق دراسه 

مقارنة مع قانون االحوال الشخصيه العراقي
12015245517مجلة الحقوقخالد محمد

12015245593مجلة الحقوقيوسف حسنالبدعه بين المقاصد والمصالح1837

12015245623مجلة الحقوقعبد المنعم احمددور الوسيطه االسالميه في االحكام الشرعيه1838

1839
مدى افضليه ادوات الماليه العامة على اللوئح المباشره في تخفيض 

التلوث البيئيعاطف وليم
120152451.71مجلة الحقوقعاطف وليم

120152451181مجلة الحقوقميادة عبدالقادرمجلس التعاون الخليجي بين الكونفيدراليه والفيدراليه1840

120152451225مجلة الحقوقميادة عبدالقادر2.14 النظام السياسي في دستور 2.14حل البرلمان في دستور 1841

2201424613مجلة الحقوقفايز محمداثر مشروع السنهوري في القوانين المدنيه العربيه1842

1843
عقود التامين البحري بين مبداى منتهى حسن النيه واالفصاح 

المنصف دراسه في ضوء احدث التشريعات التامين في المملكه المتحده
2201424671مجلة الحقوقالمتعصم باهلل

1844
مسؤوليه التاقل البحري للبضائع عن تعويض اضرار القرصنه دراسه 

تحليليه تاصليه
22014246131مجلة الحقوقعالء التميمي

1845
اليات انقاذ اتفاقات التسويه الناتجه عن الوساطه كطريق لحل 

-المنازعات التجاريه
22014246275مجلة الحقوقمحمد سالم

1846
حقوق المراة العامله دراسة مقارنة بين نظام العمل والعمال السعودي 

وبعض التشريعات العربيه المصري االردني الكويتي االماراتي
220142464.3مجلة الحقوقعبدهللا عبيد

22014246511مجلة الحقوقامل شرباالنظام القانوني للعقارات االميريه في سوريا1847

1848
رهن من زالت ملكيته باثر رجعي دراسه في قانون المعامالت المدنيه 

 المعدل1985 لسن 5االماراتي رقم 
22014246545مجلة الحقوقصالح احمد

22014246571مجلة الحقوقاحمد عليالدولة والقانون لدى هيجل1849

1850
فعاليه العقوبات الدوليه االقتصاديه بمنظمه االمم المتحده واثرها على 

حقوق االنسان
22014246633مجلة الحقوقادريس قادر

22014246757مجلة الحقوقعبدالسالم حسينماهيه النزاعات المسلحه غير الدوليه وصورها1851

1852
 بين 1982مبدا الوجود الحكمي في اتفاقيه االمم المتحده لقانون البحار 

النظريه والتطبيق
22014246789مجلة الحقوقعلي وليد

1853
االدارة االستراتيجيه لالزمة صنع القرار ونظم الدعم دراسه مرجعيه 

تحليليه
22014246823مجلة الحقوقعبد العزيز سعيد

1854
اسالسيب التحرى الخاصه ومدى مساسها بحرمة حياه الفرد في 

التشريع الجزائري
22014246861مجلة الحقوقساحلى هشام

22014246895مجلة الحقوقعبدالنبي محمداثر التقدم التكنولوجي على جرائم العرض1855

22014246947مجلة الحقوقلريد محمدضوابط تطبيق االعذار المعفيه من العقوبه في التشريع الجزائري1856



22014246993مجلة الحقوقبكرى يوسفجريمه تمويل االرهاب والجهود الدوليه والمحليه لمكافحه التمويل1857

1858
دراسه - دور االستثمار االجنبى المباشر في تحقيق التنميه الصناعيه

مقارنة تطبيقيه على المملكه العربيه السعوديه
220142461175مجلة الحقوقابراهيم عبدهللا

1859
العالقه السبيبه بيم االستثمار االجنبى المباشر واالنفتاح التجاري 

.2.1.-198والنمو االقتصادي في مصر خالل 
220142461285مجلة الحقوقعلي عبد الوهاب

1860
الدوالر االمريكي واليون الصيني وصراع الهيمنه على النظام النقدي 

العالمي
220142461335مجلة الحقوقشبان عبده

1861
واليه المراه القضاء دراسه فقهيه مقارنة بين االختالفات الفقهيه 

والمقاصد الشرعيه
220142461381مجلة الحقوقخالد فالح

1201424411مجلة الحقوقبالل عبد المطلباتفاقات التعاون وايرها على امتداد شرط التحكيم1862

1863
حجية حكم التحكيم واستفاد المحكم اواليته دراسه تحليليه مقارنة بين 

القانونين المصري والفرنسي
1201424497مجلة الحقوقعلي عبدالحميد

120142443.3مجلة الحقوقمحمود محمود المغربيمدى تحرر سلطان ادارة المحتكمين في حريه اختيار المحكمين1864

1865

الدعوى )طبيعة النظام القانوني لدعوى وقف نفاذ تصرفات المدين 

في القانون المدني اليمنى والقانون المقارن والفقه  (البوليصيه

االسالمي

12014244363مجلة الحقوقعبدهللا علي

120142445.7مجلة الحقوقالصغير محمدخطا االمتناع في المسؤوليه المدنيه1866

120142445.9مجلة الحقوقهنى عبداللطيفمكافحه الشروط التعسفيه في عقد االستهالك1867

12014244577مجلة الحقوقعاطف وليمالدور الحكومي في معالجه الفجوة الرقميه مع اشارة خاصه الى مصر1868

12014244653مجلة الحقوقعبدهللا الرميضىالالئحة الداخليه لمجلس االمه الكويتي ومدى حاجتها للتعديل1869

12014244685مجلة الحقوقعالء محيىPPPالقيود الوارده على االدارة في التعاقد بنظام 1870

1871
الحمايه الجنائيه لالمن والسالمه النوويه دراسه مقارنة التشريع 

المصري واالماراتي والفرنسي
12014244759مجلة الحقوقياسر محمد

1872
الجريمه الدوليه واالشكاليات التي يثيرها بنظام االساسي للمحكمه 

الجنائيه الدوليه مع االنظمه القانونيه والقضائيه سطنه عمان كنموذج
12014244833مجلة الحقوقراشد بن حمد

12014244879مجلة الحقوقليلى جمعىاتجاه االجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحه المحضون1873

120142449.7مجلة الحقوقصباح مصطفىمدى االلتزام بتشريعات اولى االمر1874

12014244943مجلة الحقوقاحمد العازمىالمضاريه الوهميه في االسواق الماليه صورها واثارها1875

1876
واجب محافظ الحسابات باالخطار عن الوقائع االجراميع في القنون 

الجرائري
12014244981مجلة الحقوقطيطوس فتحى

12014244999مجلة الحقوقثقل سعدالمنظمات الدوليه غير الحكوميه في ظل قواعد القانون الدولي العام1877



1878

كفالة الحق في التقاضي وتعزيز حقوق االنسان وبرنامج العيادة 

القانونيه بكليات الحقوق مشروع قواعد التنظيم القانوني وضمان 

الجودة واالعتماد للعيادة القانونيه بكليات الحقوق بالجامعات العربيه

120142441.55مجلة الحقوقفايز محمد

1879
الحل بالتوفيق بين ادارة االطراف والزاميه االجراء في ظل قانون 

التوفيق والمصالحة في سلطنه عمان ودولة االمارات ووثيقه ابو ظبى
1201224213مجلة الحقوقعادل اللوزي

12012242125مجلة الحقوقخيري عبدالفتاحنظرية االنعدام االجرائي في قانون المرافعات1880

12012242273مجلة الحقوقمحمد سعيدانكليزي/ابحاث الشريعه االسالميه1881

1882
نقل وزراعه االعضاء البشريه في القانون االماراتي دراسه نقديه 

مقارنة بالقانونين القطري والمصري
12012242323مجلة الحقوقيوسف محمد

1883
دور المحافظ العقاري في تنفيذ اجراء الشهر العيني وفقا للتشريع 

الجزائري
12012242395مجلة الحقوقحشود نسيمه

1884
اثر اشتراط تسجيل التصرف على سريلن حق االحتباس في مواجهه 

الخلف الخاص للمدين
12012242437مجلة الحقوقيوسف  محمد

120122425.7مجلة الحقوقعبد الحفيظ بقهحمايه العمال المسرحين السباب اقتصاديه1885

1886
 دراسه 9..2.-197محددات النمو االقتصادي في مصر خالل الفتره 

تحليليه قياسيه
12012242569مجلة الحقوقعلي عبدالوهاب

1887
حقوق الملكية الفكريه وحمايه المؤشرات الجفرافيه دراسه في اتفاقيه 

تريس والقوانين الوطنيه
12012242633مجلة الحقوقهشام فضلي

1888
 احكام النقل الدولي متعدد 8..2هل حقا تنظم قواعد وروترادم لسنة 

الوسائط للبضائع
12012242725مجلة الحقوقفاروق محمد

1889
النتائج المترتبه على الحكم باالفالس في ضوء احكام وتطبيقات النظام 

التجاري السعودي
12012242775مجلة الحقوقخالد بن عبد العزيز

1890
اسباب االباحه وموانع المسؤوليه في جريمه االجهاض بين الشريعه 

والقانون الجنائي الجزائري
12012242821مجلة الحقوقمليكه بن عزه

1891
اطاللة تاريخيه على دور القاضي والتنظيم القضائي في مصر 

الفرعونيه في بالد مابين النهرين
12012242855مجلة الحقوقفايز محمد

120122429.7مجلة الحقوقرمزي فريدحقوق االنسان مقاصد ضرورية للتشريع االسالمي1892

2201124111مجلة الحقوقرمضان ابراهيماعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وادارة التنفيذ1893

22011241217مجلة الحقوقخالد خليلالسوابق القضائيه وضمانات تحقيقها للعدالة وحجيتها1894

22011241267مجلة الحقوقسحر عبد الستارضمانات حقوق المراة االجرائيه في قوانين االحوال الشخصيه1895

1896
جريمة اختطاف االفراد في تشريعات الجمهوريه اليمنيه واتفاقيه 

1979نيويورك الخذ واحتجاز االفراد لعام 
220112414.1مجلة الحقوقمحمد على

22011241461مجلة الحقوقباطلى غنيهالكتابه االلكترونيه كدليل اثبات1897



22011241491مجلة الحقوقكامران الصالحيانكليزي/ابحاث في القانون التجاري 1898

22011241539مجلة الحقوقمحمد ابراهيمالنظام القانون لعقود نقل التكنولوجيا1899

22011241673مجلة الحقوقيسريه محمدالنظام القانوني لشركه الشخص الواحد في القانون البحريني1900

1901
التطورات الحديثه في الحجز التحفظي على السفينه وفقا لالتفايات 

الدوليه والقانونين المصري والفرنسي
22011241717مجلة الحقوقهشام فضلي

22011241861مجلة الحقوقرمزي محمدخصوصيه النظام السياسي في االسالم1902

1903
طرق الطعن في حكم التحكيم ونطاق بطالنه وفقا الحكام قانون التحكيم 

االردني

عبد المهدي ضيف هللا و مهند احمد 

صانوري
2201224313مجلة الحقوق

22012243175مجلة الحقوقمحمد سعيد عبد الرحمنالرجوع عن االحكام الباتة دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ولبنان1904

1905
مشكالت تعويض حوادث السير ين استهداف التغطية الشاملة وعدم 

كفاية التعويض  المباشر المحدود
22012243331مجلة الحقوقسعيد السيد قنديل

1906
دراسة في -مدى انصراف اثر العقود الى الغير- نسبية اثر العقد 

القانون االنكليزي والمصري
22012243465مجلة الحقوقبريهام ابو زيد

22012243569مجلة الحقوقمحمد العوابدةدراسة تحليلية مقارنة- فكرة حسن النية من الوجهه الجنائية1907

22012243611مجلة الحقوقنجار لويزةالفساد ظاهرة  اجرامية دولية اقليمية ووطنية1908

1909
التكييف القانوني لحصار غزة واالثار القضائية المترتبة عليه في 

القانون الدولي
22012243685مجلة الحقوقعليان بوزيان

22012243737مجلة الحقوقاحمد عبد الظاهردراسة مقارنة- المساهمة الشعبية في اقامة العدالة الجنائية1910

1911
تقييم التاثير البيئي للمنشأت والمشاريع واالنشطة على البيئة والتنمية 

وفقا للتشريعات البيئية في دولة االمارات العربية المتحدة
22012243975مجلة الحقوقموسى مصطفى شحادة

1912
 - 1996 )العالقة بين الحكم والنمو االقتصادي في مصر خالل الفترات 

2.1.)
220122431.25مجلة الحقوقعلي عبد الوهاب نجا

220122431.77مجلة الحقوقبوكموش سروراالمتياز في مجال النقل الجوي وفقا للقانون الجزائري1913

220122431.99مجلة الحقوقشامي احمدقيود تعدد الزوجات في التشريع الجزائري1914

220122431127مجلة الحقوقسعاد محمد عبد الجواد بلتاجيدراسة مقارنة- أثر مرض االيدز في الحدود وطرق االثبات 1915

1916
دراسة تحليلية - المسؤولية العقدية في القوانيين العراقية القديمة 

تاصيلية في ضؤ القوانيين الروماني والمصري المعاصر
2201224313.3مجلة الحقوقايهاب عباس الفراش

1917
دراسة في ضؤ - عقد البيع التجاري بين االنقاذ واعادة التوازن

التوجيهات الحديثة للقانون المصري في تنظيم البيع التجاري
220122431381مجلة الحقوقهشام فضلي

1918
المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال حقوق االنسان المدنية 

والسياسية
220152471مجلة الحقوقاحمد المعتصم الشوربجي

1919
ومضات مضيئة للقضاء االداري في طريق الرقابة الدستورية على 

االغفال التشريعي االداري  برئاسة االستاذ يحيى راغب دكروري
2201524711مجلة الحقوق



1920
عدم صالحية القاضي الذي اصدر الحكم الغيابي في جناية للحكم في 

الدعوى عند اعادة اجراء المحاكمة
22015247132مجلة الحقوقزغلول البلشي

بريهان ابو زيدالمقابل في العقد وفقا للقانون االنكليزي1921

مجلة الحقوق                             

                                             

                                        ق

22015247151

..220152472مجلة الحقوقعادل عبد الحميد محمد الفجالالجوانب السلبية للعقود االلكترونية رؤية شرعية وقانونية1922

22015247239مجلة الحقوقمحمد احمد شحاتة حسينواجب االنماء في الشريعة الغراء1923

22015247424مجلة حقوقمحمد سعيد عبد الرحمندراسة مقارنة- تقادم االحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية 1924

22015247624مجلة الحقوقاحمد سيد احمد محمودتحكيم ما قبل التحكيم1925

1926
االختصاص بالدعاوي غير القابلة للتقدير وفقا للتعديل الجديد لقانون 

االجراءات المدنية

عبد هللا عبد الرحمن الجناحي 

الخطيب
22015247مجلة الحقوق

22015247مجلة الحقوقصليحة علي صداقةالنزوح واللجوء في اطار تحديد المفاهيم والحلول المقترحة1927

22015247مجلة الحقوقعاطف عبدهللا عبد ربةالحماية الدولية للشعوب االصلية1928

22015247مجلة الحقوقمها محمود عبد الرزاق ابو زيدفاعلية السياسات الحكومية في انجاز مشروعات تنمية شمال سيناء1929

1930
, دراسة في ظاهرة المماطلة مفهومها  )االجراءات  التسويقية 

(والمواجهه القانونية لها امام القضاء المدني
علي مصطفى الشيخ

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

عبدهللا محمد الهواريالفساد والقانون المدني1931
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

علي عبدة محمد عليالتحويل المصرفي من منظور فقهي1932
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

نجاة مصطفى قنديلدراسة مقارنة- شرطة االحداث 1933
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

زياد محمد ربيعحماية المدنيين واالعيان المدنية في مدينة القدس1934
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

محمد محمد ساعات مرزوقدراسة مقارنة- الشروط التعاقدية غير العادلة 1935
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

شعبان عبدة ابو العز المحالويدعم الطاقة في مصر االشكالية واستراتيجية االصالح1936
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

تامر محمد محمد صالحذاتية المسائلة الجنائية  كاحد اليات العدالة االنتقالية1937
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2562014251

ابو السعود عبد العزيز موسىدراسة مقارنة- الرضاع وما يتعلق به من احكام في الفقه االسالمي1938
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425



رشا علي الدين احمدمبدا االختصاص باالختصاص امام هيئات التحكيم الدولي دراسة مقارنة1939
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

1940

االتجاهات الحديثة بشأن احكام الحجز التحفظي على االشخاص في 

دراسة تحليلية نقدية الحكام القانون الفرنسي رقم  )مرحلة االستدالالت 

(2.11 لعام 392

فتحية محمد قوراري
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

وليد محمد الشناوياالمن القانوني ومبادئ سن القانون الجديد1941
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

1942
الجزاءات المدنية المترتبة على االخالل بأنظمة وقواعد الدفاتر 

التجارية في ضؤ االنظمة السعودية
نايف بن سلطان الشريف

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

1943

التنظيم القانوني للشركات العسكرية واالمنية الخاصة واالشكاليات 

دراسة في ضؤ )الناشئة عن استخدامها في عمليات حفظ السالم 

مشروع اتفافية االمم المتحدة بشأن الشركات العسكرية واالمنية 

(.2.1الخاصة لعام 

وضاح سعود العدوانالنظرية العامة لدعوى بطالن حكم التحكيم في القانون المدني االردني1944
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

\محمد نور الدين سيد عبد المجيددراسة مقارنة- المسؤولية الجنائية عن تعدد العالقات الزوجية 1945
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

1946
دراسة - بدائل عقوبة االعدام في ضؤ السياسة الجنائية المعاصرة 

مقارنة
ياسر محمد اللمعي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
156201425

1947
 )تعليق على حكم محكمة القضاء االداري الصادر في الدعوى رقم 

2.15- 7 ـ 27ق في 68لسنة ( 18414
صالح الدين فوزي محمد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

عبد الفضيل محمد احمدالقانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم البحري الدولي1948
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

1949
دراسة تحليلية في  )احكام منح الترخيص االجباري باستغالل االختراع 

نظام براءة االختراع السعودي واتفاقية باريس واتفاق تريس
زياد بن احمد القرشي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

محمد سعد ابراهيم فودة(دراسة مقارنة )الحماية القانونية لحق التقاضي 1950
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

1951
دراسة  )موقف التشريعات من الحبس االحتياطي بالنسبة لالحداث 

(قارنة
نجاة محمد علي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

1952
المسؤولية المدنية الناشئة عن االخالل بااللتزام بالتبصير بالصفة 

الخطرة في المبيع
ربحي احمد عارف اليعقوب

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252

1953
دراسة  )دور مبدأ التناسب في مجال اجراءات مواجهة  االرهاب 

(مقارنة 
وليد محمد الشناوي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1572015252



1954
دراسة تحليلية لحق االطالع  )حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية 

على البيانات الشخصية في فرنسا
شريف يوسف خاطر

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

1955
دراسة مقارنة  )تجريم االعتداء على مراقبة العمل في القطاع االهلي 

(بين القانونين الكويتي والفرنسي
عادل علي المانع

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

فرحانة علي محمد شويتهمرتبة العفو عند االصوليين واثرها في االحكام الشرعية1956
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

1957
النظام القانوني لسندات الشحن االلكتروني دراسة على ضؤ قواعد 

(تنازع القوانيين
رشا على الدين احمد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

سعيد بن علي بن منصورضمانات حقوق االنسان في الشريعة االسالمية1958
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

1959
دراسة مقارنة بين نظام روما  )ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة 

ونظام االجراءات الجزائية السعودي
محمد حميد المزمومي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

1960
تعويض ضحايا االتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل 

المستحدثة
حسام الدين محمود حسن

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2572015253

1961
التعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا بدولة االمارات العربية 

2.13لسنة . 5 و2.12 لسنة 77المتحدة في الطعنيين رقمي 
بطي سلمان بطي المهيدي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1962
القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عن الصحافة 

االلكترونية
رشا على الدين احمد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1963
التناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون مكافحة غسل االموال 

السعودي
خالد بن عبد هللا الشافي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1964
التنظيم الدستوري والقانوني الطراف عقد تفويض المرفق العام 

والمستفيدين منه
فرحان نزال احميد المساعيد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1965
دراسة مقارنة بين االنظمة القانونية في  )ضمانات استقالل القضاء 

مصر واالمارات وعمان والمانيا
اسامة الروبي- وليد محمد الشناوي 

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1966
الرقابة على سلطة االدارة االلكترونية في تنفيذ االجراءات الخدمية 

للمواطنين
زكريا زكريا محمد المرسي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1967

دور القضاء االداري في حماية حقوق المواطنين من زلزال الخصخصة 

 بشان تنظيم بعض اجراءات 2.14 لسنة 32ومدى تاثره بالقانون رقم 

الطعن على عقود الدولة

رجب محمد السيد احمد
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

مروة فتحي البغدادياالزمة والحلول- العشوائيات في مصر1968
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
2582015255

1969
دراسة لمشروع السجل التجاري  )االلتزام بالقيد في السجل التجاري 

الكويتي
عبد الفضيل محمد احمد

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254



1970
جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها والعقوبات المترتبة 

عليها في النظام السعودي
مسفر بن حسن القحطاني

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

1971
القضاء في اليمن في عصر االمامين يحيى وولده احمد حميد الدين 

ونهاية الدولة العثمانية
علي اخمد يحيى القاعدى

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

1972
اليزايديون وابرز نقاط االختالف بين قانون االحوال الشخصية العراقي 

-دراسة مقارنة-ومشروع قانونهم لالحوال الشخصية 
خالد محمد صالح

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي1973
عبد السالم - رشيد حمد العنزي 

حسين

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

1974
دراسة  )السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة الحبس قصير المدة 

(مقارنة
شيماء عبد الغني محمد عطاهللا

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

محمد عادل عسكردراسة حول فكرة دسترة القانون الدولي1975
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

1976
دور مؤوسسات التحكيم في نشر احكام التحكيم كاحد متطلبات الشفافية 

في منازعات االستثمار التجاري الدولي
ياسين محمد ثروت الشاذلي

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

والشرعيه
1582015254

11ج2009 المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىتاثير المستخلصات المائية لنبات السمسم على نمو طحلب1977

1978
تاثير اضافة مستويات مختلفة من جذور نبات الزنجبيل المطحونه الى 

العليقة في بعض الصفات النوعية للبيض لدجاج اللكهورن االبيض
112ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1979
تاثير خليط مبيدات االدغال في التسميد الحيوي من فطريات 

المايكورايزا وبكتريا االزوتوباكتر واثرهما في نمو وحاصل القمح
135ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

159ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىكفاءة استخدام موارد االنتاج لمحصول القمح في قضاء المقدادية1980

1981
دراسة تاثير العوامل الفيزياوية والكيمياوية والمايكروبية على مياه 

دينة بعقوبة\الشرب في م
18ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

11.2ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمستوى معرفة الفالحين بمرض انفلونزا الخنازير في محافظة ديالى1982

1983
هابرد و , دراسة بعض الصفات االنتاجية لهجن فروج اللحم لومان 

فاوبرو في العراق
1119ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1984
دور العوامل البيئية في مدى امكانية زراعة الذرة البيضاء السكرية 

وتصنيع السكر في محافظة ديالى
1132ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1985
دراسة الصفات البايولوجية لالكياس العدرية لالبقار المذبوحة في 

بغداد- منطقة الشعلة 
1152ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1986
تاثير االس الهيدروجيني الحامضي على سمية مبيد المثيوكارب تجاه 

ديدان االرض
1171ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1987
دراسة مقارنة لمقاومة اغنام ثالث سالالت محلية ضد الخمج التجريبي 

بمثقبيات الكبد نوع المرتبط بخمج المرض االسود
1184ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى



1988
االنتماء االجتماعي وعالقته بالتوجه نحو القوة االجتماعية لدى طلبة 

الجامعة
1197ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1989
االثار النفسية وعالقتها بالصالبة الشخصية لدى االرامل في محافظة 

(دراسة ميدانية  )ديالى 
1221ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1254ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالتفاعل االجتماعي لدى الطلبة المهجرين في جامعة ديالى1990

1277ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىجنوح االحداث واجراءات محاكمتهم1991

1992
الحلول القانونية لتمثيل المكونات االساسية لمحافظة ديالى في االدارة 

المحلية واثره في كفايتها
13.7ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1338ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالتكييف القانوني لتعهد الموفد دراسيا1993

1994
قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر 

المكلف بدفع الظريبة مقارنة بتشريعات ظريبية اخرى دراسة مقارنة
1352ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1377ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالتفكير العلمي وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة1995

1996
وظيفة المواطنة الصالحة في مواجهة مشكلة عمل الصغار في محافظة 

ديالى من منظور المعايير التربوية االسالمية
1424ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1997
دراسة مقارنة بين اسلوب االستذكار والمراجعة واسلوب االختبار في 

تحصيل التالميذ في مادة االمالء
146ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1998
اثر الصور البالغية عند تدريس االدب والنصوص في تنمية التذوق 

االدبي لدى طالبات الصف الرابع العام
1492ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1999
دراسة استطالعية الراء مدرسي ومدرسات االحياء والعلوم في قضاء 

بعقوبة مركز محافظة ديالى حول اسباب عزوفهم عن استخدام المختبر
1521ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2000
اثر استخدام استراتيجية التخيل التعليمي الموجه في تحصيل طالبات 

الصف االول المتوسط في مادة العلوم
1538ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2001
تاثير التسميد الحيوي بفطر والتسميد النباتي بطحلب في بعض معايير 

نمو نبات الباقالء
1573ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2002
. - 189 )الشيخ المجاهد محمد الخالصي بناء الذات في خظم االحداث 

1963)
1582ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1616ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمصطفى جواد وريادة شعر االطفال2003

1625ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمن اعالم الصحابة في ديالى2004

1648ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىلمحات من اشراقات ديالى2005

2006
الموقع الجغرافي والفلكي لمحافظة ديالى واثاره التاريخية والعسكرية 

والمناخية
1661ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى



1691ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىديالى الواقع والطموح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط2007

1715ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىاستثمار المباني االثرية والتراثية في السياحة2008

1725ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىشريعة اشنونا حضارة بين حضارتين في العراق2009

1757ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىظزحضارة ديالى القديمة عمق تاريخي وتلراث اصيل2010

1774ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالمباني التراثية في محافظة ديالى وخصوصيتها2011

..18ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالمتاحف ودورها في المجتمع2012

1811ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىنظرة عامة على واقع السياحة في محافظة ديالى2013

2014
لمحات من تاريخ ديالى البنية االجتماعية من عهد الخالفة االسالمية 

1985 - 749-  ه  1378 - 132- حتى العهد الملكي 
1831ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

1868ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىتاريخ الرياضة في مدينة بعقوبة2015

21ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىاثر الموقع في نمو وتطور مدينه السعديه2016

249ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالحويصالت السكينه العشوائيه في مدينه خانقين2017

2018
اعادة النظر في التخطيط المعماري لالحياء السكينه لتوفير سكم مالئم 

وبيئه جميله في محافظات العراق
269ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

287ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىانتاج غاز الميثان بعمليه التحلل الالهوائي للنفايات العضويه الصلبه2019

298ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىاالثر البيئي لمعامل البالستك الصناعيه في محافظة دييالى2020

2021
تحليل احصائي التجاهات ازمة السكن والوحدات السكنيه في مدينه 

2.15-1997بعقوبه للمدة 
211ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

214ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمعالجة مخالفات سباتك االلمينوم في شركة ديالى2022

2023
معالجة فشل القووالب في شركه ديالى تحت تاثير ممركزات االجهاد 

المتعددة
2149ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2163ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمقترحات عمليه لتطوير محافظه ديالى في ضوء مقاصد الشريعه2024

2025
قياس االثر االمني على حركة الركاب بين مدينتي بعقوبه والمقداديه 

دراسه مقارنة باستخدام نموذج الجاذبيه
2182ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2026

تصميم قاعدة بيانات للقوى العامله في كليه الهندسه مع اوامرهم 

االداريه الستخراج تقرير عن حال الداخلين والخارجين واالجازات 

والتغيرات الحاصله ولفتره محددة

22.8ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2225ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىمالمح من التركيب الديموغرافي لسكان محافظة ديالى2027

2243ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىتقييم جغرافي لواقع ومستقبل التنميه المستدامه في محافظة ديالى2028

2276ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى...2-1971اثر االمطار في تكرار عدد ايام الغبار في العراق للمدة من 2029

..23ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالخصائص البايومناخيه القليم مدينه خانقين2030



2328ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىاالستجابه المناعيه الخلويه لجراثيم المسببه لمرض الزحار العصوي2031

2032
بعض المشاكل الناجمه عن ازالة الغطاء النباتي لمنطقه الكاطون في 

مدينه بعقوبه وسبل معالجتها دراسه في الجيومورفولوجيا البيئيه
2343ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2033
التلوث الناجم عن مواقع الطمر الصحي لمدينة بغداد  دراسه عن موقع 

طمر العماري
2356ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2372ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىاالليات التخطيطيه لتفعيل االمكانات التنمويه لمحافظة ديالى2034

2416ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىGISادارة النفايات الصلبه باستخدام انظمه المعلومات الجغرافيه 2035

2443ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالىالتحضر والنظام الحضري في محافظة ديالى2036

2037
الرؤيه المستقبليه واثاروها التربويه لمحافظة ديالى من خالل السنة 

النبويه
2472ج2009المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى

2038
التحوالت الديموغرافيه في الدول العربيه ودور االحصاء في رسم 

السياسات السكانيه

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
20131

2.11تاثير المحددات الوسيطه المباشره على الخصوبه في العراق لعام2039
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201314

2040
دراسه حول المحددات االجتماعيه واالقتصاديه لوفيات االطفال دون 

سن الخامسه في فلسطين

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201333

2041
االحصاء السكاني ودوره في تجويد خدمات الدولة وفق معايير افضل 

الممارسات والتميز

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201352

نافذة سكانية لتحول الديمغرافي في العراق2042
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
20137

باسل يونسمقارنة الطرائق التقليديه والذكائيه لنمذجه عدد سكان العراق2043
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201384

2044
مقارنة بعض نماذج السالسل الزمنيه لتحليل بيانات السكان في العراق 

2.11-1957للمدة 
احالم احمد

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201395

2045
بناء جداول الحياه الذاتيه باستعمال احتماالت البقاء المقدرة مع تطبيق 

علمي في العراق
ياسين عبدالرحمن

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013126

2046
 2.12ورقه عمل بعنوان التجربه الفلسطينه في تنفيذ مسح الهجرة 

وخصائص واتجاهات المهاجرين
عال عوض

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013153

طارق يحيىالمحددات المباشرة لسلوك االنجابي في الجمهوريه اليمنيه2047
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201317

2048
اثر التحول الديموغرافي في العراق على انخفاض معدل الخصوبه الى 

مستوى االحالل
ضياء عواد

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201319



جمال ناجينماذج النمو السكاني اتقدير عدد السكان في ليبيا2049
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
20132.5

2050
 LEEتقدير معدالت الخصوبه في العراق باستعمال نموذج 

CARTER 2.12.2.13والتنبؤ للفتره
عمر عبد المحسن

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013214

2051
التحوالت الديموغرافيه في البلدان العربيه الهجرة الداخليه والهجرة 

الخارجيه دراسه تحليليه
علي حسين

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013232

2052
الدراسه الموسومه النمو السكاني وتوقعات الحاجه الفعليه لتحقيق 

2.17-2.13االمن الغذائي 
صديقه باقر

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013258

2053
 1997تقويم بيانات العمر والنوع للتعداد العام السكان في العراق 

الستخدام مقدرات الالمعلميه
قتيبه نبيل

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
201328

وائل محموددراسه النمو السكاني كدالة مبهمه2054
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013299

عدنان ياسينالمراة العراقيه والتنميه اشكاليات التهميش وفرص التمكين2055
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013343

2056
نحو فهم افضل للتمكين باعتباره عمليه تنمويه قراءة في التجربه 

العراقيه
عدنان ياسين

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013359

2057
واقع االحصاء السكاني في العراق دراسه في البيانات الديموغرافيه 

وابعادها على التخطيط والتنميه
فراس عباس

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013377

2058
التحول الديموغرافي في العراق وتحليل بعض الخصائص السكانيه 

لشريحه الشباب
مهدي محسن

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013393

منعم عزيزاتجاهات التطورالديموغرافي للسكان والتنميه بين الحضر والريف2059
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
20134.7

2060
دراسه احصائيه لمصادر العنف ضد المراة في العراق باستخدام 

التحليل العاملي
حاتم عبد الرحمن

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013425

ياسين سعدوناثر الفقر على المستوى التعليمي للسكان2061
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013455

احسن طياراثر النمو السكاني على النمو االقتصادي في الجزائر دراسه تحليلية2062
المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

االحصائين العرب
2013476

20101المؤتمر السنوي العام الحادي عشرخالد خضير2.14.-2.1اليات تنفيذ االستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد 2063

201015المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعزت توفيق2.14.-2.1نظرة حول االستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد للسنوات 2064

2065
االطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد االداري في مصر دراسه 

تشخيصيه تحليليه
201029المؤتمر السنوي العام الحادي عشرحسين محمود



20101.3المؤتمر السنوي العام الحادي عشرخالد محمدجهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد2066

2010119المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعالء فرحاناستراتيجيات مكافحة الفساد االداري والمالي رؤيه شاملة2067

2068
دور سياسات واليات حوحكمه الشركات في مكافحة الفساد االداري 

والمالي في الوطن العربي
2010141المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعيسى جاسم

2010155المؤتمر السنوي العام الحادي عشرجمال صالحاستراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد االداري2069

20102.3المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعامر عاشورالفساد االداري في القطاع العام مفهومة انواعه واسبابه ونتائجه2070

2010225المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعبدهللا بن كريماالمثال مدخل لفهم الفساد االداري2071

2010247المؤتمر السنوي العام الحادي عشرمحمد الفتاحالفساد االداري اسبابه واثاره واهم اساليب مكافحته2072

2010289المؤتمر السنوي العام الحادي عشرفتحي طاهرمظاهرة الفساد االداري في اجهزة القطاع العام2073

20103.5المؤتمر السنوي العام الحادي عشرياسين موسىالشفافيه بين السلطة والمجتمع2074

2075
دور الرقابه على التدريس الجامعي في ضمان الجودة في التعليم العالي 

وتعزيز الشفافيه لدى االدارات الجامعيه
2010331المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعدي عطا

2010343المؤتمر السنوي العام الحادي عشررانيه قطيشاتالمساءلة والشفافيه في البلديات2076

2010367المؤتمر السنوي العام الحادي عشرايمان عبد الفتاحانحصار ممارسات الفساد االداري في ظل تطبيقات االدارة االلكترونيه2077

2010385المؤتمر السنوي العام الحادي عشرشنوف شعيبالممكن وغير الممكن في معالجة ظاهرة الفساد2078

2079
دورة االدارة االقتصادية الرشيدة في ظل استراتيجيات مكافحة الفساد 

المالي واالداري بالتطبيق على البنوك
2010413المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعادل رزق

2010449المؤتمر السنوي العام الحادي عشرمحمد الذيباتنقاط الدخول الفعال لمكافحة الفساد وجهه نظر2080

2081
مكافحة الفساد في التجارة العالميه وعالقته بتطبيق االتفاقات الدوليه 

متعددة االطراف
2010457المؤتمر السنوي العام الحادي عشرمحسن احمد

2010467المؤتمر السنوي العام الحادي عشرعزمي الشعيبيالخطه الوطنيه لتعزيز وتطوير الشفافيه والنزاهه في العمل العام2082



2010491المؤتمر السنوي العام الحادي عشربوزيدة حميدمدخل للتجربه الجزائريه في مكافحة غسيل االموال2083

مصطفى علويظاهرة المخدرات والتحوالت العالمية واالقليمية الراهنة2084
المركز القومي للبحوث االجتماعية  

المؤتمر السنوي الخامس-والجنائية 
200327

المدخل الى دراسة ظاهرة المخدرات في االطار العالمي والمحلى2085
ثقافه المخدرات لدى الشباب 

المصري
200669

ثقافه المخدرات البحث في التراث2086
ثقافه المخدرات لدى الشباب 

المصري
2006649

المخدرات حدود انتشارها وتكلفها االجتماعيه2087
ثقافه المخدرات لدى الشباب 

المصري
2006671

الشباب وازمة التكوين الثقافي2088
ثقافه المخدرات لدى الشباب 

المصري
2006697

ثقافه المخدرات رؤيه سيكولوجيه2089
ثقافه المخدرات لدى الشباب 

المصري
20066139

نجوى الفوالمقررة المجلس القومي لمكافحه وعالج االدمان2090
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
200361

مصطفى سويفموقعنا من اليوم العالمي لمواجهه المخدرات2091
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
200369

مصطفى علويظاهرة المخدرات والتحوالت العالمية واالقليمية الراهنة2092
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003627

انجى عبد الحميدالمداخالت واتجاهات النقاش2093
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003644

2094
بحوث المخدرات في مصر تشخيص الوضع الراهن  واستكشاف الفاق 

المستقبل
علي ليلة

افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003659

علياء شكريتعقيب رئيس الجلسه2095
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003694

احمد عبد الموجوداتجاهات النقاش2096
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003697

سحر حافظالمراة وجرائم المخدرات في المجتمع المصري2097
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
200361.3

لواء محمدتعقيب رئيس الجلسه2098
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036115



شرين عبد المنعمالمداخالت واتجاهات النقاش2099
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036119

2100
توصيف االدوار االجتماعيه ومقتضاه في خطط مكافحه الطلب على 

المخدرات
محيى الدين

افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036135

احمد عكاشهتعقيب رئيس الجلسه2101
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
2003615

ياسر السيداتجاهات النقاش2102
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036153

هويدا عدلىالجمعيات االهليه ومواجهه االدمان والتعاطى الحدود واالفاق2103
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036159

محمد عبد العزيزتعقيب رئيس الجلسه2104
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036188

اكرام الياساتجاهات النقاش2105
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036197

نجوى خليلالتشريع ورؤى جديدة للمواجهه2106
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
200362.5

سرى صيامتعقيب رئيس الجلسه2107
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036243

محمود شعبانالمدخالت واتجاهات النقاش2108
افاق جديدة في مواجهه االدمان 

المؤتمر السنوي الخامس
20036248

ابراهيم صالحعقد اجارة االرحام بين االباحة والبطالن2109
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
201051

احمد فاضل جاسمالقواعد الدستوريه واثرها في تحقيق االمن االجتماعي2110
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
2010525

2111
المنافسه والممارسات المقيدة لها في ضوء احكام قانون المنافسه 

.2.1 لسنة 14ومنع االحتكار العراقي رقم 
اسراء خضير

بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
2010546

زينة قدرةالالمركزيه االدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيالتها2112
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
2010585

جالل عبدهللا خلفخصائص االسلوب االدبي في التشريع والقضاء2113
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105126

2114
اساس مسؤوليه الدولة عن االضرار الحربيه واالرهابيه في العراق في 

9..2لسنة . 2القانون رقم 
حنان محمد

بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105142

حيدر نجيبعالقة القانون االداري بالقانون المدني العراقي في حدود المال العام2115
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105164



عبد الزراق طاللاالستفزاز في القانون العراقي2116
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
201052.1

مرتضى حسيناالستجواب واثره على االثبات المدني2117
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105236

طه جساماالمن االجتماعي في القران والسنة2118
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105273

وليد هاشماالمن في مقاصد الشريعه االسالميه2119
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105293

2120
اختالف الدارين واثره في المنع من الميراث في ضوء الشريعه 

االسالميه والقانون العراقي
بكر عباس

بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105329

محمد عطشاندور الشريعه االسالميه في سد نوافذ الجريمة والقضاء عليها2121
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
2010536

شهيد كريمالجانب االمني واثره في حفظ امن المجتمع تطبيقات من السنة النبويه2122
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105398

حسن تركيازمة تشكيل الحكومه العراقيه واالمن االجتماعي2123
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105427

عماد مؤيدالتوزيع االسترضائي للسلطات واثره في االستقرار السياسي في العراق2124
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105448

نظير محمودالمتغيرات الدوليه واالقليميه واثرها على االمن االجتماعي2125
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
2010547

شاكر عبد الكريمرؤيه اجتماعيه سياسيه/العنف السياسي في العراق2126
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105485

طه حميد حسنمعادلة االمن والوحدة الوطنيه في العراق بين الواقع والطموح2127
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105513

عاصي حسينسياسة امريكا العدائية تجاه الشعوب العراق انموذجا2128
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105526

2129
مقاربة معاصرة في نشاة الدولة وبناء المؤسسه االمنيه جمهورية 

افالطون انموذجا
طالل حامد

بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105562

عبد الحسين محموداالخالق وحقوق االنسان رؤيه اجتماعيه2130
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105584

عبد العظيم احمداالمن االجتماعي في المنظور االسالمي2131
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
201056.8

2132
االمن والمجتمع دراسه في العالقه بين المؤسسات االجتماعيه 

والمؤسسات االمنيه
خليفه ابراهيم

بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105632



سامي مهديمفهوم المواطنه لدى الشباب العراقي2133
بحوث المؤتمر العلمي االول كليه 

القانون
20105662

712018251-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهعبدالرزاق طالل- عمار عباستكامل القاعدة الجنائيه االجرائيه2134

7120182535-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهشاكر عبد الكريمالعنصر الديني ودوره في السياسه االسرائيليه2135

2136
االستحواذ على الشركات المساهمه بين التبعيه واالستقالل دراسه في 

ضوء قانون الشركات االتحادي لدوله االمارات العربيه المتحدة
7120182567-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهزينة غانم

71201825117-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهرائد صالحجهود المجتمع الدولي من اجل توسيع العضويه في مجلس االمن2137

2138
محددات الصراع السياسي في تركيا بعد وصول حرب العدالة والتنميه 

الى السلطه
71201825163-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهناديه فاضل

71201825199-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهجبار محمد- عمر احمداستخدامات مياه نهر الفرات بين الدول المتشاطئه وفقا للقانون الدولي2139

71201825251-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهريباز اردالنحق المساحطة واشكالياته2140

71201825287-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهاحمد طارقاالقليات وحق تقرير المصير بموجب قواعد القانون الدولي2141

2142
التحديات االدارية واالقتصاديه لحقوق االنسان في العراق بعد التغيير 

3..2السياسي عام
71201825335-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهطالل حامد-ايالف واثق

71201825361-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهاحمد فاضل-مروة حسين5..2ضمانات حقوق ذوي االحتياجات الخاصه في ظل دستور العراق 2143

2144
خالصه اطروحه دكتوراه التنظيم القانوني  للوكاله االدارية في القانون 

العراقي
71201825399-مجلة العلوم السياسيه والقانونيهمنتصر علوان كريم

2145
وظيفه التحول الديمقراطي في تشكيل الوعي االنتخابي من منظور 

حقوق االنسان
عباس فاضل

- مجلة العلوم السياسيه والقانونيه

الثالث
20172511

طه حميد حسنسلوك الناخب العراقي بين ثقافه الخضوع وثقافه المشاركة2146
-مجلة العلوم السياسيه والقانونيه

الثالث
201725125

2147
تحديات الديمقراطيه في عراق مابعد االرهاب واالنقسام قراءة 

استشرافيه امنيه
بلهول نسيم

-مجلة العلوم السياسيه والقانونيه 

الثالث
201725155

محمد خليفهفاعليه وسائط االعالم في التثقيف السياسي للناخبين2148
-مجلة العلوم السياسيه والقانونيه 

الثالث
201725178

جنان صادقاالنتخابات الوطنيه ودور الرقابه الدولية عليها في العراق2149
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
20172511.7

2150
نظريات السلوك االنتخابي واستقرار المؤثرات السلوكية للناخب 

.2.1و5..2العراقي في ضوء انتخابات 
طالل حامد

-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251129

2151
دور القوى السياسه في التاثير في الوعي االنتخابي  دراسه مقارنة 

بين المجتمعات العصريه والمجتمعات التقليديه
عماد مؤيد

-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251159



جالل عبدهللا خلفالضواهر االسلوبيه في الشعارات والخطابات االنتخابيه2152
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251187

علي ياسين3..2السلوك االنتخابي للفرد العراقي في محلة مابعد 2153
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251223

شاكر عبد الكريمثقافه المواطنه مفهومها شروطها الموضوعيه2154
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251251

احمد علي بريسمحكم المشاركة في تشكيل الحكومات في ضوء الشريعه االسالمية2155
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251279

2156
الدعايه االنتخابيه وتاثيرها في خيارات الناخب العراقي دراسة في 

2.14-5..2الحمالت االنتخابيه 
احمد مريح

-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251299

عبدالباسط عبدالرحمناالنتخابات الديموقراطية والديمقراطية االنتخابيه2157
-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251331

2158
النظام القانوني  للدعاية االنتخابيه عبر وسائل االعالم دراسة في 

القانون العراقي
صفاء حسن

-مجلة العلوم السياسيه والقانونية 

الثالث
2017251361

محمد عليالمسؤوليه الجزائيه عن جرائم الشعب دراسة مقارنة2159
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
2820182521

زينب عبد الكاظماليه تنفيذ موازنة المحافظات غير المنتظمة باقليم دراسة مقارنة2160
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
28201825233

يوسف عودةاالساس القانوني لمسؤولية الشاحن البحري دراسة مقارنة2161
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
28201825257

غازي حنونالحمايه الجزائيه لرئيس الجمهورية في شرفه واعتباره دراسة مقارنة2162
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
28201825283

نبا ابراهيماالجراءات القانونية الندماج المصارف التجارية2163
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
2820182521.7

2164
الحماية الجنائية لذوي االحتاجات الخاصة على مستوى العقوبه دراسة 

مقارنة
حسن حماد

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
282018252133

2165
مدى استعادة القانون المدني الفرنسي لنفوذه الدولي بعد تعديل احكام 

2.16العقد في سنة 
علي حسين

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
282018252179

ساجد احميد عبلالنظام القانوني لحق االنسان في بيئه نظيفه2166
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
282018252247

2167
دراسة تحليلية لحق االطالع  )حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية 

على البيانات الشخصية في فرنسا
شريفيوسف خاطر.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م



2168
دراسة -تجلريم االعتداء على مراقبة العمل في القطاع االهلي

مقارنةبين القانونين الكويتي والفرنسي
عادل علي المانع

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
2572015253712م

فرحانة علي محمد شويته.دمرتبة العفو عند االصوليين وأثرها في االحكام الشرعية2169
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م

2170
دراسة عللى ضوء قواعد )النظام القانوني لسندات الشحن االلكتروني

(تنازع القوانين
رشا علي الدين احمد.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م

سعيد بن علي بن منصور.دضمانات حقوق االنسان في الشريعة االسالمية2171
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م

2172
دراسة مقارنة بين نظام روما )ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة 

ونظام االجراءات السعودى
محمد حميد المزمومي.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م

2173
تعويض ضحايا االتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل 

المستحدثة
حسام الدين محمود حسن.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2572015253712م

2174
دراسة لمشروع السجل التجاري )االلتزام بالقيد في السجل التجاري 

(الكويتي 
دعبد الفضيل محمد أحمد.أ

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

2175
جرائم نشر الوثائقوالمعلومات السرية وافشائها والعقوبات المترتبة 

عليها في النظام السعودي
مسفر بن حسن القحطاني.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

2176
القضاء في اليمن في عصر االمايين يحى وولده أحمد حميد الدين 

ونهاية الدولة العثمانية
علي أحمد يحيى القاعدى.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

2177
اليزيدون وأبرز نقاط االختالف بين قانون االحوال الشخصية العراقي 

(دراسة تحليلية مقارنة)ومشروع قانونهم لألحوال الشخصية 
دخالد محمد صالح.م.أ

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي2178
عبد السالم .د-رشيد حمد العنزى.د

حسين العنزى

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م



2179
دراسة )السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة الحبس قصير المدة 

(مقارنة
شيماء عبد الغنى محمد عطا هللا. د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

محمد عادل عسكر.ددراسة حول فكرة دسترة القانون الدولي2180
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015254886م

2181
دور مؤسسات التحكيم في نشر أحكام التحكيم كأحد متطلبات الشفافية 

في منازعات االستثمار التجاري الدولي
ياسين محمد ثروت الشاذلى.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
1582015354886م

2182
التعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا بدولة االمارات العربية 

2.13لسنة .5و2.12لسنة 77المتحدة في الطعنين رقمي 
بطى سلطان بطى المهيدى.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2183
القانون الواجب التطبيق على المسئولية التقصيرية عن الصحافة 

االلكترونية
رشا على الدين احمد.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2184
التناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون مكافحة غسل االموال 

السعودى
خالد بن عبدهللا الشافى.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2185
التنظيم الدستورى والقانونى ألطراف عقد تفويض المرفق العام 

والمستفيدين منه
فرحان نزال احميد المساعيد.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2186
دراسة مقارنة بين االنظمة القانونية في )ضمانات استقالل القضاء 

مصر واالمارات وعمان والمانيا

اسامة .د-وليد محمد الشناوي.د

الروبى

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2187
الرقابة على سلطة االدارة االلكترونية في تنفيذ االجراءات الخدمية 

للمواطنين
زكريا زكريا محمد المرسى.د

مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

2188

ن دور القضاء االداري في حماية حقوق المواطنين من زلزال 

بشان تنظيم 2.14لسنة 32الخصخصة ومدى تأثره بالقانون رقم 

اجراءات الطعن

رجب محمد السيد احمد.د
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

على عقود الدولة2189
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م



مروة فتحي البغدادي.داألزمة والحلول--العشوائيات في مصر 2190
مجلة البحوث القانونيه واالقتصاديه 

علمية-والشرعيه دورية 
2582015255828م

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية ندى عبد المجيداالنصاري.د2.12-8..2المرأة في التعليم العالي في العراق 2191

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية محمود جميل الجدي.أأحداث الربيع العربي واعادة صياغة العقد االجتماعي2192

2193
اشكاليات السياسات والتحكم مدخل لتفسير :النظم السياسية العربية 

(الربيع العربي )
472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية دوليد سالم محمد.م.أ

2194
دراسةتحليلية في االسباب :التحوالت السياسية في البلدان العربية 

وأفاق المستقبل
472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية احمد فاضل جاسم داود.د

2195
العراق والبيئة االقليمية بين مطلب التوازن وضمان االمصالح الوطنية 

العليا

ددنيا جواد .م.أ-دينا محمد جبر .م.أ

مطلك
472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية 

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية هادي نعيم المالكي.داالحكام القانونية للجرف القاري في القانون الدولي2196

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية خالد شعبان.د.2.1-1999السياسة االسرائيلية تجاه الالجيئين الفلسطينين 2197

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية اسعد غالي حمزة.د.مدور اللوبي الصهيوني في صنع السياسة االمريكية2198

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية ابتسام محمد العامري.د.م.أدراسة في المتغيرات الداخلية-النظام السياسي اليمني 2199

2200
-1869الصراعات السياسية الدولية والمحلية في الجنوب اليمني 

1918
472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية ياسين محمد حسين.م.أ

472013256335جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية غد نصيف جاسم.دالعلوم السياسي لالجيال دراسة حالة العراق2201

2202
محاولة لدراسة دورهم /االكادميون العراقيون وثاقفة الحوار والتسامح 

وسبل دعمهم
452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية د رياض عزيز هادي

452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية د احمد نوري النعيميالبنتاغون االمريكي وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية2203

452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية د سعد حقي توفيقالتحديات الجيوسياسية المؤثرة على النفط في العالقات الدولية2204

452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية د سمير جسام راضيمفهوم التعاون الدولي في المدراس الفكريه للعالقات الدوليه2205



2206
اسس التجربة وحدود )التعددية السياسية في دول المشرق العربي 

(الممارسة
452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية د عمر  جمعة عمران

452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية حسن البزاز.دبذور ديمقراطية في أرض عراقية2207

2208
 المغرب العربي 9..2.-199التحوالت الديمقراطية في البلدان العربية 

نموذجا
452012257192جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية اسعد طارش عبد الرضا.م

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافدينعامر سليمان.ددراسة مقارنة-قانون الحضر 2209

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافدينمحمد ياسين وهيب.أالخطة مقترحة-دور الشباب الجامعي في التضامن االجتماعي2210

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافدينخليل محمد حسين.دالعالقة الجدلية بين التعليم والتنمية2211

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافدينشالل حميد سليمانالمنظور السوسيولوجي الزمة الشباب2212

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافديند محمد علي داهش17 مطلع ق16المغرب في مواجهه التوسعية العثمانيه ق2213

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافدينصالح الدين امين طهادارة مصعب بن الزبير للعراق2214

35200225832جامعة الموصل-مجلة أداب الرافديند احالم حسن مصطفى النقيباثر الفتنة على علماء قرطبة2215

2216
مدى امكانية تطبيق القانون الوطني للدولة النفطية على عقود 

االستثمار النفطي
ميادة صباح حسن

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259226

م عماد فاضل رماب.أالمسؤولية الجزائية للمتسبب2217
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259226

2218
التنظيم القاانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في 

العراق
سهى زكي نوري عياش. م

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259226

م  حيدر فهمي حاتم.مالحماية القانونية للمستثمرين في سوق االوراق المالية2219
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259226

حيدر فاضل حمد. م.ماساءة استعمال الحق في القاضي2220
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
232017259226

312006261.1مالمجلة القومية للتعاطي واالدمانعصام الترساوىاالتفاقيات والمعاهدات الدوليةفي مضار مراقبة المخدرات2221

312006261.1مالمجلة القومية للتعاطي واالدمانجمعة يوسفمكافحة االدمان نموذجا2222

2223
التغيير في معدالت التعاطى بين طالب الجامعات عبر سبع سنوات 

1983-199.
312006261.1مالمجلة القومية للتعاطي واالدمانمصطفى سويف



312006261.1مالمجلة القومية للتعاطي واالدمانسعاد عبد الرحيمبعض مالمح ثقافة المخدرات في مارينا الساحل الشمالي2224

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العلياماهو المشكل مع الدين2225

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليا(العراق انموذجا)دور الفضاء في حل النزاعات الناشئة عن االنتخابات 2226

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العلياتزاحم حقوق االمتياز وتنظيمها في القانون االدرني2227

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليااثر الممارسات السياسه لالحزاب العراقيه في مسار العمليه السياسه2228

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليااثبات الركن المعنوي في الجرائم الشكلية2229

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليااهداف  الضبط االداري واثرها في حماية البيئة2230

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليا5..2عالقة الدين بالدولة وضماناتها في دستور جمهورية العراق لسنة 2231

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العلياتجارب تشكيل اللجان الوطنيه للقانون الدولي االنساني2232

2233
الرقابة البرلماانية والديمقراطية التوافقية في العراق في ظل دستور 

2..5
92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليا

2234
المسؤولية الناشئة عن استخدام ابراج االتصاالت على قواعد 

المسؤولية عن االبراج
92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العليا

92017261432مجلة المعهدمعهد العلمين للدراسات العلياجولة في المجالت العالمية2235

92017261432مجلة العهدمعهد العلمين للدراسات العلياتحديات االمن الوطني بعد تحرير الموصل2236

2237
خبراء سياسيون يناقشون الدستور العراقي بعد مرور عشر سنوات 

على صدوره
92017261432مجلة العهدمعهد العلمين للدراسات العليا

92017261432مجلة العهدد هشام العلوي(جنوب افريقيا انموذجا )الدبلوماسية العراقية 2238

92017261432مجلة العهدلقمان عبد الرحيم الفيليتقييم الواقع العراقي من منظور االخر2239

92017261432مجلة العهدمعهد العلمين للدراسات العلياجدل االصالح الديني في العالم العربي2240

2241
النزعة االنسانية .برنامج حوار االديان في العاصمة النمساوية حول 

(في االسالم
92017261432مجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمعهد العلمين للدراسات العليا

6120172624.1ممجلة العلوم القانونية والسياسيةوليد عبد الغفار الشبيب الحلي.د .أحزب البعث وداعش منهج واحد في انتهاك حقوق االنسان2242

2243
السياسة الخارجية االمريكية تجاه شرق افريقيا بعد ايلول 

(الثوابت والمتغيرات)1..2
6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةد خلودمحمد خميس.م.أ

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةعلي قاسم زيدان.د .م.أالحكم بالموجب والحكم بالصحة2244

2245
عدم االستقرار السياسي في ليبيا دراسة في العوامل الداخلية 

والخارجية
6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةسداد مولود سبع. د.م.أ

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةحسين حافظ وهيب.د.م.أالعراقية-العراق والمحيط االقليمي دراسة في العالقات التركية 2246

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمهدي حمدي مهدي الزهيري.د.مدراسة مقارنة-أثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي 2247



استخدام سالح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي2248
هارليدا عبد .م-عقيلة هادي عيسى.م

الوهاب
6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسية

5..2نشاة الفدرالية وتطبيقها في العراق في ظل دستور 2249
-اسراء محمود بدر السبع .م.م

هارليداعبد.م
6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسية

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمحمد حامد محمود.م.مالنظام القانوني التحاد المالك واتحاد الشاغلين2250

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةاحمد حسين سلمان/.مبطالن العمل االجرائي في مرحلة التحقيق االبتدائي2251

6120172624.1ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمهند علي ذياب./.موسائل الحماية القانونية لالستثمارات االجنبية الخاصة2252

2253
-في تطوير التعليم العالي كلية التربية (االنترنت )دور خدمات االتصال 

الجامعة
312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةخليفة ابراهيم عودة التميمي.د.م.أ

سعاد عبدهللا داود.م.مالمستنصرية أنموذجا2254

2255
شريعة أشنونا أولى الشرائعالسامية القديمة قبل شريعة حمورابي 

(دراسة قانونية)
312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةرشيد مجيد محمد الربيعي.د.أ

312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةحابس محمد خليفة حناملة.د.م.أاالستصحاب2256

القواعد الفقهية الناظمة لألحكام اليقينية مع تطبيقاتها2257
دبكر .م-محمد عطشان عليوي .د.م.أ

عباس
312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسية

312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةعلي قاسم زيدان.د.مسياسة الحكم الشرعي في من نكح محارمه2258

2259
أثر الزمان والمكان في تحديد لحظة انعقاد العقود الشكلية في الفقه 

االسالمي والقانون
312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةفراس بحر محمود.د.م

سياسة حزب العدالة والتنمية التركي تجاه الواليات المتحدة االمريكية2260
الباحث الدمتور سلمان داود سلوم 

العزاوي
312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسية

312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةبيداء علي ولي.مالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي2261

312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمشتاق طالب وهيب.م.ممفهوم الجريمة المعلوماتية ودور الحاسب بارتكابها2262

312017263438ممجلة العلوم ىالقانونية والسياسيةمهدي نعيم حسن الحلفي.م.ممسؤولية الطبيب المدنيةعن أخطائه المهنية2263

1332017264273مجلة ديالى للعلوم الصرفةجامعة ديالى-كلية العلوم مجلة ديالى للعلوم الصرفة2264

جذور النزعة الظاهرية في فهم القران2265
النجف -مؤسسة مثل الثقافية 

االشرف
32016265412قراءات معاصرة

2266
المنهج والمنهج في فهم القرانعالقة اللغة والمخاطر المعرفية في 

تفسير اقران
32016265412قراءات معاصرةمصطفى كريمي.د

32016265412راءات معاصرةعدنان الحسانيمنهج افهم القران وأشكاليةالمحددات البنوية للتفسير2267

32016265412قراءات معاصرةعلي حسن هذيلي.دقراءات معاصرة للقران الكريم2268

32016265412راءات معاصرةاحمد واعظيعلم الداللة وأثره في المعرفة الدينية2269

32016265412قراءات معاصرةعدنان الحسينيمقاربة معرفية في منهجة دراسة المراة2270

22016265412قراءات معاصرةعلي مصباح.دالدين والعقالنية وتطور المعرفة2271

22016265412قراءات معاصرةفكرجواد.دمصادر المعرفة اليهودية وانحرافاتها التاريخية2272



22016265412قراءات معاصرةولي هللا عباسيالتعددية الدينية العرفانية عند جون هيك ندا2273

22016265412قراءات معاصرةتقي الفعاليدراسات في نظرية النعرفة2274

2275
المعيار الثقافي للفرد والجماعة رؤية مختصرة في امكانية تطوير 

الوعي
272016266341مجلة المنهجالشيخ عدنان الحساني

341 272016مجلة المنهجاحمد البديريمعالم التجديد الديني في الفكر االسالمي المعاصر2276

272016266341مجلة المنهجعادل عباس النصراوي.د.م.أفهم النص الديني االشكالية وتداعيات الفهم2277

272016266341مجلة المنهجعلي رمضانيالعلمانية العلمية عند الغرب2278

272016266341مجلة المنهجمحمد مهدي الحسانيالفكر الشيعي في مواجهة االتجاه النتعددي2279

272017267279مجلة كلية المأمونقحطان رشيد صالح. د.االمشورة قراءة في االدب والتاريخ2280

272017267279مجلة كلية المأمونم سندس رضيوي خوين.أاثر ابعاد االلتزام التنظيمي في االحتراق النفسي2281

272017267279مجلة كلية المأمونفيصل سرحان عبود الغزاوي. م.مدور بيئة النظام الضريبي في العراق للحد من التهرب الضريبي2282

272017267279مجلة كلية المأمونعمار مهدي فخري. م.متخويل الفديو باستخدام العالمة المائية تامرئية2283

272017267279مجلة كلية المأمونغيداء كائن مصلح. دتصميم وتنفيذ نظام خاليا شمسية لتشغيل براد مياه2284

272017267279مجلة كلية المأمونزينب عباس ناجي. م.مقواعد استخدام الهواتف الذكية لتحسين مستوى تعلم اللغة االنكليزية2285

د غني ريسان جادر.االطبيعة القانونية للكفالة العينية2286
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

سليم نعيم خضير. د.م.ااثر االختصاص الرقابي للقضاء الدستوري على مبدأ التوازن2287
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

د حسن حماد حميد.م.االمواجهة الجنائية لجريمة تشكيل العصابة2288
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

عالء عمر محمد.د.م.ااثار االخالل بااللتزام بضمان سالمة الراكب في عقد النقل الجوي2289
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

علي عبد العالي خشان االسدي. د.م.االقانون واجب التطبيق على المسائل الموضوعية لالثبات االلكتروني2290
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

تسير احميد عبل الركابي. د.م.ااالرهاب في االديان السماوية والمواثيق الدولية2291
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

سجى فالح حسين. مالرقابة على مصادر تمويل االحزاب السياسية2292
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

2293
استغالل الجصانة الدبلوماسية للقيام باعمال التجسس واالثار المترتبة 

عليها
هبة ذهب ماو. م.م

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019268478

2294
السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ي ظل دستور جمهورية 

دراسة مقارنة-5..2العراق لسنة  
432017269166مجلة دراسات قانونيةدمها بهجت يونس.أ



المصالح محل الحماية الجنائية ي تجريم استهدافاثارة الحرب2295
عودة يوسف .د-داحمد سلمان.أ

سلمان
432017269166مجلة دراسات قانونية

432017269166مجلة دراسات قانونيةدمهند ضياء عبد القادر.م. أاالستفتاء الشعبي في مصر بعد ثورة يناير2296

432017269166مجلة دراسات قانونيةعلي حميد العبيديالتعويض عن االفعال غير المشروعة في القانون الدولي2297

432017269166مجلة دراسات قانونيةسعيد عبد اللطيف.دالمسؤولية المدنية للشركات الصناعية عن التلوث البيئي2298

432017269166مجلة دراسات قانونيةمهدي نعيم حسن الحلفي.م.ماالحكام القانونية لالنابة ي الوفاء2299

2300
داسة -مدى مسؤولية الناقل الجوي لالشخاص عن أضرار االرهاب 

مقارنة
432017269166مجلة دراسات قانونيةجواد كاظم.م.م-علي حمزة عباس .د

2301
-3..2)تقييم كفاية االحتياطيات الدولية ي االقتصاد العراقي للمدة 

2.16)
43201727166مجلة دراسات ااقتصاديةهجير عدنان زكي.د.أ

2302
 ي 3..2فاعلية ادوات السياسة النقدية غير المباشرة في العراق بعد 

المرض الهولندي)ظل المحددات 
43201727166مجلة دراسات ااقتصاديةأيسر ياسين فهد.د.م..أ

43201727166مجلة دراسات ااقتصاديةعبد الكريم المشهداني.د.أ3..2البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2303

2304
الدول )دور صندوق النقد الدولي في ترسيخ مفهوم العولمة االقتصادية 

(النامية أنموذجا
43201727166مجلة دراسات ااقتصاديةمهندحميد مهيدي.م.م

43201727166مجلة دراسات اقتصاديةعمر محمود عكاوي.م2.15...-2أثر سعر الصرفعلى الميزان التجاري العراقي للمدة من 2305

201027124.مجلة المفتش العامجمال ابراهيم الحيدري.د.أأبعادجرائم المخدرات وسبل مواجهتها تقنيا2306

201027124.مجلة المفتش العامحيدر أدهم عبد الهادي.د.أالعالقات العامة ي اقنية نشر الوعي بالتعايش السلمي2307

201027124.مجلة المفتش العامحيدر ادهم عبد الهادي.د.م.أ6..2لسنة 26قراءات في قانون الجنسية العراقية رقم 2308

2309
االعالنات التلفزنية ي القنوات الفضائية العراقية ودورها ي الحد من 

ظاهرة العنف واالرهاب

محمد .د.م-عبد االمير الففيصل.د.م.أ

عبد الحسن
201027124.مجلة المفتش العام

201027124.مجلة المفتش العامعبد السالم السامر.د.م.أتأثيرات التغطية االعالمية للعنف على الراي العام2310

201027124.مجلة المفتش العامعصام عبد الرزاق العطية.د.م.أالوضع القانوني التفاقية الجزائر بين العراق وايران2311

201027124.مجلة المفتش العاماحمد علي مارد.م.مدراسة عن االرهاب االلكتروني2312

201027124.مجلة المفتش العاممحمد مهدي مصطفى.م.م(ورقة عمل )جريمة الرشوة في القانون العراقي 2313

2314
االستراتيجية العامة لمكافحة الفساد االداري والمالي في 

الهند.نيجيريا.المكسيك -الواليات المتحدة)العراق
201027124.مجلة المفتش العاممرتضى نوري الشديدي.م.م

201027124.مجلة المفتش العامعمار عبد القادر الشريفيدور الحرب النسية ي مكافحة الفساد االداري2315

201027124.مجلة المففتش العامسعد عدنان الهنداوي.درقابة الهيئات المستقلة2316

2317
السياسة الصينية اتجاه جنوب شرق أسيا ي القرن الحادي 

دراسة ي أبعادها االقتصادية واالمنية)والعشرين
مجلة أبحاث العلوم السياسيةدعبد االمير محسن.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة أبحاث العلوم السياسيةنوار محمد ربيع الخوري. د.امنطقة البلطيق في الرؤيا االستراتيجية الروسية والغربية2318
الخامس 

والسادس
20192721158



2319
التداعيات االجتماعية واالقتصادية للهجرة غير الشرعية على دول 

اوربا الغربية
مجلة أبحاث العلوم السياسيةعبد الجبار عيسى عبد العال. د.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

2320
دور النخبة السياسية في ادارة المجتمعات العددية الديمقراطية 

والتعددية
مجلة أبحاث العلوم السياسيةرشيد عمار ياس. د.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة أبحاث العلوم السياسيةمازن ليلو راضياالمن القضائي وعكس االجتهاد في القضاء االداري2321
الخامس 

والسادس
20192721158

2322
التنظيم الدولي المعاصر وانتهاكات حقوق االقليات المسلمة في الدول 

غير االسالمية الروهينغا دراسة حالة
مجاة ابحاث العلوم السياسيةتوفيق نجم االنباري. د.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

مجاة ابحاث العلوم السياسيةميادة علي حيدر. د.م.أالهوية الثقافية العربيثة االسالمية وتحدي العولمة2323
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةافين خالد عبد الرحمن.د.م.االمعالجة القضائية لالغفال التشريعي2324
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةمصطفى جاسم حسين. د.م.ارؤية الفكر السياسي الليبرالي واالشتراكي للديمقراطية2325
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةعلي حسين عبيد. د.م.االسياسة الخارجية واالداء الدوبلوماسي العراقي الواقع والمستقبل2326
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةمحمد دحام كردي.د.م.ااشكالية مفهوم االرهاب الدولي2327
الخامس 

والسادس
20192721158

2328
اليات النظام السياسي الديمقراطي العراقي في تحليل اهداف السياسة 

الخارجية
مجلة ابحاث العلوم السياسيةهمسة قحطان خلف. د.م.ا

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةكوثر عباس عبد. د.م.اتركيا والمسألة الكردية التاريخ والجغرافية والمستقبل2329
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةاحمدصدام ايرام. د.مسياسات الحد من ظاهر الفساد االداري في مؤسسات الدولة العراقية2330
الخامس 

والسادس
20192721158

2331
اشكالية حل البرلمان على اقرار الموازنة العامة في دستور العراق 

5..2لعام 
مجلة ابحاث العلوم السياسيةلمى علي الظاهري. د

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةعالء عبد الوهاب عبد العزيز. د.مامن الطاقة في السياسة الخارجية الصينية2332
الخامس 

والسادس
20192721158

2333
دراسة في االسباب واالنعكاسات ) 2.14سقوط الموصل عام 

(والمعالجات
مجلة ابحاث العلوم السياسيةسعدي ابراهيم حسين. د.م

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةسوزان عثمان قادر. د.ماشكاليات السلطة المختصة باعالن الطوارئ في العراق2334
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةاحمد محمد علي جابر. د.ماالبعاد الفكرية للمشروع الوطني العراقي وتحديات مابعد داعش2335
الخامس 

والسادس
20192721158



مجلة ابحاث العلوم السياسيةعصام كاظم عبد الرضا. د1958-1954التطورات النفطية في العراق 2336
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةعباس جاسم حسين االسدي. د.متداعيات البرنامج النووي االيراني على منطقة الشرق االوسط2337
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةمحمود عزو حمدو. د.مخطاب التسامح وقبول االخر واثره في بناء االستقرار في العراق2338
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةهناء عبد هللا حسن. د.م1975-1956العالقات المغربية االردنية 2339
الخامس 

والسادس
20192721158

2340
دور وسائل االعالم في نشر ثقافة التعايش السلمي في العراق لمرحلة 

مابعد داعش
مجلة ابحاث العلوم السياسيةدريد شدهان محمود. د.م

الخامس 

والسادس
20192721158

2341
 وتؤثرها في تراجع مكانتها 2.11سياسة تركيا االقليمية بعد العام 

االقليمية والدولية
مجاة ابحاث العلوم السياسيةاحمد عبد االمير االنباري. د.م.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

مجاة ابحاث العلوم السياسيةبشرى حسين صالح. د.م بين التحديات وفرص التعديل5..2الدستور العراقيللعام 2342
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةميادة علي حيدر. د.م.أ2.11اثر الصراع الخليجي في االزمة الليبة بعد عام 2343
الخامس 

والسادس
20192721158

2344
الدور الرقابي للنساء في مجلس النواب العراق واثره في مكافحة 

الففساد
مجلة ابحاث العلوم السياسيةامنه محمد علي. د.م

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةسعد عبد القادر محمد. مالموقف الدولي من ازمة المياه2345
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةبدرية صالح عبد هللا. م5..2الصالحيات الرقابية وفق دستور 2346
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةحسام محمد خضير. م.مالتركي على القوقاز-التنافس الروسي2347
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةهدى مهدي صالح. م.ماتخاذ القرار ودورهفي ادارة االزمات الدولية2348
الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةخلود عبد الكريم خلفف. م.مالزبونية ودورها في النظم السياسية المعاصرة2349
الخامس 

والسادس
20192721158

2350
المحافظون الجدد تاريخهم ودورهم السياسي في الواليات المتجدة 

االمريكية
مجلة ابحاث العلوم السياسيةعبد الجبار عيسى عبد العال. د.أ

الخامس 

والسادس
20192721158

مجلة ابحاث العلوم السياسيةبحث ترجمة مصطفى نعمان احمددور الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية2351
الخامس 

والسادس
20192721158

عقيل فاضل الدهان.د.أالمسؤولية العقدية  للمحامي عن فعل الخير2352
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456



وليد خالد عطية.د.أدراسة مقارنة-أنواع حصانةالمحكم في التحكيم التجاري الدولي 2353
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

عالء عمر محمد.د.م.أ(الضمان االتفاقي )التزام التاجر بتقديم خدمات مابعد البيع 2354
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

2355
االلتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية من الوجهة 

القانونية
يوسف عودة غانم.د

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

2356
المثلية الجنسية الطوعية في الشريعة االسالمية والقانون العراقي 

دراسة مقارنة)
غازي حنون.د

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

حسن حماد حميد.دالمدة المعقولة في االجراءات الجزائية2357
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

2358
دراسة -النظام القانوني لرقابة االدارة على عقود التراخيص البترولية 

مقارنة
سليم نعيم الخفاجي.د

دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

شيماء غائب العزاوي.م.مالتناظر بين الدول والشركات2359
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

حسين خليل مطر.م.مالمسؤولية الجنائية الناشئة عن الصيد الجائر في العراق2360
دراسات \مجلة دراسات البصرة 

قانونية
322019273456

120182744.6مجلة ديالى للعلوم الزراعيةجامعة ديالى-كلية الزراعة مجلة ديالى للعلوم الزراعية2361

2362
واقع النظام االتحادي ومستقبله في العاق مقاربة بين االسس 

الدستورية والواقع السياسي
12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةطه حميد حسن العنبكي.د

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةمثنى فائق مرعي.دداسة تحليلية-التطرف وميادين االنتشارعلى مواقع االنترنت2363

2364
اداء ا لنظام السياسي العاقي في ضوء العالقة بين السلطتين التشريعية 

5..2والتنفذية بحسب دستور عام 
12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةبشرى الزويني.د

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةمحمود عزو حمدو.ددراسة في اثاره ونتائجه-خطاب الكراهية وعمليات االبادة الجماعية 2365

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةرقية سعيد.دماهية االرهاب في الفكر السياسي الغربي الحديث جاك دريدا انوذجا2366

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةساهة حسن كريدي.م.م1..2االرهاب في االدراك االسترتيجي االمريكي بعد عام 2367

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةفاضل زكي محمد.دالعلوم السياسية في العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل2368

12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةناظم عبد الواحد الجاسور.ددور الجمعيات الوطنية والعربية في تطوير تدريس العلوم السياسية2369

2370
العلوم  السياسية في العراق بداياتها نشاتها تطورها ومفردتها 

التدريسية دورالمراكز البحثية والمؤسسات
12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةصالح عبد الهادي حليحل

2371
دور المراكز البحثية والمؤسسات والجمعيات العلمية في حضار 

ومستقبل تدريس العلوم السياسية
12020275232عالمجلة العراقية للعلوم السياسيةصباح عبد الرزاق كبة.د

حميد فاضل حسن.دالتطرف الضد في اصالح النوعي لالعتدال2372
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
12020276232ع



امل هندي الخزعلي.داشكاليات في اصالح الخطاب االسالمي المعاصر2373
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2374
الخطاب الممتنع االعتدال وجدلية الدين والسياسية دراسة في تحريم 

المفاهيم
محمد علي محمد.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

تغريد حنون علي.ددراسة في الماهية والمتغيات التمكنية والمانعة-االعتدال 2375
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

لوابي خليل.دالخطاب السياسي عائقا للوحدة الوطنية في العراق2376
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

طاق عبد الحافظالزبيدي.دالحوا ر الفكري البناء مرتكزا لالعتدال في العراق المعاصر2377
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2378
االعتدال في الخطاب الديني والسياسي ودوره في استراتيجية االمن 

المستدام للعراق
فالح مبارك بردان.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2379
-خطاب حوار الحضارات مشروعا بديال لنظرية صراع الحضارات 

داسة تحليلية في  المشروع العالمي
خولة خمري.م.م-عباس اعومري.م.م

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

محمود عزو حمدو.داالعتدال السياسي واثره في مواجهة خطاب االكراهية في العراق2380
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2381
االعتدال في الخطاب السياسي العراق الخارجي تجاه االزمات االقليمية 

2.11بعد عام 
مصطفى ابراهيم سلمان.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

حيدر فوزي صادق.دالترتبط الفكري الديني السياسي وتأثيره على االستقرار االجتماعي2382
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

 تداعيات الخطاب السياسي على السلم المجتمعي في العراق2383
حسين .م.م-حيد علوان حسين .د

حيدر جاسم

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2384
المسؤولية االدارية عن جبر االضرار االرهابية واثرها في تعزيز السلم 

المجتمعي
عارف سصالح مخلف.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

عبد الباسط جاسم محمدحماية الدولة للنازين واثره في تعزيز خطاب االعتدال2385
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

رعد فجر الراوي.دالحماية الجنائية للخطاب الديني المعتدل2386
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

جريمة التحريض االلكتروني وأثرها في خطاب االعتدال2387
محمد حسن .د-زياد ناظم جاسم .د

مرعي

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2388
الضمان الدستوري للحق في العمل واثره  في تعزيز ثقافة االعتدال 

بين الشباب
عباس مفرح فحل.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

محمد خالد درع.داالعتدال في الخطاب الديني وفقا لقواعد القانون الدولي2389
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9



التسامح الديني وأثره في تعزيز السلم الدولي2390
ماهر فيصل .د-اركان حميد جديع.د

صالح

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2391
حقوق االنسان الفكرية بمقتضى القانون الدولي ودورها في تعزيز 

السلم والتنمية
خالد عواد حمادي.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

2392
دور القانون الدولي في تفعيل العدالة االنتقالية وتعزيز قيم التسامح 

والتعايش السلمي
احمد طارق ياسين.د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

-نبيل مدهللا العبيدي.داثر االعتدال الديني في مواجهة االرهاب الفكري المتطرف2393
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

عزالدين المحمدي.دسيادة القانون والعدالة واالعتدال طريقنا للسالم والتنمية واالستقرار2394
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182765.9

حسن حمادحميد.دقاعدة التحول الجزائية2395
دراسات -مجلة دراسات البصرة 

قانونية
342019277422

2396
االتفاق على اعفاء الشريك الخارج من المسؤولية في الشركة 

التضامنية
عالء عمر محمد.د

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

محمد علي عبد الرضا عفلوك.داالحكام القانونية العامة للمسؤولية الجزائية لالحزاب2397
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

ادم سميان ذيلب الغريري.داالوصاف القانونية لجرائم العصابات المسلحة2398
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

حسن حماد محمد.دالحماية االجرائية لخصوصية المتهم أثناء االستجواب2399
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

2400
التنظيم القانوني للهياة العامة لمراقبة تخصيص الوارادات االتحادية 

دراسة مقارنة
بتول مجيد جاسم.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

2401
االطرالقانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم االرهاب والفساد المالي 

(دراسة مقارنة)واالداري 
اسيل عمر مسلم سلمان.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

حسام حامد عبيد.م.مفكرة التبليغ القضائي االلكتروني2402
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

عادل عجيل عاشور.م.مدراسة مقارنة-أوامر التداول عبر االنترنت في سوق االوراق المالية 2403
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

2404
االتفاق الالحق واللممارسة الالحقه ودورها في تفسير االتفاقيات 

الدولية
االء عبد الواحد.م.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
342019277422

22020278472مجلة المعهدد قاسم محمد عبيد.اجائحة كورونا ومستقبل النظام الدولي2405

22020278472مجلة المعهدجبار علي عبد هللا جمال الدين. د.م.أتنظيم الحزب السياسي في المنظومة القانونية العراقية2406

22020278472مجلة المعهدجمال عبد كاظم الحاج ياسين. د.م.أتغير حالة العقار في قانون االستمالك دراسة مقارنة2407



22020278472مجلة المعهدعبد االمير عبد الحسن ابراهيم. د.م.أالدبلوماسية الشعبية االمريكية تراجع السمعة والصورة الذهنية2408

22020278472مجلة المعهدانس اكرم محمد صبحي. د.م.أاالمن االنساني وأثره في االمن الوطني العراقي2409

22020278472مجلة المعهدعلي محمد علوان. د.م.أالدولة االسالمية المعاصرة بين التراهات الذات وضغوطات االخر2410

22020278472مجلة المعهدعلي محمد خلف. م.أحكم االخالل بالشروط المقترنة بعقد الزواج2411

التفاعل بين فشل الدولة والجهات غير الحكومية العنيفة2412
هاني . م.نبيل اشرف انور  م. د.م

عبد هللا
22020278472مجلة المعهد

22020278472مجلة المعهدربا صاحب عبد. د.مالقيادة ودورها في االداء االستراتيجي للدولة2413

2414
النظام القانوني للجمعيات العلمية في ضوء احكام القانون المدني 

العراقي
22020278472مجلة المعهدمحمد عبد الصاحب الكعبي. د.م

22020278472مجلة المعهدرشا ظافر محي الدين. مالرأي العام ودوره في ضمان شرعية السلطة2415

22020278472مجلة المعهدغانم محمد صالح. د.أمفهوم السلطة عند ابن خلدون2416

22020278472مجلة المعهدمشروع قانون االنتخابات العراقي الجديد2417

22020278472مجلة المعهدتأثير التزامات العراق بقرارات االوبك  علي االقتصاد العراقي2418

12020279288مجلة المعهدفكرت نامق عبد الفتاح. د.م.أالسياسة الخارجية االمريكية وتكييف البيئة الخارجية2419

2420
االبعاد االستراتيجية للتوجه الطاقوي الروسي تجاه االتحاد االوربي بعد 

...2العام 
12020279288مجلة المعهدقاسم محمد عبيد. د.أ

12020279288مجلة المعهدغني ريسان جادر. د.أالتعويض التلقائي للمتضررين من حوادث السيارات2421

12020279288مجلة المعهدعبد الرزاق احمد الشيبان. د.م.أتدارك التعويض عن الضرر المتراكم2422

12020279288مجلة المعهدد سحر جبار يعقوب.م.أاختصاص القضاء االداري الدولي في التعويض2423

2424
النظام القانوني لتاسيس التعليم العالي الخاص بين الدستورية 

والقانونية
12020279288مجلة المعهدعلي سعد عمران. د.م.أ

12020279288مجلة المعهداحمد غالب محي. د.م.ا3..2المقومات السياسية للتعايش السلمي في العراق بعد عام 2425

12020279288مجلة المعهدحيدر الريس. د.م.اذاتية القانون الجنائي فلسفيا2426

12020279288مجلة المعهداحمد خضير عباس. د.مالتركية-العوامل المؤثرة في العالقات االمريكية 2427

ً- الجرائم التي تمس الشعور الديني 2428 12020279288مجلة المعهداحمد فاضل محمد الصفار. د.مالشعائر الحسينية انموذجا

12020279288مجلة المعهدامير صالح نصر االعرجي. د.ممعيار عقود التجارة الدولية2429

12020279288مجلة المعهدمحمد علي  بحر العلوم. د.م(ايران انموذجا)تطور دور الفقيه في الدولة 2430

12020279288مجلة المعهدعزيز كاظم جبر الخفاجي. د.م.اقراءة في اساس مسؤولية الموجب عن سحب االيجاب2431

12020279288مجلة المعهدقاسم محمد عبيد. د.االوسائط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا2432

12020279288مجلة المعهدمحمد علي عبدو بحر العلومالعنف االسري وتاثيره على المجتمع في ازمة جائحة كورونا2433

2020283.8.مجلة العهدهيئة التحريرحركة البحث العلمي في القانون الدولي الخاص2434

2020283.8.مجلة العهدنكرت نامق عبد الفتاح.د(دراسة مقارنة)جامعة الدول الربية وأزمات الربيع 2435

2020283.8.مجلة العهدغانم محمد صالح.دتأصيل مبدأ العدالة في الفكر السياسي العربي االسالمي2436



2437
قانون الواجب التطبيق على العالمة التجارية من خالل منهج القواعد 

ذات التطبيق الضروري
2020283.8.مجلة العهدعبد الرسول عبد الرضا االسدي.د

2020283.8.مجلة العهدماجد محي الفتالوي.د3..2اليات ابناء الوعي السياسي والمواطنة في العراق بعد عام 2438

2020283.8.مجلة العهدقاسم محمد عبيد.ددور القيادة في السلوك السياسي المصري تجاه االزمة اليمنية2439

2020283.8.مجلة العهدعبد الجبار عيسى عبد العال.دعالقة انظمة االقتراع بالمعارضة البرلمانية2440

2020283.8.مجلة العهدمحمد ياس خضير.ددبلوماسية المؤتمرات الدولية في االلفية الثالثة2441

2442
دراسة )مسؤولية الطبيب القانونية في حالة مخالفة ضوابط التلقيح 

(مقارنة
2020283.8.مجلة العهدعلي حمزة عسل الخفاجي.د

2443
الوضع القانوني للميت دماغيا دراسة قانونية مقارنة مع احكام الفقه 

االسالمي
2020283.8.مجلة العهدعبد الرزاق احمد.د

2020283.8.مجلة العهدعلي سعد عدوان.دالمخالفات االنضباطية لرجل قوى االمن الداخلي2444

2445
هيئات الضبط االداري العام المختصة في منح جنوح االحداث في 

العراق
2020283.8.مجلة العهدصادق محمد علي.د

2020283.8.مجلة العهدمحمد حنون جعفر.داثار رهن براءة االختراع بين المتقاعدين2446

2447
قضية حقوق االلنسان في العراق بين النص الدستوري والواقع العلمي 

ودور منظمة االمم المتحدة
2020283.8.مجلة العهدصدام عبد الستار رشيد.د

2448
اقامة العامل االجنبي في العراق وفقا لقانون االقامة العراقي النافذ رقم 

2.17 لسنة 76
2020283.8.مجلة العهدهديل سعد احمد.د

22014281334مجلة التشريع والقضاءدريد داود سلمان الجنابيماهي الحاالت التي يتحمل المدعي فيها مصاريف دعواه2449

22014281334مجلة التشريع والقضاءالقاضي سالم روضان الموسويالمركز القانوني للمؤسسات الخيرية2450

2451
الضمانات التقاعدية في بيع العقار العقار على المخطط في التشريع 

السوري
22014281334مجلة التشريع والقضاءسعود النزال

22014281334مجلة التشريع والقضاءالقاضي عبد محمد علي درويشمالحظات حول اعتاب المحاماة2452

22014281334مجلة التشريع والقضاءعثمان سلمان غيالن العبودي.دالحق في االستثمار في الدستور العراقي والمقارن2453

22014281334مجلة التشريع والقضاءعصمت عبد المجيد بكر.دانهيار التوازن االقتصادي لعقد المقاولة2454

2455
ضوابط تحديد اختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية بين 

المحكمة االتحادية العليا ومجلس شورى
22014281334مجلة التشريع والقضاءالقاضي عواد حسين ياسين العبيدي

22014281334مجلة التشريع والقضاءفارس احمد الدليمي.دمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية2456

22014281334مجلة التشريع والقضاءكاظم عبد جاسم الزيديمكافحة المخدرات في القانون العراقي2457

22014281334مجلة التشريع والقضاءموفق علي العبدليالنزاع الناشىء عن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين2458

22014281334مجلة التشريع والقضاءوائل ثابت الطائي-القاضي سلطة المحكمة ووجوب الطالق الخلعي على الرجل2459

2460
 بانورما التحكيم والوسائل البديلة 2.13شاملة الى التحكيم في فرنسا

لحل المنازعات
2220142821133مجلة  التحكيم العلمية

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةنظرة قضائية اميريكية على التحكيم2461



2220142821133مجلة  التحكيم العلميةهل يحق للقاضي ان يكون محكما وجهة نظر في ضوء القانون اللبناني2462

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةالعراق واتفاقية نيويورك مناقشة في البرلمان العراقي2463

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةعبد الحمي.دنظرة على التحكيم في البالد العربية2464

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةالقاضي برهان امر هللاالتدابيرالوقتية والتحفظية بين القضاء وهيئة التحكيم2465

2466
عرض التحكيم في اطار اتفاقية منظمة التعاون االسالمي المتعلقة 

باالستثمار
2220142821133مجلة  التحكيم العلميةوليد بن حميده.د

2467
تمنع المدعي عليه عن دفع حصته من الدفعه المقدمه على حساب 

مصاريف التحكيم
2220142821133مجلة  التحكيم العلميةتوماس روهنر.د

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةعلي فوزي.دالتحكيم التجاري الدولي وامكانية تطبيقه في العراق2468

2220142821133مجلة  التحكيم العلميةفاضل حاضريمعيار دولية التحكيم التجاري وفقا لقانون التحكيم السوري2469

2470
حكم التحكيم المرسل مفهومه وتنفيذه دراسة لفكرة الغاء دعوى 

البطالن او الحد من اثارها ضد احكام التحكيم
2220142821133مجلة  التحكيم العلميةمحمد حسين بشايره.د

2471
اتفاق التحكيم في القانون الجزائري من الدور المبدئي للوسيط 

واالختالف او التفاوت في دوره المحفز
2220142821133مجلة  التحكيم العلميةالمحامي جورج الفغالي

2472
 االقتصاد الصيني وتأثيره في التجارة الدولية دراسة في دور ميناء 

كوادر

حميد . د.م زيدون سلمان محمد وأ.م

شه
6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية 

6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية سناء كاظم كاطع. د.م.أالنسوية االسالمية بحث في مسارات تاسيس نظرية معرفية اسالمية2473

2474
االمريكي في منطقة الشرق االوسطتنازع النفوذ -التنافس الروسي 

ً واالدوار  سوريا انموذجا
6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية احمد عبد االمير االنباري. د.م.أ

6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية رياض مهدي عبد الكاظم. د.م.أمعوقات اصالح مجلس االمن والمتغيرات الدولية الجديدة2475

6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية الحسن احمد ايكاس. دالسياسة الخارجية الدارة الرئيس ترامب اتجاه منظمة االمم المتحدة2476

2477
تاثير المتغيرات الدولية في مبدأ الماطنة في الدول العربية الكويت 

ً انموذجا
6202028347جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية شريفة فاضل محمد بالط. د

2478
 (يمحو هللا مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب)رسالة في قوله تعالى 

دراسة وتحقيق-ه (911)للشيخ جالل الدين السيوطي المتوفي سنة
2012284514..1/29/19مجلة الجامعة العراقيةحامد عبد العزيز الشيخ حمد. د.م.أ

292012284514مجلة الجامعة العراقيةاحمد محمد خلف المومني. ددراسة موضوعية-منهاج القران الكريم الحواري في التعليم 2479

292012284514مجلة الجامعة العراقيةعبد الوهاب الشيخ حمد. د.م.ادراسة نفسية-بناء الشخصية في القصة القرانية 2480

292012284514مجلة الجامعة العراقيةصفاء جعفر علوان. دالحديث المنكر عند االمام ابن ابي حاتم2481

292012284514مجلة الجامعة العراقيةفراس محمد ابراهيم. دالوسائل العلمية لتوقير واحترام المسنين في ضوء السنة النبوية2482

292012284514مجلة الجامعة العراقيةساجدة طه محمود الفهداوي. د.مالعمليات التجميلية بين الحل والحرمة2483



292012284514مجلة الجامعة العراقيةقتيبة كريم. محقوق اليتيم بين الشريعة االسالمية والقانون الدولي والدستور العراقي2484

292012284514مجلة الجامعة العراقيةعمر محمد امين حسن. م.مزواج المسيار وحكمه في الشريعة االسالمية2485

292012284514مجلة الجامعة العراقيةحوري ياسين الهيتي. د.م.أتنظيم النسل بين حق الوالدين وحق المة في الشريعة االسالمية2486

مفهوم الشر في العقيدة االسالمية2487
عبد هللا عبد المطلب عبد الحميد . د

النعيمي
292012284514مجلة الجامعة العراقية

292012284514مجلة الجامعة العراقيةليلى محمد الحيالي. داثر االسالم في شعر جميل بثينة2488

292012284514مجلة الجامعة العراقيةحسين علي السعدي. د.م.االدرس النحوي بين الحداثة والعراقة2489

2490
 وكتابه خالصة الذهب المسبوك 717.-64المؤرخ عبد الرحمن االربلي 

المختصر من سير الملوك
292012284514مجلة الجامعة العراقيةمحمد صالح جواد مهدي. د

292012284514مجلة الجامعة العراقيةاحمد ياسين معتوق. دديوان المظالم والجانب االقتصادي2491

المسؤلية الدولية للمنظمات الدولية2492
رسول .بشير جمعة عبد الجبار ود. د

حسين
292012284514مجلة الجامعة العراقية

2493
التغطية الصحفية لمشروع عودة الكفاءات العراقية المهاجرة دراسة 

تحليلية لالخبار والتقارير في جريدتي

علياء . م.علي عبد الهادي وم. م.م

قاسم ثامر
292012284514مجلة الجامعة العراقية

2494transyation today &tomorrow292012284514مجلة الجامعة العراقيةصباح شهاب احمد. د

عقيل فاضل حمد الدهان. د.االقيود الواردة على حقوق مستنبط الصنف الزراعي الجديد2495
مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285358

محمد علي عبد الرضا عقلوك. د.أ(دراسة مقارنة)جريمة تخريب الثروة الهيدروكربونية 2496
مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

االليات الدولية لحماية حقوق الشعوب االصلية2497
علي جبار كريدي والباحث .د.أ

جسين علي

مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

مسؤولية المهاجر غير الشرعي في ضوء الفقه والقانون الجنائي2498
أ عماد فاضل ركاب المالكيوالباحثة 

عال عبد الواحد

مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

اختصاص القضاء االداري بتسوية المنازعات الضريبية2499
د سليم نعيم خضير الخفاجي .م.أ

الباحث علي عبد الواحد

مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

القواعد التي تحكم اختيار شاغلي المناصب االدارية العليا في العراق2500
عالء نافع كطافة الباحث علي . د.م

حنظل

مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

رقية عادل حمزة. م.ماالمتناع عن اداء اليمين الدستوري من قبل عضو البرلمان العراقي2501
مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

حسين خليل مطر. م.مالتنظيم القانوني لمراكز البحث العلمي في العراق2502
مجلة دراسات البصرة  دراسات 

قانونية
362020285385

حميد فاضل حسين. د.أالتطرف الضد النوعي لالعتدال2503
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص



د امل هندي الخزعلي.أاشكاليات في اصالح الخطاب االسالمي المعاصر2504
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2505
الخطاب الممتنع االعتدال وجدلية الدين والسياسية دراسة في تحريم 

المفاهيم
احمد علي محمد. د.م.أ

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

تغريد حموم علي. د.م.ادراسة في الماهية والمتغيرات التمكينية والمانعة- االعتدال2506
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

لورا ابي خليل. دالخطاب السياسي عائقا للوحدة الوطنية في العراق2507
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

طارق عبد الحافظ الزبيدي. د.م.االحوار الفكري البناء مرتكزالالعتدال في العراق المعاصر2508
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2509
االعتدال في الخطاب الديني والسياسي ودوره في استراتيجية االمن 

المستدام للعراق

ثائر . د.م.فالح مبارك بردان  ا. د.م.ا

شاكر محمود

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2510
-خطاب حوار الحضارات مشروعا بديال لنظرية صراع الحضارات 

داسة تحليلية في  المشروع العالمي

خولة . م.عباس اعومري م. م.م

محمد عويد محمد الساير. د.خمري  ا

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

محمود عزو حمدو.د.ماالعتدال السياسي واثره في مواجهة خطاب االكراهية في العراق2511
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2512
االعتدال في الخطاب السياسي العراق الخارجي تجاه االزمات االقليمية 

2.11بعد عام 

مصطفى ابراهيم سلمان و . د.م

مزيان مماس

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

حيدر فوزي صادق الغزي. د.مالترتبط الفكري الديني السياسي وتأثيره على االستقرار االجتماعي2513
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

تداعيات الخطاب السياسي على السلم المجتمعي في العراق2514

. م.حيدر علوان حسين  م. د.م

موسى . د.حسين حيدر جاسم وم

جعفر راضي

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2515
المسؤولية االدارية عن جبر االضرار االرهابية واثرها في تعزيز السلم 

المجتمعي
عارف صالح مخلف. د.ا

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

عبد الباسط جاسم محمد. د.م.احماية الدولة للنازين واثره في تعزيز خطاب االعتدال2516
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

رعد فجر الراوي. د.م.االحماية الجنائية للخطاب الديني المعتدل2517
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

جريمة التحريض االلكتروني وأثرها في خطاب االعتدال2518
محمد حسن . زياد ناظم جاسم ود. د

مرعي

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2519
الضمان الدستوري للحق في العمل واثره  في تعزيز ثقافة االعتدال 

بين الشباب
عباس مفرج فحل. د.م.ا

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص



محمد خالد برع. د.م.ااالعتدال في الخطاب الديني وفقا لقواعد القانون الدولي2520
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

اركان حميد جديع. د.م.االتسامح الديني وأثره في تعزيز السلم الدولي2521
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2522
حقوق االنسان الفكرية بمقتضى القانون الدولي ودورها في تعزيز 

السلم والتنمية
خالد عواد حمادي. د

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

2523
دور القانون الدولي في تفعيل العدالة االنتقالية وتعزيز قيم التسامح 

والتعايش السلمي

جاسم . م.احمد طارق ياسين وم. د

محمد طه

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

اثر االعتدال الديني في مواجهة االرهاب الفكري المتطرف2524
نبيل مدهللا العبيدي والباحث . د

سراج الدين ناظم

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

عز الدين المحمدي. دسيادة القانون والعدالة واالعتدال طريقنا للسالم والتنمية واالستقرار2525
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية 

والسياسية
20182865.9خاص

6287عجامعة المنصورةمجلة البحوث االقانونية واالقتصادية دورية علمية محكمة2526

382020288474مجلة دراسات البصرةرائد صيوان عطوان.ددراسة مقارنة)عقد الترخيص بااستغالل االصناف النباتية الجديدة 2527

2528
دراسة )الغش في المرحلة السابقه على ابرام عقد التامين البحري 

(مقارنة
382020288474مجلة دراسات البصرةحسين عبد القادر.د

382020288474مجلة دراسات البصرةغازي حنون خلف.د(دراسة مقارنة)جريمة غش او تقليد االدوية 2529

382020288474مجلة دراسات البصرةغازي حنون خلف.د(دراسة مقارنة)مؤشر الحكم الرشيد في التشريعات العراقية 2530

382020288474مجلة دراسات البصرةسليم نعيم خضير الخفاجي.د(دراسة مقارنة)اخالل السلطة التنفيذية بااستقالل القضاء الدستوري 2531

382020288474مجلة دراسات البصرةضرغام فاضل حسين.دمدى مسؤولية الشركة عن أعمال المدير المفوض في مواجهة الغير2532

382020288272مجلة دراسات البصرةارتقاء محمد باقرالتنظيم  القانوني النعقاد الجلسة السرية لمجلس النواب العراقي2533

382020288272مجلة دراسات البصرةصفاء شكور عباس.مبدل تحسن العقار2534

2535
مستقبل العالقة بين اقليم كردستان والحكومة االتحادية بعد استفتاء 

2.17ايلول 
382020288272مجلة دراسات البصرةاباذر عباس غضبان.م.م

382020288272مجلة دراسات البصرةاحمد صباح عبد الكريم.مالطبيعة القانونية لحكم وقف تنفيذ حكم قضائي اداري2536

42021289546مجلة العهدزيد عدنان محسن.د(العراق انموذجا)جدل االنا واالخر وانعكاسه في بنية المجتمع ووحدته 2537

42021289546مجلة العهدصالح مهدي كحيط.دالعالقة بين اطراف الجنسية في ضوء المعايير الدولية2538

42021289546مجلة العهدارشد مزاحم مجبل.دالسياسة الخارجية المصرية تجاه سوريا في عهد الرئيس حسني مبارك2539

42021289546مجلة العهدسناء محمد سرحان.دالدور المالي واالنساني للمنظمات غير الحكومية2540

42021289546مجلة العهدياسر علي ابراهيم.دالمؤسسات الرسمية وسياسات االصالح الحكومي في العراق2541



42021289546مجلة العهدر علي حسين\حي.دخبراء المراكز البحثية وصنع القرار في اقليم كوردستان العراق2542

42021289546مجلة العهدياسر عطيوي عبود.داشكاليات تكليف رئيس مجلس الوزاء المؤقت2543

42021289546مجلة العهدسحر جبار يعقوب.دسلطة الهيئات االداريةفي مراقبة اجراءات تاسيس الشركات العامة2544

42021289546مجلة العهدابراهيم حميد محسن الزبيدي.م.مدور الضريبة في مكافحة الفساد2545

42021289546مجلة العهدخالد غالب مطر.دحماية افراد الخدمات الطبية واحترامهم في النزعات المسلحة2546

42021289546مجلة العهدحيد فوزي صادق الغري.دتنفيذ السياسات وادامة الطرق العامة لمحافظة كربالء2547

42021289546مجلة العهدامير صالح نصر.دمدى شمولية تعديل قانون الشركات العراقي2548

42021289546مجلة العهدممتاز مطلب خيصي.د(االكسيد)اشكالية التحكيم امام المركز الدولي  2549

42021289546مجلة العهدوفاء ياسين نجم.دمستقبل العالقات الدولية في ظل جانحة كورونا2550

42021289546مجلة العهدفاضل عبد الزهرة.داالليات الدولية والوطنية لحماية النازحين قسرا2551

42021289546مجلة العهدلطيف عبد الحسين موسى.دالتنظيم الدستوري والقانوني لحظرمصادرة الملكية الفردية2552

42021289546مجلة العهدفراسعيسى الحميري.م.متطبيقات القضاء الدولي الجنائي للمسؤولية الجنائية2553

ابراهيم عبدهللا عبد الرؤوف.د(دراسة تحليلية)دور قطاع النقل الجوي في التنمية االقتصادية 2554
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
201229463عدد خاص

شيماء عبد الغني عطا هللا. دضمانات حقوق االنسان في مواجهة قوانين مكافحة االر هاب2555
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
201229463عدد خاصمجلد الثاني

2556

تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 

دستورية الصادر في جلسة االحد الموافق .  ق26 لسنة 133

4/11/2.12

صالح الدين فوزي محمد. د.أ
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
201229463عدد خاصالمجلد الثاني

عبد الفضيل محمد احمد. دحماية االقلية من قرارات اغلبية المساهمين في الجمعيات العامة2557
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
11986291267

الهادي السعيد عرفه. دحسن النية في العقود2558
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
11986291267

محسن البيه. دانتقال الشفعة الى ورثة الشفيع2559
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
11986291267

صالح الدين فوزي. د1979 لسنة 44حول عدم دستورية القرار بقانون رقم 2560
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
11986291267



محمود محمود مصطفى. دحقوق المجني عليه في االجراءات الجنائية في الشريعة والقانون2561
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

عبد الهادي النجار. دمن الفكر االسالمي االقتصادي من النقود2562
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

احمد عبد الكريم سالمه.  دمسائل االجراءات في الخصومة المدنية الدولية2563
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

2564
العجز في ميزانية الدولة اسبابه ومسئوليته عن تفاقم العجز الخارجي 

1985.-196دراسة تطبيقية على الميزانية المصرية خالل الفترة 
احمد جمال موسى. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

2565
حماية االقللية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة 

للمساهمين دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري
عبد الفضيل محمد احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

2566ً جميل محمد حسين. دقضية االوبك هل هي قضية صالحة للنظر فيها قضائيا
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
21987292261

االستاذ الدكتور محمد حامد دويدارشركات توظيف االموال2567
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
51989293168

االستاذ الدكتور محمود محمد حسنبيع االعضاء االدمية في الفقه االسالمي2568
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
51989293168

الدكتور احمد عبد الكريم سالمةشروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار والتجارة الدولية2569
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
51989293168

محمد محمد حسن. د.اعقوبة القتل العمد في الفقه  االسالمي2570
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
161989294288

غنام محمد غنام.دتعليقات على احكام النقض الحديثة2571
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

علمية-والشرعية دورية 
161989294288



سمير محمد السيد الحسيني. دتحليل الهم معالم اقتصاديات بن خلدون2572
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
161989294288

عبد الهادي علي النجار.دبعض الجوانب االقتصادية واالجتماعية للزكاة2573
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
17199295232

محمود محمد حسن.ددراسة مقارنة-عقوبة القتل العمد في الفقه االسالمي 2574
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
17199295232

2575
الصناعة العسكرية كمحرك للتنمية في العالم الثالث بين الطوحات 

والواقع
احمد جمال الدين موسلى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
17199295232

مصطفى سيد احمد صقرنظرية الحقوق والحريات العامة في الفكر االسالمي2576
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
17199295232

سمير محمد السيد الحسينيتطور الفكر االسالمي وأثره على الفكر االقتصادي2577
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
17199295232

2578
بحوث قانونية واقتصادية أداوات سياسة البيئة في الميزان السوق ام 

التنظيم ام الضريبة
احمد جمال الدين عبد الفتاح.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
8199296234

السيد احمد عبد الخالق.دالتوازن  االقليمي في التنمية ودوره بنوك التنمية االقليمية2579
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
8199296234

غنام محمد غنام.داالبعاد الجديد لقضاء محكمة النقض في جريمة النصب2580
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
8199296234

السيد احمدعبد الخالق.ددور القطاع الخاص في التنمية الصناعيةبالمملكة العربية السعودية2581
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
91991297388

دزعبد الحميد عثمان الحنفيحاالت تعويض مستاجر االرض الزراعية دراسة مقارنة2582
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
11991298287

احمد السعيد الزقرد.دالحق في النقد وتطبيقه في مجال المنتجات المطروحة للبيع2583
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
11991298287

2584
ندوة - في شأن الوظائف المدنية القيادية 1991لسنة 5قانون رقم 

سلطة التشريع بين السيادة والقانون
اليوجد اسم مؤلف

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
11991298287

غنام محمد غنام.دالمسؤولية الجنائية للتاجر عن جرائم التفالس بالتقصير2585
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299493

ابو السعود عبد العزيز.داالحكام االسالمية في مخالفة زواج المتعة لالحكام الشرعية2586
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299393

رمزي الفريد محمد مبروك.دشرط المصلحة في التامين البرى من االضرار2587
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299393

صالح الدين فوزي.د لسنة2تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2588
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299393



ندوة الحجاب والنقاب في الفقه االسالمي2589
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299393

1991 لسنة 2.3قانون شركات قطاع االعمال العام رقم 2590
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
111992299393

2591
دراسة -اسباب سقوط الحق في ضمان العيب الخفى في عقد البيع

مقارنة
رمزى فريد محمد مبروك.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1319933..5.1

احمد جمال الدين عبد الفتاح.دقضية الخصخصة2592
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1319933..5.1

السيد احمد عبد الخالق.دالتجارة الخارجية والتحوالت الهيكلية في االقتصاد السعودى2593
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1319933..5.1

احمد بديع بليح.د التكوين المهني والتدريب في الدول النامية2594
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1319933..5.1

2595
الطبيبةبين المفهوم القانوني والمسؤلية  (التذكرة )الروشته 

المدنيةللصيدلى دراسة مقارنة
احمد السيدالوقرد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1419933.1413

احمد جمال الدين موسى.دالبيروقراطية والكفاءة االقتصادية2596
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1419933.1413

عبدالفضيل محمد احمداندماج الشركات في ظل نظام الشركات السعودى2597
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1419933.1413

عبد الفضيل محمد احمد.دالشركة في نظام الشركات السعودى2598
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1419933.1413

احمد بديع بليح.دنظريات التوزيع دراسة في الفكر االكالسيكي والنيوكالسيكي2599
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1419933.1413

احمد عبد الكريم سالمه.دالبيئة وحقوق االنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية2600
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1519943.2218

احمد بديع بليح.دالتطوير والمواد االولية2601
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1519943.2218

احمد بديع بليع.دتمويل التنمية االقتصادية االتجاه الهيكلي في السياسة النقدية2602
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1519943.2218

باصدار قانون شان البيئة1994 لسنة4قانون رقم 2603
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1519943.2218

احمد عبد الكريم سالمة.دالحماية القانونية لبيئة المناطق الساحلية المصرية2604
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1619943.3194

احمد جمال الدين موسى.دمشروع السالم والتمويل الخارجي للتنمية في دول الجوار العربية2605
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1619943.3194



2606
الضمان الترتب على انتقال ملرض فقد المناعة المكتسبة في قضاء 

دولة االمارات العربية المتحدة
احمد جمال الدين موسى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1619943.3194

احمد عبد الكريم سالمة. دمبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية والشريعة االسالمية2607
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1719953.4287

عمر الفاروق الحسيني. دحق الدفاع وحرية االثبات الجنائي2608
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1719953.4287

حسين الماحي. دعدم تحديد الثمن في البيوع التجارية2609
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1719953.4287

2610
حكم بيع الوفاء وهل يعتبر رهنا دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي 

والقانوني المدني
الهادي السعيد عرفه. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1719953.4287

احمد عبد الكريم سالمة. ددعائم االولية لحق الدفاع في الخصومة المدنية الدولية2611
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

احمد جمال الدين موسى. دنحو نظرية اقتصادية عامة في التهرب الضريبي2612
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

حسين عبده الماحي. دمسئولية البنك عن رفض منح او تقديم االئتمان للمشروعات2613
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
1819953.526

احمد عبد الكريم سالمة.دحكم نقل االعضاء البشرية في الفقه االسالمي2614
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

محسن البيه. دمشكلة نقل وزراعة االعضاء البشرية2615
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

احمد شوقي ابو خطوة. دالضوابط القانونية لنقل وزرع االعضاء البشرية2616
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

2617
مقترحات جامعة المنصورة بشأن ضوابط تقنين نقل وزرع االعضاء 

البشرية

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1819953.526

2618
جلسة / تحرير التجارة العالمية المفهوم والنظريات االنعكاسات والبدائل

اولى
احمد جامع. د.ا/ الرئيس 

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365مجلد اول

محمد دويدارالجات التطور التاريخي الهيكل والوظيفة2619
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

احمد جمال الدين موسى. د.اتحرير التجارة العالمية النظرية الواقع والمستقبل2620
مجلة البجوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

زكريا بيومي. د.ااثر اتفاقية الجات على االقتصاد المصري والعربي2621
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

السيد احمد عبد الخالق. د.اتحرير التجارة العالمية واسواق دول العالم الثالث2622
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول



احمد بديع بليح. د.االقطاع الزراعي والمتغيرات الجديدة في التجارة الدولية2623
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

عبد الحميد عبد اللطيف. داالنطالق الصناعي في ظروف تحرير التجارة العالمية2624
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

ا فريد فوزي عثمانمنظمة التجارة العالمية واثرها على صناعة المنسوجات في مصر2625
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

2626
وقع الضريبة على المبيعات على التجارة الخارجية المصرية في ظل 

تحرير التجارة الدولية
عبد الناصر حسين. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

محمد كمال الحمزاوي. داثر تحرير التجارة على التوازن المصرفي2627
مجلة  البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

احمد عبد الكريم سالمه. د.اتحرير التجارة العالمية واثاره على النظام القانوني للعقود الدولية2628
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

محمد محسن النجار. احماية الملكية الذهنية في القانون المصري وفي اتفاقية الجات2629
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

احمد ابو الوفا. د.امنظمة التجارة العالمية كمنظمة دولية2630
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

جميل محمد حسين. د.االجزاءات الدولية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجات2631
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

2632
الطعن في القرارات االدارية الخاصة بمكافحة االغراق دراسة تحليلية 

1994لنص المادة السادسة من اتفاقية الجات 
زين بدر فراج. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6365اول

2633
الضرائب )اتفاقية اغلجات واثارها  على التعريفة الجمركية 

المصرية(الجمركية

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

2634
وقع الضريبة على المبيعات على التجارة الخارجية المصرية في ظل 

تحرير التجارة الدولية

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

االثار المتوقعة لتحرير التجارة العالمية على الواردات في مصر2635
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

تحرير التجارة العالمية واثاره على النظام القانوني للعقود الدولية2636
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

اتفاقية تربيس والملكية االدبية والفنية2637
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

المنظمة العالمية للتجارة كمنظمة دولية2638
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني

2639
اطار لورقة عمل في موضوع الجزاءات الدولية واتفاقيات منظمة 

التجارة العالمية والجات

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
1919963.6775الثاني



عبد الهادي علي النجار. د.احول التنمية االقتصادية واالجتماعية من منظور اسالمي2640
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
219963.7293

2641
معاملة اسرى الحرب في القانون الدولي الوضعي والقانون الدولي 

االسالمي
احمد عبد الكريم سالمة. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
219963.7293

احمد جمال الدين موسى. دمصادر تمويل التنمية في جمهوريات اسيا الوسطى2642
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
219963.7293

محمد عبد الغريب. د.ااالشكاالت في تنفيذ االحكام الجنائية2643
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
219963.7293

الهادي السعيد عرفه. دنظرية التعسف في استعمال الحق تاصيل وتدليل وتطبيق شرعي2644
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
219963.7293

اسامة محمد عجب نور. دسمات نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام في المملكة العربية السعودية2645
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
219963.7293

اجمد عبد الكريم سالمة. د.االحماية القانونية لبيئة العمل في ظل سياسة الخصخصة2646
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

محمود السيد الناغي. د.ادراسة االثار االيجابية للخصخصة على الحقوق المالية  للعمال2647
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

رابح رتيب بسطا. د.ااالثار االجتماعية والمالية للخصخصة2648
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

احمد حسن البرعي. د.االخصخصة والعمالة الزائدة2649
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2650
اتجاهات التشريعات لحل مشكلة العمالة الزائدة  في اعقاب حركة 

الخصخصة
عزيزة الشريف. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

رضا عبد السالم ابراهيم. ااقتصاديات العمالة الزراعية في ظل التحرير االقتصادي2651
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

ابو العال علي ابو العال. دانعكاس فلسفة التخصصية على منهجية تنازع القوانين في عقد العمل2652
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2653
الحماية القانونية لعالقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في 

ضوء القانون المقارن والقانون الدولي
ابراهيم الدسوقي ابو الليل. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

محمد احمد الغولي. اتراجع القوانين والقضاء عن مناصرة حقوق العمال2654
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

محمد محسن النجار. االضمانات القانونية للعاملين في ضوء الخصخصة2655
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

احمد ابو الوفا. د.ا.199حقوق العمال المهاجرين وفقا التفاقية االمم المتحدة لعام 2656
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8ااالول



احمد نبيل الهاللي. االعولمة االقتصادية وتشريع العمل في مصر2657
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2658
العمالة االسيوية غير العربية على المنطقة العربية اشارة خاصة 

لتاثيرها على العمالة المصرية
عبد الباسط عبد المحسن. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

احمد بديع بليح. د.االتدريب والتكوين المهني بين الحكومة والقطاع الخاص2659
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2660
المسؤولية االجتماعية للسلطة العامة عما يتهدد استقرار عالقات 

(التحول االقتصادي)العمل من خطر بسبب تطبيق سياستها 
حسن قدوس. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

مصطفى رشدي شيحه. د.اضمانات التشغيل في اقتصاديات السوق2661
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

اسامة محمد الغولي. د.انظرات في حماية الحقوق المالية للعمال2662
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2663
حقوق وواجبات العمال في المنهج االسالمي في ظل المتغيرات 

المعاصرة
حسن حسين شحاته. د.ا

مجلة  البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

2664
دور المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة بالبنييان االقتصاجدي 

المصري

صالح . عبد الراضي عزوز ود. د

فضل هللا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
2119973.85.8االول

.199حقمق العمال المهاجرين وفقا التفاقية االمم المتحدة لعام 2665
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
2119973.8933الثاني

اثار الهجرة المؤقتة للقوة العاملة على االقتصاد المصري2666
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

العولمة االقتصادية وتشريع العمل في مصر2667
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

2668
العمالة االسيوية غير العربية على المنطقة العربية اشارة خاصة 

لتاثيرها على العمالة المصرية

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

التدريب والتكوين المهني بين الحكومة والقطاع الخاص2669
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

البطالة ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين2670
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

2671
المسئولية االجتماعية للسلطة العامة عما يتهدد استقرار عالقات العمل 

(التمويل االقتصادي)من خطر بسبب تطبيق سياستها 

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

2672
دولر الدولة في دعم وتوجيه العمالة المصرية في ظل المتغيرات 

المعاصرة

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

ضمانات التشغيل في اقتصاديات السوق2673
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني



نظرات في حماية الحقوق المالية للعمال2674
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

2675
حقوق وواجبات العمال في المنهج االسالمي في ظل المتغيرات 

المعاصرة

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

2676
دور المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة بالبنييان االقتصاجدي 

المصري

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2119973.8933الثاني

السيد احمد عبد الخالق. داالثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل االموال2677
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2219973.9241

محمود محمد حسن. دوجوب الشورى في الحكم االسالمي2678
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2219973.9241

الهادي السعيد عرفه. دالضوابط الشرعية الستعمال حق الطالق2679
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2219973.9241

حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية2680
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2219973.9241

2681
 في القضية 1997 مارس 15حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 

 قضائية17 لسنة 84رقم 

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2219973.9241

عبد هللا عبد الرحمن سعيد عبد هللا. دعزل القاضي واحكامه في الفقه االسالمي2682
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
23199831137

سعد الدين مسعد هاللي. د.ازكاة الركاز والمعادن2683
مجلة البحوث القانونية  واالقتصادية 

والتشرعية
23199831137

2684
 في 1998 لسنة 89العقود االدارية عرض تحليلي الحكام القانون رقم 

شأن المناقصات والمزايدات
صالح الدين فوزي. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
23199831137

احمد يوسف الشحات.دالترتبيات في ظل منظمة التجارة العالمية2685
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285

سعد الدين مسعد هاللى.دتسويق الخمر والمخدرات في ضوء االحكام الشرعية2686
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285

السيد احمد عبد الخالق.دالمشروعات الصغيرة في ظل التحوالت االقتصادية المحلية والعالمية2687
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285

احمد بديع بليح.دغسيل االموال من منظور االثار االجتماعية واالقتصادية2688
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285

صالح الدين فوزى.دالموارد المالية للمحليات من الواقع الى المستهدف2689
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285

عبد الفضيل محمد احمد.د1996 لسنة 45حكم التحكيم ا الصادر في دعوى التحكيم رقم 2690
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
241998311285



2691
 نظام تعويض االضرار التي تلحق بأمن وسالمة المستهلك في القانون 

المدنى المصرى والمقارن
فتحي عبد الرحيم عبدهللا.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
251999312391

مصطفى سيد احمد صقر.دمبدأالرضائية في الحضارات القديمة2692
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
251999312391

2693
تعليق على حكم المحكمة االدارية العليا دائرة منازعات االفراد 

والهيئات والتعويضات
ماهر جبر نضر.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
251999312391

السيد احمد عبد الخالق.دالبنوك والتجارة االلكترونية2694
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
26199931327

محمود محمدحسن.دالنيابة في العبادات2695
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
26199931327

سامية عمار.دالعالقة بين سعر الصرف والصادرات والورادات في مصر2696
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
26199931327

زكي محمد النجار.د دراسة دستورية1991لسنة 5مراجعة القانون القانون رقم 2697
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
26199931327

منير زهران.دمابعد المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة في سباتل2698
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
26199931327

2699
عقد االستصناع في الفقه االسالمي دراسة مقارنة بالقانون المصري 

والكويتي
اسامة محمد حسن العبد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031439

بسام خضر الشطي.دجنح االحداث واسس رعايتهم2700
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031439

2701
 المبادىء العامة للتحكيم في الفقه االسالمي والقانوني 

المصرىوالكويتلى مقوماته طبيعته طبيعته مشروعيته
الهادى السعيد عرفه.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031439

محى الدين علم  الدين.دتعليقات على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية2702
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031439

2703
مدى االحتجاج بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم 

واختالفهما في السبب
محمد الرحيل غرايبة.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031439

2704
العقود الواردة على حقوق المؤلف في ضوء احكام القانون الكويتي 

1999لسنة 64رقم 
جمال فاخر النكاس.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031539

2705
الرؤية الحزبية السياسية لمستقبل مصر في انتخابات مجلس الشعب 

2...
محمد ماهر قابيل.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031539

2706
محاولة االنقاذ العقود من الفسخ االتجاهات الحديثة في القوانين 

المصرى الكويتى والفرنسى واالنكليزى
احمد السيد الزقرد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031539

2707
المستالة الزراعية في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اشارة 

خاصة الاتفاق الترس
السيد احمد عبد الخالق.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
27200031539



عبد الهادى علي النجار.دتغير قيمة النقود في الفكر المعاصر وفي الحضارة االسالمية2708
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

2709
النقود االلكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في ادارة 

السياسة النقدية
احمد جمال الدين موسى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

2710
بشان انشاء لجان التوفيق في بعض ...2لسنة 7دراسة في القانون رقم 

المنازعات
عبد الفضيل محمد احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

دالهادى السعيد عرفهالصضوابط الشلرعية للمنافسة التجارية دراسة مقارنة2711
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

ابراهيم احمد الحسيني.داستحقاق اجرة السفينة2712
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

ممدوح محمد يونس.دالتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليج العربية وافاق التنمية2713
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

ممدوح خليل البحر.دالقيود الواردة على سلطة القاضي الجزائي في وزن االدلة2714
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

عادل على المانع.داشكالية الحماية الجنائية لملكية المعطيات المعالجه اليا2715
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
292001316544

الهادى السعيد عرفه,دالضوابط الشرعية للمنافسة التجارية الجزء الثاني2716
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

2717
االحكام االسالمية في أثار الخطبة الشرعية  وهل توافقها  العادات 

والتقاليد المرعية
أبو السعود عبد العزيز موسى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

محمد سعيد الغامدي.داالنتاج منجهه المعيارى وبعده التوزيعي في االقتصاد االسالمي2718
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

محمد ماهر قابيلالدور السياسي لالتجاه التعاوني الزراعي المركزى في مصر2719
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

احمد عبد الغنى الجمل.دحرية االنسان في ظل القران2720
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

مفرج بن سعد الحقباني.داالثار االقتصادية المحتملة النتشار الشائعات2721
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

سهي فؤاد اسماعيل.د.داالجبار في الطالق في الشريعة االسالمية دراسة مقارنة2722
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
32001317688

ى\محمد سعيد الغامد.دتنمية النشاط السياحي في االقتصاد االسالمي2723
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
313001318346

سهير فؤاد اسماعيل.ددراسة مقارنة-والية االجبار في النكاح في الشريعة االسالمية2724
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
313001318346



2725
المرابحة بين الفقه االسالمي والتطبيق العملي في البنوك والمصارف 

االسالمية عامة والكويت
اسامة محمد حسن العبد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
313001318346

حسين محمد الماحي.دنظرات قانونية في التجارة االليكترونية2726
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
313001318346

عبد الحميد عثمان.دالمسئولية المدنية للمقاول من الباطن2727
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322002319568

احمد السعيد الزقرد.دأثر الظروف الالحقة على تحديد مضمون االلتزام العقدي2728
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322002319546

ابو السعود عبد السعيد الزقرد.دالزواج العرفي وماهو مكمه الشرعي2729
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322002319546

خالد عبد الرزاق نصيف.داستخدام الرجل والمرأة2730
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322202319546

محمود عبد الحكم.دالوعد بالتقاعد دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة2731
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322002319546

عبد هللا بن على النجار.دقواعد عمارة االرض والتنمية في االسالم2732
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
322002319546

2733
من أدب المرافعة نص مذكرة دفاع في جريمة قتل عمد مقترنة بمواقعه 

أنثى بغير رضاها واخفاء جثة
عبد الفضيل محمد احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

المجنى عليها وسرقة قرطها الذهبى واحراز سالح دون مسوغ2734
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

عبد الحميد عثمانالمساكن التى تشغل بسبب العمل2735
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

حسين عبده الماحي.دحظر اساءة استخدام الوضع المسيطر منع االحتكار التعسفي2736
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

خالدج عبد الرزاق نصيف.دحكم االرث في اختالف الدارين بين الشريعة والقانون2737
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

عبد العزيز خليفه القصارالصورية واحكامها في الشريعة والقانون تأصيل وتنظير وتطبيق2738
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
33200232546

احمد بديع بليح.دالمنافسة العالمية والتكتل االقتصادي العربي2739
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182

عبد الفضيل محمد بكر.دأثر بطالن الشركة على الشرط الجزائي2740
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182

حسين عبده الماحي.دالشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا2741
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182



خالد عبد الرزاق العانى.دأختيار المرأة الرجل في الزواج2742
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182

محمد سعد ناجي.دعدالة توزيع الدخل وأثارها التنموية في االقتصاد االسالمي2743
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182

ابو حماد صغير احمد.دتأثير لبن الفحل2744
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
342003321182

4200632244 محمد عيد الغريب.دالقضاء الجنائي المتخصص وفكرة انشاء المحاكم االقتصادية2745

عبد الفضيل محمد احمد.دضوابط  أنهاء الخدمة لالستقالة الضمنية2746
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4200632244

2747
الظروف الفسيولوجية الخاصة بالمرأة وأثرها على الجريمة والعقاب 

دراسة مقارنة
رباب عنتر السيد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4200632244

نسرين محمود محمد.داالستصحاب واثره في االحكام الفقهية2748
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4200632244

عبد الرزاق الموافلى.دالمسئولية الجنائية عن اعمال هيئات ادارة الشركات التجارية2749
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4200632244

السيد احمد عبد الخالق.دالتعليم والعولمة وتحرير التجارة العالمية2750
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
412007323439

عبد الفضيل محمد اجمددعوى استرداد المنقوالت الزوجية2751
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
412007323439

نسرين محمود محمدالمرضى.دداللة االمر عند االصوليين2752
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
412007323439

2753
جهات توجيه االتهام وقبول البالغ الشكوى في المملكة العربية 

السعودية
عبد الرحمن بن مهيدب.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
412007323439

عبد الفضيل محمد احمد.دتأمل في شروط االفالس2754
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4220073242.7

رضا متولي وهدان.دالنظام القانوني للعقد االلكتروني2755
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4220073242.7

2756
الية مراجعة معاهدة منع انتشار االسلحة النووية وتحقيق التوازن في 

تنفيذ تعهدات الدول االطراف
عادل محمد احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
4220073242.7

عبد الفضيل محمد احمد.دمطابقه البضاعة في البيوع الداخلية دراسة نظرية تطبيقية2757
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
442008325462

غنام محمد غنام.دذاتية االجراءات الجنائية في مجال جرائم تنقنية المعلومات2758
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
442008325462



2759
اشارة خاصة للمملكة العربية -االثار االقتصادية لالرهاب الدولي 

السعودية
حازم السيد حلمي عطوة.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
442008325462

ليلى سليمان علي بكر.دالحياة البرزخية بين المثبتين والنافيين2760
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
442008325462

2761
استيفاء القصاص في ضوء المستجدات المعاصرة دراسة فقهية 

.مقارنةد
اسماء فتحي علي السيد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
442008325462

2762
افاق التعليم العالي في العالم العربي في ظل معضلة ضعف التمويل 

وتدهور االزمة المالية العالمية
احمد جمال الدين موسى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

عبد الهادى علي النجار.دالفكر االقتصادي والعبء الضريبي2763
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

عبد الفضيل محمد احمد.ددراسة نظرية تطبيقية-أثر اندماج الشركات على عقود العمل2764
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

2765
دراسة في ضوء احكام -المحكمة األوروبية الجديدة لحقوق االنسان 

االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان
عبدهللا محمد الهوارى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

والبروتوكوالت الملحقة والمعدلة2766
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

2767
النظام القانوني لالحالة الى محكمة النقض الفرنسية البداء الراي في 

مسالة قانونية في مجال الدعاوي المدنية
د؟علي عبد الحميد تركي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

والتجارية واالحوال الشخصية2768
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

عادل محمد احمد.دالنظام القانوني الدولي للمسوؤلية المدنية عن االضرار النووية2769
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

اسماعيل محمد عبد الرحمن.دقواعد الترجيح عند االصوليين وأثرها في الفقه االسالمي2770
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
452009326559

2771
وقف التداول في البورصة دراسة بمناسبة االزمة المالية العالمية سنة 

 مع التركيز على بورصة الكويت8..2
عبد الفضيل محمد احمد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

2772

العمل الخيري في االسالم دراسة في النصوص الشرعية التي تحكمه 

ودوره في تحقيق التكافل االجتماعي والتنمية المحلية مع تقييم الداء 

بعض الجمعيات الخيرية

عبد الهادي علي النجار. د.ا
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

2773
المسائل االصولية التي نقل فيها اتفاق االئمة االربعة المتعلقة باالدلة 

الشرعية
محمود حامد عثمان. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

نادية ابو العزم السيد حسن. دالحقوق المعنوية في ميزان الشريعة االسالمية دراسة فقهية2774
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629



محمد احمد بن فهد. د.ادور الحكومة في عملية التنمية االقتصادية مع التطبيق على امارة دبي2775
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

اسماعيل محمد علي عبد الرحمن. دقواعد الترجيح عند االصوليين وأثرها في الفقه االسالمي2776
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

اسماعيل محمد علي عبد الرحمن. دتعارض االدلىة واثره في االحكام الشرعية2777
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

عبد الرحمن حمود بخيت. دالتأقيت واالطالق واللزوم والجواز في عقود المعاهدات2778
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
462009327629

ايناس جابر احمد. دمعاهدات السالم في االسالم2779
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

2780
دور الجهة الرقابية التي تنشئها الدولة في الحماية من اضرار النفايات 

المشعة دراسة في اطار قواعد القانون الدولي والقانون المصري
عادل محمد احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

خالد عبد هللا الشعيب. داستثمار اموال الوقف2781
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

2782
النظام القانوني لعقد االستثمار بين مقتضيلت التدويل ومصالح الدول 

النامية
نعيمي فوزي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

2783
اليات الحاية الجنائية لنظام السوق المالية السعودي في ظل التوجه 

نحو الزامية الئحة حوكمة الشركات الصادرة
محمد لطفي عبد الفتاح. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

محمود حامد عمار. داثر المكافاءة البرلمانية على استالل المجالس التشريعية2784
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

الباحث محمد محمد ساداتاالحكام العامة للمحررات االلكترونية الرسمية2785
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

2786
التعاون الدوللي االجرائي في مجال االجرام االقتصادي والمالي الدولي 

العابر لالوطان
الباحث حازم حسن احمد متولي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

الباحث اسامة عطية عبد العالتحريك الدعوى الجنائية من محكمتي الجنايات والنقض2787
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

2788
حماية حقوق التاليف والنشر في ظل التريبس وتااثيرها على الدول 

النامية

الباحث شعبان عبده ابو العز 

الطحالوي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

الباحث احمد فرحات  احمداهمية الدمج المصرفي لمواجهة اثار االقتصادية العالمية2789
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
472010328716اول

ايناس جابر احمد. دمعاهدات السالم في االسالم2790
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني



2791
دور الجهة الرقابية التي تنشئها الدولة في الحماية من اضرار النفايات 

المشعة دراسة في اطار قواعد القانون الدولي والقانون المصري
عادل محمد احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

خالد عبد هللا الشعيب. داستثمار اموال الوقف2792
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

2793
النظام القانوني لعقد االستثمار بين مقتضيلت التدويل ومصالح الدول 

النامية
نعيمي فوزي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

2794
اليات الحاية الجنائية لنظام السوق المالية السعودي في ظل التوجه 

نحو الزامية الئحة حوكمة الشركات الصادرة
محمد لطفي عبد الفتاح. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

محمود حامد عمار. داثر المكافاءة البرلمانية على استالل المجالس التشريعية2795
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

الباحث محمد محمد ساداتاالحكام العامة للمحررات االلكترونية الرسمية2796
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

2797
ابرزالتعاون الدولي االجرائي في مجال االجرام االقتصادي والمالي 

الدولي العابر لالوطان
الباحث حازم حسن احمد متولي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

الباحث عطية محمد عبد العالتحريك الدعوى الجنائية من محكمتي الجنايات والنقض2798
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

2799
حماية حقوق التاليف والنشر في ظل التريبس وتااثيرها على الدول 

النامية

الباحث شعبان عبده ابو العز 

الطحالوي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

الباحث احمد فرحات  احمداهمية الدمج المصرفي لمواجهة اثار االقتصادية العالمية2800
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1248-472010328719الثاني

2801
طبيعة االعمال االقتصادية من حيث مدنيتها وتجاربها دراسة نظرية 

عملية
عبد الفضيل محمد احمد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329499االول

محمد عبد الغريب. د.اصورية المساواة في االجراءات الجنائية2802
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329499االول

عبد هللا محمد الهواري. دالنظام القانوني للصيد في اعالي البحار2803
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329499االول

2804
االتفاقيات الدولية دراسة تاصيلية تحليلية في ضوء قواعد القانون 

العام الروماني
السيد احمد علي بدوي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329499االول

عالء التميمي عبده ضبيشه. داصدار النقود االلكترونية ماحدى عمليات البنك االلكتروني2805
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

2806
الضمانات االمنية للدول غير الحائزة لالسلحة النووية االطراف في 

معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية
بسيوني شوقي احمد. م.م

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني



محمد عادل محمد عسكر. م.م(دراسة في اطار القانون الدولي االتفاقي)الحماية الدولية للمناخ 2807
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

التعويض عن الحبس االحتياطي2808
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

نجوان السيد الجوهري. داالتجار باالطفال في ضوء احكام القانون الدولي2809
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

2810
المفاضلة بين نظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق والجمع بينهما 

دراسة مقارنة
الباحث محمد السيد احمد الحفناوي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

الباحث مروة فتحي السيد البغداديمؤشرات االستدامة المالية والمخاطر التي تهددها في مصر2811
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

الباحثة ميرفت منصور حسن عبد هللامدى مشروعية التجارب الطبية العلمية على الخاليا الجذعية2812
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

الباحث شعبان محمود محمد الهواريحق التقاضي على درجتين في الجنايات2813
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

الباحث محمد رضا محمد ابراهيماالقتصادي المصري في مواجهة تحديات العولمة2814
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

الباحث محمد زهير محمد ابو العزجرائم الكومبيوتر في مجال البنوك2815
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
482010329797الثاني

محسن عبد الحميد البيه.د(نحالله-انعقاده -مقدماته)أثبات الزواج في القانون المصري 2816
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
49201133394

زيد مرزوق الوصيص.ددراسة فقهية مقارنة-الالحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات السكران2817
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
49201133394

خالد عبدهللا.د(أحكامه-اسبابه )البيع الجبري 2818
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
49201133394

صالح الدين فوزي.دالجبانات وموظفوها2819
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
52011331353

دوصالح الدين فوزي محمدالفساد االدارة واليات مكافحته2820
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
52011331353

شريف يوسف حلمي.ددراسة مقارنة-الحماية الدستورية للكرامة االنسانية 2821
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
52011331353

2822
السياسة الشرعية في التحفظ على المعاهدات في المعاهدات في 

القانون الدولي وأحكام الشريعة االسالمية
حسن بن محمد سفر.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
52011331353

المملكة السعودية نموذجا2823
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية



2824
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسلبقة الفصل فيها في ضوء 

احكام المحكمة االتحادية العليا ومحكمة
غنام محمد غنام.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

تمييز دبى2825
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

2826
المسؤلية المدنية الناشئة عن العدول عن الخطبة في الفقه االسالمي 

وفقه االقباط االرثوكسي والقانون
غنام محمد غنام.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

دراسة مقارنة-المصري 2827
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

خالد عبد العزيز الرويس.دمفهوم االفالس وشروط الحكم به في النظام التجاري السعودى2828
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

نادية ابو العزم السيد حسن.دانواع االسهم واحكام التعامل بها2829
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

2830
تحريض مأمور الضبط القضائي على ارتكاب الجريمة لكشفها دراسة 

مقارنة
ناصر مبارك الجميعة.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

خالد عبدهللا الشعيب.دالتعليق واالضافة في الطالق دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي2831
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
512012332497االول

2832
التكييف القانوني لطبيعة اصدار االوامر التغييرية ضمن احكام قانون 

المناقصات العامة الكويتي ودور االجهزة الرقابية بشانها
فؤاد نصر هللا عوض.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

2833
اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى التاديبية طبقا للنظامالصادر في 

المملكة العربية السعودية
حسان عبد السميع هاشم,د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

عبد الحليم منصور.ددراسة مقارنة-القتل بدافع الشفقة في الفقه االسالمي والقانون الوضعي2834
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

2835
الموازنة بين حقوق المستثمر واالنشطة التنظيمية للدولة لتحقيق 

المصلحة العامة في ضوء مفاهيم القانون
وليد محمد رضا السيد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

(مفهوم التناسب)الدولي2836
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

وليد محمد رضا السيد.دتدويل اجراءات وضع القانون تقييد ام تمكين السلطة التنفيذية2837
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

2838
دراسة تاصيلية تحليلية وفقا لقواعد القانون -المحاكمة الجنائية 

الروماني
السيد احمد علي البدوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
51201233294الثاني

صالح الدين فوزي.دالطريق والقانون2839
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول

الهادي السعيد عرفه.دموت المخ بين القبول والرفض2840
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول



2841
-حاالت فصل العامل دون اشعار في قانون العمل االردني دراسة مقارنة

المفهوم والضوابط
احمد سليمان زايد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االلول

احمد عبد الغني.دالنسخ في القران2842
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول

2843
سحب والغاء االمتيازات وتراخيص التشغيل وغيرها من القرارات 

االدارية النافعة

اسامة .د-وليد محمد الشناوي.د

الروبى

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول

عبد الروؤف محمد احمد.دوظيفة ناطر الوقف ومايترتب عليها من اجره او ضمان2844
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول

عادل مبارك المطيرات.دحكم استخدام الكحول في االطعمة واالدوية2845
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333536االول

وليد محمد االشناوي. دالحماية الدستورية للحقوق البيئية دراسة مقارنة2846
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333424الثاني

طاهر شوقي مؤمن. دخدمة االتصال باالنترنت2847
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
522012333424الثاني

2848
تصرف الورثة في التركة واحكام تصفية التركات في الفقه االسالمي 

والقانون المدني وقضاء النقض المصري
الهادي السعيد عرفة عبد النبي. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

2849
الظروف الطارئة واثرها على العقد االداري في المملكة العربية 

السعودية دراسة مقارنة
حسان عبد السميع هاشم ابو العال. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

2850
دراسة في سلطات القاضي )التطبيق التقديري للعقوبات الجزائية 

الجزائي التقديرية في تطبيق العقوبات في قانون الجزاء الكويتي
محمد عبد الرحمن بوزير. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

2851
التحكيمم في منازعة شركات المساهمة العامة في المملكة العربية 

السعودية دراسة تحليلية
نايف بن سلطان الشريف. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

اسماء عبد هللا محمد الموسى. دشروط العمل بخير االحاد ومجاالته دراسة اصولية2852
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

2853
دور المجنى عليه في تحريك الدعوى الجنائية دراسة مقارنة في 

تشريعات دور مجلس التعاون الخليجي
عادل علي المانع. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

نايف بن سلطان الشريف. ددراسة نقدية لنظام التحكيم السعودي2854
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

وليد محمد االشناوي. ددور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة2855
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
532013334697

الهادي السعيد عرفة عبد النبي. د.اميراث المرأة في ميزان الشرع االسالمي2856
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول

2857
مسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور واالتفاقات الدولية 

دراسة مقارنة
شريف يوسف خاطر. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول



زكريا محمد المرسي المصري. دالمشاركة الشعبية في ادارة المال العام دراسة مقارنة2858
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول

وليد محمد االشناوي. دسلطات الطوارئ االقتصادية دراسة مقارنة2859
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول

زيد محمود العقايلة. دالحماية التشريعية الجر العامل في القانون االماراتي دراسة مقارنة2860
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول

2861
اختالف االلتزامات االدارية للمساهمين في الشركة المساهمة العامة 

تبعا لالسهم دراسة مقارنة
غالب عبد حسين الجبوري. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335984االول

2862
احكام اختطاف االشخاص ووسائل النقل في الشريعة االسالمية دراسة 

مقارنة بالقانونين اليمني والمصري
علي احمد يحيى القاعدي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني أ

2863
دور البنمك المركزي المصري في العالقة بين السياستين النقدية 

والمالية وسوق االوراق المالية
محيي محمد مسعد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني أ

2864
االعالنات التجارية المقارنة بين الحق والمنافسة غير المشروعة 

دراسة مقارنة
احمد السيد لبيب. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني ا

محمد محمد سادات مرزوق. دالجوانب القانونية لعقد الفرنشايز2865
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني أ

عالء التميمي عبده ضبيشه. دمسئولية الناقل البحري عن اضرار نقل مواد الطاقة النووية2866
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني ب

2867
الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة دراسة تحليلية وتطبيقية على 

الطاقة الشمسية في مصر
ابراهيم عبد هللا عبد الرؤوف. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
542013335739الثاني ب

2868
اثر تطور الفكر االنساني على االلتزام برد غير المستحق في القانون 

المقارن
محسن عبد الحميد البيه. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

2869
دراسة مقارنة بالوضع في )المسألة الدستورية االولية في فرنسا 

(مصر
شريف يوسف خاطر. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

2870
سلطة االدارة صاحبة المناقصة في تعديل العقود االدارية وحق المتعاقد 

معها في توفير الضمانات المالية له
فؤاد نصر هللا عوض. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

2871
دور اليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي واالداري مع االشارة 

للوضع في مصر
محيي محمد مسعد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

احمد محمد لطفي احمد. د.االحكم الشرعي للمرابحه كما تجريها المصارف االسالميه2872
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

عبد الرحمن حمود المطيري. د.االنظارة على الوقف دراسة فقهية مقارنة2873
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

طارق سيد احمد حسن الجيار. دالتحريات الشرطية بين الشرعية االجرائية والرقابة القضائية2874
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول



مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم. داالرهاب واثره على التنميه االقتصاديه من منظور القانون الدولي2875
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361174االول

محمد عبد الواحد الجميلي. د.االنظام القانوني للمنشورات االداريه2876
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

عبد هللا محمد الهواري. دالقيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية2877
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

الحماية العقدية لالسرار التجارية دراسة مقارنة2878
رمزي . محمود رياض عبيدات ود. د

احمد

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

خالد عبد القادر محمود عبد. دمشروعية االندماج المصرفي واالثارالمترتبة عليه2879
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

2880
االثار القانونية الندماج الشركات على حقوق الدائنين في دول مجلس 

التعاون الخليجي

احمد . يوسف مطلق محمدود. د.ا

رشيد

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

2881
في دستور جمهورية )الحماية الدستورية لحق المواطن في التامين

(مصر العربيةالجديد
اماني مصطفى كمال توفيق. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

2882
المسؤولية المدنية للطبيب عن القتل الرحيم والمساعدة على االنتحار 

دراسة مقارنة
طارق عبد هللا محمد ابو حوة. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

2883
النظام القانوني التفاق التحكيم االلكتروني دراسه في ضوء قواعد 

تنازع القوانين
رشا علي الدين احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5520143361.91الثاني

د  ابو السعود عبد العزيز موسى.ادراسة مقارنة- الرضاع وما يتعلق به من احكام في الفقه االسالمي2884
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

رشا علي الدين احمد. دمبدا االختصاص باالختصاص امام هيئات التحكيم الدولي دراسة مقارنة2885
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

2886

االتجاهات الحديثة بشأن احكام الحجز التحفظي على االشخاص في 

دراسة تحليلية نقدية الحكام القانون الفرنسي رقم  )مرحلة االستدالالت 

(2.11 لعام 392

فتحية محمد قوراري. د.ا
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

وليد محمد الشناوي. د.ااالمن القانوني ومبادئ سن القانون الجديد2887
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

2888
الجزءات المدنية المترتبة على االخالل بانظمة وقواعد الدفاتر التجارية 

في ضوء االنظمة السعودية
نايف بن سلطان الشريف. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

2889

التنظيم القانوني للشركات العسكرية واالمنية الخاصة واالشكاليات 

دراسة في ضؤ )الناشئة عن استخدامها في عمليات حفظ السالم 

مشروع اتفافية االمم المتحدة بشأن الشركات العسكرية واالمنية 

(.2.1الخاصة لعام 

محمد عادل محمد عسكر. د
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول



وضاح سعود العدوان. دالنظرية العامة لدعوى بطالن حكم التحكيم في القانون المدني االردني2890
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

محمد نور الدين سيد عبد المجيد. ددراسة مقارنة- المسؤولية الجنائية عن تعدد العالقات الزوجية 2891
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

2892
دراسة - بدائل عقوبة االعدام في ضؤ السياسة الجنائية المعاصرة 

مقارنة
ياسر محمد اللمعي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
562014337978االول

2893
دراسة  في ظاهرة المماطلة مفهومها )االجراءات التسويفية 

(والمواجهة القانونية لها امام القضاء المدني
علي مصطفى الشيخ. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

عبد هللا محمد الهواري. د.االفساد والقانون الدولي2894
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

علي عبده محمد علي. د.االتحويل المصرفي من منظور فقهي2895
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

نجاة مصطفى قنديل. د.اشرطة االحداث دراسة مقارنة2896
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

زياد محمد ربيع. دحماية المدنيين واالعيان المدنية في مدينة القدس2897
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

محمد محمد سادات مرزوق. ددراسة مقارنة- الشروط التعاقدية غير العادلة 2898
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

شعبان عبده ابو العز. ددعم الطاقة في مصر االشكالية واستراتيجية االصالح2899
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

تامر محمد مجمد صالح. دذاتية المسائلة الجنائية  كاحد اليات العدالة االنتقالية2900
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
5620143371199الثاني

2901
 )تعليق على حكم محكمة القضاء االداري الصادر في الدعوى رقم 

2.15- 7 ـ 27ق في 68لسنة ( 18414
صالح الدين فوزي. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512الول

عبد الفضيل محمد احمد. د.االقانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم البحري الدولي2902
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول

2903
دراسة تحليلية في  )احكام منح الترخيص االجباري باستغالل االختراع 

نظام براءة االختراع السعودي واتفاقية باريس واتفاق تريس
زياد بن احمد القرشي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول

محمد سعد ابراهيم فودة. دالحماية الدستورية لحق التقاضي دراسة مقارنة2904
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول

2905
دراسة  )موقف التشريعات من الحبس االحتياطي بالنسبة لالحداث 

(قارنة
نجاة محمد علي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول

2906
المسؤولية المدنية الناشئة عن االخالل بااللتزام بالتبصير بالصفة 

الخطرة في المبيع
ربحي احمد عارف اليعقوب. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول



2907
دراسة  )دور مبدا التناسب في مجال اجراءات مواجهة االرهاب 

(مقارنة
وليد محمد الشناوي. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338512االول

2908
دراسة تحليلية لحق االطالع  )حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية 

على البيانات الشخصية في فرنسا
شريف يوسف خاطر. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

2909
دراسة مقارنة  )تجريم االعتداء على مراقبة العمل في القطاع االهلي 

(بين القانونين الكويتي والفرنسي
عادل علي المانع. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

فرحانه علي محمد شويته. دمرتبة العفو عند االصوليين وأثرها في االحكام الشرعية2910
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

2911
النظام القانوني لسندات الشحن االلكتروني دراسة على ضؤ قواعد 

(تنازع القوانيين
رشا علي الدين احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

سعيد بن علي بن منصور. دضماانات حقوق االنسان في الشريعة االسالمية2912
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

2913
دراسة مقارنة بين نظام روما )ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة 

ونظام االجراءات السعودى
محمد حميد المزمومي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

2914
تعويض ضحايا االتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل 

المستحدثة
حسام الدين محمود حسن. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
572015338712الثاني

2915
دراسة لمشروع السجل التجاري )االلتزام بالقيد في السجل التجاري 

(الكويتي 
عبد الفضيل محمد احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

2916
جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها والعقوبات المترتبة 

عليها في النظام السعودي
مسفر بن حسن القحطاني.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

2917
القضاء في اليمن في عصر االماميين يحيى وولده احمد يحيى ونهاية 

الدولة العثمانية
على احمد يحيى القاعدى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

2918
اليزايديون وأبرز نقاط االختالف بين قانون االحوال الشخصية العراقي 

دراسة تحليلية مقارنة-ومشروع قانونهم لالحوال الشخصية 
خالد محمد الصالح.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الددولي2919
عبد السالم .رشيد حمد العزىود.د

حسين العنزى

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

2920
دراسة )السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة الحبس قصير المدة 

(مقارنة
شيماء عبد الغنى محمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

محمد عادل عسكر.ددراسة حول فكرة دسترة القانون الدولي2921
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول

2922
دور مؤسسات التحكيم في نشر أحكام التحكيم كأحد متطلبات الشفافية 

في منازعات االستثمار التجاري الدولي
ياسين محمد ثروت الشاذلى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
582015339886االول



بطى سلطان بطى المهيدى.دالتعليقعلى حكم المحكمة االتحادية العليابدولة االمارات العربية المتحدة2923
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2924
القانون الواجب التطبيق على المسئولية التقصيرية عن الصحافة 

االلكترونية
رشا على الدين احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2925
  التناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون مكافحة غسل االموال 

السعودى
خالد بن عبد هللا الشافي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2926
التنظيم الدستوري والقانوني ألطراف عقد تفويض المرفق العام 

والمستفيدين منه
فرحان نزال احميد المساعيد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2927
دراسة مقارنة بين االنظمة القانونية في )ضمانات استقالل القضاء 

مصر واالمارات وعمان والمانيا
وليد محمد الشناوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2928
الرقابة على سلطة االدارة االلكترونية في تنفيذ االجراءات الخدمية 

للمواطنين
زكريا زكريا محمد المرسى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

2929

دورالقضاء االداري في حماية حقوق المواطنين من زلزال الخصخصة 

 بشان تنظيم بعض االجراءات الخدمية 2.14لسنة 23ومدى تأثره رقم 

للمواطنين

رجب محمد السيد احمد.د
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

مروة فتحي البغدادى.داالزمة والحلول-العشوئيات في مصر 2930
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
58201533982الثاني

دزالهادى السعيد عرفهقضايا في الخلع شرعا وقانونا2931
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

فرحان نزال احميد المساعيد.ددراسة مقارنة-قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه 2932
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

يوسف حسن الشراع.دجوائز االبداعات المصرفية2933
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

2934
تمايز مشروع ام -نحو الشفافية في التحكيم التعاهدي االستثماري

مغامرة مصيرية في ظل سرية تقليدية
محمود محمد المغربي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

2935
-ضمان الضرر الناشىء عن اساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

دراسة في القانون االماراتي
سامح عبد الواحد التهامي.د.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

شيماء عبد الغني.دالسياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة التنظيمات االرهابية2936
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

2937
دراسة تاصيلية تحليلية على ضوء -الوضع القانوني للطفل الطبيعي 

قواعد القانون الروماني
السيد احمد علي بدوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634669االول

رشا على الدين احمد.دالقانون الواجب التطبيق على ااثبات النسب2938
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634838الثاني



هيثم محمد حرمي.دالشريحة المعفاة في قانون الضرائب على الدخل دراسة مقارنة2939
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634838الثاني

على مصطفى الشيخ.دمعاونة الغير في التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي2940
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634838الثاني

2941
التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون االداري 

دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة
وليد محمد الشناوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634838الثاني

احمد على ديهوم.دمبدأ الفصل بين السلطات بين االصل التاريخي والواقع السياسي2942
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
59201634838الثاني

2943
دور التشريع والقضاء في اعمال النصوص الدستورية في مجال حقوق 

وضمانات المتهم
محمد عبد الغريب. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
62016341548االول

هيثم محمد حرمي شريف. د.ا(دراسة اقتصادية فقهية)صكوك التنمية 2944
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
62016341548االول

عبد هللا محمد الهواري. د.االوسيط االوربي2945
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
62016341548االول

محمد شكري الجميل الهواري. د.االتكييف الفقهي للشيك2946
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
62016341548االول

2947
مدى مسؤولية المانح عن رفض تجديد عقد الفرانشيز محدد المدة 

دراسة مقارنة)
احمد محمد الصاوي. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.37-62016341551الثاني

2948
المواجهة الجنائية للتعامل غير المشروع في االدوية والمستحضرات 

(دراسة تحليلية نقدية للقانون االمراتي)
محمد نور الدين سيد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.37-62016341551الثاني

مصطفى ابو مندور موسى. د.ا(دراسة مقارنة)مفهوم المحرر االلكتروني المعد لالثبات 2949
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.37-62016341551الثاني

طارق عبد هللا محمد ابو حمرة. د.االجوانب القانونية للوساطة في التوفيق بين راغبي الزواج2950
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.37-62016341551الثاني

سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي. دالمسؤولية الجزائية عن االعتداء على الحرية الشخصية2951
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.37-62016341551الثاني

محمد عبد الغريب. د.االتطورات االقتصادية المعاصرة واثرها على احكام القانون الجنائي2952
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
612016342496االول

محسن عبد الحميد البيه. د.ا(دراسة مقارنة)المسئولية المدنية للوالدين من فعل اوالدهما القصر 2953
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
612016342496االول

سامح عبد الواحد التهامي. دالنظام القانوني للبرمجيات مفتوحة المصدر2954
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
612016342496االول

طاهر شوقي مؤمن. ددراسة قانونية عن مجموعة الشركات2955
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
612016342496االول



2956
تاثير تحرير المشتريات الحكومية على القدرة التنافسية للمشروعات 

(دراسة تحليلية مع التطبيق على مصر)الصغيرة والتوسطة 
ابراهيم عبد هللا عبد الرؤوف. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
612016342496االول

عبد الرحمن عبد الواحد الرضوانحاالت الحرمان من مكافاة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي2957
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
921-612016342499الثاني

2958
دراسة )اجراءات الرقابة الدستورية في المملكة االردنية الهاشمية

(مقارنة
فرحان نزال احميد المساعيد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
921-612016342499الثاني

دور المعاهدات الدولية في تعديل الدستور2959
علي مجيد . هديل صالح الجنابي د. د

العكيلي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
921-612016342499الثاني

منى محمود محمد. د(دراسة فقهيه مقارنة)االتجار بالسالح من منظور اسالمي 2960
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
921-612016342499الثاني

دراسة تحليلية مقارنة-الشركات غير الربحية2961
محمد ابراهيم . فهد علي الزميع د. د

الوسمي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
921-612016342499الثاني

غنام محمد غنام. د.ا(القانون الفرنسي نموذجا)المعاملة غير العقابية للمجرمين الخطرين 2962
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
622017343792االول

2963
االغراق التجاري في ضوء امكام النظام الموحد لمكافحة االغراق بدول 

مجلس التعاون الخليجي واتفاق مكافحة االغراق
عبد الهادي محمد الغامدي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
622017343792االول

2964
دراسة تاصيلية تحليلية وفقا لقواعد القانون )المسئولية المدنية للطبيب

(الروماني
السيد احمد علي بدوي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
622017343792االول

وليد محمد االشناوي. ددور المحاكم الدستورية كمشرع ايجابي2965
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
622017343792االول

حازم السيد حلمي عطوة. دانعكاسات الهدر في التعليم على االقتصاد المصري وسبل المواجهة2966
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1512-622017343797الثاني

2967
مبدأ استبعاد االفكار المجردة من نطاق الحماية القانونية للملكية 

الفكرية لحق المؤلف في الفقه والقضاء المصري والفرنسي
سليم اسعاف العزب. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1512-622017343797الثاني

اكمل يوسف السعيد. دتطبيق القانون االجنبي امام القضاء الجنائي2968
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1512-622017343797الثاني

2969
االطار الدستوري للحق في خصوصية االنجابية واثره على حق الجنين 

(دراسة مقارنة)في الحياة 
اميرة عبد هللا السيد بدر. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1512-622017343797الثاني

صالح الدين فوزي.دالرئيس الثامن في الجمهورية الخامسة الفرنسية2970
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

صالح الدين فوزي.داالطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية2971
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول



على مصطفى الشيخ.د 2972
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

ميادة مصطفى محمد.دالمواجهة الجنائية الموضوعية للتنظيمات االرهابية2973
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

عصام سعيد عبد العبيدي.دتعديل الدستور الجامد دون اجراءات بواسطة العرف الدستوري2974
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

2975
دراسة تحليلية في ضوء القانون -االلتزام بالمطابقة في عقد البيع 

المدني وتشريعات حماية المستهلك في القانونين المصرى والفرنسي
منى ابوبكر الصديق. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

اكرم مصطفى الزعبي.د                                                                                                                                            2976
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344959االول

طلعت يوسف حلمي.دالغير في التنفيذ الجبري وحمايته من أثاره2977
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

فهد بن نايف الطريسي.دالبطالن في نظام االجراءات الجزائية السعودى2978
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

2979
انحراف السلطة في اصدار القرار االداري دراسة تحليلية في النظامين 

السعودى والمصرى
محمد فتحي شحته.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

مصطفى احمد حامد.دالحوافز ودورها في دعم التنمية المستدامة2980
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

شبل اسماعيل عطية.دحماية االسواق باالجراءات االحترازية والعقوبات الفورية2981
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

2982
العقوبات االقتصادية على ايران وتأثيرها على منظومة العلوم 

والتكنولوجيا االيرانية
شعبان عبده ابو العز.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632017344798الثاني

صالح الدين فوزي.دالكالم في جلسات مجلس النواب وصحة انعقاد الجلسات2983
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

صالح الدين فوزي.دمساءلة اعضاء مجلس النواب2984
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2985
اجراءات توقيع الجزاءات االدارية العقابية ومقتضيات الدعوى 

مع التطبيق على جرائم سوق االسواق المالية)العادلة
غنام محمد غنام- د-ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

عبد الفضيل محمد احمد. د.ادراسة نظرية عملية)حماية الكنية2986
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2987
حق تمكين االشخاص المعوقين من النفاذ الى الخدمات الضريبي 

(دراسة مقارنة)االلكترونية 
موفق سمور علي المحاميد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م



2988
الحق في العدالة االنتقالية نحو قانون يحقق متطلبات العدالة االنتقالية 

في مصر
حمدي ابو النور السيد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2989
عرض االستحواذ االلزامي على الشركات المدرجة في القانون 

السعودي
ياسر بن فضل السعودي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2990
دراسة على ضوء قواعد القانون )الحماية الدولية للعالمات التجارية 

(الدولي االتفاقي وقواعد تنازع القوانين
رشا علي الدين احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2991
دراسة دستورية )حالة الطوارئ واثرها على حقوق االنسان المدنية 

(مقارنة في الحالة العراقية
مصطفى سالم مصطفى النجيفي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

2992
التعويض عن القرارات االدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم 

(دراسة مقارنة)السعودي
نايف بن عبد العزيز بن لبدة. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
164201734576م

عبد الرزاق جاجان. دالشكلية في التصرفات والحقوق المتعلقة بالمتجر2993
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

2994
وفقا لقوانين الملكية )الحماية امدنية الصحاب االعمال االبتكارية

(الفكرية والقواعد العامة
طارق عبد العزيز حفني الشيخ. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

محمد صديق محمد عبد هللا.د(دراسة تحليلية مقارنة )النظام القانون لعقود  العقارات على الخرائط 2995
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

2996
الخطأ الطبي الجزائي في النظام السعودي في ضوء قرارات الهيئات 

الصحية الشرعية
عبد العزيز بن عبد هللا الرشود. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

حجية المصالح المرسلة واثرها في الفقه االسالمي2997
سليمان عبد الوهاب الشحات . د

البدوي

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

حسام الدين محمود حسن. دعقد ايواء السيارات2998
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

2999
امام مركز التحكيم التجاري )الدعوى التحكيمية ماهيتها واجراءاتها 

(لدول مجلس التعاون الخليجي
سعد عبد العزيز صالح الهمالن. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

3000
حق المحكوم عليه في ممارسة الشعائر الدينية في النظام 

السعوديوالتشريعات المقارنة
ضيف هللا بن نوح الغويري. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

3001
االسباب والحلول في اطار العالقات مع دول )مشكلة المياه في مصر 

(حوض النيل
نسرين نصر الدين حسين. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
2642017345726م

صالح الدين فوزي محمد. د.ااالتخابات الرئاسية3002
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
16520183464.8اول.م

صالح الدين فوزي محمد. د.ااالجراءات الدستورية لتعديل الدستور3003
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
16520183464.8اول .م

3004
محاولة )االتجاهات المعاصرة في المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين 

(للتوفيق بين االعتبارات المتعارضة
غنام محمد غنام. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
16520183464.8اول.م



3005
االصول الفلسفية والمبادئ الدستورية لمفهوم النظام العام المعاصر في 

قانون االجراءات الجنائية
محمد عبد الغريب. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
16520183464.8اول.م

عادل عبد الحميد الفجال. داالحكام المتعلقة بالرجوع في العقود االلكترونية رؤية شرعية وقانونية3006
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
16520183464.8اول.م

3007
دراسة تاصيلية تحليلية )ستورية لحقوق دافعي الضرائب \الحماية الد

(مقارنة
وليد محمد االشناوي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.87-2652018346411اول.م

3008
اثبات االخطاء ذات الطبيعة الفنية الطبية في النظامين السعودي 

والمصري
محمد فتحي شحته ابراهيم. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.87-2652018346411اول.م

3009
دور رئيس الدولة في تحقيق التوازن بين السلطات العامة االردن 

نموذجا
فرحان نزال حميد المساعيد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.87-2652018346411اول.م

3010
الجزاء الضريبي كاحد اليات مبدا عدالة الضريبة في قضاء المحكمة 

الدستورية العليا
شعبان احمد رمضان. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1.87-2652018346411اول.م

3011
دراسة على ضوء قواعد القانون )المركز القانوني للعامل المهاجر 

الدولي االتفاقي والتشريعات الوطنية
رشا علي الدين احمد. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1652018346589ثاني.م

احمد عبد الكريم موسى الصرايرة. ددراسة في التشريع العماني)حجية التوقيع االلكتروني في االثبات3012
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1652018346589ثاني.م

محمد بن حميد المزمومي. دالسياسة الجنائية للمنظم السعودي في حماية المال العام3013
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1652018346589ثاني.م

سالم بن عبيد المطيري. د(دراسة فقهية)االحكام المشكلة في الحج 3014
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1652018346589ثاني.م

3015
دراسة )دور القضاء الوطني في تسيير اجراءات التحكيم التجاري 

(مقارنة
سعد بن سعيد الذيابي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1652018346589ثاني.م

جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير. د(دراسة مقارنة)النظام القانوني لمرحلة المفاوضات على عقد العمل3016
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1263-2652018346593ثاني.م

3017

الحق في الرجوع في العقد كاحد االليات القانونية لحماية المستهلك في 

دراسة تحليلية في ضوء القانون الفرنسي )مجال التعاقد عن بعد

(والتوجيهات االوربية

منى ابو بكر الصديق. د
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1263-2652018346593ثاني.م

3018
نظام المكافحة الشاملة للتحرش الجنسي في الشريعة االسالمية مقارنا 

بالمكافحة القانونية
شبل اسماعيل عطية. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1263-2652018346593ثاني.م

3019
دراسة في ضوء القانون االنجليزي )الحماية االدارية للجسد البشري  

(بشان االنسجة البشرية
اميرة عبد هللا السيد بدر. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1263-2652018346593ثاني.م

3020
دراسة تحليلية تطبيقية )رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري 

مقارنة في بعض االنظمة
جورجي شفيق ساري.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج



ميساء سعيد موسى.دالنظام االساسي للمحكمة العربية لحقوق االنسان3021
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

3022
نظرات في تنظيم محكمة النقض الفرنسية واختيار الطعون التي 

تنظرها في المواد غير الجنائية
علي مصطفى الشيخ.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

3023
المسئولية التقصيرية عن التدخل في العالقات التعاقدية في القانون 

االمريكي
حسام الدين محمود حسن.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

مصطفى احمد حامد.داالثار االقتصادية واالجتماعية للعقوبات االقتصادية3024
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

متولي عبد المؤمن محمد.داالفتراض القانوني في نظام المرافعات الشرعية السعودى3025
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

دمحمد عي محمد جمال الديناالوامر والنواهي ومايتعلق بهما من قضايا ومسائل اصولية3026
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

مروة فتحي البغدادى.دالسياسات االقتصادية واضمحالل الطبقة الوسطى في مصر3027
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1662018347م.2ج

3028
دراسة تأصيلية -حماية التوقعات المشروعة في القانون االداري 

تحليلية مقارنة
وليد محمد الشناوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
632-26620183482.1م.1ج

3029
دراسة على ضوء -النظام القانوني لحماية عنوان الموقع االلكتروني 

قواعد تنازع القوانين
رشا علي الدين احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
-2672018348381م.1ج

صالح الدين فوزي.داالطار الدستوري والقانوني للوائح االدارية3030
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

3031
-مصر بين القضاء العادى والقضاء االدارى القواعد االصولية النظرية 

التطبيقات القضائية العملية
جورجي شفيق سارى.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

3032
نظرية المواعيد المواعيد االجرائية دراسة تحليلية مقارنة  في 

القانونين االماراتى والفرنسي
علي عبد الحميد تركي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

ميساء سعيد موسى.داالختصاص بمكافحة جريمة القرصنة البحرية3033
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

3034
دراسة على ضوء -النظام القانوني لحماية عنوان الموقع االلكتروني 

قواعد تنازع القوانين
رشا علي الدين احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

3035
التوقيع الرقمي وحجيته في االثبات في قانون المعامالت االماراتي 

واالسباني
سامر خليل شطناوي.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

3036
نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية والمسؤولية التقصيرية عن 

دراسة في القانون االماراتي-معالجتها
سامح عبد الواحد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج

فوزى احمد ابراهيم.ددور القرائن القضائية في االثبات االدارى3037
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
751-2672018348381م.1ج



3038
التضخم النقدي وأثره في الديون من منظور الفقه االسالمي دراسة 

مقارنة
محمد شكرلى الجميل.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1672018348م.2ج

3039
موقف الفقه االسالمي والقانون الوضعي من اكراه الزوج زوجته على 

الوطء دراسة مقارنة
داليا قدري احمد.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1672018348م.2ج

طلعت يوسف خاطر.دالسلطة التقديرية لهيئة التحكيم في االثبات دراسة تاصيلية مقارنة3040
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1672018348م.2ج

3041
جريمة االعتداء على االطفال جنسيا دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي 

والقانون الجنائي المصري
مصطفى احمد بخيت.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
1672018348م.2ج

3042
الحماية المدنية للمعلومات الشخصية في مواجهة الثورة االلكترونية 

لوسائل االتصال والتواصل
محمد محمد القطب.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
-3.6-16720183483م.2ج

طلعت يوسف خاطر.دالسلطة التقديرية لهيئة التحكيم في االثبات دراسة تاصيلية مقارنة3043
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
681-26720183482.9م.2ج

خالد عبد الرزاق نصيف.دحكم االرث في اختالف الدين3044
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
352004349221

3045
تشجيع وحماية االستثمارات االجنبية في نظام استثمار رأس المال 

االجنبي السعودى
يحيى بن عبد هللا الصمعان.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
352004349221

3046
مصادرالحكم القضائي في الشريعة االسالمية وشمولها للوقائع 

المستجدة
محمد السيد عبد الرزاق.د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
352004349221

احمد بن سليمان بن صالح.دأحكام الجناية على النفس في التشريع الجنائي االسالمي3047
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
352004349221

عبد الفضيل محمد احمد. د.االمسئولية المدنية والجنائية عن تلويث البيئة3048
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

محمد محمد عبد اللطيف. د.امشكالت المسئولية الطبية امام القضاء االداري3049
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

محمد محمد عبد اللطيف. د.امبدا االمن القانوني3050
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

شريف محمد غنام. دمسئولية البنك عن اخطاء الكمبيوتر في النقل االلكتروني للنقود3051
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

ابو حماد صغير االنصاري. درضاع الكبير3052
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

فؤاد عبد المنعم احمد. دحقوق الملكية بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي3053
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
36200435355

3054
بحث مستخلص من ) عقوبات 369انتهاك ملك الغير طبقا لنص المادة 

(صحيفة جنحة مباشرة اعدها الباحث
عبد الفضيل محمد احمد. د.ا

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..



احمد جمال الدين موسى. د.اافاق التامين الخاص واالجتماعي في دول العالم الثالث رؤية اقتصادية3055
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..

عبد الفضيل محمد احمد. د.اكيفية احتساب بدل تفرغ المحامين3056
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..

محمد محمد عبد اللطيف. د.االدستور والمنافسة3057
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..

محي محمد مسعد. ددور القطاع االهلي في تنمية القوة التنافسية لالقتصاد المصري3058
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..

بسام خضير الشطي. دالترجمة واثرها في ثقافة الداعي الى هللا3059
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
3820053513..

عبد الفضيل محمد احمد. د.االمسئولية الناشئة عن الحوادث البحرية في نقل االشخاص3060
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
392006352411

رباب عنتر السيد. دجريمة تبديد منقوالت الزوجية بين الشريعة والقانون الوضعي3061
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
392006352411

فرحانة علي محمد. د(احكامها-ضوابطها-اركانها -حقيقتها )الفتوى عند االصوليين3062
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والتشريعية
392006352411

320203534.6مجلة المعهدعزيز كاظم جبر. االتكييف القانوني للشكل االتفاقي3063

التدخل التفسيري للمحكمة االتحادية العليا العراقية3064
علي يوسف عبد النبي وحسن . د.ا

علي
320203534.6مجلة المعهد

3..2المرأة العراقية ودورها في مجلس النواب منذ عام 3065
بدرية . د.م.بيداء محمود احمد وا. د.ا

صالح عبد هللا
320203534.6مجلة المعهد

320203534.6مجلة المعهدصالح مهدي كحيط. د.م.ااثر المنهج الغاني في اطار ضوابط االسناد الموضوعية3066

320203534.6مجلة المعهدعبد االمير عبد الحسن ابراهيم. د.م.االنظام العالمي ومستقبل العالقات الدولية3067

320203534.6مجلة المعهدعقيل كريم زغير. د.ماثر تغيير الظروف على عقود التجارة الدولية3068

320203534.6مجلة المعهدصفاء مهدي محمد طويل. د.مالمعيار المميز لعقد االجازة الطويلة3069

320203534.6مجلة المعهدزينة صاحب كوزان. د.مالحكومة االلكترونية وانعكاستها على حق الفرد3070

320203534.6مجلة المعهدمحمد رشيد صبار. مالدبلوماسية الشعبية االمريكية تجاه المنطقة العربية3071

320203534.6مجلة المعهدحسن عبيد عبد السادة. م.مالعضوية الدائمة في المنظمات الدولية مجلس االمن في االمم المتحدة3072

التكفير فير فكر الحركات والتنظيمات االسبالمية وتداعياته االجتماعية3073
. د.م.بتول حسين علوان وا. د.م.ا

سناء كاظم كاطع
612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية 

612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية باقر جواد كاظم. د.م.االبيئة االمنية في شمالشرق اسيا بين النفوذ االمريكي والتاثير الصيني3074



3075
االبعاد االقتصادية للربط السككي بين العراق والكويت ودور البدائل 

ميناء الفاو والقناة الجافة و)الوطنية 
612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية سعد عبيد السعيدي. د.م.ا

3076
دور االنتخابات في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي  دراسة حالة 

2.19االنتخابات التونسية لعام 
612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية منى جالل عواد. د.م.ا

612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية احمد عدنان عزيز. د.م.االعنف والتطرف في العراق مقاربات في الدوافع وسبل المواجهة3077

612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية مصطفى جاسم حسين. د.م.ااالتحاد االوربي وظاهرة اليمين المتطرف البريكست انموذجا3078

3079
تاثير )العولمة  وتوظيفها لتحقيق لبرلة السوق وتهميش االنسانية 

( انموذجا19كوفيد 
612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية محمد صابر كريم. د.م.ا

612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية حسين باسم عبد االمير. دتطور الحرب الحديثة وحرب مابعد الحداثة3080

3081
الحلول )القضايا العالقة بين الحكومة االتحادية واقليم كردستان

(الدستورية والقانونية
612021354462جامعة بغداد-مجلة العلوم السياسية علي عباس عبيد. م.م

غني ريسان جادر. د.ا(دراسة مقارنة)الطبيعة القانونية للكفالة العينية 3082
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

سليم نعيم خصير الخفاجي. د.م.ااثر االختصاص الرقابي للقضاء الدستوري على مبدأ التوازن3083
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

حسن حماد حميد.د.م.االمواجهة الجنائية لجريمة تشكيل العصابة3084
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

عالء عمر محمد. د.م.ااثار االخالل بااللتزام بضمان سالمة الراكب في عقد النقل الجوي3085
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

علي عبد العالي خشان االسدي. د.م.االقانون واجب التطبيق على المسائل الموضوعية لالثبات االلكتروني3086
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

تسير احميد عبل الركابي. د.م.ااالرهاب في االديان السماوية والمواثيق الدولية3087
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

سجى فالح حسين. مالرقابة على مصادر تمويل االحزاب السياسية3088
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

3089
استغالل الحصانة الدبلوماسية للقيام باعمال التجسس واالثار المترتبة 

عليها
هبة ذهب ماو. م.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
322019355478

محمد علي عبد الرضا علوك. د.ا(دراسة مقارنة)المسؤولية الجزائية عن جرائم الشغب 3090
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

زينب عبد الكاظم حسن. م.مالية تنفيذ موازنة المحافظات غير المنتظمة باقليم دراسة مقارنة3091
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278



يوسف عودة كاظم. د.م.ااالساس القانوني لمسؤولية الشاحن البحري دراسة مقارنة3092
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

غازي حنون خلف. د.م.االحماية الجزائية لرئيس الجمهورية في شرفه واعتباره دراسة مقارنة3093
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

نبأ ابراهيم فرحان. م.ماالجراءات القانونية الندماج المصارف التجارية3094
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

3095
الحماية الجنائية لذوي االحتاجات الخاصة على مستوى العقوبه دراسة 

مقارنة
حسن حماد حميد. د.ا

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

3096
مدى استعدة القانون المدني الفرنسي لنفوذه الدولي بعد تعديل احكام 

2.16العقد في سنة 
علي حسين منهل. م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

ساجد احميد عبل الركابي. د.االنظام القانوني  لحق االنسان في بيئة نظيفة3097
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
282018356278

3098
اساس االلتزام بعدم افشاء االسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل 

(دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه االسالمي)التكنولوجيا 

عبد الباسط عبد الصمد احمد و . د.ا

حسين عبد القادر معروف. د.م.ا

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

سليم نعيم خضير الخفاجي. د.م.اتوزيع االختصاص االدارية المستعجلة دراسة مقارنة3099
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

المركز القانوني للجنين دراسة مقارنة3100
علي عبد العالي االسدي . د.م.ا

يوسف عودة غانم. د.م.وا

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

3101
 (49)تطور جهاز االدعاء العام العراقي دراسة في ضوء القانون رقم 

2.17لسنة 

نسام فالح . سامية عبد الرزاق وم. م

حسن

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

3102
المعالجة التشريعية للقاصر التاجر في قوانين بعض دول الخليج 

العربي مقارنة بالعراق
اعتدال عبد الباقي يوسف. م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

علي عبد العباس نعيم. م.مالنظام القانوني  الدارة امالك الدولة الخاصة3103
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

3104
التنظيم القانوني لمصادر تمويل االحزاب السياسية بموجب  القانون 

2.15 لسنة 36رقم 
ارتقاء محمد باقر الطائي. م.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
252017357276

عبد الفضيل محمد احمد.دالمسئوليةالناشئة عن الحوادث البحرية فينقل االشخاص3105
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
392006352411

رياض عنتر السيد.دجريمة تبديد منقوالت الزوجية بين الشريعة والقانون الوضعي3106
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشررعية
392006352411

فرحانه على محمد.د(احكامها-اركانها ضوابطها -حقيقتها)الفتوى عند االصوليين 3107
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
392006352411

52021358535مجلة المعهدعزيز كاظم جبر.دالتكييف القانوني لالعتبار الشخصي في التعاقد3108



52021358535مجلة المعهدابراهيم اسماعيل ابراهيم.دتكوين عقد الشراء بالهامش3109

52021358535مجلة المعهدنزاز عبد الكريم.م.مفايروس كورونا وتدعياتهعلى البعد االجتماعي3110

52021358535مجلة المعهدعلي سعد عمران.داشكالية الطائفية السياسية في النظام الدستوري العراقي3111

52021358535مجلة المعهدجبار علي عبدهللا.د5..2االجراءات الكفيلة بتعديل الدستور العراقي لعام 3112

52021358535مجلة المعهدعبد الرزاق احمد محمد.د(دراسة مقارنة)السلطات االجرائية لهيئة التحكيم 3113

52021358535مجلة المعهدسناء محمد سدخان.ددور التعليم االهلي في خفض وتعزيز االيرادات العامة في العراق3114

52021358535مجلة المعهدطالل حامد خليل.دحقوق االنسان في ظل ثورة المعرفة3115

52021358535مجلة المعهدنجالء مهدي محسن.د دراسة مقارنة5..2تمكين المراة في ظل دستور جمهورية العراق لعام 3116

52021358535مجلة المعهدمحمد عبد الرحيم.م.مضمانات حرية الرأي والتعبير في النظام الدستوري العراقي3117

52021358535مجلة المعهدعلي عبودي مهدي.دالموجة الثانية من الربيع العربي3118

52021358535مجلة المعهدسعدي ابراهيم.د3..2مقاربة الشخصية واالداء السياسي في العراق بعد عام 3119

52021358535مجلة المعهدسلطان كامل سلمان.م.مالنظام القانوني لمجلس الخدمة العامةاالتحادي في العراق3120

الدفوع القانونية لعدم منح الجنسية3121
. د.طيبة جواد حمد المختار و م. د.ا

ابو طالب هاشم الطالقاني
62021359638مجلة المعهد

.187تجربة التحديث في فرنسا منذ عام 3122
بدرية . د.م.بيداء محمود احمد وا. د.ا

صالح عبد هللا
62021359638مجلة المعهد

اثر قواعد القانون الدولي لحقوق االنسان3123
حيدر ادهم الطائي والباحث . د.ا

ازهر عبد االمير الفتال
62021359638مجلة المعهد

62021359638مجلة المعهداحمد علي عبود الخفاجي. د.م.اممارسة حرية الرأي في ظل السلطة المقيدة للمشرع3124

62021359638مجلة المعهدحامد شاكر محمود الطائي. د.م.أفاعلية التأمين على الحماية القانونية في نظام المعونة القضائية3125

62021359638مجلة المعهدخالد حمزة جريمط المعيني. د.م.أاالمن المائي العربي مدخالت االزمة والمشاهد المحتملة3126

62021359638مجلة المعهدرنا سالم امانة. د.م.االحماية الدولية والوطنية لحق االنسان3127

62021359638مجلة المعهدرنا محمد راضي. د.م.االنظام القانوني لالوامر الديوانية في العراق3128

62021359638مجلة المعهدسليم كاطع علي. د.م.أمبادرة الحزام والطريق الصينية وتأثيرها في مكانة الصين الدولية3129

62021359638مجلة المعهدنغم نذير شكر. د.م.أدور التنشئة االجتماعية في تعزيز قيم التسامح والتعايش3130

62021359638مجلة المعهدربا صاحب عبد. د.مالمكانة االستراتيجية للعراق واثرها في توازنات3131

ديناميكية االداء في السياسة الخارجية العراقية3132
. م.فراس عباس هاشم و م. د.م

محمد كريم الخاقاني
62021359638مجلة المعهد

62021359638مجلة المعهدعقيل كريم زغير. د.مشرط مفترق الطريق في معاهدات االستثمار الثنائية3133

62021359638مجلة المعهدفادية عباس هادي. د.مالسياسة الخارجية التركية المعاصرة3134

62021359638مجلة المعهداحمد فاضل محمد الصفار. د.مجرائم التحريض الطائفي3135

62021359638مجلة المعهدرياض عبد المحسن جبار. د.محقوق العراق في حوض الصرف3136

62021359638مجلة المعهدمثنى عباس عبد الكاظم الحمد. د.مدور المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات3137



الحقوق والحريات االساسية ودور القضاء3138
. د.محمد عبد الرحيم حاتم و م. د.م

احمد خضير عباس
62021359683مجلة المعهد

62021359683مجلة المعهدزينب عبد السالم عبد الحميد. م.مالحق في مستوى معيشي مناسب دراسة مقارنة3139

62021359683مجلة المعهدعلي صاحب كوزان. م.مالعالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية3140

62021359683مجلة المعهدنواف عبد القادر جواد. م.ملغة العنف في الخطاب السياسي العربي3141

3142
دراسة )ضمانات حق المتضرر من التأخير في النقل الجوي للبضائع 

(مقارنة

وليد خالد عطية والباحث علي . د.أ

كريم فائز عدنان

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
42021361_44

(دراسة مقارنة)التأصيل القانوني للمواقع االلكترونية االعالمية 3143
حسين عبد القادر معروف . د.أ

والباحث محمد حاتم حسان

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
420213645_78

حماية التراث الطبيعي في اوقات السلم والنزاعات المسلحة3144
علي جبار كريدي القاضي . د.أ

والباحث بدر زيد كمر

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
420213679_98

(دراسة مقارنة)اثر تقديم المحل  التجاري في رأس مال المساهمة 3145
عالء عمر محمد و الباحث . د.أ

مسافر كامل اهليل

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
420213699_136

3146
المسؤولية التقصيرية لمورد المعلومات االلكترونية غير الصحيحة 

(دراسة مقارنة)

علي عبد العالي االسدي و . د.أ

الباحثة فاطمة عيسى

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
4202136137_178

السلطة التقديرية لالدارة في قرار سحب يد الموظف3147
. حيدر عبد النبي طولي و م. د.م.ا

زيد عجمي بشيت

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
4202136179_196

3148
المنظور الدولي لحماية الالجئين والمهاجرين والنازحين في ظل جائحة 

كورونا

احمد . حيدر علي ضايف و م. م.م

صباح عبد الكريم

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
4202136197_248

3149
المسؤولية الجنائية الناشئة عن االعتداءات الواقعة ضد المتضاهرين 

في التشريع العراقي
حسين خليل مطر. م.م

مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
4202136249_274

جاسم محمد حسن. م.مدراسة تطبيقية اللية تسوية النزاعات الدولية البحرية قضائيا3150
مجلة دراسات البصرة دراسات 

قانونية
4202136275_298

3151
اختصاصات المحكمة الدستورية االردنية بين الواقع النظرى والتطبيق 

العملي
محمد وليد العبادي.د.أ

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

عبد الفضيل محمد احمد. د.أ8..2عقد نقل البضائع وفقا التفاقية روتردام 3152
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

د سمير حامد عبد العزيز الجمالالمسؤولية المدنية عن االيذاء المبهج  دراسة مقارنة3153
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

ساهر ابراهيم وليد. د النتيجة المحتملة وموقعها من االثم الجنائي  دراسة مقارنة3154
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

سامح عبد الواحد التهامي. دالتنظيم القانوني للعمل الطبي عن بعد3155
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م



ميادة مصطفى محمد المحروقي. داالتنتهاكات القانونية والشرعية التي تمثلها العالقات المثلية الشاذة3156
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

3157
محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين )المنع من التصرف 

الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف

. خالد عطشان الظفيري ود. د

مرضي عبيد العياش

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

3158
دراسة  )تأثير الدين العام المحلي على محددات النمو االقتصادي 

(2.15الى 1..2تحليلية على االقتصاد المصري للفترة من 
حمدي احمد علي الهنداوي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول. م

3159
ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في ظل قانون الخدمة 

 والئحته التنفيذية2.16 لسنة 18المدنية رقم 

عبد العزيز محمد ابراهيم . العميد د

قطاطو

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول وثاني. م

احمد الباز محمد متولي. دحماية  العالمة التجارية المشهورة الكترونيا مقارنة3160
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
682019361557اول وثاني. م

احمد ابراهيم محمد متولي دهشان. دالمخالفات المالية واثرها على عجز الموازنة العامة المصرية3161
مجلة البحوث القانونية والقتصادية 

والشرعية
682019361557اول وثاني. م

3162

الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في اصدار القرارات 

دراسة تحليلية نقدية ) 2.14بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 

( من الدستور156للمادة 

شعبان احمد رمضان. د.ا
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
6920191261558اول وثاني. م

محمد العزام. د- سنان الشطناوي . دعقد المقاولة من الباطن في القانونيين االماراتي والفرنسي3163
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

اسامة عطية محمد عبد العال. دالمسئولية الجنائية عن جريمة التضليل االعالمي3164
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

محمد محمد احمد سويلم. دنشأة وتطور انظمة التأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية3165
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

حمدي ابو النور السيد. دالحق في الماء كحق دستوري جديد3166
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

3167
التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف االسالمية دراسة فقهية 

مقارنة
محمد شكري الجميل العدوى. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

3168
الضمانات القانونية لنقل التكنلوجيا الدوائية بين الممارسات االحتكارية 

ومتطلبات المنافسة المشروعة
عالء التميمي عبده ضبيشه. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

عبد الحميد الشورى. داالثار االقتصادية لغسل االموال3169
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

3170
نظرية المحكمة غير المالئمة واثرها على االختصاص القضائي الدولي 

في منازعات النقل الجوي دراسة مقارنة
ياسين الشاذلي. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م

ماهر جابر الجابر واخرون. دسلطة القاضي في تعديل االجل في القانون المدني االردني3171
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م



3172
احكام مطالبة المساهمين بالجزء المتبقي من رأس مال الشركة 

المساهمة في حالة االفالس
اياد عبد الرزاق سعد هللا. د

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 

والشرعية
7120201294559اول وثاني. م


