
كشاف المجالت في مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية 

رقم الصفحةرقم التصنيفالسنة العددالمجلدالمجلة المؤلفعنوان البحث ت

0120122321ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سلوى فائق الشهابي  - خليفة ابراهيم عودة التميمي  العنف االسري وعالقته بجنوح االحداث1

01201223243ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رشيد مجيد محمد االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة الدولية دراسة تطبيقية تاصيلية تحليلة لالسس والخصائص2

01201223284ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رشيد مجيد محمد االطار القانوني للحكومة االلكترونية7

012012232103ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عباس زبون عبي العبودي2010لسنة  (7)الطعن بقرارات تقدير اصابات العمل الصادرة وفقا الحكام قانون الضمان االجتماعي االردني رقم4

012012232153ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عبد العزيز شعبان خالداحكام جريمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي5

012012232178ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عدنان عباس موسى النقيب لقانون البحار1982المنطقة الدولية لقيعان البحار في ضوء اتفاقية 6

012012232205ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حيدر ادهم عبد الهادي القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب7

012012232229ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عماد مؤيد جاسماثر التغييرات السياسية في المنطقه العربية في السياسات االقليمية وانعكاساتها على العراق8

012012232265ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عباس حكمت فرمان-عبد الرزاق طالل جاسمجريمة تهريب المهاجرين ةاالثار المترتبة9

0220131ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية علي ياسين عبدهللا- خليفة ابراهيم عودة التميمي تطور التعليم العالي واستراتيجية المعرفة العراق انموذجا10

02201347ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رشيد مجيد محمد دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها11

02201385ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية شاكر عبد الكريم فاضلغياب المعارضة البرلمانية واشكالية الديمقراطية التوافقية في العراق12

022013127ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية اكرم طراد الفايزفكرة القصد في القانون الجنائي والمدني ووجه العالقة بينهما13

022013179ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية طالل حامد خليلالمعوقات وافاق المستقبل- االنتقال من النظام الشمولي الى الديمقراطية14

022013231ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد سلمان شهيبالجنسية المنحدرة من االم والمعززة باالقليم  دراسة مقارنة15

022013251ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد فاضل حسين- بالسم عدنان عبدهللاوسائل االعالم الحديثة واثرها في الراي العام الضامن لشرعية السلطة16

022013289ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية يسرى مهدي صالحاثر مشكالت البيئة في االمن الدولي17

022013311ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نظير محمود امينموقف تركيا من احداث التغير في المنطقة العربية18

022013345ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية محمد كاظم هاشمهوية الدولة في الفكر االسالمي19

3120142631ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سعاد عبدهللا داود- خليفة ابراهيم عودةالجامعة المستنصرية انموذجا- في تطوير التعليم العالي كلية التربية (االنترنت)دورخدمات االتصال 20

31201426355ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رشيد مجيد محمد (دراسة قانونية)اولى الشرائع السامية القديمة قبل شريعة حمواربي - شريعة اشنونا21

31201426389ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حابس محمد خليفةاالستصحاب22

312014263133ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية بكر عباس علي- محمد عطشان عليويالقواعد الفقهية الناظمة لالحكام اليقينية مع تطبيقاتها المعاصرة23

312014167ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية علي قاسم زيدانسياسية الحكم الشرعي في من نكح محارمه24

312014195ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية فراس بحر محموداثر الزمان والمكان في تحديد لحظه انقعاد العقود الشكلية في الفقة االسالمي والقانون25

312014229ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سلمان داود سلومسياسة حزب العدالة والتنمية التركي تجاه الواليات المتحدة االمريكية26

312014269ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية بيداء علي وليالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي27

312014331ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مشتاق طالبوهيبمفهوم الجريمة المعلوماتية ودور الحاسب بارتكابها28

312014409ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مهدي نعيم حسنمسؤولية الطبيب المدنية عن اخطائة المهنية29

412015231ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية علي ياسين عبدهللا-عبد االمير عباس عبداالتجاهات الحديثة في االستراتيجية االسرائيلية تجاه الصين تحليل جغرافي سياسي30

41201523143ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رسل عبد الستار- نسيبة ابراهيم حمو الحمدانيماهية المضاربة المصرفية31

41201523169ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية بلهول نسيمفهم المذهب العسكري الجزائري لثنائية بيئة الضبط العملياتي والدين في علميات مكافحة االرهاب32

(موظف الخدمة الجامعية في العراق انموذجا)واجب الموظف العام الحضور في اوقات الدوام الرسمي واثار مخالفته ذلك33 41201523199ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خالد رشيد علي

412015231123ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خلود محمد خميسالعالقات الروسية العربية وافاقها المستقبلية34

412015231153ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مرتضى حسين ابراهيمالنظام القانوني لشراء الشركة المساهمة السهمها دراسة مقارنة35

412015231201ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عادل حمزة عثماناالزدواجية االمريكية في التعامل مع مفهومي االرهاب وحقوق االنسان36

412015231223ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حسن حرب اللصاصمةالمسؤولية عن التصادم البحري في التشريعين االردني والسعودي37

412015231257ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سداد مولود سبعالتغيير السياسي في مصر دراسة في الموقف االمريكي38

412015231283ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية شهالء سليمان محمداحكام اعادة التعيين في القانون العراقي دراسة مقارنة39



412015231335ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية باسم غناوي علوانمركز الفرد في القانون الدولي العام40

412015231373ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية طالل جميل شريف المختارسحب اليد واثاره على المركز القانوني للموظف41

412015231403ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خليفة ابراهيم عودة خالصة اطروحة دكتوراه واقع الجريمة في الريف دراسة ميدانية في محافظة ديالى42

5120161ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عبد المجيد رمضان- بوحنية قوياالدارة االلكترونية كالية لتطوير اداء الجماعات المحلية بالجزائر43

51201627ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عامر هاشم عواد- حميد حمد السعدون2003االسترايجية االمريكية حيال العراق بعد عام 44

51201655ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حسن تركي عميرالرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق45

512016109ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية زينب عبدهللا محدقانونية في مدينة بغداد- دور التحوالت المجتمعية في الخيانة الزوجية دراسة ميدانية اجتماعية46

512016147ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية بوقرين عبد الحليمحتمية انشاء ضبطية خاصة بالجرائم االلكترونية47

512016173ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية بودفع عليالترشيح الحزبي واثره على السلم االهلي الجزائر نموذجا48

512016205ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عباس حكمت فرمانالجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد49

512016283ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خديجة بنت محمد- احمد معصوم- عمر احمد حسيناستعمال نهر ديالى بين ايران والعراق من منظور القانون الدولي50

512016305ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية امين الرشيد-كمرلمزام عبدهللا- حسن عبد الحسن موبح2003الدور االمريكي في العالقات العراقية الكوتية بعد عام 51

512016333ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية محمد سالم النوافلهاالصالح السياسي في االردن في عهد الملك عبدهللا الثاني بن الحسين فرص وتحديات52

512016353ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عدنان داود عبدمدى فاعلية مجلس االمن الدولي في مواجهه النزاعات المسلحة غي الدولية53

512016393ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية هارليدا عبد الوهاب- اميل جبار عاشورالحماية القانونية لتلوث الهواء في العراق54

6120172621ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية  وليد عبد الغفار الشهيبحزب البعث وداعش منهج واحد في انتهاك حقوق االنسان55

61201726271ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خلود محمد خميس(الثوابت والمتغيرات)2001السياسة الخارجية االمريكية تجاه شرق افريقيا بعد ايلول 56

612017262101ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية علي قاسم زيدانالحكم بالموجب والحكم بالصحة57

612017262141ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سداد مولود سبععدم االستقرار السياسي في ليبيا دراسة في العوامل الداخلية والخارجية58

612017262173ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حسين حافظ وهيبالعراقية-العراق والمحيط االقليمي دراسة في العالقات التركية59

612017262195ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مهدي حمدي مهدياثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي60

612017262243ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نور اتينا-هارليدا عبدالوهاب- عقيلة هادي عيسىاستخدام سالح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي61

612017262261ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية اسراء محمود بدر السميع2005نشاة الفدرالية وتطبيقها في العراق في ظل دستور 62

612017262289ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية محمد حامد محمودالنظام القانوني التحاد المالك واتحاد الشاغلين63

612017262323ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد حسين سلمانبطالن العمل االجرائي في مرحلة التحقيق االبتدائي64

612017262353ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مهند علي ذيابوسائل الحماية القانوني الستثمارات االجنبية الخاصة65

612017262391ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خديجة بنت محمد- احمد معصوم- عمر احمد حسينالمشاريع المقامة على المجرمين المائيين الدوليين دجلة ةالفرات وتاثيراتها على استخدامات العراق المائية من منظور القانون الدولية66

612017262397ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عبد الباسط عبد الرجيم عباسعقد شراء الديون التجارية67

201317عددخاصديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عباس فاضل الدليميمفهوم تدويل مكافحة االرهاب واثره في مسيرة حقوق االنسان68

201343ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية البسيوني عبدهللاالطريق غير المسلوك للتعامل مع ظاهرة االرهاب االحتواء وتجفيف المنابع بدال من المواجهه69

201373ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عباس فاضل محمد البياتيقرارات مجلس االمن الدولي المقايضة بين القتال ضد االرهاب وحقوق االنسان70

201387ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية طه حميد حسن العنبكياشكالية التوفيق بين االمن الوطني والحقوق والحريات العامة في العراق71

2013117ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عادل حمزة عثماناشكالية التدخل االنساني في العالقات الدولية72

2013143ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية شاكر عبدالكريم فاضلاالقليات الدنية في العراق بين خطر االرهاب وازمة المشاركة السياسية73

2013173ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية خلود محمد خميسدور االمم المتحدة في حماية حقوق االنسان من اليات الحرب ضد االرهاب74

2013201ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية طه محمد جسامالحقوق االساسية لالنسان في الشريعة االسالمية75

2013217ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية اياد طه سرحانحقوق االنسان وردع الجريمة في السنة النبوية76

2013251ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية شاكر محمود اسماعيلمظاهر االرهاب خالل الغو الحبشي لبالد العرب77

2013271ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية طالل حامد خليل-رائد صالح عليالمتغيرات الدولية وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب78

2013229ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية رفل هاشم محمد- بالسم عدنانالحماية الدولية لحقوق االنسان79

2013317ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سالم جاسم عبدهللا- حسن تركي عميراالرهاب االلكتروني ومخاطره في العصر الراهن80

2013347ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد علي بريسم- بكر عباس علياالرهاب السري في منظور السنة النبوية81



2013375ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نادية فاضل عباسدراسة مفاهيمية حول عالقة حقوق االنسان باالرهاب82

2013413ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية اسراء فهمي ناجيمفهوم االرهاب في الشريعة والقانون83

2013453ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حيدر عبد الرزاق حميدالجريمة االرهابية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي84

2013483ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية جعفر حسن جاسماالرهاب المعلوماتي واليات الحد منه85

2013509ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عبد الباسط عبد الرجيم عباسمبد التسامح في اطار المواثيق الدولية والتشريعات العراقية النافذة86

2013539ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نظير محمود اميناالرهاب الدولي وانعكاساته على حقوق االنسان87

5220162401ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سمير داوود سلمان2005االنحراف بالفكرة القانونية  السائدة وتطبيقها في دستور العراق لعام 88

52201624031ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد عبد االمير خضير االنباري2014الغربية وتطوراتها بعد احداث اوكرانيا - العالقات الروسية89

52201624059ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عامر هاشم عوادمستقبل االستراتيجية االمريكية تجاه ايران وتاثيراتها االقليمية90

52201624091ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية ياخويا دريسالحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري91

522016240121ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية انمار موسىاالدوات والتطبيقات- حرب الفضاء االلكتروني المفهوم92

522016240153ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد يحيى هادي دراسة نقدية تحليلية2013 لسنة 19التعيل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 93

522016240177ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية سامي احمد كالوياالرهاب باسم االسالم وابعادها العالمية94

522016240207ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية عبد الباسط عبد الرجيم عباساثر اليمين الدستورية في حماية حقوق االنسان وحرياته العامة دراسة مقارنة 95

522016240253ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية صفاء حسن نصيفالتحديات االجرائية المتصلة بالجرائم المعلوماتية 96

522016240291ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية أيمن عبد عون نزالالسيد محمد حسين فضل هللا ودوره السياسي97

522016240327ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية قائد هادي دهشسوء ادارة سلطة االتالف الموقته في واجب منع االنشطة االجرامية وتاثيرها على االموال الغير قانونيو االسباب والحلول98

522016240335ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية حسن تركي عميرسياسات الدفاع المدني بين االلتزامات السياديه والتحديات االقليمية99

6220172681ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نور صباح ياسر-خليفة ابراهيم عودةاجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية100

62201726839ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية جواد احمد كاظماالخطاء الطبية بين اهمال الطبيب في التشخيص والصيدلي في صرف الدواء دراسة مقارنة في الفقة والقانون العراقي101

62201726895ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية نورة بنت يحيى-خيرة بنت عبد الرحمان العقوبات الجزائية لمكافحة التلوث البيئي طبقا الحكام التشريع الجزائري102

622017268119ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية ذكرى عباس عليقرار االحالة القطعية في المزايدات العامة دراسة مقارنة103

622017268161ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية قائد هادي دهشمفهوم جريمة التزوير في ظل قانون المملكة المتحدة104

622017268179ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية مروان سالم العليمكانة التغيير في االستراتيجية الدولية االسترايجية االمريكية الشاملة انموذجا105

622017268241ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية احمد طارق ياسين المولىالقيمة القانونية لقرارات جامعة الدولة العربية106

622017268279ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية منتصر علوان كريمالقرار االداري التحول التاصيل والشروط107

622017268323ديالى/ مجلة العلوم القانونية والسياسية شهالء سليمان محمدالحماية القانونية لالشخاص ذي االحتياجات الخاصة في العراق دراسة مقارنة108

120092101مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةزهير الحسنيالثقافة االستنباطية في الفقه االسالمي109

1200921017مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعزيز جبر الخفاجيالغبن عيب في ذات الرضا ام في ذات العقد 109

1200921053مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعباس عبود عباساستحالة التعريف الموضوعي لالرهاب 110

1200921075مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعلي يوسف الشكرجينائب رئيس الدولة دراسة مقارنة في الدساتير العربية111

12009210123مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةمها بهجت2005حقوق االنسان وحرياته االساسية في دستور جمهولرية العراق لسنة 112

12009210177مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةصالح البصيصي ومحمد ثامر خماط و ضياء عبدهللاتطوير قواعد التفسير في اتفافيات القانون الدولي االنساني113

12009210207مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةمحمد علي هاشم االسدي التحكيم حجيته وطبيعته القضائية في الشريعة االسالمية114

12009210235مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةصباح صاحب العريضالمفهوم االسرائيلي للسالم 115

12009210255مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةجواداحمد البهادلياسباب اختالف الفقهاء  دراسة في التصورات النظرية116

3201021122مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةبروفسور  تيري مانو دراسات القانون في فرنسا117

3201021136مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةزهير الحسنيتوصيات118

3201021138مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةجمال الحيدريتوصيات119

3201021139مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعباس زبون العبوديفلسفة لبقلنون وغاياتها في كليات القانون العراقية120

3201021141مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعزيز الخفاجي و رياض ابة سعيدةمالحضات على تدريس القانون وتطوير مناهجه في الجامعات العراقية121

3201021156مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعلي هادي حميد الشكراوياضافة مادة الفدرالية الى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية122



3201021183مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعلي يوسف الشكريمعوقات تطور مناهج كليات القانون123

3201021198مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعباس علي محمد الحسينيمعايير الجودة ودورها في تطوير الجامعات العراقية124

32010211102مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةضياء عبدهللا الجابرالمواد الدراسية ومدى كفايتها لدراسة القانون من الناحيتين النظرية والعملية125

32010211114مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعدوية حياوي الشبليقرائة جديدة.. اللغة العربية في مناهج القانون الدراسية 126

32010211119مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةردينة محمد رضا مجيد كربولمنهج االحوال الشخصية بين الواقع والطموح127

32010211137مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعادل يوسف الشكريمعوقاتها وسبل االرتقاء بها.. تقويم المناهج الدراسية في كليات القانون والحقوق العراقية 128

32010211173مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةحيدر حسين علي الكريطيالعالقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية وانعكاساتها على اعداد الكوادر القانونية129

32010211191مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةكواكب باقر  الفاضليواقعهما وسبل تطويرهما.. المدخل لدراسة الشريعة في كلية القانون والمدخل لدراسة القانون في كلية الشريعة130

1320122127مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةاسماعيل صعصاع البديريالتنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية131

13201221276مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعادل يوسف عبد النبي الشكريجريمة االختصاب في ضوء سياسة التجريم والعقاب المعاصرة 132

132012212124مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةرعد حمود عبد الحسين تويج و حسين نعمة خشان(عينة البحث محافظة النجف االشرف)تحسين البيئة االستثمارية في العراق133

132012212144مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةفرقد عبود العارضي دراسة مقارنة / جريمة التزوير االلكتروني 134

132012212199مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةاسراء محمود بدر عليالمجلس الدستوري المغربي ودوره في الرقابة على دستورية القوانين135

132012212220مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةعبد الرضا كاطع حسونالمسؤولية الدولية عن االستخدام الضار لنهر الفرات من قبل تركيا136

2520092065الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون غازي فيصل مهدي اعمال السلطة العامة الماسة بالحق في سالمة الجسم 137

25200920616الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حيدر ادهم عبد الهادي واقع االلتزام بحضر التعذيب في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية138

25200920655الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حنان محمد القيسيالتداخل والتنازع .. حماية حقوق االنسان بين الوزارة والمفوضية 139

25200920682الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون سحر قدوري عباسالحقوق البيئية بين مسؤولية الفرد والمجتمع 140

25200920695الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون محمد تركي العبيديدور منظومة االمم المتحدة في حماية حقوق االنسان من خالل انظمة الشكاوي الفردية وموقف العراق منها141

252009206121الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حيدر وهاب عبوددراسة مقارنة   بين الشريعة االسالمية والنظم الظريبية الوضعية.. مبدا المساوات امام الضريبة 142

252009206149الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مازن خلف الشمريالجرائم الماسة بحقوق الطفل في العراق143

252009206177الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مصدق عادل طالبدور منظمتي العمل الدولية والعربية في حماية حقوق العمال144

220092051الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون تميم طاهر احمد و فراس ياوز عبد القادردراسة مقارنة/ الحماية الجنائية لالحزاب السياسية 145

2200920534الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون سعد جبار حسن(دراسة مقارنة )تاهيل العمال المعوقين في ضوء التشريعات النافذة 146

2200920567الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حسين عبد الصاحب عبد الكريم المتهم وحقوقه القانونية147

2200920582الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون محمد سليمان االحمد(دراسة تحليلية )التكييف القانوني لعقد انتقال االعب المحتلرف148

22009205106الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون احمد فاضل حسين الرقابة الدستورية على القوانيين االساسية149

22009205137الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون خالد رشيد عليوالية القضاء العراقي في التشريع العراقي الحديث بين التقليص والحرمان150

22009205156الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي جبار شاللنظرية القدر المتيقن تفتقر الى السند القانوني151

22009205173الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون شروق عباس فاضلالغاء السفرة السياحية152

22009205194الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون هاشم حمادي الهاشمي(دراسة مقارنة  )التحقيق االداري  153

22009205233الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون فاطمة خلف كاظممظاهر الحماية الدولية لحقوق الطفل في التشريعات العراقية النافذة154

22009205261الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون ام كلثوم صبيح محمد(دراسة مقارنة )عمليات التجميل في الفقه االسالمي والقانون 155

22009205292الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مرتضى حسين ابراهيمحق المسئاجر بالمطالبةبقيمة المحدثات في القانون المدني العراقي 156

920102091-8عددان 3مكاظم علي عباسدور رئيس الجمهورية في النظام السياسي في ظل دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية157

9201020926-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون بان حكمت عبدالكريم- حنان محمد القيسيالتحقيق االبتدائي والتاديبي تقارب وتطابق158

9201020955-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون داديار حميد سليمان-ناصر خليل جالل القاضيالحماية المدنية لحقوق مستهلكي خدمة الهواتف المنتقلة في نطاق العقد وقوانين االتصاالت159

9201020994-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون اسماء صبر علوان-صدام فيصل المحمدي دراسة في حجية االثبات بالمعطيات االلكترونية مقارنة مع احكام قانون االثبات العراقي النافذ-شهادة التعريف االلكترونية160

92010209125-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون بشرى سلمان العبيديالتبعات الجزائية المترتبة على المخالفات الوظيفية دراسة فيما يعد فسادا اداريا وماليا161

92010209164-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون محمد السعدون-هديل صالح عبودانتهاكات الحماية الدولية لالعيان المدنية في العراق162

92010209179-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي حميد العبيديمفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء االنساني163

92010209198-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون احمد سلمان شهيب السعداوي ووسائل تشجيع االستثمار2006لسنة(13)دراسة في قانون االستثمار رقم164



92010209208-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون نوال طرق ابراهيم من قانون العقوبات العراقي409وفق المادة)الشرف اساس التمييز ضد المراة دراسة165

92010209231-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي حسين عبداالميرعقد المشاركة باالنتاج النفطي النموذج العراقي166

92010209249-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مصدق عادل-مالك منسى الحسينيالتنظيم الدستوري والقانوني العالن الحرب وحالة الطوارى في العراق167

92010209269-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون هديل محمد حسنالمسؤولية العقدية الناشئة عن اخالل احد  طرفي عقد البيع البحري سيف بالتزاماتها168

2002 لسنة 82الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف وفقا لتعديل قانون حق المؤلف العراقي وقانون الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 169 92010209284-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حيدر حسن هادي

92010209313-8عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون محمود عبدعلي حميدالمعين تحت التجربة في القانون العراقي والقوانين المقارنة170

31020102081الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون غازي فيصل مهدي  المعدل في ميزان المنطق القانوني2006لسنة  (27)قانون التقاعد الموحد 171

31020102088الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون طه حميد حسن العنبكيحق االنتخاب بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة السياسية172

310201020831الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حنان محمد القيسيرقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة دراسة في االستجواب البرلماني173

58تموز-310201026الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون منجد منصور محمودمساهمة في الحزب السياسي الجذور واالثار174

310201020876الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون ايات سلمان-صعب ناجي عبودالمفتش العام ودوره في مكافحة الفساد االداري175

310201020891الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون اكرم فاضل سعيددور قانون االستثمار في جذب االستثمارات االجنبية في العراق قضية المعوقات التشريعية واالدارية التي تحول دون دخول روؤس االموال العراقية176

3102010208122الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حسن فضالة-احمد سسلمان شهيباالستثمار النفطي في العراق177

3102010208136الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حيدر حسن هاديالبث عبر االقمار الصناعية وحقوق المؤلف دراسة في ضوء احكام الملكية االدبية والفنية178

3102010208166الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي حسن عبداالميراختصاصات هيئات الرقابة المستقلة في العراق التعارض والتداخل179

3102010208187الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون تغريد عبدالقادر عليرقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة دراسة في السوال البرلماني180

2008 لسنة 21الصالحيات االدارية لمجالس المحافظات التعارض والتداخل في ضوء قانون المحافظات غي المنتظمة في اقليم رقم181 3102010208208الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون محمود عبد علي

3102010208240الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مالك منسى الحسينيالحماية الدولية والداخلية لالشخاص من االختفاء القسري182

3102010208261الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون سوسن شياعالدراسة الميدانية الستقراء وعي المراة العراقية بحقها االنتخابي183

1220102091-11عددان3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون مازن ليلو راضيوسائل تنفيذ حكم القضاء االداري184

12201020931-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون حيدر ادهم عبد الهادي قراءة في الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق االنسان185

12201020946-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون فراس ياوز عبدالحق في الحرية الشخصية من الناحية الجنائية186

12201020966-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون كاظم علي عباسمسؤولية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري للواليات المتحدة االمريكية187

12201020993-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون سعد جبار حسنتاهيل العمال المعوقين ىفي ضوء التشريعات النافذه دراسة مقارنة188

122010209122-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون صبا نعمان رشيداالحكام الخاصة العمال التحضيرية والتكميلية189

122010209137-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي احمد اللهيبياستعمال االموال العامة المخصصة الستعمال المباشر190

122010209150-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون نواف حازم خالددور جسامة الخطا في تقدير مقدار التعويض191

122010209176-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون وفاء عبدالفتاح-وليد مرزة قراءة تحليلة ناقدة-اجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي 192

122010209198-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون بتول صراوة عبادي2010 لسنة 11االغراق التجاري في ضوء احكام قانون حماية المنتجات الوطنية العراقي رقم193

122010209213-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون طالب محمد- اكرم فاضل  سعيداهمية تداخل العقود الناقلة لملكية االموال المعلوماتية مع غيرها من العقود194

122010209248-11عددان 3الجامعة المستنصرية/ مجلة كلية القانون علي فوزي الموسويالمقاصة في العمل المصرفي195

1220032161الجامعة المستنصرية- كلية التربيةرشيد عبدهللا الجميليعماد الدين زنكي والتحدي االوربي الصليبي196

12200321613كلية االدارة واالقتصادعبد علي كاظماالقتصاد العربي وفرص االستفادة من تحرير التجارة العالمية197

12200321641كلية االدارة واالقتصادعالء فرحان طالبدور تكنولوجيا المعلومات في تسويق الخدمات المصرفية198

12200321663ابن الهيثم-كلية التربيةوفاق امجد- نهلة مهدي-عباس جاسمتاثير مستويات مختلفة من البيكاربونات في النمو ومحتوى عنصر الحديد199

12200321679جامعة كربالء-كلية التربية-بان طهظاهرة تفرع السويقات للفطر200

12200321685كربالءعلي حسين مكيالعراق/دراسة بعض الجوانب الوبائية للطفيليات المعوية الشائعة بين الفئات العمرية الصغيرة في محافظة كربالء201

12200321697كلية العلوم جامعة كربالءصالح مهديدراسة هيدروكيمياوية للمياة في شط الهندية وسط العراق202

122003216109جامعة كربالء-كلية التربيةوفاء فوزي-عباس عبدهللادراسة وصفية للخطوط الجلدية في مرضى الثاالسيميا لسكان محافظة كربالء العراق203

122003216121جامعة كربالء-كلية التربية خميس احمد حماديالبحث عن الذات في رباعيات الشاعر علي الشرقي204

122003216141جامعة البلقاء-االرد- كلية عجلونمنصور محمود محمداختالط الرواة دراسة نظرية تطبيقية على صححيح االمام البخاري 205

122003216177جنان منصور كاظمالوان من التخييل في القران الكريم206



122003216187كربالء-كلية التربيةعبد الستار حمود-كاظم هافت القوى الضاعطهالموثرة في عمل ادارات المدراس الثانونية207

122003216221كربالء-كلية القانون- خالد عليويالصهيوني-الجهاد االسالمي في مواجهه المشروع الحضاري االمريكي 208

122003216265الموصل-كلية الزراعه فنار هاشم-حسين محسن كاظم تاثير ظاهرة االسرار على اكثار نبات المكنويات بطريقة زراعة االنسجه ومعالجتها للحصول على النبتات209

320032161مجلة جامعة كربالء جعفر حسين علي الزبيدي و صالح مهدي حداوي تلوث الهواء في مدينة كربالء وضواحيها باحادي اوكسيد الكاربون 210

320032167مجلة جامعة كربالء عدنان النقاش ــقاسم السعدي ـ ازهار البلداويتاثير العمليات الجيومورفولوجية في تلوث السهل الرسوبي باستخدام تقنية المتحسس النائي211

3200321637مجلة جامعة كربالء معتز الدباستراكيز البورون والفلورايدا في المياه الجوفية لتكوين الدبدبة العلوي في منطقة كربالء ـ النجف وسط العراق212

3200321653مجلة جامعة كربالء فائز صاحب غالي ـ صاحب شنون ابراهيم ـ عبد الرضا سرحاندراسة مستوى تلوث نهر الديوانية خالل موسم الصيف 213

3200321673مجلة جامعة كربالء داخل طه ناصر ـ مثنى صالح مشكور ـ عبد عون هاشم ـ صالح مهدي حداوي ـ اثير حسن ياس دراسة تحليلية فيزيائية كيميائية بايولوجية لمياه نهر الحسينية ومحطات تصفية المياه في محافظة كربالء214

3200321683مجلة جامعة كربالء حبيب رشيد حبيب ـ احمد قاسم حسون العبيدي دراسة تلوث الترب المحيطة بمعمل سمنت الكوفة من الغبار المنبعث من مداخن المعمل215

32003216109مجلة جامعة كربالء لؤي عبد االمير ناجي ـ مهند محمد المفتي بعض التاثيرات المتسببة من تعريض افراخ الدجاج المحلي لمبيد القوارض فوسفايد الزنك 216

32003216123مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ فرج جاسم الخفاجي ـ كريم عادي الطحان دراسة تاثير المواد المستخدمة في شركة حمورابي  في العاملين فيها217

32003216129مجلة جامعة كربالء داخل ناصرطه ـ عزت حسين زمام ـ لمياء شاكرتاثير االنابيب المغولنة في كمية الرصاص في مياه الشرب 218

32003216133مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ عزت حسين زمام تقدير الزرنيخ في الفحم العراقي 219

32003216137مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ عزت حسين زمام ـ مثنى صالح مشكور ـ عبير فوزي مراد ـ وجدان رضا محمود دراسة تحليلية لمخلفات مستشفى  في النجف 220

32003216145مجلة جامعة كربالء جعفر حسين علي الزبيدي ـ حسين جواد المنكوشي اثر المناخ في تكوين االشكال االرضية لمناطق مختارة وسط العراق221

32003216157مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ صالح مهدي حداوي ـ مثنى صالح مشكوردراسة مياه نهر طويريج كيميائيا222

32003216163مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ صالح مهدي حداوي ـ مثنى صالح مشكورتقييم كيميائي وبايولوجي لمياه الشرب في محافظة كربالء223

32003216169مجلة جامعة كربالء دايخ عبد علي ـ صالح مهدي حداوي ـ مثنى صالح مشكور ـ داخل ناصر طه التاثير الكيمياوي والبايولوجي لمخلفات مستشفى الحسيني في محافظة كربالء 224

32003216175مجلة جامعة كربالء داخل ناصر طه ـ عزت حسين زمام ـ مثنى صالح مشكور ـ عبير فوزي مراد ـ وجدان رضا محمود تاثير مخلفات مجاري مدينة الكوفة  في نهر الفرات 225

32003216183مجلة جامعة كربالء وفاء صادق الوزني ـ ذكرى عدنان السلماوي ـ بلقيس عبد علي الطرفي في محافظة كربالء  (مستشفى النسائي والتوليد  )دراسة عن مصادر التلوث البكتيري في صاالت الوالدة وردهات 226

1420032161مجلة جامعة كربالء عبد عون هاشم ـ رزاق كاظم رحمن ـ ثامر خضيرة مرزةتائير الرش بتراكيز مختلفة  من االتونيك في مؤشرات النمو الخضري وحاصل قرع الكوسة في البيوت البالستيكية غير المدفئاة  227

1420032169مجلة جامعة كربالء كاوة محمد-مهدي صالح- عالء فرحاندراسة ميدانية في بعض دوائر محافظة كربالء-الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين 228

14200321625مجلة جامعة كربالء -رفل حسنالمعجم الشعري البى العالء المعري في ديوان سقط الزند229

14200321659مجلة جامعة كربالء حيدر هاشم محمدCعالقة النمط المظهري لالصبع الرابع البنصر بغياب الدلتا230

142003216113مجلة جامعة كربالء عبود جودي الحلياالتجاه السياسي في ادب كربالء الحديث231

142003216137مجلة جامعة كربالء -بان طهتاثير نوعيات مختلفة من المياه في بعض صفات النمو لالجسان الحجرية للفطر232

142003216143مجلة جامعة كربالء رجاء عجيلالمشترك النفطي بين القبول والرفض233

142003216159مجلة جامعة كربالء بشير احمد-رياض حسن-محمد عليتقييم السعة البيئية لمركز مدينة الهندية234

142003216171مجلة جامعة كربالء جبان منصور كاظم-عبداالمير عبيدكربالء في الشعر العربي المعاصر نماذج شعرية235

142003216185مجلة جامعة كربالء حنان احمد- عبدالكريم البرمانيدراسة مظهرية لحبوب اللقاح في انواع الجنس236

142003216195مجلة جامعة كربالء علي حسين مكيمسح للطفيليات المعوية في منطقة بابل237

520032161مجلة جامعة كربالء محمد علي حسن االنباريتأثير االخطاءالمساحية في جمالية المدن238

5200321614مجلة جامعة كربالء عبد الخضر عباس علي العبيديالحصانة الشخصية والقضائية للرسول في الفقه االسالمي239

5200321644مجلة جامعة كربالء نوفل حسين الدجيلي- ابراهيم شعبان- ثامر خضير مرزة تاثير مخلفات اصناف الذرة البيضاء في العقد الجذرية وكمية البروتين في اللوبيا 240

5200321671مجلة جامعة كربالء حسين موسى جاسم االوسيالتوطن الصناعي في محافظة كربالء241

52003216104مجلة جامعة كربالء هادي حسن هادي ابن الجنيد والراؤه الفقهية242

52003216125مجلة جامعة كربالء رياض محمد علي المسعوديبحث في جغرافية التنمية  (1968 - 1985 )دراسة تحليلية لالتجاهات القطاعية والمكانية للواقع التنموي في العراق للمدة 243

52003216149مجلة جامعة كربالء مؤيد صبري شوكت - جمال احمد عباس تاثير عدد الريات والكثافة النباتية على نمو وحاصل البذور الجافة لنبات الماش 244

52003216176مجلة جامعة كربالء - حيدر صبري شاكر الخيقاني1566دراسة في نشوء ونمو وتوسع الدولة العثمانية في ضل االوضاع الدولية السائدة حتى عام 245

52003216241مجلة جامعة كربالء هادي رسول حسن المسعودي - باسم كاظم سلمان- سامي فاضل علوانسلوك دورة الشبق في اباكير الفريزيان المحلية 246

52003216253مجلة جامعة كربالء عبد االمير كاظم عيسى الحس القومي في شعر ابي الحب ونظرة في تحقيق ديوانه 247

52003216285مجلة جامعة كربالء بشير احمد مهدي - محمد علي حسن االنباري - وليد عباس حلمي  في مدينة كربالء633تحديث المخططات االساسية والقطاعية للمدن حالة الدراسة تحديث المخطط القطاعي رقم 248



22007219323مجلة القانون العام وعلم السياسة باسكال كاي  بين النضج والتشويه 1955 نيسان 3حالة الطوارئ قانون 249

22007219325مجلة القانون العام وعلم السياسة كرستوف شابرو ,,ماقبل قانوني,, الميثاق االوربي لحقوق االنسان في المدينة مثال عمل 250

22007219376مجلة القانون العام وعلم السياسة كليمون شوفيه الشخصية التنازعية للسلطات االدارية 251

22007219399مجلة القانون العام وعلم السياسة مانويل غرواالجراء المستعجل القضائي.. الطعن النهائي ضد عدم تنفيذ قرار اداري 252

22007219407مجلة القانون العام وعلم السياسة باتريك اوفيراصالح مسؤولية رئيس الجمهورية253

22007219417مجلة القانون العام وعلم السياسة لوران دو بيسيهتدرج القواعد وتدرج السلطات254

22007219439مجلة القانون العام وعلم السياسة تاتيانا غروندلرالجمهورية الفرنسية واحدة غير قابلة للتجزئة255

22007219471مجلة القانون العام وعلم السياسة هوغ موتومساهمة في الدراسة القانونية لحق المجموعات256

22007219487مجلة القانون العام وعلم السياسة فانيسا باربيه حيز التنفيذ1998الجدل حول االثر االفقي لحقوق االنسان في المملكة المتحدة منذ دخول قانون حقوق االنسان لعام 257

22007219505مجلة القانون العام وعلم السياسة باسكال جان انتقاء القابلين للترشيح لالنتخابات الرئاسية مسئلة قديمة ومتغيرة 258

22007219509مجلة القانون العام وعلم السياسة ميشال هاستينغ االنتخابات االولية والخيال الديمقراطي الجديد 259

22007219515مجلة القانون العام وعلم السياسة جان بيتو  ـ مثاال  الحزب االشتراكي واالتحاد من اجل حركة شعبية 2007التعيين الداخلي للمرشحين لالنتخابات الرئاسية  لعام  )منظفا المداخن والديمقراطية الحزبية 260

22007219525مجلة القانون العام وعلم السياسة لويس سيلر - دانيال ..قلتم انتخابات اولية_ انتخابات اولية 261

22007219529مجلة القانون العام وعلم السياسة جان بيار كامبيتامالت في عقلنة االجراءات التشريعية .. النصوص الغريبة عن ميدان القوانيين المالية , عدم قبول, حق االولوية 262

22007219543مجلة القانون العام وعلم السياسة كرستوف غوتييه  2006االجتهاد االداري لعام 263

22007219604مجلة القانون العام وعلم السياسة عمران بوليفة الثنائية المجلسية وضرورات التحول الديمقراطي في الدول السائرة في طريق النمو التجربة الجزائرية نموذجا264

520072191171مجلة القانون العام وعلم السياسة جاك روبيرالخط الفاصل 265

520062181191مجلة القانون العام وعلم السياسة جان بيار كامبيمقتضى قضائي - السالمة القانونية 266

520062181201مجلة القانون العام وعلم السياسة باسكال جان حق المقاومة والعصيان267

520062181205مجلة القانون العام وعلم السياسة (الفيال )كريستيان رفض القانون268

520062181221مجلة القانون العام وعلم السياسة جان كرستوف مارتانالمنازعات القضائية االدارية بشان تنفيذ عقوبات الحضر القضائي لالقامة في االراضي الفرنسية 269

520062181243مجلة القانون العام وعلم السياسة ديمتري ميونحراسة الغير.. اساس جديد لمسؤولية االشخاص  العموميين بال خطا270
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120062183مجلة القانون العام وعلم السياسة ايف غودميهكليات الحقوق في االصالح الجامعي282

120062186مجلة القانون العام وعلم السياسة جان مورانجحرية االستاذ في كليات الحقوق283

1200621829مجلة القانون العام وعلم السياسة ايمانويل سلستينوصول المستفيدين من المرفق العام الى تملك المسكن االجتماعي284

1200621849مجلة القانون العام وعلم السياسة ماري دي كازالسالمادية االنتخاب افق جديد لديمقراطية التمثيل285

1200621872مجلة القانون العام وعلم السياسة جوليان دتاسدستور الصرب ومونتنيغرو من الوحدة الى تقسيم االتحاد286

1200621891مجلة القانون العام وعلم السياسة برتراند فورالحقوق االساسية لالشخاص المعنويين287

12006218103مجلة القانون العام وعلم السياسة اوليفييه امييلالتنوع الثقافي والقانون المحموعي288

12006218115مجلة القانون العام وعلم السياسة غيوم بروتييرالمبادى العامة في القضاء الدولي عناصر التفريق الوظيفي289

12006218143مجلة القانون العام وعلم السياسة ماتيو سيفرتيزايضاحات ن صالحيات القاضي العدلي في تغريم الدولة290



12006218161مجلة القانون العام وعلم السياسة دومينيك روسو2007وقائع القضاء الدستوري 291

12006218177مجلة القانون العام وعلم السياسة اسماعيل لعبادياحكام اجراءات التعديل الدستوري والتوازن بين السلطات 292

42007219891مجلة القانون العام وعلم السياسة ليتيسيا جاينكوالتصديق نحو قضاء ادراري والئي293

42007219921مجلة القانون العام وعلم السياسة فرانسوا شارل بوسكيهمسؤولية الدولة عن فعل االحكام الدستورية294

42007219943مجلة القانون العام وعلم السياسة بيار موزيهالعالقة الدستورية دروس الجمهورية الخامسة295

42007219975مجلة القانون العام وعلم السياسة ناتالي هافاس من الدستوري2 الفقره 39حق االلوية في المادة التشريعية  المادة 296

420072191077مجلة القانون العام وعلم السياسة داميان شاموسيالمجلس الدستوري حق التعديل ونوعية التشريع التطوررات الحديثة لالجتهاد297

420072191031مجلة القانون العام وعلم السياسة كميل بروايل طريقة العنف وحماية الملكية العامة فيما يخص حكم محكمة النقض298

420072191043مجلة القانون العام وعلم السياسة هيلين غودان االجتهاد الجماعي االوربي299

420072191077مجلة القانون العام وعلم السياسة دومينيك روسو2007-2006االجتهاد الدستوري 300

620072191331مجلة القانون العام وعلم السياسة دومينيك روسوالتفكير بالحق مع هابرماس301

620072191336مجلة القانون العام وعلم السياسة دومينيك روسومقابلة مع يورغن هابرماس302

620072191342مجلة القانون العام وعلم السياسة بورو روزنفليداسهام يورغن هابرماس في القانون الدستوري303

620072191360مجلة القانون العام وعلم السياسة ميشيل روز نفيلدالحق والديمقراطية304

620072191388مجلة القانون العام وعلم السياسة فالنتين بيتفبعض التامالت حول فلسفة الحق لدى يورغن هابرماس305

620072191395مجلة القانون العام وعلم السياسة اوليفييه امييلمالئكية نظرية الحق البحتة لدى هابرماس306

620072191422مجلة القانون العام وعلم السياسة دافيد فونسيكااثر هابرماس في الفقه الدستوري المعاصر307

620072191469مجلة القانون العام وعلم السياسة اديوما باسحب القرارات الدارية غير القانونية المنشئة لحقوق التعقيد المتنامي للنظام308

620072191487مجلة القانون العام وعلم السياسة شارل فورتيهضمان استمرار مرفق عام النقل البري للمسافرين نهاية االستثناء الفرنسي309

620072191515مجلة القانون العام وعلم السياسة ميشيل فرومون2006االجتهاد الدستوري في جمهورية المانية االتحادية 310

320062145ج -53 ممجلة المجمع العلميداخل حسن جريوتقانات العالم القديم311

3200621429ج - 53ممجلة المجمع العلمياحمد مطلوبفي المنهج النقدي312

3200621455ج - 53م مجلة المجمع العلميحمدان عبد المجيد الكبيسيموارد بيت المال من اليمن313

3200621477ج - 53م مجلة المجمع العلمينجاح هادي كبةجدلية العالقة بين التطورات االدبية واللغوية وامكانية توظيفها في توصيل اللغة العربية للطلبة314

3200621497 ج53م مجلة المجمع العلميخمائل مهدي صالح- ثامر الكبيسي اتجاهات الشباب الجامعي نحو ممارسة المراءة لحقوقها315

32006214131ج - 53م مجلة المجمع العلميحسن علي فرحان العزاويأثر طريقة ابن خلدون في التحصيل القرائي واالداء التعبيري لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي316

32006214147ج - 53ممجلة المجمع العلميفائز طه عمر اللغويون ونقد الشعر317

220102155ج - 57م مجلة المجمع العلمياحمد مطلوبالتصحيح اللغوي 318

2201021517ج - 57م مجلة المجمع العلميداخل حسن جربومعايير جودة التعليم العالي ومؤشراتها319

2201021543ج - 57م مجلة المجمع العلميمحمود الحاج قاسم محمداالمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في الطب العربي االسالمي320

2201021559ج - 57م مجلة المجمع العلميزهراء سعد الدين شيت المصطلح النحوي عند الخليل في كتاب العين321

2201021599ج - 57م مجلة المجمع العلمينضال احمد باقر الزبيدي شاعرات الواحدة المخضرمات في الجاهلية وصدر االسالم322

2201021521ج - 57م مجلة المجمع العلميناهضة مطر حسنصورة المراؤة في المؤلفات العراقية الى نهاية القرن الخامس الهجري323

22010215149ج - 57م مجلة المجمع العلمي2009التقرير السنوي للمجمع العلمي لسنة 324

320122135ج59م مجلة المجمع العلمياحمد مطلوبشعر الف ليلة وليلة325

3201221345ج59م مجلة المجمع العلميداخل حسن جربو أثر تدفق القوى العاملة االجنبية في هوية دول الخليج العربي326

3201221371ج59م مجلة المجمع العلميسامي علي جبار المنصوريلعبد الكريم كاصد (جنة ابو العالء المعري )الخيال والسرد والتناقض في 327

32012213107ج59م مجلة المجمع العلميعبد اللطيف حمودي الطائيمدلوالت رمز الجوارح في الشعر الجاهلي328

32012213127ج59م مجلة المجمع العلميسعد خضير عباسصورة الملك في الموروث الشعري الجاهلي 329

32012213163ج59م مجلة المجمع العلمينجاح هادي كبةتعرف العالقة بين التعلم السلوكي وعلم الداللة 330

32012213207ج59م مجلة المجمع العلمينوافل يونس الحمدانيذاكرة وترسيم داالت االداء لعشاء ديوان الدليمي331

32012213229ج59م مجلة المجمع العلميايمان عبد اللطيف عبد الحسين- لمياء حسين صيانة الوثائق في دار الكتب والوثائق من االفات332



32012213271ج59م مجلة المجمع العلمياخالص محيي رشيد اصدارات المجمع العلمي 333

120125411مجلة التشريع والقضاءاكرم فاضل سعيداهمية التمييز بين االسماء والعناوين التجارية للشركات في القانون العراقي334

120125425مجلة التشريع والقضاءجعفر خزعل جاسمحقوق العراق في نهري دجلة والفرات في ظل المشاريع المائية التركية والسورية335

120125448مجلة التشريع والقضاءرحيم العكيليمدى استجابة العراق لمقتضيات التجريم وفقا التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد336

120125475مجلة التشريع والقضاءزهير الحسنيالنظام القانوني للمعاهدات الدولية في القانون والدستور العراقي337

120125489مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبودالمحاكم االسثنائية في العراق338

120125493مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسوياالثار القانونية للحصانة البرلمانية339

120125496مجلة التشريع والقضاءشاهين يوسف نور الديننحو قاض متخصص340

1201254100مجلة التشريع والقضاءشهاب احمد ياسينالمركز القانوني لمنتسبي شركات القطاع المختلط دراسة موجزة في التشريع العراقي341

1201254102مجلة التشريع والقضاءشرين خميس عثمان 2008 لسنة 22مقترحات لتعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 342

1201254106مجلة التشريع والقضاءعبد الغفور محمدقاعدة الضرر والضرار واثرها في المعامالت المدنية واالحوال الشخصية343

1201254113مجلة التشريع والقضاءعصمت عبد المجيدمن مجلة االحكام العدلية الى القانونين المدني وااللتزامات الجديدين في تركيا344

1201254134مجلة التشريع والقضاءنوار دهامالحق في االخبار عن جرائم الفساد في ضوء احكام التشريع العراقي والمقارن345

1201254150مجلة التشريع والقضاءوائل مويد جالل الدينالشهادة على التسامع في القانون االنكليزي دراسة تحليله مقارنة مع الشريعه االسالمية346

1201254165مجلة التشريع والقضاءاالحكام والقرارات347

1201254257مجلة التشريع والقضاءتعليق على قرار حكم348

1201254269مجلة التشريع والقضاءالسلطات القانونية لمجلس انضباط العام/رسائل جامعية349

1201254273مجلة التشريع والقضاءاصالة الفقة االسالمي350

1201254277مجلة الشريع والقضاءعقوبة السجن مدى الحياة واثرها على سلم العقوبات في ضوء تطبيقات القضاء351

1201254283مجلة التشريع والقضاءمن التراث الفقهي والقضائي العراقي352

1201254293مجلة التشريع والقضاءاخبار الشريع والقضاء353

1201254299مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء354

2201055مجلة التشريع والقضاءزهير الحسنيالنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنواعات االستثمار355

2201055مجلة التشريع والقضاءعثمان سلمان غيالنالتحكيم التجاري الدولي وطموحات االخذ به في النظام القانوني العراقي356

2201055مجلة التشريع والقضاءلطيف جبرالحاالت التي التنفذ فيها قرارات التحكيم االجنبية طبقا التفاقية نيويورك الخاصه357

2201055مجلة التشريع والقضاءاحمد ورفليحالة للدراسة358

لجنة االمم المتحدةالقانون النوذجي للتحكيم التجاري الدولي359

32011537مجلة التشريع والقضاءفواز قيس يوسفالفساد 360

320115313مجلة التشريع والقضاءاحمد عبد الكريمالتحقيق االداري والضمانات التي كفلها القانون عن فرض عقوبة361

320115328مجلة التشريع والقضاءاكرم عبد الرزاقمسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي362

320115353مجلة  التشريع والقضاءاكرم فاضلدور قانون االستثمار في جذب االستثمارات االجنبية في العراق 363

320115385مجلة التشريع والقضاءامير كاظمهيئة االشراف القضائي ودورها في تطوير العمل القضائي364

3201153108مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبوداجراء التفتيش القانوني365

3201153114مجلة التشريع والقضاءزيدان خلفدور التشريعات االدارية في التطوير االداري366

3201153118مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسويتشكيل المحكمة االتحادية العليا في العراق بين الدستور والقانون367

3201153146مجلة التشريع والقضاءشهاب احمد ياسيندور الراي العام في تطوير التشريع368

3201153148مجلة التشريع والقضاءشاهين يوسف نور الدينحماية حقوق االنسان في قانون االجراءات الجنائية369

3201153155مجلة التشريع والقضاءعثمان سلمان غيالن العبوديالتنسيب االداري واثره على اداء الموظف العام 370

3201153169مجلة التشريع والقضاءلفته هامل العجيليالتحقيق االداري اجراءاته وضماناته في ضؤ قانون انضباط موظفي الدولة371

3201153185مجلة التشريع والقضاءمثنى هاشم عقد النقل في القانون العراقي372

3201153193مجلة التشريع والقضاءمحمد ابراهيم محمود دور القاضي والمحامي في الدعوى المدنية373

3201153203مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة التحادية العليا374



3201153208مجلة التشريع والقضاءقرارات محمة التمييز االتحادية375

3201153229مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز في اقليم كردستان376

3201153243مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستئناف بصفتها التمييزية377

3201153269مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة378

3201153284مجلة التشريع والقضاءقرارات من قضاء الدول العربية379

3201153293مجلة التشريع والقضاءتعليق على قرار حكم 380

3201153313مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية 381

3201153319مجلة التشريع والقضاءقرات لك382

3201153325مجلة التشريع والقضاءمن بحوث الترقية للقضاء383

3201153331مجلة التشريع والقضاءمن التراث الفقهي والقضائي العراقي384

3201153337مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء385

3201153343مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء386

42009545مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريالتنفيذ الطوعي للقانون 387

420095410مجلة التشريع والقضاءغازي ابراهيم الجنابيالقضاء االداري في العراق388

420095426مجلة التشريع والقضاءلقمان ثابت عبد الرزاق السامرائيدور المحكمة االدارية في وزارة التخطيط والتعاون االئنمائي 389

4200954مجلة التشريع والقضاءفارس رشيد فهدالوظيفة- الموظف 390

4200954مجلة التشريع والقضاءعايد خليفنظرة على قوانيين االستثمار وفق ادارة الحالة العراقية 391

4200954مجلة التشريع والقضاءعلي جبار شاللمن قانون العقوبات العراقي ( 452 - 451 )جرائم المادتين 392

4200954مجلة التشريع والقضاءزيدان خلف حسينالتشريعات العراقية وواقع التطبيق393

4200954مجلة التشريع والقضاءحيدر ادهم عبد الهادي قراءات في الرقابة على دستورية تفسير القوانيين394

4200954مجلة التشريع والقضاءمحمد عبد طعيسمعايير تحديد اوجه التقليد في العالمات التجارية395

4200954مجلة التشريع والقضاءحسن العكيلياالختصاص التشريعي لمجالس المحافظات في العراق396

4200954مجلة التشريع والقضاءزهير كاظم عبودتاثير االعالم على القرارات االدارية 397

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة االتحادية العليا398

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز االتحادية399

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز في اقليم كردستان400

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستاناف بصفتها التمييزية401

4200954مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة402

4200954مجلة التشريع والقضاءالتعليق على االحكام403

4200954مجلة التشريع والقضاءرد على تعليق404

4200954مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية405

4200954مجلة التشريع والقضاءاالستفزازات دراسة مقارنة406

4200954مجلة التشريع والقضاءدراسة مقارنة- الشكوى من القضاة واعضاء االدعاء العام 407

4200954مجلة التشريع والقضاءالتنظيم النقابي العمالي ومنظمات اصحاب العمل في الوطن العربي408

4200954مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء409

4200954مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء410

32009545مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريالعقوبات البديلة411

320095410مجلة التشريع والقضاءباتريك جلينتنسيق الهياكل القضائية 412

320095419مجلة التشريع والقضاءتوماس فالينراالنظمة القضائية المختلفة للمحاكم في الدول االتحادية413

3200954مجلة التشريع والقضاءدارا ياسين حمة اميناالدارة القضائية414

3200954مجلة التشريع والقضاءعبد الرحمن سليمان زيبارياساليب تكوين السلطة القضائية في االنظمة الفدرالية المقارنة415

3200954مجلة التشريع والقضاءقاسم اوسمان رفو عليتنازع القوانيين بين الدولة االتحادية واقليم كردستان 416



3200954مجلة التشريع والقضاءفتحي الجواريتاثير الفدرالية على النظام القضائي417

3200954مجلة التشريع والقضاءسالم روضان الموسويمبدا استقالل القضاء في التشريعات العراقية418

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات المحكمة االتحادية العليا419

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محكمة التمييز االتحادية420

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محمكمة التمييز في اقليم كردستان421

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات محاكم االستئناف بصفتها التمييزية422

3200954مجلة التشريع والقضاءقرارات مجلس شورى الدولة423

3200954مجلة التشريع والقضاءالتعليق على االحكام424

3200954مجلة التشريع والقضاءرسائل جامعية425

3200954مجلة التشريع والقضاءحماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي426

3200954مجلة التشريع والقضاءمدى شمول المحكوم بعقوبة الحبس البديلة باحكام االفراج الشرطي في القانون العراقي427

3200954مجلة التشريع والقضاءالنظرية العامة في القانون الدستوري428

3200954مجلة التشريع والقضاءاخبار التشريع والقضاء429

3200954مجلة التشريع والقضاءمكتبة التشريع والقضاء430

120032214مجلة رسالتنافواد كاظم المقداديمنطق رسالتنا ومنطلقها 431

1200322113مجلة رسالتناالسيد علي الحسيني الخامنئياقامة الصالة432

1200322117مجلة رسالتناالسيد كاظم الحائريالعدالة433

1200322143مجلة رسالتناالشيخ فؤاد كاظم المقداديمدرسة اهل البيت عليهم السالم واالرهاب434

1200322160مجلة رسالتنامصطفى االنصاري(التعريف بالدستور وموضوعاته  ) قدس سره والدستور االسالمي القسم االول الشهيد الصدر435

1200322181مجلة رسالتنامحمد سعيد حيدرشبهة االجتهاد في ضروريات الدين 436

1200322190مجلة رسالتنااحمد المهداوياهتمام المسلمين الشيعة بنقل وترجمة اثار واقوال السيد المسيح عليه السالم437

1200322195مجلة رسالتنامحمد رضا النعمانيمن الحياة الشخصية للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره438

12003221112مجلة رسالتناالسيد كاظم الجابريمن سيرة شهيد الجمعة المظلوم السيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره439

12003221123مجلة رسالتناقسم التحقيق(عج)من شروط ظهور االمام المنتظر 440

12003221126مجلة رسالتناالصاحب بن عباد(قصيدة )مع النبي صلى هللا عليه واله وال البيت عليهم السالم441

12003221129مجلة رسالتناحسين فرج هللا(قصة )لو كان عبدا لخاف مواله 442

12003221131مجلة رسالتناوسام فؤادحقوق االنسان بين الطرحين الغربي واالسالمي443

12003221143مجلة رسالتناقسم االرشيف (مشروع في مواجهة خارطة تخريب المقدسات  )طاغية فوق الجماجم 444

320042234مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقدادياالمام الحسين عليه السالم من المعارضة السياسية الى الثورة والشهادة445

3200422317مجلة رسالتناالسيد علي الحسيني الخامنئيأهداف النهضة الحسينية وفلسفة احيائها446

3200422338مجلة رسالتنامحمد علي التسخيريالعالمية والعولمة وموقف االمة447

3200422364مجلة رسالتنااحمد الواعظيالشهيد الصدر قدس سره  ونظرية تفسير النصوص 448

3200422388مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقدادي(الشيعة والدولة القومية )ردود على شبهات في كتاب 449

32004223112مجلة رسالتنامحمد رضا النعمانيمن الحياة العلمية للسيد  محمد باقر الصدر قدس سره450

32004223136مجلة رسالتنامرتضى الموسويتقنية االعالم الحديث والموقف المطلوب451

32004223143مجلة رسالتنامصطفى محمد الغماري(قصيدة  )بين يدي مملكة الشهادة 452

32004223151مجلة رسالتناعادل عبد الرحيم(معالمها وحركتها االصالحية  )الحوزة العلميةفي النجف االشرف 453

32004223173مجلة رسالتناقسم االرشيفرهان عودة نفط العراق- من اسباب سقوط بغداد 454

220042224مجلة رسالتناالمشرف العامموقع االمة في مدرسة اهل البيت عليهم السالم 455

2200422210مجلة رسالتنابقلم رساليالعلم والعمل456

2200422218مجلة رسالتناكاظم الحائريالنظام العائلي في االسالم457

2200422238مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقداديمدرسة اهل البيت عليهم السالم وحقوق االنسان458



2200422258مجلة رسالتنامصطفى االنصاريالشهيد الصدر قدس سره والدستور االسالمي القسم الثاني طبيعه الدستور ومضمونه459

2200422285مجلة رسالتنامحمد باقر الحكيمالوحدة والتقريب بين المذاهب االسالمية460

2200422296مجلة رسالتناكاظم الجابريمن السيرة الجهادية لشهيد الجمعة المضلوم السيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره461

22004222106مجلة رسالتناعبد الكريم ال نجفوفقه مع شبهات الدكتور محمد عمارة حول التشيع462

22004222134مجلة رسالتنامحمد جمال الهاشميواحة االدب الرسالي قصيدة على باب السيدة زينب عليها السالم 463

22004222136مجلة رسالتنامحمد الغماريشرم الشيخ464

22004222138مجلة رسالتنامحمد جواد الطريحياالسالم وشبهات المستشرقين465

22004222157مجلة رسالتناقسم االرشيفحول العالم شركات المرتزقه466

420042244مجلة رسالتنافؤاد كاظم المقداديالمعالم والضمانات.. وحدة االمة االسالمية467

4200422410مجلة رسالتناالسيد علي الحسيني الفن في التصور االسالمي468

4200422425مجلة رسالتناالشيخ محمد مهدي االصفيازمة المسلم المعاصر بين التراث والمعاصرة469

4200422438مجلة رسالتناالشيخ خالد الغفوريفقه النظرية لدى السيد محمد باقر الصدر قدس سره معطياته ومنهجية استنباطه470

4200422470مجلة رسالتناالشيخ فؤاد كاظم المقدادي(نموذج الشيعة في العراق  )الطائفية والسياسة في العالم العربي  )ردود على شبهات في كتاب 471

4200422493مجلة رسالتناالشيخ محمد رضا النعمانيمن الحياة العلمية للسيد محمد باقر الصدر قدس سره472

42004224107مجلة رسالتناالسيد كاظم الطباطبائيمالمح بارز لوالية اهل البيت  عليهم السالم في مسند احمد 473

42004224132مجلة رسالتنااحمد عبد المجيد خمودسيرة النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم لالمام علي المرتضى عليه السالم من خالل نهج البالغة474

42004224155مجلة رسالتناالشيخ محمد علي التسخيري(الكميت نموذجا  )الشعر الثوري بعد عصر صدر االسالم 475

42004224168مجلة رسالتناقسم االرشيف (م2004/  ه1425)تقرير عن ملتقى الوحدة االسالمية االول في العراق  - ( 2002 - 1916 )فيت - وبيرل .. العالم االسالمي بين سايكس بيكو476

720042254مجلة رسالتناالمشرف العامشوكتنا في وحدتنا وقيمتنا في هويتنا477

720042259مجلة رسالتناعلي الحسينيعلي علية السالم مظهر العدل االلهي478

7200422526مجلة رسالتناخالد الغفوريفقة النظرية لدى السيد محمد باقر الصدر علية السالم تقييم العمل في النظرية االقتصادية في االسالم479

7200422548مجلة رسالتنامحمد باقر الحكيمالوحدة االسالمية من منظور حضاري480

7200422569مجلة رسالتناعبد الكريم ال نجفالجهاد في االسالم حق ال ارهاب فيه481

7200422591مجلة رسالتنامحمد رضا النعمانياخالق السيد محمد باقر الصدر قدس سره وسيرتة الذاتية اخالقه مع طالبه482

72004225121مجلة رسالتنامحمد تقي مصباححول علم الكالم والفلسفة483

72004225128مجلة رسالتناسكينة الصرافرؤية الهجرة ورحلة العودة الى الوطن484

72004225134مجلة رسالتنامحمد هادي اليوسفيعلماء االسالم وهجمات الوهايين على النجف وكربالء 485

72004225141مجلة رسالتنامحمد جمال العاشميقصيدة يوم الغدير486

72004225144مجلة رسالتناابو االسود الدؤليقصيدة االرذلون487

االختراق الصهيوني للعراق488

المهمات القذرة لشركات المرتزقة489

الواليات المتحدة االمريكية تعزز منظومتها االعالمية الناطقة بالعربية490

72004225146مجلة رسالتناقسم االرشيفمؤتمرات دولية حول عولمة المراة491

12009991مجلة رسالة الحقوقعباس زبون(ع)تامالت قانونية في رسالة الحقوق لالمام زين العابدين492

120099916مجلة رسالة الحقوقعباس علي محمد الحسينيقاعدة عدم تجزئة الرهن بحث مقارن مع الفقه االسالمي493

120099943مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديالجهود الدولية لتحديد مفهوم االرهاب494

120099960مجلة رسالة الحقوقباسم علوان العقابيالشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري 495

120099972مجلة رسالة الحقوقعمار عباس-ضياء عبدهللا عبودالتنظيم القانوني لمكافاة المخبرين496

120099997مجلة رسالة الحقوقحسن عليكاظموضع االحكام القانونية االجنبية موضع التنفيذ في العراق497

1200999116مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفالمقترب االجرائي لبناء نظرية في االستراتيجية الشاملة 498

1200999130مجلة رسالة الحقوقعلي عبد العاليحرية التعبير عن الراي بين القانون والشريعه االسالمية499

1200999148مجلة رسالة الحقوقنجالء توفيق بخيت فليحالجوانب القانونية لعقد االيجار التمويلي500



1200999166مجلة رسالة الحقوقشذى مظفر حسينالتعويض عن الطالق التعسفي في الشريعه االسالمية501

220091006مجلة رسالة الحقوقعباس زبون العبوديالتنظيم القانوني الثبات الجنسية العراقية دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص502

2200910016مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديتاثير االرهاب على حقوق االنسان دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والشريعه االسالمية503

2200910044مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبود الجابرالتنظيم القانوني لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته دراسة مقارنة في قانون مكافحة تهريب النفط504

2200910078مجلة رسالة الحقوقحسن محمد كاظماالساس القانوني لعمليات نقل الدم 505

2200910091مجلة رسالة الحقوقطالل ياسين المسوؤلية الدولية الناتجة عن افعال اليحضرها القانون الدولي506

22009100103مجلة رسالة الحقوقندى صالح هاديالنظام الجزائي للتوقيع االلكتروني507

22009100120مجلة رسالة الحقوقسميرة حسنالغبن واثره في تعيب العقد دراسة مقارنة بين الفقة االسالمي والقانون المدني508

22009100131مجلة رسالة الحقوقعلي سعداختصاص المحكمة االتحادية العليا في الرقابة عن احكام محكمة القضاء االداري509

22009100145مجلة رسالة الحقوقميثم حسن-اسماعيل نعمة 2005مسائلة رئيس الجمهورية امام محكمة االتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لعام 510

22009100170مجلة رسالة الحقوقغسان عبيدشرط الثبات الشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول511

22009100186مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيدالتعبير عن االدارة في العقود االلكترونية512

22009100199مجلة رسالة الحقوقوعود كاتب المفاوضات العقدية عبر االنترنت513

420091016مجلة رسالة الحقوقمحمد علي سالممبدا استقالل القضاء وحياد القاضي امام محكمة الجنائية العراقية العليا دراسة مقارنة مع القضاء الدولي الجنائي514

4200910120مجلة رسالة الحقوقاسماعيل صعصاع البديريالالمركزيه االدارية االقليمية في العراق دراسة في تداخل االختصاصات والرقابة515

4200910150مجلة رسالة الحقوقعمار عباسالجدل الفكري والقانوني حول عقوبة االعدام516

4200910167مجلة رسالة الحقوقاحمد خلف حسينالضرائب ذات القالب الحر517

4200910191مجلة رسالة الحقوقطارق كاظم عجيلالحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها518

42009101114مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماالختصاص في منازعات الجنسية في العراق519

42009101143مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم جوادالتعريف بالكائنات المهندسة وراثيا والموقف التشريعي منها520

42009101172مجلة رسالة الحقوقاسراء فهمي ناجيالعقد الفاسد في الفقة االسالمي والقانون المدني521

42009101194مجلة رسالة الحقوقخالد عليوي االعتدال السياسي في االسالم522

42009101219مجلة رسالة الحقوقاسراء عالء الدينالفيدرالية في الدستور العراقي الواقع والمستقبل بعد االنسحاب االمريكي523

42009101240مجلة رسالة الحقوقعلي شاكر التسجيل االول524

42009101258مجلة رسالة الحقوقوعود كاتب عبد عباساحكام االيجاب االلكتروني525

42009101270مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيدتقدير التعويض عن اضراء االعالم السمعي والمرئي526

2120101026مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديحماية االطفال اثناء المنازعات المسلحة الدولية527

21201010223مجلة رسالة الحقوقمكي عبد مجيدالجوانب القانونية واالبعاد االجتماعية للمهر المقوم بالذهب528

21201010239مجلة رسالة الحقوقشويه بوجمعهالمسؤولية الجنائية عن االصابات الرياضية في التشريع الجزائري529

21201010250مجلة رسالة الحقوقعلي عبد العاليالنظام القانوني للوكالة غير القابله للعزل دراسة تحليله تاصيلية مقارنة530

21201010280مجلة رسالة الحقوقحسن محمد كاظممشروعية الحمل لحساب الغير واحكامه في القانون والشريعه االسالمية531

212010102122مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفمشكلة االقاليم المتنازع عليها في ظل الدولة الفدرالية كركوك انموذجا532

212010102145مجلة رسالة الحقوقعبد المهدي كاظم ناصرحق التتبع في المصنفات الفنية دراسة مقارنة533

212010102162مجلة رسالة الحقوقعلي حميد كاظمالمسؤولية العقدية لشركات السياحة والسفر في عقد الرحلة534

212010102176مجلة رسالة الحقوقميثاق طالب غركانالحق المعنوي للمؤلف وحمايته القانونية535

212010102192مجلة رسالة الحقوقاشراق صباح صاحبTime shareعقد الشركات الزمنية536

2220101036مجلة رسالة الحقوقعلي يوسف الشكريتناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي537

22201010346مجلة رسالة الحقوقعلي حمزة عسلاالطار القانوني لعمليات نقل وزراعة االعضاء البشرية في العراق538

22201010374مجلة رسالة الحقوقحسن عي كاظمالعنف في العراق539

22201010389مجلة رسالة الحقوقياسر عطيوي عبودالتنظيم الدستوري لمسؤولية رئيس الجمهورية امام المحكمة االتحادية العليا540

222010103116مجلة رسالة الحقوقعلي فوزي الموسويمراقب الحسابات في الشركات التجارية541

222010103128مجلة رسالة الحقوقحيدر حسن كاظماشكايات اثبات النسب في صور وفرضيات التقليح الصناعي دراسة مقارنة في القانون والشريعة االسالمية542



222010103167مجلة رسالة الحقوقعقيل مجيد-عادل شمرانضمان الدائن المرتهن للمال المرهون دراسة مقارنة في الفقة االسالمي والقانون543

222010103184مجلة رسالة الحقوقعالء ابراهيمتنفيذ حكم االلغاء الصادر عن القضاء االداري544

222010103212مجلة رسالة الحقوقميثاق طالب غركانمسؤولية المقاول عن التنفيذ المعيب لاللتزام في عقد المقاولة545

222010103225مجلة رسالة الحقوقكرار عباس متعبالنظام الرئاسي االمريكي الادارة بارك اوباما انموذجا546

320101046مجلة رسالة الحقوقعباس علي محمد الحسينيالمسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية والتشريعات البيئية547

3201010460مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبودفتح القبر كاجراء من اجراءات التحقيق في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 548

3201010482مجلة رسالة الحقوقياسر عطيوي عبودالتنظيم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظات في العراق549

32010104127مجلة رسالة الحقوقعادل شمران الشمريقاعدة عدم ضمان االمين في الفقه االسالمي550

32010104140مجلة رسالة الحقوقاسعد فاضلدراسة قانونية باالضراء الناتجه عن ابراج الهواتف النقالة551

32010104154مجلة رسالة الحقوقعدي جابرالحماية الجزائية لللبريد االلكتروني552

32010104180مجلة رسالة الحقوقعلي شاكر الشي والمال بين الفقة االسالمي والقانون553

32010104195مجلة رسالة الحقوقرحيم عبيداالكتئاب االلكتروني554

32010104213مجلة رسالة الحقوقعبدهللا عبد الميراالثار المترتبة على الباعث الدافع الى التعاقد555

32010104226مجلة رسالة الحقوقاشواق عبدالرسولاالثر القانوني لمبدا الثبوت بالكتابة في تحديد مشروعية التصرفات القانونية في القانون العراقي556

20101056خاصمجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديالحقوق المكتسبة للعراق في مياه االنهار الدولية التي تمر عبر اراضيه بموجب المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي االخرى557

201010525مجلة رسالة الحقوقعلي حمزة عسلالمسؤولية الجزائية لناقلي عدولى االيدز558

201010543مجلة رسالة الحقوقكمال عبد حامددور الحوافز الضربية في جذب االستثمار االجنبي المباشر مع اشارة التطبيقات التشريعية في العراق559

201010596مجلة رسالة الحقوقعبدالرحمن عبدالرزاق-نجالء توفيقالجوانب القانونية للمسؤولية عن الدواء الضار 560

2010105113مجلة رسالة الحقوقاحمد ساميالبيئة االستثمارية في العراق عقد استثمار مطار النجف االشرف الدولي انموذجا561

2010105127مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفشرعية السلطة السياسية واليات ترشيدها في فكر االمام الحسين علية السالم562

2010105142مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماالستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان في العراق563

2010105163مجلة رسالة الحقوقعالء ابراهيممبدا حيادية اللجنة التحقيقة في القانون العراقي564

2010105184مجلة رسالة الحقوقحيدر حسين- علي سعدالمؤسسة االصالحية في عهد االمام علي ابن ابي طالب علية السالم565

2010105205مجلة رسالة الحقوقوعود كاتب االنباريالسداد االلكتروني566

220111066مجلة رسالة الحقوقعلي كاطع-صالح جبيرالقانون الدولي االنساني في االسالم وتطبيقاته في ثورة االمام الحسين علية السالم567

2201110620مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللاالعفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية568

2201110639مجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظماشتراطات الهادرشيب واثرها في تعديل العقود الدولية569

2201110661مجلة رسالة الحقوقمحمد احمد حمددور اتفاقيات االمم المتحدة في مكافحة غسل االموال570

2201110676مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم جواداثر اتفاقية تربس على قانون براءة االختراع العراقي571

22011106123مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم-عقيل مجيد كاظمالتنظيم القانوني لبطاقات االئنمان572

22011106142مجلة رسالة الحقوق-وسن كاظمالتوقيع االلكتروني كدليل من ادلة االثبات في ضوء احكام قانون االثبات العراقي573

22011106163مجلة رسالة الحقوقفرقد عبود العارضي المخدرات ودورها في اجرام االنسان574

22011106183مجلة رسالة الحقوقرنا ياسينوسائل االدارة في حماية البيئة دراسة في التشريع العراقي القانون االداري575

22011106199مجلة رسالة الحقوقعلي خالد دبيسانحالل عقد الزواج واالثار المترتبة عليه دراسة مقارنة في القانون والفقة االسالمي576

320111076مجلة رسالة الحقوقطارق كاظم عجيل(دراسة مقارنة  )القيمة القانونية لشروط الثبات التشريعي 577

3201110718مجلة رسالة الحقوقحسون محمد عليالجهات محل الوصايا االدارية واالساس القانوني الستقاللها في التشريع الجزائري 578

3201110743مجلة رسالة الحقوقعالء ابراهيم محمود- ضياء عبدهللا عبود النظام القانوني النضباط طلبة موسسات التعليم العالي في العراق 579

3201110770مجلة رسالة الحقوقحسن الياسري (دراسة تحليلية مقارنة )ازدواج الجنسية في ضؤ احكام الدستور العراقي وقانون الجنسية الجديد والقانون المقارن580

32011107103مجلة رسالة الحقوق-اسراء فهمي ناجيالعرف ودوره في استنباط الحكم الشرعي581

32011107128مجلة رسالة الحقوقعقيل مجيد كاظم الحمادي(دراسة مقارنة )الجزاءات في عقد التامين582

32011107152مجلة رسالة الحقوقمحمد عبد الرزاق محمد تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن583

32011107163مجلة رسالة الحقوقعقيل كريم زغيرالمبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون العراقي584



32011107178مجلة رسالة الحقوقمصطفى ماجد عبد الجليلاالثار القانونية اليداع الدين بحث مقارن بالشريعة االسالمية585

32011107190مجلة رسالة الحقوقصالح مهدي كحيط(دراسة مقارنة  )تنازع القوانيين في مسائل االموال المادية586

32011107204مجلة رسالة الحقوقهند مهند عبد التغيير االرادي لظروف االسناد واختيار القانون الواجب التطبيق587

(التشريعات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق انموذجا )السياسة التشريعية االقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك وحماية االنتاج الوطني 588 6نيسان-2201217مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طعمة 

2201210846مجلة رسالة الحقوقنسرين محسن نعمة- حسون عبيد هجيج (دراسة مقارنة )االجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي589

22012108113مجلة رسالة الحقوقصالح جبير صدامالفدرالية وادارة النزاع في العراق590

22012108129مجلة رسالة الحقوقعدنان هاشم جواد- سامي مؤيد عبد اللطيف التعددية السياسية في وثيقة المدينة المنورة591

22012108143مجلة رسالة الحقوقخالد عليوي جيادحقوق االخر في ضؤ وثيقة المدينة المنورة 592

22012108171مجلة رسالة الحقوقرائد شهاب احمدالحماية القانونية لالقليات في العراق والمعالجات المقترحة593

22012108188مجلة رسالة الحقوقمحمد احمد عيسى االتجار بالبشر في ضؤ القانون واحكام الشريعة االسالمية594

22012108213مجلة رسالة الحقوقايناس هاشم رشيد(دراسة مقارنة )تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل االثبات القانوني595

22012108237مجلة رسالة الحقوقاسامة محمد جاسم النافذ2005اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ضل دستور جمهورية العراق للعام 596

22012108264مجلة رسالة الحقوق محمد عبد الصاحب عبد حسينمن القانون المدني العراقي(219)مسؤولية المنظمة غير الحكومية عن اعمال متطوعيها في ضؤ المادة 597

20131096خاصمجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديالجامعة ودورها في الوقاية من الفساد االداري598

201310927خاصمجلة رسالة الحقوقطالب حسنالماهية القانونية للتجارة االلكترونية599

201310951خاصمجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبودالتنظيم القانوني للمحكمة االدارية للعقود العامة دراسة تاصيلية في قانون العقود العامة600

201310976خاصمجلة رسالة الحقوقصالح جبيرتجريم الرشوة في القانون الدولي601

201310990خاصمجلة رسالة الحقوقحسن علي كاظمالوسائل البديلة لحل النزاع واثرها على التجارة الدولية602

2013109117خاصمجلة رسالة الحقوقفيصل كوكز2002التوفيق بين الخصوم على ةفق احكام اتفاقية قانون االونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي 603

2013109142خاصمجلة رسالة الحقوقاسيل باقر جاسمالمفهوم القانوني للمخالفة الجوهرية في عقد البيع الدولي للبضائع604

2013109164خاصمجلة رسالة الحقوقاحمد مهدي صالحالقانون الواجب التطبيق على القروض الدولية605

120131106مجلة رسالة الحقوقاسراء محمد علي-محمد علي سالمالتاديب االسري وعالقته بحقوق االنسان606

1201311022مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللادراسة في التشريع العراقي-المحامي المنتدب بين النص القانوني والوقع العلمي 607

1201311060مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طمعةدراسة مقارنة في االبعاد الفلسفية لاللتزام-االفصاح عن المعلومات في سوق االوراق المالية608

12013110120مجلة رسالة الحقوقعلي هادياشكالية قبول المصلحة المحتملة في الطعون الدستورية وتطبيقاتها في الطعن بدستورية النصوص الضربيبة609

12013110150مجلة رسالة الحقوقاسراء فهمي ناجيماهية عقد الخيار وموقف القانون العراقي منه610

12013110182مجلة رسالة الحقوقعلي شمران حميدالعمل الوالئي في قانون المرافعات المدنية611

12013110201مجلة رسالة الحقوقحمدية عبود كاظممصادر االلتزام المصرف بتقديم معلومات االئتمان المالي612

12013110240مجلة رسالة الحقوقمحمد سعيد السعداويالمسؤولية المدنية الناجمة عن االغراق التجاري في ضوء اتفاقية مكافحة االغراق والقانون العراقي613

220131116مجلة رسالة الحقوقباسم علوان طعمة  المعدل في الميزان2006 لسنة 13قانون االستثمار العراقي رقم 614

2201311162مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللا عبودمدى مالئمة قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ للمعايير الدولية لحقوق االنسان615

2201311196مجلة رسالة الحقوقغني ريسان جادرااللتزام باعدام في عقد التامين دراسة مقارنة616

22013111135مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفازمة التداول السلمي للسلطة التنفيذية ومستقبل التغيير في العالم العربي617

22013111160مجلة رسالة الحقوقحسن حنتوش رشيدالتسبيب في االعمال القضائية الماهية والوظائف618

22013111204مجلة رسالة الحقوقهناء جبوري محمدالوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية619

22013111229مجلة رسالة الحقوقزينب رزاق حسينالتزام صاحب الفندق باالقامة الهادئة620

22013111243مجة رسالة الحقوقسندس قاسمالحماية المدنية لالسرار التجارية 621

320131126مجلة رسالة الحقوقعقيل كريم-حسن حنتوش  رشيداالستثمار االجنبي بين القانون واالقتصاد622

3201311226مجلة رسالة الحقوقصدام الفتالوي1969احكام الغلط في المعاهدة وفقا التفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام623

3201311254مجلة رسالة الحقوقباسم علوانالقانون العالمي العولمة في ثوبها الجديد624

3201311289مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالتنظيم القانوني لالتجار بالبشر625

32013112114مجلة رسالة الحقوقعلي شاكر عبدالقادرالتعهد بتقل ملكية العقار واثره في انتقال الملكية626



32013112130مجلة رسالة الحقوقمحمد جبار طالب2005التنظيم الدستوري للفيدرالية الماليه في دستور جمهورية العراق 627

32013112145مجلة رساله الحقوقزينب عباسالضبط االداري البيئي في العراق628

32013112157مجلة رسالة الحقوقحمد جاسم محمدمستقبل الديمقراطية التوافية في العراق629

32013112195مجلة رسالة الحقوقاحمد زكياالعتماد المستندي في وفاة عقد استثمار الطاقة الكهربائية630

32013112225مجلة رسالة الحقوققتادة صالحالتنظي التشريعي العمال المجالس المحلية في العراق631

32013112247مجلة رسالة الحقوققفراس جبار كريمالمستهلك واساليب توعيته في العقد632

120141136مجلة رسالة الحقوقطه حميددور المؤسسة القضائية في بنلء الديمقراطية في العراق633

1201411327جلة رسالة الحقوقرشا موسى-حسن حنتوشنطاق حماية حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية634

1201411388مجلة رسالة الحقوقضياء عبدهللااحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافه في القانون العراقي635

12014113116مجلة رسالة الحقوقسامر مؤيد عبداللطيفنحو استراتيجيه فاعلة لمكافحة الفساد االداري في العراق636

12014113137مجلة رسالة الحقوقصالح جبيرالقتل المستهدف دراسة ضوء القانون الدولي االنساني637

12014113150مجلة رسالة الحقوقحسن علياثار االعتراف بالحكم االجنبي خارج اطار التنفيذ638

12014113186مجلة رسالة الحقوقمكي عبد مجيداشكاليات االخصاب االصطناعي دراسة اجتماعية مقارنة بالفقه االسالمي639

12014113204مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالمسؤولية الجنائية عن جريمة االبادة الجماعية640

12014113222مجلة رسالة الحقوقخضير ياسيناالرهاب واثره فيمضامين حقوق االنسان641

12014113254مجلة رسالة الحقوقحيدر عبدهللاالتنظيم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظات في العراق642

12014113285مجلة رسالة الحقوقمالك عبداللطيفالتزام المرتهن رهنا حيازيا بحفظ المرهون ددراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون643

12014113304مجلة رسالة الحقوقاحمد جابرالنموذج القانوني للجريمة في القانون العراقي644

220141136مجلة رسالة الحقوقعبد علي محمد سواديحماية البيئة الطبيعية في القانون الدولي االنساني645

2201411323مجلة رسالة الحقوقصالح جبيرالحماية الدولية لالجئين البيئيين646

2201411340مجلة رسالة الحقوقصبحي عودة محمدمصادر الدستور في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي647

2201411371مجلة رسالة الحقوقعلي محمد خلففكرة الضمان االضرار في الفقه االسالمي وتطبيقاتها على الضرر البيئي دراسة مقارنة بين القانونيين العراقي واالدرني والفقة االسالمي648

22014113110مجلة رسالة الحقوقهناء اسماعيل االسديالطبيعية القانونية النتهاكات النفط مقابل الغذاء في العراق649

22014113133مجلة رسالة الحقوقاالء ناصرالتوقيف التعسفي650

22014113154مجلة رسالة الحقوقحيدر جاسم محمدالتنظيم القانوني للعمل الطبي651

22014113178مجلة رسالة الحقوقمروة زيد جواميرالمسؤولية المدنية لمتعهد االيواء في شبكة االنترنت652

22014113194مجلة رسالة الحقوقهدير شالل شناوةمسؤولية مراكز نقل االعضاء في عمليات التصرف باالعضاء البشريه653

120101461مجلة االنبارعارف صالحعقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية654

1201014651مجلة االنبارعالء حسين-محمود ابراهيمتثبيت قيمة الديون االجلة دراسة مقارنة في ضوء الفقه االسالمي والتشريعات الوضعية655

1201014677مجلة االنبارعالء حسيناتفاق التمويل العقاري دراسة في القانون المدني العراقي وقانون تمويل العقاري المصري والفرنسي656

12010146111مجلة االنبارعادل ناصراثار االقرار بالنسب على الغير في حاله عدم اثباته657

12010146139مجلة االنبارسعد حسين مدني عراقي86دور القاضي في اكمال نطاق العقد طبقا للمادة 658

12010146181مجلة االنباربشير جمعه1997الحد من تغير المناخ باستخدام االليات المرنة التي نص عليها بروتوكو كيوتو 659

12010146209مجلة االنباروليد مرزة-ماهر فيصلالمسؤولية القانونية للموظف عن افشانه االسرار الوظيفية660

12010146239مجلة االنباراحمد شكرتحديات العولمة للمجتمع المدني في الوطن العربي661

12010146267مجلة االنبارانس غنامالبعد السياسي للحاكمية واثرها على شرعية السلطة والدستور في االسالم662

12010146267مجلة االنبارمحمد اقبالالشكلية في بعض القوانين العراقية واثرها تخلفها663

12010146423مجلة االنبارليث الدينالتجسس واحكامه ابان النزاعات المسلحة الدولية664

12010146475مجلة االنباررعد فجراثبات القصد الجرمي في جرائم االشخاص665

12010146515مجلة االنباراساور حامدالتزام الطبيب بحفظ سرار المرضى دراسة قانونية666

12010146595مجلة االنبارنايف احمدالمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق االنسان دراسة في اطار القانون الدولي667

12010146645مجلة االنبارمحمد حرداناستراتيجية الكيان الصهيوني تجاه منطقه الخليج العربي668



12010146665مجلة االنبارعواد عباسالنظرية السياسية في الفكر االسالمي669

12010146697مجلة االنبارصفاء حسين عليالصراع الروسي االمريكي على منطقه القوقاز ودوره في خلق توازن جديد للقوى الدولية670

220101471مجلة االنبارسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي(دراسة تطبيقية للوعد ببيع العقار )تاثير الشكلية على الوجود القانوني للوعد بالتعاقد671

2201014753مجلة االنبارعقيل عزيز- معاذ جاسم محمد عالقة االرادة بالظروف الشخصية للجريمة672

22010147مجلة االنبارانس غنام جبارةاالساس المقدس للسلطة في الفكر السياسي االسالمي673

2201014799مجلة االنباراسراء ناطق عبد الهادي مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه عند تركيب الدواء674

22010147مجلة االنبارعبد الستار حمد انجاد الجميليالعود في الجرائم الضريبية 675

22010147مجلة االنباررباح سليمان خليفة(دراسة مقارنة)تفتيش المساكن وضماناته في القانون العراقي 676

22010147مجلة االنبارخيري عبد الرزاق جاسم(االنتخابات الرئاسية )العملية االنتخابية في الواليات المتحدة االمريكية 677

22010147مجلة االنبارطعمة محمد يوسفوسائلها- اسسها واساليبها - الدعاية المعادية اهدافها 678

22010147مجلة االنبارمؤيد خلف حسين الدليمي(دراسة وصفية)2003-4-9التشريعات الصحفية ومظاهر الفوضى االعالمية في العراق بعد 679

22010147مجلة االنبارامال وهاب عبد هللا العنبكي- صفاء حسين علي الجبوريالتحرك الهندي تجاه منطقة الخليج العربي الدوافع والمحددات680

22010147مجلة االنبارأبراهيم علي حمادي(دراسة مقارنة)الخطأ الصحفي أنموذجا ,, انتهاك حرمة الحياة الخاصة 681

32011148مجلة االنبارعمر عاشور عبدهللاالمسؤولية المدنية الناجمةعن اسائة استعمال أجهزة التصاالت الحديثة682

32011148مجلة االنبارصبا نعمان رشيد الويسياالحكام القانونية بالعمال في المناطق الصناعية المؤهلة683

32011148مجلة االنبارمحمد خالد برع- ماهر فيصل صالحدراسة مقارنة في ضؤ احكام القانونين الدستوري والدولي )الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية 684

32011148مجلة االنبارعمر فخري عبد الرزاق الحديثيالوقاية من الجريمة االنتخابي685

2008 لسنة 21اختصاصات السلطة المحلية في التشريع العراقي في ضل الدستور الحالي وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم 686 32011148مجلة االنباراريج طالب كاظم

32011148مجلة االنبارعلي حسن عبد االميرأجراءات ازالة التجاوز على المال العام العقاري في العراق687

32011148مجلة االنبارعماد خضير عالويدور االرادة المنفردة في انهاء العقد 688

32011148مجلة االنبارياسر محمد عليويمتغير المياه في العالقات العراقية التركية689

32011148مجلة االنباررغد فجر الراوي2003 -9- 13 في 31قراءة قانونية في امر سلطة االتالف المؤقتة 690

420111491مجلة االنباراسعد عبيد عزيز الجميلي(دراسة مقارنة )اساس المسؤولية المدنية الناشئة عن اعمال اعضاء الضبط القضائي 691

4201114960مجلة االنبار- معاذ جاسم محمد استعمال الحق في االعمال الطبية والخطأ فيه692

4201114988مجلة االنباراسراء ناطق عبد الهادي --ابراهيم حمود مهنا-سعد ربيع عبد الجبارالنظام القانوني لعقد الضد693

42011149104مجلة االنباربتول صراوة عبادي(دراسة قانونية مقارنة )النظام القانوني للشركة المعفاة694

42011149124مجلة االنبارامال عبد الجبار حسوني- أقدس صفاء الدين رشيد الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة695

42011149144مجلة االنبارصالح خيري جابرحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في ضؤ القانون العراقي696

42011149168مجلة االنباربيداء علي ولي(مع دراسة حالة العراق )الحماية الدولية للمعتقلين697

42011149204مجلة االنبارتركي عبد مجيدالقضايا العربية واالسالمية في فكر النبهاني مقارنة بابرز اعالم الفكر االسالمي المعاصر698

42011149231مجلة االنبارازهار عبدهللا حسن الحياليالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالت699

42011149266مجلة االنبارمؤيد جبير محمودالمجتمع المدني في الوطن العربي الواقع والتحديات 700

42011149302مجلة االنبارحسين مصطفى احمددراسة في اسباب ومداخل التاثير ) المسائلة الكردية والسياسة الدولية701

42011149328مجلة االنبارشروق اياد خضير- احمد علي محمودشبهات حول حقوق المراءة في االسالم702

620121501مجلة االنبارنعمان عطاهللا محمود الهيتي مبدا الوالية القضائية العالمية ونطاق تطبيقه 703

6201215029مجلة االنبارعواد عباس الحردانحق المشاركة السياسية اطار مرجعي704

6201215058مجلة االنبارمحمد عبد الوهاب-سعد ربيع عبد الجبار - عالء حسين علي التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود االعتبار الشخصي705

6201215089مجلة االنبارصبا نعمان رشيد الويسيدراسة مقارنة للعراق وسوريا )قوانيين العمل ومنحنيات التغيير 706

62012150125مجلة االنبارأسماء صبر علوان(دراسة قانونية مقارنة بين الواقع العملي والنظام القانوني لعقد المساطحة )المفهوم واالثار - شكلية عقد المساطحة 707

62012150148مجلة االنبارأسامة صبري محمدفقدان المدنيين للحق في الحماية من الهجمات المباشرة708

62012150191مجلة االنبارعدي جابر هادي(دراسة مقارنة )المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية709

62012150231مجلة االنبارمنار عبد المحسن عبد الغني العبيدي النافذ2007 لسنة19السياسة الجنائية في قانون العقوبات العسكري رقم 710



62012150251مجلة االنبارمحمد حميد مهيديالعقبات التي تعترض انضمام تركيا لالتحاد االوربي711

62012150275مجلة االنباررنا مولود شاكرالنظام السياسي الفدرالي البلجيكي ودوره في تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي712

62012150302مجلة االنباردريد عيسى ابراهيمالمعاملة الظريبية في اطار مبدا المساوات امام الظريبة 713

62012150332مجلة االنبارجمال جاسم محمد الجرائم المتعلقة بالمعلومة في سوق االوراق المالية714

(تحول عقد المساطحة الباطل لعدم التسجيل الى عقد ايجار منفعة عقار ) 2006 / 6/ 27 في 2005 / 2م/2203تعليق على قرار محكمة التمييز االتحادية  العدد 715 62012150357مجلة االنبارسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي

62012150364مجلة االنباررحيم صباح الكبيسيمدى تعلق التركة بالخصومة716

520121511مجلة االنباردرع حماد الدليميانهاء العقد غير المحدد المدة717

5201215129مجلة االنبارعلي حسين احمد الفهداويالرقابة القضائية على الغلط البين في التقدير من قبل االدارة718

5201215163مجلة االنبارابراهيم خليل عوسجالوساطة الجزائية المشروعة719

5201215194مجلة االنباراسراء عالء الدين نوري- فالح مبارك بردان الفهداوي ادارة المعرفة ودورها في التنمية البشرية المستدامة 720

52012151118مجلة االنباراركان حميد جديعمبدا االلتزام بعدم تسبب في ضرر لدول المجرى المائي الدولي 721

52012151152مجلة االنبارخمائل عبدهللا الطون الحمدانيالحماية المدنية لعمليات نقل الدم722

52012151177مجلة االنباررباح سليمان خليفةقراءة قانونية في  جريمة تزوير الوثائق الدراسية723

52012151197مجلة االنبار- عمار رجب معيشر- حمدي صالح مجيد ضمانات الدعوى الجزائية724

52012151223مجلة االنباراحمد عودة محمد- ماجد نجم عيدان(دراسة مقارنة )مكونات الكتلة الدستورية خارج اطار الوثيقة الدستورية725

52012151256مجلة االنبارعلي مخلف حمادي- عارف صالح مخلف مبدا حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة726

820131521مجلة االنبارماجد جاسم محمد- ماهر صالح عالوي(دراسة مقارنة )اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحةالفساد المالي واالداري في العراق727

82013152مجلة االنبارتغريد حنون عليالحكم الصالح 728

82013152مجلة االنبارعماد رزيك عمر- ياسين محمد حمد العيثاوي(2010 - 1990 )القوى المؤثرة في البرلمان المصري 729

82013152مجلة االنبارابراهيم صالح الصرايرةمدى فاعلية القضاء المستعجل والية تنفيذه وفقا للتشريع االردني730

82013152مجلة االنبارسليم سالمة حتاملةشرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا االردنية731

82013152مجلة االنبارسرمد رياض عبد الهادي النظام التحادي في العراق وتقدير تشريع قانون المحافظات التي لم تنظم باقليم732

82013152مجلة االنباررضوان محمود المجاليالحكم الرشيد في االردن قراءة في مؤشر مكافحة الفساد733

82013152مجلة االنبارهادي مشعان ربيعالفيدرالية في العراق دراسة في مشروع اقليم المنطقة الغربية 734

82013152مجلة االنبارمحمد موسى عواد السويلميين- مراد محمود يوسف الشينكاتفسخ قرار التحكيم االجنبي كاحد اوجه الرقابة القضائية للقضاء الوطني735

82013152مجلة االنبارحجاري محمد(نطاقه وظمانات المستهلك االلكتروني )االلتزام باالعالم قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود االلكترونية 736

82013152مجلة االنبارمحمد دحام كرديمستقبل الدولة العراقية بين الفدرالية والتقسيم737

82013152مجلة االنبارليث الدين صالح حبيبدور االمم المتحدة في تقنيين قواعد القانون الدولي738

82013152مجلة االنبارمعتز علي صبار2006 لسنة 13المعاملة الظريبية لالستثمار االجنبي في العراق في ضؤ احكام قانون االستثمار العراقي رقم 739

82013152مجلة االنباررياض احمد عبد الغفوردراسة مقارنة في ضؤ قوانيين واتفاقات حقوق الملكية الفكرية واحكام القانون المدني )الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها 740

82013152مجلة االنبارفاروق ابراهيم جاسم(دراسة في القانون العراقي واللبناني واالنكليزي والفرنسي )تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة 741

82013152مجلة االنباراسراء ناطق عبد الهادي (للقطاع العام والخاص )المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب االستشالرية742

82013152مجلة االنباراياد رشيد محمد الكريم- احمد ناصوري - عمر العبدهللا العولمة الثقافية وابعادها السلبية على الوطن العربي743

120091603مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةهادي حسين الكعبي- منصور حاتم محسن االثر االجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز744

1200916060مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةنصير صبار- ذكرى محمد حسين الحماية المدنية من الشروط المالوفة في العقود التجارية745

12009160128مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةخير الدين كاظم عبيد- عبد الرسول عبد الرضا جابر 2006 لسنة 13تاثير الصفة االجنبية في قانون االستثمار العراقي رقم 746

12009160160مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحيدر كاظم عبد علينظام الدولة الحامية747

12009160199مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةكاظم كريم عليالعقد االلكتروني748

12009160343مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعلي نجيب حمزةاكتساب المال العام في القانون االداري749

12009160287مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةايمان طارق مكي- منصور حاتم محسن القوة الملزمة للشروط االحادية التحرير في العقد 750

12009160345مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةخير الدين كاظم عبيد- فراس كريم شيعان حجية الحكم االجنبي المقضى فيه751

12009160381مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةخير الدين كاظم عبيددور القضاء في تقنين قواعد القانون الدولي الخاص752



12009160411مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحميد محمد سالمة- باسم عبد الكريم حميد نظرية الظروف الطارئة واثرها على تنفيذ العقود في الفقه االسالمي753

120101547مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحسون عبيد هجيج مبدأ عينية الدعوى الجزائية754

1201015447مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةفراس كريم حدود سلطة المحكم في التحكيم755

1201015474مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمحمد اسماعيل ابراهيمالقرابة واثرها في اباحة الفعل المجرم او تجريم الفعل المباح756

12010154128مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعالء عمر محمد- علي عبد العالي خشان - يوسف عودة غانم تكامل مبداي تجديد المدفوعات وعدم تجزئة المفردات في تحديد أثار الحساب الجاري757

12010154162مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاسيل باقر جاسمدراسة في عقد البيع الدولي للبضائع )المخالفات الجوهرية للعقد واثرها 758

12010154210مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةبهاء الدين عطية عبد الكريم- اسماعيل نعمة عبود - محمد اسماعيل االختصاص الجنائي لهيئة النزاهة759

12010154251مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمحمد علي عبد الرضا- غازي حنون - عماد فاضل جريمة العصيان المسلح في التشريع العراقي760

12010154290مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعمار غاليالطبيعة القانونية لجريمة االحتيال في التعدي على التيار الكهربائي761

12010154343مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمحمد علي هاشم االسدي شهادة غير المسلمين في القضاء العراقي762

12010154367مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعزيز جواد هاديالقوة الملزمة لقرارات محكمة التمييز االتحادية763

120111557مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاحمد شاكر سلمان- حيدر كاظم التنظيم القانوني للشارة المميزة في القانون الدولي االنساني764

1201115591مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةخير الدين كاظم عبيدالدفع بعدم العلم باحكام القانون االجنبي765

12011155115مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاسيل باقر جاسم(دراسة في عقود التجارة الدولية )النظام القانوني لشرط اعادة التفاوض766

12011155157مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاسعد فاضل منديلدراسة قانونية في محكمة الخدمات المالية767

12011155173مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةفرقد عبود العارضي الوصف القانوني للجريمة768

12011155197مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعلي سعد عمرانالسلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور769

12011155220مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةفارس عبد الرحيم حاتمحدود سلطة االدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار770

220111567مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةوليد خالد عطيةالقيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون االنكليزي771

2201115670مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةماهر محسن عبود الخيكاني- ابراهيم اسماعيل ابراهيم -دراسة مقارنة - التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات االستثمار 772

2201115699مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحسين ياسين طاهر- حسون عبيد هجيج -دراسة مقانة - نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي 773

22011156153مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعباس حسين فياضتعدد الزوجات واثاره774

22011156185مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةميثاق طالب عبد حماديدراسة مقارنة في القانون المدني العراقي والمصري- التنظيم القانوني للمهاياة 775

22011156217مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحسين ياسين طاهر- حسون عبيد هجيج -دراسة مقارنة - جريمة تخريب المنشئات النفطية 776

22011156260مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعباس حسين فياض- حميد سلطان علي  المعدل1959 لسنة 188مالحظات قانونية في الصياغة التشريعية الحكام قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 777

120131578مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمروى عبد الجليل- هادي حسين عبد علي الكعبي-دراسة مقارنة - الطعن بطريق اعتراض الغير778

1201315761مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمينا ستار- محمد علي سالم ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية امام المحكمة التحادية 779

12013157103مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةهند كامل عبد زيد- رافع خضر شبراالعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان780

12013157153مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحسين نعمة نغيمس- فراس كريم شيعان -دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة- تنازع القوانيين في الحضانة 781

12013157185مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاسيل باقر جاسم-دراسة مقارنة - اثر التحكيم على خطاب الظمان 782

12013157219مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةنجيب شكر محمود-دراسة مقارنة - الحصانة البرلمانية ضد االجراءات الجنائية 783

12013157258مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةوليد خالد عطيةدراسة مقارنة بين قواعد التجارة البحرية وقواعد الهاي وقواعد هامبورغ- الجوانب القانونية اللتزام الناقل البحري باعداد سفينة صالحة للمالحة784

120121587مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةنوفل رحمن ملغيط الجبوري   - ابراهيم اسماعيل ابراهيم - دراسة مقارنة - المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة785

1201215864مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعلي حسين منهل- منصور حاتم محسن- دراسة قانونية مقارنة- اثار االخالل المسبق بالعقد 786

12012158134مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمحمد جعفر هادي- عبد الرسول عبد الرضا - دراسة مقارنة - المفهوم القانوني للتوقيع االلكتروني 787

12012158206مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةذكرى محمد حسين الكذب المشروع في االعالنات التجارية788

12012158242مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةوسن قاسم الخفاجيقابلية العقد لالنفصال789

12012158276مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةعباس سهيل جيجان- دراسة مقارنة - الطالق الخلعي 790

12012158309مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحبيب عبيد مرزة العماري-دراسة مقارنة - الشرط المانع في عقد االيجار 791

220121598مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةحيدر فاضل حمد الدهان- ابراهيم اسماعيل ابراهيم-دراسة مقارنة -تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق االوراق المالية 792

2201215948مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاسراء خضير مظلوم- منصور حاتم محسن -دراسة مقارنة - العدول عن التعاقد في عقد االستهالك االلكتروني 793

2201215986مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمحمد هدام العامري- اسماعيا صعصاع البديري -دراسة مقارنة - التنظيم القانوني لالختصاص الرقابي لروئساء الوحدات االدارية في القانون العراقي 794



22012159124مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةاقبال مبدر نايف- عبد الرسول عبد الرضا دراسة مقارنة - المعايير الدولية في الية ابعاد االجئين 795

22012159150مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمالك عباس جيثوم- حيدر كاظم عبد علي القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية796

22012159201مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةانعام مهدي جابر الخفاجي2005حقوق المراة بين الشريعة وتطبيقها في دستور العراق الدائم  لعام 797

22012159235مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةانغام محمد شاكر- سالم عبد الزهرة الفتالوي دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي وقوانيين االحوال الشخصية- مفهوم الوالية في الزواج 798

12120101191مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمد علي الطائيالتطور الصناعي واثره على عالقات العمل799

121201011927مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر ادهم عبد الهادي -بحث مقارن  - 2006 لسنة 26النصوص المنظمة للتجريد من الجنسية في ضؤ قانون الجنسية العراقي رقم 800

121201011955مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينطالب محمد جواد عباس- اكرم فاضل سعيد خصوصية الوسائط االلكترونية في ابرام عقود بيوع البضائع الدولية801

1212010119116مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي جبار شاللجريمة اصدار صك بدون رصيد في ثالث اقضية802

1212010119136مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعاصي ابراهيم العاصي الجرائم الماسة بالتسعير803

1212010119185مجلة كلية الحقوق جامعة النهريننوال طارق ابراهيم عبد الرزاق(الرشوة الدولية  )الجريمة المنظمة عبر الوطنية804

1212010119227مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد كيالن عبد هللاالمسؤولية الجزائية المترتبة على االضرار الناشئة  عن االشعاعات غير المرئية الصادرة عن الهواتف النقالة وابراجها805

1212010119258مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي غسان احمدتسبيب االحكام المدنية806

1212010119284مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد طالل عبد الحميدالتحقيق االداري احد ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبات التاديبية807

712200411417مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينابراهيم طه الفياضدراسة بين القانون االداري واالدارة العامة )السلطة االدارية الرئاسية مقوماتها واختصاصاتها808

71220041141مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحي الدين سرحان اليمين والنكول عنها في النظام القضائي االسالمي 809

712200411448مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينرشيد مجيدالحماية الدولية االقليمية لبيئة المتوسط والمصالح العربية 810

712200411471مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينلطيف حميد محمدحياد القاضي811

712200411493مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناالء يعقوب يوسف التوقيع الرقمي في المفهوم واالحكام 812

7122004114119مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسيالتنظيم الدولي لحقوق العمال المهاجرين 813

7122004114165مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناحمد العزي النقشيندي-بحث مقارن مع احكام الشريعة االسالمية - غموض النصوص الدستورية وتفسيرها 814

7122004114194مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينغازي فيصل مهدي مزايا قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية 815

91520061161مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناكرم نشأت ابراهيمتحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق االنسان 816

915200611624مجلة كلية الحقوق جامعة النهريننظام توفيق المجالي(دراسة في التشريع االردني )نطاق الحماية الجنائية للبيئة817

915200611651مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمد حمادي مرهج الهيتي-دراسة في ضؤ التشريع الفرنسي- جريمة الدخول الى النظام االلي لمعالجة المعطيات عن طريق الغش 818

9152006116100مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينقصي سلمان هاللالمسؤولية العقدية عن االشياء819

9152006116118مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسياالحكام الخاصة باالعمال التحضيرية والتكميلية 820

9152006116143مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصالح عبد الرحمن الحديثياالمتثال لالتفاقيات البيئية المتععدة االطراف 821

9152006116167مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزياد حمد عباس الصميدعياثر تغيير القوة الشرائية للعملة النقدية على تحديد المهور 822

9152006116187مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر ادهم عبد الهادي تطور القواعد االمرة في القانون الدولي 823

101920071171مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعادل ناصر حسيناهل الكتاب بين الوصية والمنع من الميراث في الشريعة والقانون824

1019200711724مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد حسين عبد ملحم الحلبوسي-بحث مقارن في الفقه االسالمي والقانون المدني العراقي- كسب الملكية بالضمان 825

1019200711753مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي يوسف الشكريدراسة مقارنة في ضؤ احكام القانونين الدستوري والدولي )الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية 826

1019200711790مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحميد حنون خالدالعالقة بين الرئيس االمريكي والكونكرس 827

10192007117119مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينفراس ياوز عبد القادر-دراسة مقارنه- الجرائم الماسة بسوق االوراق المالية 828

10192007117146مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعمار طارق عبد العزيزتاديب القاضي829

10192007117168مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسليمان براك داي- دراسة قانونية مقارنة في القانون المدني - المسؤولية العينية 830

10192007117188مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينميثم حنظل شريف - علي هادي عطية تفعيل الردع الضريبي 831

81420051151مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد عبد الجبار العلوشنظرات في موظوع الرقابة القضائية على دستورية القوانيين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة832

814200511521مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسعد حسين عبد ملحم الحلبوسيابرام التصرف القانوني بطريق التسخير833

814200511561مجلة كلية الحقوق جامعة النهريناالء يعقوب يوسف الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة االلكترونية 834

8142005115113مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينقصي سلمان هاللالرجوع في الهبة في التشريع العراقي835

8142005115143مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسيتوريد العمال في مشروع قانون العمل العراقي الجديد بين النقد والتحليل836



8142005115164مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسليمان براك دايالرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك837

8142005115188مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسالم منعم مشعلدور فكرة المنافسة غير المشروعة في حماية االختراعات غير المبرأة838

8142005115223مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينالنعمان منذر الشاويواحكامها....الرجعة في الطالق اركانها 839

115277أيار-81420مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينهناء اسماعيل ابراهيم- تغريد محمد قدري نظرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ضؤ روما االساسي 840

102020081181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينصبا نعمان رشيد الويسياالقتصاد غير النظامي والحماية القانونية المفقودة للعاملين باطاره841

1020200811846مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمازن ليلو راضيالتطور الحديث في مسؤولية الدولة عن القوانين842

1020200811870مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينساجد محمداشكاليات استقالل المجلس الدستوري في فرنسا843

10202008118101مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر طالباالختصاص القضائي بمنازعات عقد التوريد844

10202008118117مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعمار طارق عبد العزيزضمانات تنفيذ احكام االلغاء845

10202008118145مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينهيثم حامدالتامين االلزامي من حوادث المركبات في القانون االردني846

10202008118185مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينسالم منعم مشعلوسائل الدفع االلكترونية847

10202008118216مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينجعفر كاظماهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصه الدولية848

10202008118239مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمحمود خليلنهاية القرار االداري849

112120081181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزهير الحسنيمشاكل االنسنة في القانون الدولي االنساني850

1121200811851مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر طالب محمدالحماية القانونية لحقوق االفراد وحرياتهم عند تجميع بياتاتهم في االجهزة االلكترونية851

1121200811873مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينزينب احمدجريمة االضرار العمدي باموال الدولة دراسة مقارنة في التشريعين العراقي والمصري852

11212008118112مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينطارق كاظم عجيلالمعلومات غير المصفح عنها ماهيتها والحماية القانونية لها853

11212008118151مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينمها بهجتالمحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين854

11212008118181مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعلي حميدحقوق المواطن في ظل االحتالل االجنبي وتطبيقاتها في العراق855

11212008118207مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينعماد فاضلالحماية القانونية الوضع القانوني للسالح في النص الجزائي856

11212008118242مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينادم سمياناالوصاف الخاصه بجريمة االبادة الجماعية في القانون الجزائي857

11212008118287مجلة كلية الحقوق جامعة النهرينحيدر غازيالحق في الخصوصية وحماية البيانات858

22005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةمجيد حميد ناصرابو عبيد القاسم بن سالم سيرته وحياته859

32005153269مجلة البحوث والدراسات االسالميةمحمود علياحكام االقتداء بامام في الصالة في الفقه االسالمي860

1200515360مجلة البحوث والدراسات االسالميةداود سلماناسناد الكتب السماوية الثالثة التوارة واالنجيل والقران861

12005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةياس حميداالبهام عن المحدثين862

32005153165مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرزاق احمداالحاديث الواردة في فضائل اهل اليمن863

320051537مجلة البحوث والدراسات االسالميةحكمت صبيح نورياالحتياط عن العلماء864

220051537مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد حاجمالبحث االدبي ومناهجه في االندلس865

2200515335مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد عيسىالتخصيص وتطبيقاته في خالل سورة التوبه من خالل تفسير الرازي866

22005153271مجلة البحوث والدراسات االسالميةياس حميدتعبيقات الحافظ العسقالني على الحافظ الذهبي867

1200515380مجلة البحوث والدراسات االسالميةساجر ناصر حمدالتفرقه بين االوالد في العطية في الفقه االسالمي مع االشارة للقانون868

12005153203مجلة البحوث والدراسات االسالميةمهند اسماعيلحكم التقليد عن االصولين869

3200515379مجلة البحوث والدراسات االسالميةسليم حسينخطوة نحو التفسير اللغوي المتكامل870

22005153235مجلة البحوث والدراسات االسالميةمحمد عبد الكريمخالف االول واثره في الفقه االسالمي871

12005153157مجلة البحوث والدراسات االسالميةعباس حميدسلسلة مباحث للدراسات المنهجية للنص القراني في ضوء االعجاز البالغي872

120051532مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانشيخ االسالم ابن تيمية وقواعد الفقه االسالمي873

32005153231مجلة البحوث والدراسات االسالميةليليى محمد ناظمالطبيعه في اشعار النساء874

2200515389مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرزاق احمدطرائق البحث العلمي875

2200515363مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانالطريق المثلى لتدريس القران الكريم والعلوم الشرعية في المساجد876

1200515329مجلة البحوث والدراسات االسالميةاحمد حسين عبدظاهرة االطالل في الشعر العربي قبل االسالم877

22005153109مجلة البحوث والدراسات االسالميةغازي الرحالفقه الخالف واثره في الواقع معناه واساسه واهميته878



3200515355مجلة البحوث والدراسات االسالميةخالد سليمانالقدس في قلوب العراقيين879

32005153191مجلة البحوث والدراسات االسالميةفهمي احمدقواعد التميز بين الحمادين اذا اهمال في السند880

22005153215مجلة البحوث والدراسات االسالميةمجيد حميد ناصرمصنفات ابى عبيد واقوال العلماء فيها881

32005153127مجلة البحوث والدراسات االسالميةعبد الرحمن كمالالمنطق تعريفا ونشاة وتطورا وحكما واهميته882

220031981-ا17مجلة العلوم القانونية فائق الشماعاحكام التزام المسحوب علية القابل883

20031989###17مجلة العلوم القانونية ماهر صالح دعوى تفسير القرار االداري 884

200319823###17مجلة العلوم القانونية غالب الداووديهل يعدم اليورو دور العملة كقرينه اسناد لتعيين القانون الواجب تطبيقه في التصرفات التعاقديه885

171200319842مجلة العلوم القانونية سعيد محمدالوكالة التجارية في القانون اليمني886

171200319869مجلة العلوم القانونية جمال عبد الحسناثر خطا المريض في مسؤولية الطيبب الجزائية887

1712003198102مجلة العلوم القانونية محمد المحاسنةالعالقة بين حق المولف وبرامج الحاسب االلي888

1712003198133مجلة العلوم القانونية رشيد مجيددور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها889

1712003198159مجلة العلوم القانونية نجيب احمداستقالل القضاء في القانون اليمنى890

1712003198187مجلة العلوم القانونية فاروق فالححق الطفل في الحرية الدنية بين القانون الدولي والوطني والشريعة االسالمية891

1712003198213مجلة العلوم القانونية عزيز كاظمخيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع892

1712003198258مجلة العلوم القانونية علي بن صالحمبدا استقالل القضاء وسلطان القانون عليهم893

1712003198297مجلة العلوم القانونية محمد علياجور العمال في الشريعه االسالمية والتشريعات الوضعية894

1712003198317مجلة العلوم القانونية حسين عبد الصاحب عبد الكريم االعتراف في القضايا الجزائية895

1712003198336مجلة العلوم القانونية حسين عذابتغيير قيمة النقد896

18120041971مجلة العلوم القانونية ماهر صالحالنظام في القانون العراقي مدلوله طبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه897

181200419745مجلة العلوم القانونية فائق محمودحركة الحساب المصرفي898

181200419761مجلة العلوم القانونية واثبة داودالحماية الجنائية لبرامج الحاسوب899

181200419781مجلة العلوم القانونية محمد عليالضمان االجتماعي للعمال في الشريعه االسالمية والقانون الوضعي900

1812004197113مجلة العلوم القانونيةرشيد مجيدنظرية عدم التناقض في القانون الدولي العام901

1812004197155مجلة العلوم القانونيةعيد احمد2002 لسنة 55النظام القانوني لحق موظف العام باالجازات وفقا لنظام الخدمة المدنية االردني الجديد رقم 902

1812004197174مجلة العلوم القانونيةجمال ابراهيمجريمة البث االذاعي في ضوء القانون الجنائي الدولي903

1812004197190مجلة العلوم القانونيةساجد محمدالحق في محاكمة عادلة بيت الدساتير الوطنية المواثيق الدولية واالقليمية904

1812004197226مجلة العلوم القانونيةموفق مصطفىنظام التصويت في المنظمات الدوليه حاله جامعة الدول العربية905

1220021711مجلة ديالىمحمد جاسمتاريخ النفط في العراق واثاره السياسية واالجتماعية906

12200217119مجلة ديالىتحسين حميدعلماء ديالى907

12200217143مجلة ديالىسهيلة مرعياالبلة في العصور القديمة908

12200217155مجلة ديالىمثنى علوانالمغازي التربوية في سورة الفاتحه909

12200217161مجلة ديالىحسين احمدشواهد عمارية من العهد االكدي910

12200217174مجلة ديالىصالح حسنالمرتزقه في حرب االستقالل االمريكية911

12200217192مجلة ديالىسامي عزيزاسباب تاجر انجاز المعامالت الضريبه912

122002171104مجلة ديالىرياض هاشممنهج المستشرفين في دراسة السيرة النبوية913

122002171119مجلة ديالىمشحن حردانشعر شيدوك الواسطى914

122002171158مجلة ديالىفواد شاكراستخدام الشبكة الفضائية العربية العربية في التعليم915

122002171163مجلة ديالىمحمد نجم عبدهللااالحتالل الروسي لمنطقه خانقين916

122002171185مجلة ديالىخضير عباس- رعد رحيم االسس الجغرافية والتاريخية لمنظومة الري القديم 917

122002171199مجلة ديالىسلمى عبد الحميد الهاشميوفود البصرة918

122002171229مجلة ديالىامل محمد سلمانالتحليل المالي للمصارف919

122002171243مجلة ديالىعبد الجبار عيسىالعولمة راسمالية معاصرة وتهميش للدولة القومية920



122002171257مجلة ديالىغسان سالم عبدهللادراسة تاثير المجال المغناطيسي على اشعة ليزر921

122002171266مجلة ديالىخضير محمد وهيب وجماعتهاستنباط تركيبين وراثيين في السمسم922

122002171278مجلة ديالىسليمة صالح مهدي وجماعتهاعزل وتصنيف للبكتريا العنقودية الذهبية 923

122002171286مجلة ديالىلبيد شريف محمدغربلة تركيب وراثي في لرز924

122002171302مجلة ديالىاحمد محمد علوان المشهدانيدراسة التهشيم الحراري لبعض البوليمرات925

122002171313مجلة ديالىحسين عبيد خضير تاثير التداخل الوراثي البيئي في حاصل الفول926

122002171325مجلة ديالىابراهيم عيسى الجبوريتاثير مواعيد الزراعة في نوعية الزيت 927

122002171336مجلة ديالىعامر فاضل داودالتجزئة الضوئية المحتثة928

122002171345مجلة ديالىمحمد عويد العبيديدراسة االرتباط البسيط عن الحنطة الخشنة 929

122002171354مجلة ديالىعبد الكريم حايف السلطاني التاثير االبادي لمستخلصات دغل930

122002171366مجلة ديالىعماد محمود المعروفاستحداث طفرات مقاومة لمرض تبقع االوراق931

520021721مجلة اليرموكخديجة زبار الحمدانيبين سيبويه واالخفش دراسة صرفية موازنة932

5200217223مجلة اليرموكايمان كمال مصطفىاليتيار الزهدي والصوفي عند ابي العالء المعري 933

5200217243مجلة اليرموكعبد الكريم راضي جعفرالحياة والموت انموذجا )الثنائية المتضادة والثنائية المتوافقة في الشعر الوجداني الحديث في العراق 934

5200217260مجلة اليرموكفاضل عبود خميس التميميالجملة االعتراضية في مقاالت علي جواد الطاهر وراء االفق االدبي مثاال935

5200217272مجلة اليرموكبشرى محمد البشيرالخبر الخزلي في القصيدة العمرية936

5200217285مجلة اليرموكمحمد علي غناويالظاهرة االبدالية في شواهد لسان العرب القرأنية 937

52002172115مجلة اليرموكسامي علي جبار المنصوريفي المناهج اللغوية المعاصرة النحو العربي ومناهج الحداثة اللغوية 938

52002172132مجلة اليرموكجاسم حسين سلطاناليوسفيات انموذجا- قرائة في قصيدة النثر التسعينية في العراق 939

52002172141مجلة اليرموكابتسام عبد الستار محمد قضايا الحياة واالنسان في شعر الصافي  940

52002172179مجلة اليرموكنافع محمود خلفقيم التراث الفني في القصيدة االندلسية941

52002172191مجلة اليرموكايهم عباس خموديالقيسياللوم وحديث الالئمين في شعر الغزل في العصر االموي942

52002172201مجلة اليرموكامل ناجي الدليميالمديح في شعر صردر وحسن التخلص فيه943

52002172220مجلة اليرموككريم احمد جواد التميميوجوه االتفاق واالختالف بين التصغير والنسب944

52002172246مجلة اليرموكاسماعيل علوان التميمي2000 لسنة 56الجديد في قانون تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم 945

52002172270مجلة اليرموكمنجد منصور الحلو الجيش ودوره في الحياة القانونية دراسة قانونية مقارنة 946

52002172285مجلة اليرموكمحمد خليل خضيرالمسؤولية االدارية ضمن قواعد المشروعية 947

52002172311مجلة اليرموكخالدسلمان جوادالمناطق الحرة اساسها القانوني وتطبيقاتها في العراق948

52002172321مجلة اليرموكسامي مهدي العزاوياثلر االرشاد باستخدام االلعاب التربوية في تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ رياض االطفال 949

52002172353مجلة اليرموكعدنان جواد خلف الجبوريانحراف الشباب وبعض المتغيرات المرتبطة بالجريمة950

52002172375مجلة اليرموكمثنى علوان الجشعمي(خطوات الطريقة التوليفية  ))تقويم اداء معلم الصف االول االبتدائي في ضؤ 951

52002172397مجلة اليرموكدنيا جليل اسماعيل الربيعيالزواج والمرأة في العراق والوطن العربي952

52002172421مجلة اليرموكسليمة عبدالرسولجوانب من عمارة مساجد اسيا الصغرى خالل الحقبة السلجوقية953

52002172439مجلة اليرموكصباح مهديسامي شوكة وفكرة االصالحي في العراق954

52002172461مجلة اليرموكضياء يوسفمفهوم العدالة في الدولة العربية االسالمية955

52002172489مجلة اليرموكاحمد ابراهيماالمن القومي ومشكلة المياه956

52002172515مجلة اليرموكجاسم محمد حبيباهمية معيير التحليل المالي في تقويم الموسسات االنتاجية957

52002172571مجلة اليرموككريم خلفدراسة تحسين نوعيه الخليط وتاثيره على توزيع  الوقود بين االسطوانات في محرك البنزين الترددب958

7320111941مجلة ديالى للعلوم الصرفةاحمد محمد صالحدراسة تطبيقية للتسمم الغذائي التجريبي بالذيفانات المعوية والعد الكلي للمكورات العنقوديه الذهبية الملوثه للجبن المحلي وتاثير استخدام امالح استحالب959

73201119423مجلة ديالى للعلوم الصرفةخزعل صبغالعدد الكروموسومي االحادي لبعض انواع الجنس960

73201119431مجلة ديالى للعلوم الصرفةلهيب جمالدراسة ديموغرافية عن مدى الوعي الصحي لدى شريحة المتعلمين لمرض انفلونزا الطيور في بغداد وضواحيها961

73201119445مجلة ديالى للعلوم الصرفةصباح ناصراهمية الفحص الخلوي باستخدام الرشف بابرة الدقيق في تشخيص االفات المرضية لتضخم الغدد اللمفاوية في العنق962



73201119468مجلة ديالى للعلوم الصرفةابتهال زكيتاثير سليكات الصوديوم وفوسفات عكاشات في مقاومة الخرسانة963

73201119483مجلة ديالى للعلوم الصرفةمحمود شاكرالتاثير التضادي لبعض نباتات االدغال في نمو ونوعيه نبات اللوبياء964

73201119493مجلة ديالى للعلوم الصرفةزياد طارقدراسة التوصيلية البصرية الغشية المحضرة بطريقه ترسيب الكيمياوي الحراري965

732011194103مجلة ديالى للعلوم الصرفةنهاد عبداللطيفتاثير اضافة مستويات مختلفة من اوراق نبات الزعتر المطحونة الى العليقة على نسب بروتينات مصل الدم لذكور فروج اللحم966

2920071921مجلة الفتحاياد طه سرحانامية النبي محمد صلى هللا عليه وسلم967

29200719211مجلة الفتحاحمد عبد الستار احمدمن اخرج له الحكم في المستدرك وقال ليس من شرط هذا الكتاب968

29200719234مجلة الفتححسن حمودالرواقية وفكرة الجامعة االنسانية969

29200719242مجلة الفتححيدر نجيبقصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر المكلف970

29200719258مجلة الفتحرشا خليل عبدضمانات المتهم خالل مرحلة التحقيق في ضل نظام روما االساسي971

29200719275مجلة الفتحسعد خضير عباسالمديح في شعر زهير بن ابي سلمى972

292007192113مجلة الفتحطه جسام محمدالدعاء في القران  الكريم973

292007192119مجلة الفتحفاضل عبود التميميالتجسيد في الدرس البالغي والنقدي عن العرب974

292007192141مجلة الفتحفخري حميداالهمية التاريخية لكتب الثقافة العامة975

292007192152مجلة الفتحهدى عبد القادراالهمية االقليمية لمدينة المحمودية976

292007192167مجلة الفتحرائد شهاب احمداستخدام طريقة الحرف لقياس اثر المتغيرات االقتصادية في التكوين الراسمالي الثابت في العراق977

292007192188مجلة الفتحسماء ابراهيمالكفاءات التعليمية لمعلمي العلوم في محافظة ديالى978

292007192208مجلة الفتحعبد الرزاق عبادةاثر استخدام استرايجية دورة التعلم في تنمية ميل طالب الصف الثالث معهد اعداد المعلمين نحو مادة الفيزياء979

292007192225مجلة الفتحفراس نبيلاثر عرض الخرائط التاريخية بالحاسوب في تحصيل طالب الصف الثاني متوسط مادة التاريخ980

292007192245مجلة الفتحفاطمة عبد مالحدراسة مقارنة لتدربيات المقاومة على اليابسة وفي الوسط المائي على تطوير بعض القدرات الخاصة بالوثبة الثالثية981

292007192258مجلة الفتحماجدة حميد كنبساثر ممارسة مهارة كتابة واعداد الخطط وتاثيرها على ادائهم المهاري واتجاهاتهم في دروس التربية الرياضيه982

292007192275مجلة الفتحمثنى علوانبناء دليل  لتيسير تدريس مادة الصرف 983

292007192328مجلة الفتحابراهيم جوادتحليل احصائي محاسبي لتطور مؤشرات الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية984

292007192350مجلة الفتحجاسم عبد العزيزمستوى تبنى مزاعي الشلب في محافظة ديالى لبعض الممارسات الزراعية 985

292007192357مجلة الفتحعباس علواندراسة عوامل الضراوة في البكتريا الملوثه للحروق986

292007192369مجلة الفتحعبداالله اسماعيلبناء منظومة تراسل ذات تقنية مزدوجة مكونة من وسائط اخفاء وشبكة مسجالت زاخفة987

3020071931مجلة الفتحاياد طه سرحاناسباب القتال في الشريعة االسالمية والغاية منه 988

30200719316مجلة الفتحاحمد خضير رميضاالسطورة عنصر مهم من عناصر التاريخ  والتراث لفهم ادبنا العربي في ملرحلة ما قبل االسالم 989

30200719335مجلة الفتحمحمد عبد مبارك - ثريا محمود عبد الحسن  لمحات من سيرة التابعي  اويس القرني 990

30200719350مجلة الفتحعز الدين جمعة درويش- جزاء توفيق طالب تحليل الضوابط الطبيعية لمحافظة السليمانية  واثرها على العمليات العسكرية991

30200719370مجلة الفتححيدر نجيب احمدحقوق وظمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التاديبي992

30200719388مجلة الفتحسعد خضير عباسالمبالغة في الشعر الجاهلي993

302007193108مجلة الفتحطه جاسم محمد الصدق في الحديث الشريف 994

302007193119مجلة الفتح عماد اموري جليل حكم معاريض الكالم في الفقه االسالمي995

302007193136مجلة الفتححامد حميد عطية- عصام اسماعيل كنعان دراسة في سيرته ودوره في اال سالم - قتاة بن النعمان الظفري 996

302007193151مجلة الفتحسالم علي المهداوي- غادة غازي عبد المجيد ( ه 215ت  )المصطلح الصرفي في كتاب معاني القران لالخفش االوسط997

302007193165مجلة الفتحفرحة هادي عطيوي العالقات االقتصادية والسياسية بين االنباط والبطالمة998

302007193175مجلة الفتح محمود فياض حمادي(رض هللا عنه  )النظرية االجتماعية والسياسية والعسكرية للحسن بن علي 999

302007193192مجلة الفتحهناء كاظم حسينالمعاني والدالالت الفراد كلمات القران العزيز1000

302007193215مجلة الفتححذام خليل حميدفاعلية الرسم باستخدام اسلوب المجاميع الصغيرة في خفض السلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية1001

302007193233مجلة الفتحسالم نوري صادق اثر االرشاد في اسلوب ايقاف التفكير في خفض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى طالب المرحلة المتوسطة1002

302007193295مجلة الفتحعبد الرزاق جدوع محمدلعب االطفال في فكر االمام الغزالي1003

302007193312مجلة الفتحسناء خليل- فاطمة عبد مالح تاثير استخدام تمارين المقاومة الزوجية على تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية 1004



302007193329مجلة الفتحابراهيم جواد كاظم تقويم المعايير المستخدمة في االحصاءات الصناعية1005

302007193347مجلة الفتحتحسين حسين مباركتلبيد المساحيق السيراميكية بالطور الزجاجي ودراسة بعض خصائصه الفيزياوية المؤثرة1006

302007193360مجلة الفتحجاسم عبد العزيز عباس مستوى اتصال الفالحين باالرشاد الزراعي وعالقته ببعض المتغيرات في محافظة ديالى 1007

302007193369مجلة الفتحسامي عبد المهدي  المظفر- عباس عبود فرحان - رجوة حسن عيسى دراسة تاثيرااللجنيت  المنقى المنقى من بكتريا الزوائف الزنجارية على االستجابة المناعية 1008

219771997مجلة العلوم السياسية والقانونيةسلطان عبد القادرايقاف التنفيذ في قانون العقوبات العراقي1009

2197719922مجلة العلوم السياسية والقانونيةمدثر عبدالرحيمبين االصالة والتبعية تجربة االستعمار وانماط التحرر التقافي في البالد االسيوية والفريقية1010

2197719950مجلة العلوم السياسية والقانونيةنوري لطيفنظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون1011

2197719976مجلة العلوم السياسية والقانونيةطالب حسنتنفيذ الخلطة االقتصادية بواسطة مشاريع الدولة السوفيتية 1012

2197719996مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد انورمدى مشروعية الحركة والحكومة الثورية1013

21977199115مجلة العلوم السياسية والقانونيةغازي عبدالرحمخصائص واحكام الشرط الجزائي في القانون المدني العراقي1014

21977199171مجلة العلوم السياسية والقانونيةاحمد عبيدمصادر الغبن والتغرير في عقد البيع في الفقه االسالمي1015

21977199233مجلة العلوم السياسية والقانونيةاحمد نوري1976-1974الموقف التركي في ازمة قبرص من 1016

2219792003مجلة العلوم القانونية والسياسية صالح الدين الناهيدراسة في الفكر السياسي في العصر االسالمي1017

22197920051مجلة العلوم القانونية والسياسيةسعيد مباركحق الدائن في اختيار مدينة التي ينفذ عليها1018

22197920077مجلة العلوم القانونية والسياسيةكاظم هاشم نعمة االسلحة النووية والصراع العربي االسرائيلي1019

221979200124مجلة العلوم السياسية والقانونيةمازن اسماعيلفي عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي1020

221979200193مجلة العلوم السياسية والقانونيةغانم محمدالحياة السياسية في العراق1021

221979200233مجلة العلوم السياسية والقانونيةباسم محمدالعوامل المؤثرة في تكامل النظام القانوني والفني للتامين الجوي1022

221979200257مجلة العلوم السياسية والقانونيةكاظم هاشم نعمة من شذرات مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية1023

2319812017مجلة العلوم السياسية والقانونيةنزار العنبكيبعض المضاهر القانونية للنزاع العراقي االيراني في ضوء تطور العالقات الدولية في المنطقة1024

23198120167مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد ابراهيمالعالقات السوفيتية االمريكية محادثات الحد من االسلحة االستراتيجية1025

231981201108مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشمياالسس االجتماعية لالنظمة السياسية1026

231981201164مجلة العلوم السياسية والقانونيةخليل اسماعيلنظرية توازن القوى في محيط العالقات الدولية1027

219842027و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةصالح الدين الناهيورها في حماية حقوق االنسان\مؤسسة التوكل في الدعاوي والخصومات ود-من المؤسسات الخادمة للقضاء 1028

2198420221و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةجنان سكر-محمد الدوري في القانون الدولي االقتصادي1029

21984202113و31مجلة العلوم السياسية والقانونية  جهاد تقي صادق واقع السلطة السياسية والدينية ومفهومها في مصر القديمة1030

21984202169و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشميدراسات في اجتماعات الثورات 1031

21984202213و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةصالح الدين احمد حمديالسيادة واالمساوات في القانون الدولي1032

21984202243و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةحسام الغرباويالقومية العربية مفهومها ومقوماتها1033

21984202269و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةمجيد المنبكيمشارطات ايجار السفن 1034

21984202289و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةسعد حقي توفيق1980 - 1960دراسة في النظام السياسي التركي للفترة من 1035

21984202349و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الكساردراسة في مفهوم السلطة السياسية1036

21984202405و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةشعيب احمد سليمانمدد التقادم المسقط في القانون المدني العراقي دراسة مقارنة 1037

21984202465و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةفاضل زكي محمدعلم االستراتيجية الدولية ومقوماتها1038

21984202509و31مجلة العلوم السياسية والقانونيةحسان محمد شفيقالنظام السياسي البولندي بين التعددية والشمولية1039

2198620312و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةمازن اسماعيلالعرب واالتحاد السوفياتي1040

2198620357و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةشفيق عبدالرزاقتطورات حركة المقاومة الفلسطينية1041

2198620397و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةغانم محمدالبعد السياسي والمستقبل الدستوري1042

21986203127و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةطارق الهاشميفي الحزب السياسي1043

21986203165و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةخليل فيصلالضمان االقليمي والعالمي1044

21986203197و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةحلمي مجيدكيفية تتميز العقد االداري عن غيره1045

21986203286و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةمحمد معروفخصائص االثبات الجزائي1046



21986203303و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالقادر محمدالخليج العربي في المنظور االسترايجي السوفيتي1047

21986203349و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةهاشم رمضانتعويض االضرار الناتجة عن تصادم السفن البحرية1048

21986203370و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعلي عبيدالتهديد المالية او الغرامة المالية1049

21986203399و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعدنان احمداراء ومالحظات حول قانون التجارة1050

21986203418و51مجلة العلوم السياسية والقانونيةعباس زبونالمبادى الجديدة في قانون االثبات العراقي1051

2198720411و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةفائق محمودسقوط حق حامل الورقة التجارية المهمل1052

2198720466و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةباسم محمدشركة الشخص الواحد او المشروع الفردي1053

2198720491و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةجهاد تقيدراسة عن االفكار السياسية للقاضي الماوردي1054

21987204134و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالقادر محمدالقوة العسكرية السوفتية دراسة في شؤون التسلح والعقيدة العسكرية1055

21987204169و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةنزار جاسمدراسة في النظرية العامة لالعمال القانونية الدولية الصادرة عن االدارة المنفردة1056

21987204230و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةمجيد محمدانشاء الحوالة التجارية السفتجة في القانون االنكليزي1057

21987204255و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةمنذر عبدالحسينالضرر المعنوي في المسؤولية المدنية1058

21987204301و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةوليد محمدجامعة الدول العربية واستراتيجية العمل العربي المشترك1059

21987204364و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةعبدالباقي عنبر1983 لسنة 80احتساب مبلغ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري في قانون النقل العراقي رقم 1060

21987204385و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةصبري حمدتعويض الضرر الناشي عن االختالل بتعهد نقل ملكية عقار1061

21987204432و61مجلة العلوم السياسية والقانونيةشامل الشيخليمن قضاء محكمة التمييز1062

2420131254دراسات سياسيةمحمود علي الداودمميزات التجربة الماليزية في التنمية البشرية عوامل النجاح1063

24201312512دراسات سياسيةبيداء محمودالقطرية انموذجا-العراق ومجلس التعاون الخليجي العالقات العراقية 1064

24201312526دراسات سياسيةعمار حميد2003االمريكية بعدالعام -العالقات العراقية1065

24201312554دراسات سياسيةهيفاء احمدالموقف التركي من الثورة السورية1066

24201312572دراسات سياسيةشذى زكيالموقف الروسي من االزمة السورية الدوافع واالهداف1067

24201312590دراسات سياسيةنوار خليلتحليل الصراع العربي االسرائيلي على المياه1068

242013125112دراسات سياسيةخضر عباسالعالقات االمريكية االيرانية دراسة في احتماالت الصفقة ووانعكاساتها على المنطقة العربية1069

242013125128دراسات سياسيةعبير سهاممقاربة نظرية بين الدايمقراطية والحكم1070

242013125148دراسات سياسيةوليد الزيديالتيارات السياسية والفكرية في الخليج العربي 1071

2320131254دراسات سياسيةيحيى ياسينالحماية الدولية لحرية التعبير عن الراي وموقف المشرع العراقي1072

23201312528دراسات سياسيةاحمد فاضلاالقاليم في العراق بين النص الدستوري والواقع العلمي1073

23201312544دراسات سياسيةباسم عبدالهاديواقع العالقات العراقية السورية والسيناريوهات المستقبلية1074

23201312554دراسات سياسيةعبدالسالم بغداديتركيا والمغرب العربي دراسة في عالقات تركيا مع تونس جزائر مغرب ليبا1075

23201312576دراسات سياسيةهمسة قصي2003تجربة العراق بعد-سياسات االصالح االقتصادي والتكيبف الهيكلي1076

23201312592دراسات سياسيةاسراء شريفاالستراتيجية االمريكية حيال مشروع الشرق االوسط الجديد1077

232013125106دراسات سياسيةمنى حسينمشكلة اقليم دار فور في ظل اتفاقات الدوحة1078

232013125120دراسات سياسيةعلي سلمانالثورة وتداول السلطة في مصر1079

232013125144دراسات سياسيةطالب حسينالصراع الدولي في القوقاز1080

232013125158دراسات سياسيةمفيد الزيديالشعب يريد االصالح في قطر1081

2520131254دراسات سياسيةمحمود عليمؤتمر التضامن مع االسرى والمعتقلين الفسلطينين 1082

25201312514دراسات سياسيةحيدر عليالعراق وتحديات العمق االسترايجي1083

25201312528دراسات سياسيةعلي محمدالعالقات التركية العراقية في ضل حكومة حزب العدالة التنمية1084

25201312550دراسات سياسيةسراب جبارالعالقات الليبية الروسية1085

25201312562دراسات سياسيةامنة محمدالموقف االوربي من الثورة الشعبية في لبيبا1086

25201312584دراسات سياسيةناهدة عبدالكريمحركات التغيير في العالم العربي وابعادها االقليمية والدولية1087

25201312596دراسات سياسيةحسين عالويالتغيير العربي ودفع االداء االستراتيجي العراقي1088



252013125102دراسات سياسيةمهند عبدالواحدنتائج التغيير على العالقة بين الدولة العربية ودول الجوار االقليمي تركيا وايران انموذجا1089

252013125120دراسات سياسيةخضر عباسمستقبل حركات االحتجاج العربية رؤية في تاثير العامل الدولي1090

252013125138دراسات سياسيةمحمود احمدتداعيات االزمة السورية عن االمن االقليمي1091

252013125150دراسات سياسيةعالء عكابحركات التغيير في العالم العربي وابعادها االقليمية والدولية1092

252013125154دراسات سياسيةبيداء محمودالتطورات السياسية في السودان المعاصر1093

2720121205دراسات اجتماعيةايمان عباساثر برنامج مبنى على نظرية الذكاء االخالقي في النمو الحسي لدى االطفال1094

27201212046دراسات اجتماعيةاسماء عبدمشكالت الصحة النفسية الطفال العراق1095

27201212060دراسات اجتماعيةذكرى جميلالجماعة المرجعية وبرامج االتصال الجماهيري1096

27201212095دراسات اجتماعيةشاكر سعيدالنجف القديمة مدينة وكجتمع1097

272012120121دراسات اجتماعيةفريدة جاسمتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي االسباب والحلول1098

272012120125دراسات اجتماعيةصبيح شهابالمخدرات في العراق1099

272012120135دراسات اجتماعيةناهدة عبدالكريمالمخدرات قراءة للتعريف والتوضيح1100

272012120147دراسات اجتماعيةسالم عبد عليتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي 1101

272012120187دراسات اجتماعيةدراسة استطالعية بشان التسول قسم الدراسات االجتماعية1102

2820121215دراسات اجتماعيةعدنان ياسينالكفلة االجتماعية لالزمات في العراق1103

28201212145دراسات اجتماعيةعبدالفتاح محمدالتصورات االجتماعية للصحة والمرض تحليل سوسيولوجي1104

28201212167دراسات اجتماعيةالهاي عبدالحسيناالرامل في العراق1105

28201212185دراسات اجتماعيةفراس عباسالسيااسة السكانية في العراق دراسة تحليلية للواقع الديموغرافي في العراق1106

282012121100دراسات اجتماعيةصالح زاملالهويات المتصالحة قراءة في رواية الحفيدة االمريكية 1107

282012121110دراسات اجتماعيةفريدة جاسمدراسات في الفكر الصوفي1108

282012121113دراسات اجتماعيةحكمت البخاتيالتصوف مشروعا تصالحيا في االجتماع  االسالمي1109

282012121124دراسات اجتماعيةجعفر نجماالنسان الكوني في الفكر الصوفي1110

282012121157دراسات اجتماعيةنظلة الجبوريالحب االلهي في الفكر الصوفي1111

282012121167دراسات اجتماعيةاياد كريماخالقيات التصوف1112

282012121173دراسات اجتماعيةمنى فياضالعرب في عين يابانية متديون جدا فاسدون جدا1113

282012121177دراسات اجتماعيةعباس االماميالشبك في تاريخ العراق وحاضره1114

282012121184دراسات اجتماعيةحامد السهيلااليمو ويوميات العنف1115

282012121189دراسات اجتماعيةكاظم فنجاناسحلة التضليل الشامل1116

2920121225دراسات اجتماعيةعبد عليالنوع االجتماعي في العالم العربي العراق مجتمع الدراسة1117

29201212223دراسات اجتماعيةانعام لفتهالتمجيد القومي والتعاطف مع القضايا العربية1118

29201212243دراسات اجتماعيةسالم عبد عليالسياسة االجتماعية في العراق جدل دولة الرفاه واقتصاد السوق1119

29201212277دراسات اجتماعيةشهباء خزعلالصور والكتابات الملبسية للشباب الجامعيين1120

29201212297دراسات اجتماعيةموفق ويسيالعيش سوية 1121

292012122113دراسات اجتماعيةفريدة جاسماطفال الشوراع بين التشرد والجنوح1122

292012122116دراسات اجتماعيةصبيح شهابتطبيقات الرعاية االجتماعية في مجال رعاية االحداث المشردين1123

292012122137دراسات اجتماعيةخديجة حسناالثار المرتبة على عمل االطفال في الشوارع1124

292012122162دراسات اجتماعيةحميد الهاشميستراتيجية عالم االجتماع للخروج من المازق العراقي1125

3020131235دراسات اجتماعية1126

عصام صباح ابراهيماالنطولوجيا الظاهراتية للمشهد الحضري1127

30201312316دراسات اجتماعيةنهيل محمد رجبواقع واتجاهات.. التدخين في جامعة البتراء 1128

30201312336دراسات اجتماعيةاشواق سامي لموزةمظاهر العنف في اللعب لدى االطفال على وفق المتغيرات في مرحلة ما قبل المدرسة 1129

30201312370دراسات اجتماعيةفريدة جاسم التخلف العقلي وذوي االحتياجات الخاصة جدلية الواقع والطموح 1130



30201312373دراسات اجتماعيةسناء عيسى محمد اثر برنامج تدريبي تربوي في تحسين مهارات االتصال لذوي االحتياجات الخاصة 1131

30201312397دراسات اجتماعيةسناء مجول فيصلاساليب المعالجة .. انتشارها. تصنيفها. ز اسبابها .االعاقة العقلية 1132

302013123119دراسات اجتماعيةاحمد لطيف جاسم التاثيرات النفسية واالجتماعية لالعاقة البصرية على المعاقين بصريا 1133

302013123132دراسات اجتماعيةعاتكة فخري خير هللااهمية تدريب وتاهيل اسر ذوي االحتياجات الخاصة على نحو عام واسر المصابين باضطراب التوحد على نحو خاص1134

302013123162دراسات اجتماعيةعلي طاهراالمة المواطنة والوحدة الوطنية حوار مع االنثروبولوجي االيراني ناصر فكوهي 1135

302013123170دراسات اجتماعيةنعوم تشومسكيعشر ستراتيجيات للتحكم بالشعوب1136

3120131245دراسات اجتماعيةمحمد يعقوب ذو الكفل- مجاهد مصطفى بهجت - عبد اللطيف احمدي اثر علم العمران الخلدوني في تطوير علم االجتماع الغربي1137

31201312424دراسات اجتماعيةعباس فاضل السعديجغرافية الفقر في العراق 1138

31201312439دراسات اجتماعيةحمدان رمضان محمد دراسة ميدانية في محافظة نينوى- التسامح السياسي في المجتمع العراقي المعاصر 1139

31201312459دراسات اجتماعيةاسماء عبد محي شاتياالمن النفسي وعالقته بالتوافق االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية تحت ظروف االحتالل 1140

31201312481دراسات اجتماعيةهالة فاضل الحكيمدراسة العوامل المسببة لتراجع المستوى العلمي  لدى طالب جامعة بغداد 1141

312013124103دراسات اجتماعيةفريدة جاسم النظام القيمي للعشائر العراقية ودور العشيرة في بناء مجتمع مدني 1142

312013124108دراسات اجتماعيةكامل المراياتيالنظام القيمي للعشائر العراقية ودور العشيرة في بناء مجتمع مدني 1143

312013124122دراسات اجتماعيةعبد الواحد مشعل الصراع بين البداوة والحضارة وجدلية دور العشيرة في بناء المجتمع العراقي في المرحلة الحالية  1144

312013124144دراسات اجتماعيةرجاء محمدالمراة العراقية والنظام العشائري رؤية بحثية في تمكين المراة1145

119991265دراسات قانونيةاكرم نشأت ابراهيممساع في سبيل نوجيه التشريعات العربية والمعوقات التي تواجه توحيدها1146

1199912623دراسات قانونيةضاري هاديمبدا التكامل في النظام االساسي للمحكمة الجنائية1147

1199912636دراسات قانونيةمجيد حميد فكرتا المصلحة والحق1148

1199912639دراسات قانونيةعصمت عبد المجيددور اللغه في صياغه التشريع1149

1199912646دراسات قانونيةمحمد بجاويالنظام العالمي الجديد والرقابه على مشروعية اعمال مجلس االمن1150

1199912670دراسات قانونيةغازي فيصل مهدي الطعن في القرار االداري التنظيمي1151

1199912673دراسات قانونيةرياض القيسيفي الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال االطلسي في كوسوفو1152

1199912676دراسات قانونيةالنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية1153

11999126113دراسات قانونية1998نشاطات قسم الدراسات القانونية لعام 1154

420001275دراسات قانونيةعوني الفخريوجوب تعويض المضرور واثره في تطور المسؤولية المدنية التقصيرية1155

4200012718دراسات قانونيةاحمد باسل نور الدينالدايمقراطية الليبرالية وازمة حقوق االنسان1156

4200012735دراسات قانونيةفائق محمود التجارة االلكترونية1157

4200012745دراسات قانونيةباسل يوسفالجوانب القاننونية للعقود التجارية غير الحواسيب وشبكة االنرنت والبريد االلكتروني1158

4200012771دراسات قانونيةعبد الهاديالموت وموت الدماغ1159

4200012781دراسات قانونيةعوني محمدموت الدماغ من منظور قانوني1160

4200012799دراسات قانونيةضاري خليلموت الدماغ في المنظور الجنائي1161

42000127114دراسات قانونيةغازي فيصل مهدي الطعن القرار االداري السلبي باالمنتاع عن تنفيذ االحكام القضائية1162

42000127118دراسات قانونيةاالثارة الضارة المترتبة على الجزاءات االقتصادية1163

42000127120دراسات قانونيةالحالة االنسانية للسكان العراقيين1164

320001274دراسات قانونيةمجيد العنبكيفكرة الحرية والقانون1165

320001277دراسات قانونيةالعربي شحطالميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب دراسة تحليله1166

3200012720دراسات قانونيةعادل احمدالمسؤولية الدولية عن االفعال المحظورة دوليا1167

3200012745دراسات قانونيةصالح عبدالرحمنمدخل لدراسة البيئة وعالقتها بحقوق االنسان واالمن الدولي1168

3200012765دراسات قانونيةضاري خليلالطبيعة القانونية للجريمة المستحيلة1169

3200012777دراسات قانونيةحيد عبدالرزاقسبل استلهام القوانين التخطيطية للمدنية العربية المعاصرة من التراث الحضاري1170

3200012792دراسات قانونيةغعبد الصاحب الهراول سابقة في العهد السوموي سكوت الزوجة وعدم اخبارها عن مقتل زوجها 1171

3200012798دراسات قانونيةحازم نوريالقضاء االداري والسلطة التقديرية1172



32000127116دراسات قانونيةمن روائع  الفكر القانوني والقضائي1173

32000127118دراسات قانونيةمارك بوسيهدراسات قانونية  لبعض  نماذد انظمة العقوبات الدولية1174

220001264دراسات قانونيةضاري خليلالشرائع العراقية القديمة 1175

220001265دراسات قانونيةهنام ابو الصوفقراءة في المضمون القانوني للشرائع العراقية القديمة1176

220001269دراسات قانونيةسالم االلوسياول وثيقة شرعية من اواخر العصر االشوري القديم1177

2200012619دراسات قانونيةعباس العبوديضمانات العدالة في حضارة وداي الرافدين1178

2200012636دراسات قانونيةعلي الجيالوياثر القوانين العراقية القديمة في التشريعات المدنية الحديثة1179

2200012672دراسات قانونيةفخري الحديثيالنصوص العقابية في القوانين العراقية القديمة وانعاكاستها في القوانين العقابية الحديثة1180

22000126100دراسات قانونيةضاري خليلتعليق على اجتهاد قضائي للمحكمة العليا االسترالية1181

22000126106دراسات قانونيةباسل يوسفسياسة التدخل ضد القانون الدولي من الراق الى يوغسالفيا1182

220011285دراسات قانونيةباسل يوسفاالعتراف القانوني بالمستندات والتواقيع االلكترونية في التشريعات المقارنة1183

2200112830دراسات قانونيةوليد كاصدالجريمة االلكترونية وطرق مواجهتها1184

2200112839دراسات قانونيةضاري خليلالمقدمات الفلسفية للمسؤولية الجنائية1185

2200112850دراسات قانونيةعادل عبداالستفزاز في قانون العقوبات االردني1186

2200112873دراسات قانونيةحيدر عبدالرزاقاهمية القوانين التخطيطية للمدنية العربية1187

2200112884دراسات قانونيةسهام عبدالرزاقدور االدارة في تحول العقد دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي واليمنى1188

22001128102دراسات قانونيةمجيد العنبكيالقانون والتطور1189

22001128105دراسات قانونيةسالم االلوسيالدستور في اللغه واالصطالح1190

22001128108دراسات قانونيةعبداالمير خضيردور الطبيب المختص بالطب النفسي في حالة المريض المضطرب علقيا1191

22001128110دراسات قانونيةمهدي حمديانهاء العقوبة االنضباطية للموظف  العام بحكم القانون في العراق1192

22001128120دراسات قانونيةسندس عباس20001 ايار 9و8تقرير عن المؤتمر الدولي النتهاكات الحصار والعدوان لحقوق االنسان في العراق الذي عقدد بين 1193

120021295دراسات قانونيةسامي مرهونحقوق االجانب في فرنسا1194

1200212953دراسات قانونيةباسيل يوسف منظور الواليات المتحدة االمريكية للقانون الدولي االنساني في القرن الحادي والعشرين1195

1200212971دراسات قانونيةغازي فيصل مهدي موقف القضاء االداري العراقي من السلطة التقديرية لالدارة1196

1200212985دراسات قانونيةسهام عبد الرزاق السعيدياالتجاهات الحديثة في تنظيم حق الدائن المرتهن في تتبع المنقول المرهون 1197

12002129105دراسات قانونيةمجيد حميد العنبكي صور االخطاء المدنية 1مبادئ المسؤولية التقصيرية في القانون االنكليزي ج1198

12002129114دراسات قانونيةابراهيم المشاهديتطور احكام االحوال الشخصية في العراق1199

12002129119دراسات قانونيةعبد الرزاق عبد الوهابمشروع القانون المدني العربي الموحد 1200

5820131365المحكمةمحمد جوادكسر سياسة الغموض النووي االسرائلي1201

58201313610المحكمةحسن حسينالعراق الجديد بين عبثية االرهاب وفوضوية االحتالل االمريكي1202

58201313622المحكمةابراهيم حرداناالستراتيجية االمريكية تجاه الصعود الصيني1203

58201313635المحكمةهيثم عبد الخضر1932مؤتمر جنيف لنزع السالح وتوصيف اسباب فشلة عام 1204

58201313643المحكمةباسم عبدالهاديمفهوم الحقوق والحريات الخلفيات التاريخية وتبنياتها على الصعيد العربي والعراقي1205

58201313658المحكمةفيصل شاللالعالقات التركية االيرانية في عهد ضرب العدالة والتنمية1206

58201313668المحكمةعباس فاضلصندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر العراق1207

58201313685المحكمةعبدالكريم عبدااليرادات العامة في النظام المالي للدولة االسالمية1208

58201313695المحكمةمسلم محمداستراتيجية االرض المحروقه1209

582013136118المحكمةمحمد حسينالصناعه في بالد ما وراء النهر1210

582013136134المحكمةايمان عباساثر برنامج تعليمي في تنمية السلوك االيثاري لدى طفل الدوحة1211

582013136198المحكمةطارق جمعه جوادمتى يولد القرار االداري اثره وبدء سريانه1212

582013136206المحكمةاسماء عبداسباب ازدياد الجريمة في العراق وسبل نحطين المجمتع منها1213

582013136211المحكمةحامد كاظمالسرقات العلمية بين النسخ والمسخ1214



582013136220المحكمةبدر جدوعتباين توزيع االشعاع الشمسي في العراق واثره في قوة الدولة1215

582013136245المحكمةحامد حمزةاثر نظرية المثل في فكرة الصدور  عند فالفسه االفالطونية المحدقة1216

582013136255المحكمةكفاية مذكورالفاظ الحجة والدول والسنة العام في القران الكريم1217

582013136279المحكمةعامر محمدالجملة الطلبية في عبرية التوارة1218

582013136284المحكمةمحمد جبارفي المسالة الشرقية1219

582013136286المحكمةحيدر حسناالصوات مخارجها وطبيعية االبدال فيها بينها1220

582013136298المحكمةيسرى عباساسم الفاعل في ارامية الحضر واللغات السامية1221

582013136303المحكمةاحمد ساميالفعل االجوف في اللغات السامية1222

582013136308المحكمةاشواق نصرتالمشتركات اللغوية بين المندائية واللغات السامية1223

41201014014تواصلالصحافة بين الجهل والثقافة1224

41201014018تواصلتاثير المردود على حرفية العمل الصحفي1225

41201014023تواصلسيرة االعالن المستهلك بات وسيطا مجهوال للسلعة1226

41201014032تواصلمابيعث عن التفاؤل في بغداد1227

41201014037تواصلالثقافة والمثاقفة1228

41201014040تواصلالقراءة في امريكا1229

41201014047تواصلثورة المعلومات واالتصاالت وعصر العولمة1230

41201014051تواصلاالدارة االلكترونية بين الوضع الراهن ومتطلبات التنفيذ1231

41201014057تواصلتميز باستخدامك رمز العراق العالمي1232

41201014061تواصلسطور في ذكراة االنترنت1233

41201014066تواصلاستعراض تحليلي لثالثية العراق والمستقبل1234

41201014069تواصلصوت المستهلك1235

41201014072تواصلاداء وسائل االعالم العراقية خالل فترة حملة االنتخابات الشريعية1236

41201014078تواصلاكتشاف الماء تحت كيبوس والعودة الى القمر1237

41201014084تواصلتقنيات1238

41201014090تواصلخارج المتن1239

3520091414تواصلالقيم الجديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة1240

35200914122تواصلاضواء على النظام االساسي لمجلس الوزارء العرب لالتصاللت والمعلومات1241

35200914126تواصلالحرب النفسية وسبل مواجهتها1242

35200914131تواصلوسائل االعالم االجتماعية تقود مستقبل التكنولوجيا1243

35200914134تواصلالمراه واالعالم في البيئات المتازمة تحديات منسية1244

35200914138تواصلحرية العقيدة1245

35200914141تواصلصوت المستهلك1246

35200914144تواصلالمثقفون العراقيين والعمل السياسي1247

35200914153تواصلالتعرض االنتقائي للمعلومات دراسة في االدبيات1248

35200914164تواصلفي البداية سيخرون منك سيحاربونك ثم ستفوز1249

35200914168تواصلاالمن الشخصي على المواقع االجتماعية1250

35200914172تواصلتلسكوب كبلر يتصيد الكواكب الحية في درب التبانه1251

35200914178تواصلتنقيات1252

5620121425المحكمةمحمد صالحالطبيعية القانونية لضرف اليل في مجال تشديد العقاب1253

56201214212المحكمةانتصار ابراهيمدور القيم االخبارية في صناعه االخبار في الصحافة اليومية1254

56201214224المحكمةوفاء احمدنظم التوثيق والوثائق التقليدية والحديثه1255

56201214237المحكمةسعدي جاسماثر برنامج تعليمي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى اطفال الرياض بحسب بعض المتغيرات1256



56201214261المحكمةبشار خليلاالمن النفسي وعالقته بقلق الكينونة لدى طلبه كلية التربية االساسية1257

56201214291المحكمةخيرية فالحالتشخيص والتدخل المبكر لالطفال التوحد يساعد في تقليل االضطرابات الناتجه عن التوحد1258

562012142116المحكمةشيرين بدرياستراتيجية الهندسة المالية والصناعه المصرفية االسالمية1259

562012142134المحكمةعباس فاضلجغرافية خدمات البنى التحتيه في العراق قطاع المياه الصالحة للشرب1260

562012142146المحكمةعبداالله فاضلفكرة خلق االنسان االول في العراق القديم من خالل النصوص المسماريه1261

562012142163المحكمةعلي زوينصراعات اللغات المقدمات والنتائج1262

562012142176المحكمةخضير عباسشعر مقاتلي واقعه الطف دراسة موضوعيه تحليله1263

562012142204المحكمةمحمد كاظمحركية الفاظ العقل في القران الكريم1264

562012142213المحكمةناهدة فوزيالصورة الفنية ورافدها في شعر احبوبي النجفي1265

562012142224المحكمةخالد خليلالحسن بن الهيثم اسهاماته في الطب والبصريات1266

562012142235المحكمةجنان عازراسما الزمان والمكان في اللغه السريانية1267

562012142239المحكمةمنيره عبدحسنابن خلدون وفلسفته في التاريخ1268

562012142246المحكمةافرين زارعمكارم االخالق في الشعر الجاهلي وابداع القران فيها1269

562012142260المحكمةضاهر محسننظرة االسالم الى الحدود الدولية1270

562012142266المحكمةفالح الموسوميبيت الحكمة 1271

3220141443القلم ومايسطرونفاخر جبر مطرقراءة في تفسير ايات من سورة النجم1272

32201414414القلم ومايسطرونعلي زوينالفاظ الحيوان في القران الكريم دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية1273

32201414436القلم ومايسطروننادية هناويالوالية والنبوة في تراث محيى الدين بن عربي من منظور استشراقي1274

32201414444القلم ومايسطرونضياء فاخرالعصمة في القران الكريم1275

32201414458القلم ومايسطروننوري كاظماسلوب القران الكريم في االداء باللون1276

32201414468القلم ومايسطرونمحمد رضا الشريفحقوق المواطنة في القران الكريم1277

32201414478القلم ومايسطروننزار بنيان من مسائل االستثناء في القران الكريم1278

32201414486القلم ومايسطرونمياس ضياءالناسخ والمنسوخ في تفسير الميزان1279

32201414494القلم ومايسطروننضال حنشالتفاسير المختصرة دراسة في المنهج واالسلوب في تفسير الجاللين وتفسير القران الكريم1280

322014144108القلم ومايسطرونحيدر فرحاناليوم االخر في االديان السماويه1281

322014144118القلم ومايسطرونحميد ادمموازنات بين المجار العقلي واللغوي في القران الكريم وبين الكالم الوضعي القولي1282

322014144128القلم ومايسطروننور عبدهللاقراءة في التحول الداللي الفعل حرم في التفسير القراني1283

322014144136القلم ومايسطروناياد محمد عليداللة احضار الغائب في النص القراني دراسة في تفسير الميزان1284

322014144144القلم ومايسطرونصالح فاخرملخصات البحوث باللغة العربية1285

322014144158القلم ومايسطرونضياء بغدادملخصات البحوث اللغة االنكليزية1286

120041313مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةضياء خميسمستقبل االنتفاضة بين التحديات التي تواجهها ومقومات االستمرار1287

1200413115مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةمنار مضرالصناعات التقنية المتطورة في اسرائيل وتاثير انتفاضه االقصى عليها1288

1200413132مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةحسام باقراالغيار في الفكر اليهودي1289

1200413143مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةحميد فاضلدراسة في الخطاب الفكري السياسي لظاهرة مابعد الصهيونية1290

1200413160مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةايناس مجبلاالسرائيلية-اوسلو العالقات الخليجية 1291

1200413173مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةبدرية صالحالفصائل الفلسطينية وتطورات االنتفاضه1292

1200413191مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسعاد ابراهيماالعالم الصهيوني ودوره في انتفاضه االقصى1293

12004131109مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالهام عطيهتاثير االتجاهات الصهيونية في السياسة االمريكية1294

12004131121مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةخيري عبدالرزاقالتغلغل الصهيوني في المغرب العربي الجزائر1295

12004131141مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسمير جسامادارة تبوش االبن والقضية الفلسطينية1296

220051321مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةنظيرة محمود خطابالتطبيع بين دول المغرب العربي واسرائيل1297

2200513212مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةزكي حسن2000-1982المقاومة اللبنانية ضد االحتالل االسرائيلي 1298



2200513225مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةمنال مضراالمن القومي االسرائيلي ثوابت ومتغيرات1299

2200513248مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةباسم كريماالرهاب بين المزاعم والحقيقه1300

2200513261مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالهام عطيهمفهوم العودة الدينية ومفهوم العودة االستيطانية1301

2200513274مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةفوزي عباسالسياسة االسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينين1302

2200513289مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةبدرية صالحاالدراك الفلسطيني لخارطة الطريق1303

22005132106مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةاحمد شطيتداعيات انتفاضه االقصى على الجانب االسرائيلي1304

22005132125مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةسعاد العامريالجدار االسرائلي الفاصل1305

22005132137مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةجاسم يونسالعالقات الهندية االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية1306

22005132154مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةايناس مجبلاالرهاب االسرائيلي نموذج تطبيقي مخيم جنين1307

22005132166مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةعالء عبد الزراقالكنيسة المورمونية بين العرب واسرائيل تباين في المواقف وتضارب في الرؤى1308

20051381خاصمجلة ديالىمضر خليلالعلم في القرن الحادي والعشرين1309

200513819خاصمجلة ديالىحسن محمدالمعلوماتية والجكومة الجوالة1310

200513828خاصمجلة ديالىهيثم احمددور الجامعة في بناء المجتمع1311

200513841خاصمجلة ديالىاياد حميدالتعليم العالي في عصر المعلوماتية الفرص المتاحة والتحديات1312

200513849خاصمجلة ديالىفاضل عبود التميميتدريس النقد االدبي في ضوء فاعلية المعلوماتية1313

200513859خاصمجلة ديالىمحمد عبدمفهوم وخصائص التعليم االلكتروني1314

200513867خاصمجلة ديالىمهند جاسمنظرة الى واقع الشؤون الطالبية في الجامعات العراقيه1315

200513875خاصمجلة ديالىنجم عبدهللاالبيئة العراقية الى اين1316

200513891خاصمجلة ديالىصباح مهديمنهج البحث التاريخي في ضوء تطور وسائل االتصاالت والمعلوماتية1317

2005138100خاصمجلة ديالىفائزة عبدالقادراستخدام االنترنت في التدريس الجامعي1318

2005138120خاصمجلة ديالىفائق فاضلتقويم استخدام شبكة المعلومات كتقنية تدريسية1319

2005138139خاصمجلة ديالىمنذر عبد الرحمندراسة سطوح العينات بالبالزما 1320

2005138144خاصمجلة ديالىعدنان محمودصورة النظام التعليمي الجديد1321

2005138152خاصمجلة ديالىمجبل علوانالتحديات والتحوالت التي تواجه جامعة ديالى1322

2005138169خاصمجلة ديالىعبدهللا سلماناالدوات االساسية لالنترنت لتربوبي اللغات االجنبية1323

2005138174خاصمجلة ديالىعبدهللا سلمانتطوير هيئات التعليم العالي مهمة مستمرة1324

2005138181خاصمجلة ديالىمثنى علوانالطريقة التدريسية وعالقتها باركان العلمية التعليمية1325

2005138194خاصمجلة ديالىناصر والي فريجدور الجامعة في بناء المجتمع1326

12200513956مجلة ديالىتحليل الفشل الحاصل في المقاطع الهندسية تحت االحمال الساكنة والمتغيرة1327

12200513963مجلة ديالىتقييم وتحليل ممركزات االجهاد حول حواف الثقوب المضلعه باختالف زواية  ميل محاور الثقب مع اتجاه التحميل1328

122005139170مجلة ديالىتقييم تاثير اضافة الفطرين وتداخلها مع الفطر في بعض معايير نمو نبات الباذنجان1329

3320131304دراسات قانونيةزهير الحسنيالالمركزية االدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في اقليم1330

33201313021دراسات قانونيةجليل الساعديعقد المقاومة الوارد على البرامج الخاصه للمعلومات في القانونين العراقي والفرنسي1331

33201313048دراسات قانونيةسحر قدوريوضع المراة العراقية بين التنمية ومشكالت العمل التركيز على العنف الوظيفي1332

33201313068دراسات قانونيةياسر باسمالحكم المدني وحاالت التناقض فيه1333

33201313099دراسات قانونيةلمى عبدالباقيمدى فاعلية القانون الدولي لحقوق االنسان في مواجهه مخاطر وتحديات فيروس نقص المناعه المكتسب االيدز1334

332013130131دراسات قانونيةرشا عبدالرزاقالتجاوز على االموال العامة وسلطة االدارة في مواجهته1335

332013130147دراسات قانونيةاياد خلفمسؤولية المصارف عن جرائم غسيل االموال1336

332013130170دراسات قانونيةهيثم فالحالرقابة البرلمانية على الموازنة العامة نحو بناء قانوني جديد1337

332013130189دراسات قانونيةحنان محمدمشاكل التعاقد عبر شبكة االنترنت التوقيع االلكتروني1338

332013130192دراسات قانونيةذكرى انعامندوة االنتخابات طريق الديمقراطية القويم1339

332013130169دراسات قانونيةاالبعاد القانونية للجريمة االلكترونية1340



332013130200دراسات قانونيةسمية معينعرض كتاب المسلومن واليهود في الواليات المتحدة االمريكية بين مسالتي االندماج الداخلي والتاثير في الساسة الخارجية1341

332013130203دراسات قانونيةخالد احمدكشاف مجلة دراسات قانونية 1342

3420131304دراسات قانونيةعلي احمددراسة مقارنة-دور المهندس في الرقابة على تنفيذ عقد االشغال العامة1343

34201313025دراسات قانونيةحيدر ادهم من الدستور العراقي124-126التعديالت الدستورية في ضوء المادتين 1344

34201313034دراسات قانونيةاسراء خضر2010 لسنة 11االغراق التجاري في ضوء احكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم1345

34201313073دراسات قانونيةفاروق ابراهيم جاسممساهمة في قانون االعمال1346

34201313086دراسات قانونيةمهند ضياءالرقابة المالية للمجالس التشريعية في العراق1347

342013130102دراسات قانونيةزمن غازيجريمة تقديم مراقب الحسابات في الشركة المساهمة الخاصه تقارير كاذبه دراسة مقارنة1348

342013130112دراسات قانونيةحامد جاسمالمسؤولية الجنائية والمدنية التالف االموال في التشريعه االسالمية والقانون1349

342013130134دراسات قانونيةحسين علياالوصاف الجرمية لنقل عدوى مرض االيدز للغير عمدا1350

342013130134دراسات قانونيةام كثلوم صبيححقوق المراة االرثية بين القانون والشريعه االسالمية1351

342013130150دراسات قانونيةرائد شهاب احمدالحقوق السياسة العراقي المتعدد الجنسية ولمكتسب الجنسية العراقية1352

342013130177دراسات قانونيةحيدر حسنالحماية المدنية للمقابر الجماعية دراسة في القانون العراقي1353

342013130191دراسات قانونيةخالد احمدكشاف مجلة دراسات قانونية 1354

120031371مجلة ديالى الرياضيةعمار درويش-نصير صفاءمفهوم الذات الجسمية والبدنية بين العبي كرة اليد وكرة القدم1355

1200313715مجلة ديالى الرياضيةخوله احمد-ولهان حميداثر تعلم وانتقال المهارات االساسية من بساط الحركات االرضية الى حصان القفز1356

1200313729مجلة ديالى الرياضيةعلي سموم-عبدالرحمن ناصردراسة الفروق في ضاهرة االحتراق النفسي بين مدربي كرة القدم والسله1357

1200313742مجلة ديالى الرياضيةولهان حميدالتكوين الجسمي المميز لالعبين الناشئين بكرة الطائرة1358

1200313758مجلة ديالى الرياضيةعامر فاخرتاثير تدريب الركض في الغابات في تحسين مستوى المطاولة العامة1359

1200313773مجلة ديالى الرياضيةحيدر محسنحركي  باالداء  المهاري في كرة القدم- عالقة االدراك الحس1360

1200313783مجلة ديالى الرياضيةنصير قاسمسرعه رد الفعل لالعب الحر والعب الضرب الساحق  في الكرة الطائرة1361

1200313792مجلة ديالى الرياضيةفاضل علي-هدى شهابانواع االصابات في درس الجمناسك الفنى ومسبباتها واماكن الحدوث1362

12003137104مجلة ديالى الرياضيةنزار-حيدر- عبدالهاديدراسة عالقه التردد النفسي  بمتغيرات نوع السالح والخبرة في لعبه المبارزة1363

12003137116مجلة ديالى الرياضيةثائر داودالتحليل االنثروبولوجي والنسبي للتكوين الجسمي العبي كرة السلة الناشئين1364

12003137126مجلة ديالى الرياضيةخليل ابراهيم نتر100تاثير تدريب القوه  المميزة بالسرعه للرجلين باستخدام تمرينات الفقز المختلفه في تطوير السرع القصوى لفعالية 1365

12003137136مجلة ديالى الرياضيةوليد خالد متر100تاثير استخدام التمرينات الخاصه على تطوير المستوى الرقمي لركض 1366

12003137147مجلة ديالى الرياضيةحازم علوانتحديد  بعض السمات الوجدانية النفسية التقاء ناشين كرة اليد1367

12003137160مجلة ديالى الرياضيةمحمد عبدالحسن- انعاماثر استخدام االسلوبين االمري التبادلي تعلم بعض مهارات الحركات االرضية بالجنماستك1368

12003137177مجلة ديالى الرياضيةعلي سموماالسباب المؤثرة في عدم حضور الجمهور الى مباريات كرة السله في العراق1369

12003137190مجلة ديالى الرياضيةفاضل االزير جاوياثر التمرين المكثف والموزع في اداء المهارة النفسية االدراكية الحركية1370

12003137199مجلة ديالى الرياضيةولهان حميدتاثر استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعلم مهارتي التمرير من اعلى ضربه الساحقه بالكرة الطائرة1371

12003137110مجلة ديالى الرياضيةعبد الرحمنتاثير التعلم الذاتي في النواحي المعرفية والفنية لمهارة التهديف بكرة القدم1372

12003137223مجلة ديالى الرياضيةمحسن علي-سمير مهناتقويم مقاس لتقويم االداء السنوي لحام كرة القدم1373

12003137239مجلة ديالى الرياضيةهاشم ياسر-فرات جبار تنمية القدرة العضلية وتاثيرها على سرعه االداء لبعض المهارات بكرة القدم1374

2320172591دراسات قانونية\مجلة دراسات البصرة ميادة صباح-- رائد صيوانمدى امكانية تطبيق القانون الوطني للدولة النفطية على عقود االستثمار النفطي 1375

23201725939دراسات قانونية\مجلة دراسات البصرة - عماد فاضلالمسؤولية الجزائية للمتسبب1376

23201725983دراسات قانونية\مجلة دراسات البصرة -سهى زكيالتنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقله في العراق1377

232017259133دراسات قانونية\مجلة دراسات البصرة حيدر فهميالحماية القانونية للمستثمرين في سوق االوراق المالية1378

232017259203دراسات قانونية\مجلة دراسات البصرة حيدر فاضلاساءة استعمال الحق في القاضي1379

13320172641مجلة ديالى للعلوم الصرفةعبداالمير محمددراسة نسجية مقارنة البنكرياس في سمكتي الجري الالسع والحمري1380

133201726412مجلة ديالى للعلوم الصرفةجوهر فتاحالبيئة والتوزيع الجغرافي النواع الجنس من العائلة المضلية في العراق1381

133201726430مجلة ديالى للعلوم الصرفةسرا حميدتاثير اشعه الليزر الدايودي المرئية وتحت الحمراء على بعض انواع البكتريا المعزوله من اصابات مختلفه من جلد االنسان1382



133201726454مجلة ديالى للعلوم الصرفةعامر فاضلخاليا شمسيه ذات صبغات متحسسه باستعمال صبغه الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانويه1383

133201726477مجلة ديالى للعلوم الصرفةمريم حكمتالتاثير السمي للمستخلصات الكحولية والقويديه لنبات السبحبح في خطين من خطوط الخاليا السرطانيه1384

133201726491مجلة ديالى للعلوم الصرفةنغم ياسيندراسة مصليه النتشسار االضداد لدى مقوسات بين مرضال السرطان 1385

1332017264104مجلة ديالى للعلوم الصرفةحميد محمودتقييم العالقه لدى مرضى السرطان الكبد1386

1332017264114مجلة ديالى للعلوم الصرفةهادي رحمنتاثير خلط المضادين االرثر مايسين والكلندامايسين على بكترياء المعزوله من مصادر سريريه مختلفه1387

1332017264131مجله ديالى للعلوم الصرفهاميمه ابراهيمالتحري عن بعض مضادات االكسدة والجذور الحرة المصاحبه لالصابه  بداء المقوسات الكونديه في مصل النساء الحوامل في مدنية قره تبه1388

1332017264140مجلة ديالى للعلوم الصرفةحامد محمدتحضير وتشخيص بعض المركبات الحلقيه غير المتجانسه الخماسيه والسباعيه  والمشقه من المركب 1389

1332017264164مجلة ديالى للعلوم الصرفةعباس ياسينالحساسيه الدوائية للبكتريا المعزوله من قرحات الدم قدم مرضى السكري1390

1332017264176مجله ديالى للعلوم الصرفهعامر احمدالتغاير الوراثي بين ثالثه مجتمعات سكانية لذبابه الدودة الحلزونيه للعالم القديم1391

10420142307مجلة ديالى للعلوم الصرفةرباح نجاح ودراسة انتقال هذه الجينات باالقتران البكتريPCRالكشف عن جينات في بكترياء لمضاد السبروفلوكساسين باستخدام تنقية 1392

104201423018مجلة ديالى للعلوم الصرفةحميد محمود ومؤشرات الدم وبعض القيم الكيموحياتية لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي 8العالقه بين1393

104201423027مجلة ديالى للعلوم الصرفةخضير عباسدراسة تاثير درجة حرارة القاعدة عن الخصائص البصريه الغشيه اوكسيد الحديدك المخصره بطريقه التحلل الكيمائي الحراري 1394

104201423034مجلة ديالى للعلوم الصرفةمنذر حمزهالتغيرات الشهريه لبعض الخصائص الفيريائيه الكيميائية واالحيائية لمياه نهر الديوانيه1395

104201423040مجلة ديالى للعلوم الصرفةوفاق امجدتاثير مستخلص جذور عرق السوس والجبرلين في نمو نبات زهره الشمس1396

104201423049مجلة ديالى للعلوم الصرفةجيهان عبد الستارتاثير زيت الزيتون زويت اللوز على النمو والفعاليه التثبيطيه لبكتريا تجاه بعض البكتريا المرضيه1397

104201423058مجلة ديالى للعلوم الصرفةعدنان نعمهالكشف عن انتشار اصابات  التهاب الكبد الفيروسي نمط ب الخفي في محافظه ديالى1398

104201423068مجلة ديالى للعلوم الصرفةنجم عبدهللادراسة التلوث البيئي بالرصاص في مدينه بعقوبه وضواحيها1399

920091344دراسات عراقيةابراهيم الجعفريالوحدة االسالمية في القرءان الكريم1400

9200913410دراسات عراقية برهم صالح مشروع لنظام امن وتكامل اقتصادي اقليمي منطلقه العراق1401

9200913416دراسات عراقية علي الشمريبدائل مختارة للتنمية في ظل انخفاض اسعار النفط1402

9200913422دراسات عراقية سعد العبيديالعوامل النفسية في المصالحة العراقية 1403

9200913438دراسات عراقية عدنان شهاب احمدعسكرة المجتمع وخطورتها1404

9200913446دراسات عراقيةشاكر كتابالطريق من العنف الى السالم 1405

9200913456دراسات عراقيةنصير نوري محمدظاهرة العنف السياسي 1406

9200913478دراسات عراقيهسعدي كريممشروعية التدخل االنساني في العالقات العراقيه1407

92009134104دراسات عراقيهلبنى خميسمستقبل مكانه تركيا في التوازن االستراتيجي1408

9200913490دراسات عراقيهرائد شهاب احمدحقوق االنسان في الدساتير العراقيه1409

620091612القانون والسياسهجبار صابرطهجرائم االتجار باالنسان1410

620091613القانون والسياسهعبدالفتاح عبد الرزاقنفاذ المعاهدات الدولية ومكانتها في النظام القانوني الداخلي العراقي1411

620091614القانون والسياسهازاد عثمانالعملية السياسه في العراق الجديد المسار العراقيل وافاق المستقبل1412

620091615القانون والسياسهرعد ادهمالمسؤولية المدنيه لطبيب التخدير دراسة مقارنة1413

620091616القانون والسياسهناصر خليلعقد البوت بين القانون الخاص والقانون العام واثره على استقطاب االستثمارات1414

720101629القانون والسياسهرزكار محمداحكام وقواعد تدوين التحقيق االبتدائي في القانون العراقي1415

7201016261القانون والسياسهاحمد عبدالكريممسؤولية التبرع عن افعال تابعه في القانون المدني االردني 1416

72010162111القانون والسياسهاكرم الفايزجريمة القتل بالسم1417

72010162131القانون والسياسهتركي عبد مجيدالسياسه الغربيه في الفكر النبهاني1418

72010162173القانون والسياسهبيداء صالحمكان انعقاد العقد االلكتروني في القانون العراقي1419

72010162219القانون والسياسهرعد ادهمالسكوت المعبر عن االدارة في عقد البيع1420

72010162255القانون والسياسهمنى يوخناالحق في التعليم بين الوثائق الدوليه والواقع العملي اقليم كوردستان العراق1421

72010162301القانون والسياسهدانا حمهمشكلة التنظيم القانوني  للشركة البسيطه في القانون العراقي1422

72010162333القانون والسياسهفاال فريدانتهاء معاهدات واالتفاقيات الدوليه لحقوق االنسان1423

72010162387القانون والسياسهسمنكمر داود محمد2008 لسنه 8االبعاد البيئيه للتنميه المستديمه في قانون حمايه وتحسين البيئه اقليم كوردستان العراق رقم 1424



72010162435القانون والسياسهرزكار محمدجزاءات مخالفه قواعد المدد والمواعيد في االجراءات الجنائية1425

820101633القانون والسياسهمازن ليلو راضياختصاص القضاء االداري المستعجل في حمايه الحريات االساسيه1426

8201016363القانون والسياسهشيرزاد عزيزموقف االتجاهات القانونيه من البيع بثمن مفتوح بحث تحليلي مقارن1427

82010163109القانون والسياسهبيداء صالحالقانون الواجب التطبيق على عقد االستهالك الدولي1428

82010163135القانون والسياسهبختيار غفورسلطة البرلمان في تعديل الدستور1429

82010163165القانون والسياسهسه سكه ر داودالتعسف في استعمال الحق واالثراء دون سبب كاساسين للمسؤوليه الدوليه في القانون الدولي العام1430

82010163199القانون والسياسهحسين الشيخالحرمان مع بعض الحقوق والمزايا كعقوبه جنائيه1431

82010163265القانون والسياسهاسود قادرالتهرب الضريبي في اقليم كوردستان اسباب وطرق مكافحته1432

82010163311القانون والسياسهمنى يوخنامبد تحريم التمييز دراسة مقارنة بين الصكوك الدوليه لحقوق االنسان والدساتير العربيه1433

82010163363القانون والسياسهسحر النعيمياالتجاهات المختلفه في تحديد اهليه التعاقد وموانع االهليه1434

82010163417القانون والسياسهصالح الدين احمد حمديمفهوم االرهاب بين الواقع والقانون1435

82010163445القانون والسياسهحسين توفيقتوريق الديون المضمونه ودور بنوك االستثمار فيه1436

82010163495القانون والسياسهكمال سعديالصعوبات الخاصه بالتحري والتحقيق في جرائم الكومبيوتر1437

82010163537القانون والسياسهغالب عليالبصمة الوراثيه وحجيتها القانونيه في اثبات النسب1438

13201316549القانون والسياسهعصمت عبد المجيددور التقنيات العلمية في ابرام العقد1439

132013165171القانون والسياسهمنى يوخناحق االنسان في التظاهر1440

132013165225القانون والسياسهاوزدن حسينجريمة تهريب النفط ومشتاقه1441

132013165319القانون والسياسهازادشكورسند الشحن النظيف ودوره في التجارة الدوليه1442

132013165279القانون والسياسهعدنان عبدهللا ودوره في حفظ السلم واالمن الدوليين1950قرار االتحاد من اجل السالم في 1443

132013165378القانون والسياسهمريوان صابرتنفيذ القرار القضائي االداري1444

132013165431القانون والسياسهعبدالرحمن كريمالمسارات السياسيه المستقبليه لعراق1445

16611خاصالقانون والسياسهمحمد احمد الكزنيضرورة العمل بالنظام الفدرالي في العراق1446

16657خاصالقانون والسياسهمحمد شريف احمدالفدرالية العراقية في ضؤ الدستور والواقع 1447

16677خاصالقانون والسياسههشام حكمت عبد الستارفدرالية العراق قلراءة سياسية لنصوص الدستور النافذ1448

16693خاصالقانون والسياسهخالد سعيد توفيقالركن المفقود في الفدرالية العراقية1449

166119خاصالقانون والسياسهطه حميد حسنالنظام االتحادي بين االقرار الدستوري والواقع العلمي1450

166157خاصالقانون والسياسهعبد هللا علي عبوالتنظيم الدستوري لحقوق االنسان وحرياته االساسية دراسة مقارنة بين دستور العراق الفدرالي ومشروع دستور اقليم كردستان 1451

166207خاصالقانون والسياسهخالد عليوي العرداوي الفدرالية والديمقراطية التوافقية ومعطيات الواقع العراقي 1452

166247خاصالقانون والسياسهصالح جبيرابرام المعاهدات الدوليه في الدول الفيدراليه1453

166279خاصالقانون والسياسهسامر مؤيدالفدراليه ومشكله االقاليم المتنازع عليها1454

166329خاصالقانون والسياسهازاد عثمانمشكله حدود اقليم كردستان الفيدرالي1455

166433خاصالقانون والسياسهوجيه عفدواطروحه الفيدراليه في العراق فيدراليه اقليم كورستان انموذجا1456

10201116461القانون والسياسهمعروف عمراتفاقيه التعاون بين الجمهوريه الفرنسيه واقليم كوردستان العراق1457

102011164143القانون والسياسهسرهنك حميدكيفيه سير العمليه التشريعيه في المجالس النيابيه مجلس النواب العراقي نموذجا1458

102011164183القانون والسياسهسهنكه داود محمدالمبادى العامة للقانون ودورها في سد الفراغ في القانون الدولي العام1459

102011164213القانون والسياسهمحمد عليسلطة محكمه االستئناف في ادخال من كان مختصما في الدعوى وفق التشريع االردني1460

102011164257القانون والسياسهتافكه عباستصنيف النزيالت في المؤسسات العقابيه مديريه اصالحيه النساء واالطفال في اربيل نموذجا1461

102011164301القانون والسياسهازاد عثمانمسيره الفيدراليه في العراق واقعها عوائقها وافاقها1462

102011164353القانون والسياسهرعد عبدالجليلمنهجيه البحث في علم السياسه مالحظات اوليه حول دور النماذج 1463

102011164399القانون والسياسهعدنان عبدهللااهم النظريات الفقهيه المفسره للعالقه بين النظامين القانونيين الدولي العام والداخلي1464

120011685مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد فرحات2000لسنة  (1)مالحظات حول قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل االحوال الشخصيه رقم1465

1200116815مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابراهيم محمد العنانيمجاالت تطبيق القانون الدولي االنساني1466



1200116839مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعطيه عبدهللاالضربيه البيئيه1467

12001168145مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعزالدين ابراهيمعالقه البنوك المركزيه بالبنوك االسالميه1468

12001168209مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابو العال على ابوالعالالنظام القانوني لرد المحكم1469

12001168251مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهحسام فتحىقابليه محل النزاع للتحكيم في عقود التجاره الدوليه1470

12001168365مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمجدى حسن خيلمدى فعاليه رضاء المريض في العقد الطبي1471

22001167457مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد فرحاتقضايا معاصرة في موازين الشريعه1472

22001167469مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهابراهيم احمد القانون الواجب التطبيق  على المنازعات المتعلقه بالشيك دوليا1473

22001167481مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعطيه عبدالواحدالضربيه البيئيه1474

22001167561مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهصفوت عبد السالمبحث وابعاد ومكونات االقتصاد الخفى1475

22001167629مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهرمزي فريدالتنظيم القانوني للشرط المانع من التصرف في القانون المدنى المصري1476

120051695مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهرضا السيد عبدالحميد133/ المادة2004 لسنة 162 المعدل بالقانون رقم 2003 لسنة 88التصالح في جرائم البنوك في ضوء قانون البنوك رقم 1477

12005169105مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهمحمد محمد ابو زيد(واحكامها- صورها)المفاوضات في االطار التعاقدى1478

12005169193مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهبالل عبد المطلبتطور االليات الدوليه لحمايه حقوق الملكيه الصناعيه الورادة على مبتكرات جديده1479

12005169255مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهعلي هادىمالحضات حول االختصاص القضائى للمحاكم االبتدائيه في سلطنه عمان1480

12005169291مجله العلوم القانونيه واالقتصاديهنبيه صالحجريمه غسل االموال في ضوء االجراء المنظم والمخاطر المترتبه عليها1481

2820101701مجله قانونيه اقتصاديههشام عبد المنعم عكاشهعقد مشاركة القطاع الخاص في البنيه االساسيه والخدمات والمرافق العامة1482

282010170331مجله قانونيه اقتصاديهعبدالحليم منصورتاجير االرحام في ضوء قواعد الحالل والحرام1483

282010170481مجله قانونيه اقتصاديهزيد محمودالحمايه التشريعيه لحل الملكيه1484

1520101671مجلة كليه المامونقحطان رشيد صالحانقاذ االثار العراقيه وحمايتها في العصر الحديث 1485

15201016715مجلة كليه المامونمحمد فهداثر الموقع الجغرافي لسوريا القديمه على الجوانب السياسيه  واالقتصاديه للسكان1486

15201016733مجلة كليه المامونمحمد بشيرالعراق مركز اشعاع حضاري على االندلس1487

15201016744مجلة كليه الماموننوري نايفاالسرائيله على مصر- اثر العالقات التركيه1488

15201016759مجلة كليه المامونقاسم شاكر محمودالموارد المائيه في العالم العربي بين الهدر والترشيد سوريا واالردن نموذجا1489

15201016779مجلة كليه الماموننايف عبدهللاالفاق المستقبليه للتجارة العبيه البينيه المنتجات الزراعيه1490

15201016792مجلة كليه المامونفائز غازيدراسه استطالعيه في الشركه العامه للصناعات الكهربائيه/امكانيه تطبيق الخطوات الخمسه لتحسين المستمر1491

152010167112مجلة كليه المامونابراهيم جهادتقويم االداء الجامعي لضمان جودة التعليم العالي من خالل قياس اداء هيئه التديريس بحث تطبيقي في كليه المامون الجامعه1492

152010167128مجلة كليه المامونمي حمودي عبدهللاالمنصور/ واقع وجودة خدمات المعلومات في المكتبات الجامعيه دراسه جاله في مكتبه المعهد الطبي التقني1493

152010167146مجلة كليه المامونتوفيق نجمالمعايير القانونيه والسياسيه لشرعيه االنظمة السياسه العراق دراسه حاله1494

152010167169مجلة كليه الماموننشات احمدالكسب غير المشروع عن طريق استقالل النفوذ في القانون العراقي والوسائل الالزمة لمكافحته1495

152010167181مجلة كليه المامونغسان عبد القادرمفهوم العداله والمساواه في الشريعه االسالميه1496

152010167197مجلة كليه المامونعبد الرضا طهالعوامل الموثرة على انتشار انواع الخميرة المسببه لداء المبيضات الفموي في مدينة الدايونيه1497

152010167207مجلة كليه المامونوجدي صبيح صادقدراسة الثاتير السمي الوراثي للمبيد الفسفوري العضوي كلوربيرفوس في الفدران البيض1498

1420091771مجلة كليه الماموننصرة حميدمالمح شخصية البطل في شعر الحرب بين الفن والصورة المثاليه1499

14200917727مجلة كليه المامونغازي فيصل غدير2003 -1991سياسه تركيا اتجاه العراق1500

14200917757مجلة كليه المامونياسين طهاالدارة البريطانيه للعراق في ظل مرحتلي االحتالل والنتداب1501

14200917770مجله كلية المامونامين عباساليهود ودورهم في االقتصاد التركي1502

14200917786مجله كلية الماموناحمد عمراالمن الغذائي في العراق التحديات واالفاق المستقبليه1503

142009177108مجله كلية المامونفياض عبدهللادراسه كفاءه اداء البحثين الزراعين1504

142009177125مجله كلية المامونساهره محمدوسطيه االدارة في القران الكريم والسنة النبويه الشريفه1505

142009177139مجله كلية المامونعبد الرضا طهعزل وتشخيص الفطريات االنتعازيه المصاحبه لجروح المرضى المصابين بانواع مختلفه من الحروق1506

142009177149مجله كلية المامونرنا مجاهددراسه تاثير حامض الخليك على انواع مختلفه من البكتريا المسببه اللتهاب االذن الوسطى المزمن1507

11789دراسات امنيةسعد عدنانسلطات اجهزة قوى االمن الداخلي في مكافحه  الجريمه وفقا للقوانين النافذه1508



117825دراسات امنيةعبد الوهاب عبد الرزاقاتجاهات قوانين العقوبات العربيه في مواجهه الجرائم االرهابيه 1509

117841دراسات امنيةعبد الكاظم جاسمعدالة االعدام في االسالم1510

117845دراسات امنيةمعتز محيىدور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة جرائم االرهاب1511

117877دراسات امنيةاحمد الخفاجيالشائعه1512

117887دراسات امنيةخضير مزهرحقوق االنسان في القانون الدولي العام وقانون واجبات رجل الشرطه العراقي1513

1178101دراسات امنيةعامر حسنبناء الدوله المدنيه وشفاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر1514

1178111دراسات امنيةغزوان هاديالتاثيرات السلبيه لتقاريرها على العراق قراءه في مدركات الفساد1515

1178127دراسات امنيةابراهيم سعيددور االعالم بتقنياته المتطورة في التحوالت الديمقراطيه قراءة في التجربه السياسه واالمنيه واالعالميه العراقيه1516

1178139دراسات امنيةعلي دنيفدور الصحافه االستقصائيه في مكافحة الفساد المالي واالداري والحد من جريمه المنظمه1517

1178161دراسات امنيةرعد عبد الحسنادارة وارشفه رسائل البريد االلكتروني في وزاره الداخليه والمؤسسات الحككوميه ومتطلبات وجود نظام البريد االلكتروني1518

1178195دراسات امنيةالمرشد في تحليل البصمة الورائيه في المختبرات الجنائيه العراقيه المركز الجنائي التعليمي في المعهد العالي للتطوير االمني واالداري1519

1020091811حوار الفكرهمام باقرالتسامح الطريق لحل النزاع من خالل دوائر الحل1520

1020091813حوار الفكركامل كاظماالستثمار الوطني والجنبي في العراق1521

10200918125حوار الفكرمحمود خليلموقع المهجرين في القانون الدولي العام1522

10200918144حوار الفكرعبد الحسين العنبكيازمات الكساد والبحث عن نظام اقتصادي جديد1523

10200918150حوار الفكرعالء عبد الحسنطرق تقسيم المياه بين البلدان المتشاطئه1524

10200918161حوار الفكرحسن الجنابيالمياه الدوليه المشتركه موارد العراق المائيه وبعض قضايا الدستور1525

10200918184حوار الفكراالمم المتحدهورقه استشاريه فنيه حول مسائل اقتسام المياه1526

102009181132حوار الفكررافع خضرسلطه رئيس الدوله في تعطيل الدستور1527

102009181170حوار الفكرفليح الركابيالشخصيه في خطبه الجهاد لالمام علي ابن ابي طالب1528

102009181177حوار الفكرابراهيم صالحمحاربه الفساد االداري في حكومه االمام علي عليه السالم1529

102009181209حوار الفكرمصطفى محمددراسه في الهويه الوطنيه العراقيه1530

102009181223حوار الفكرالمركز العراقيالعراق جيرانه واداره اوباما من جهة النظر السوريه والسعوديه1531

102009181238حوار الفكرالمركز العراقيموتمرات على الطريق1532

1220101821حوار الفكرحيدر مثنىنماذج لتجارب عالميه حول االنتخابات التشريعيه1533

1220101824حوار الفكرسعد محسن2003االنتخابات النيابيه في العراق منذ تاسيس الحكومه العراقيه حتى عام 1534

12201018222حوار الفكرجمال ناصراالنظمة االنتخابيه واالنتخابات في العراق1535

12201018251حوار الفكرمصطفى الحيدرياالنتخابات البرلمانيه الوطنيه في العراق1536

12201018268حوار الفكرالمعهد العراقيالجرائم االنتخابيه واحكامها في التشريع العراقي1537

12201018290حوار الفكرطالب كاظم2005 لسنة 16مراحل تعديل قانون االنتخابات رقم 1538

12201018299حوار الفكرعلي عبداالميرنافذة على االستطالعات االنتخابيه1539

122010182109حوار الفكرفليح كريمعداله الحاكم مقوماتها واثارها في بناء المجتمع الصالح1540

122010182126حوار الفكرضمد كاظمنقد العقل الالهوتي التطور الحضاري واشكاليه الفكر الديني1541

122010182133حوار الفكرمصطفى الحيدري2009تقرير الحريات الدينيه في العالم العام 1542

122010182141حوار الفكرحيدر عبدالرزاقدور الشوارع التجاريه في بغداد في زياده ضاهرة الجريمه1543

122010182170حوار الفكراحمد الحمدالكورد الفيليون في العراق تاريخ في ذاكره الشجن1544

122010182212حوار الفكرعلي فاضلقراءه في كتب وصلت مكتبه المجله1545

1201318312مجلة دراسات دستوريهالتمويل المالي1546

1201318312مجلة دراسات دستوريهالمكافات الماليه1547

1201318318مجلة دراسات دستوريهنبذه تعريفيه عن المحكمه الدستوريه1548

12013183123مجلة دراسات دستوريهقانون المحكمه الدستوريه1549

31620091841قضايا سياسيهمنعم صاحياالستراتيجيه والديمقراطيه وتناوب قوى الجذب بينهما الواليات المتحدة االمريكيه انموذجا1550



316200918441قضايا سياسيهنزار اسماعيل2008-2001االمريكيه من الشراكة االستراتيجيه الى المنافسه الجيوسياسيه -العالقات الروسيه 1551

316200918463قضايا سياسيهحسون جاسمالتركيه- اثر المياه في العالقات العراقيه1552

316200918483قضايا سياسيهايناس عبدالسادهالخليجيه- معادلة التفوق في العالقات االيرانيه1553

3162009184111قضايا سياسيهزيد عدنانمتطلبات بناء ثقافه ديمقراطيه في العراق بين الدوافع والمعوقات1554

3162009184135قضايا سياسيهحسين مصطفىاالقليات واالستقرار السياسي اطار نظري1555

3162009184151قضايا سياسيهعبدالعظيم جبرواقع ومستقبل المجمتمع المدني في العراق1556

3162009184169قضايا سياسيهوسن احساناالقتصاد العراقي الواقع واالشكاليات والحلول1557

3162009184195قضايا سياسيهعبدالصمد سعدوناداء االقتصاد العربي وازمات النظام الراسمالي1558

3162009184217قضايا سياسيهاحمد عمرالفرص االستثماريه للراسمال العربي السوري في العراق وامكانيات التعاون االقتصادي المشترك1559

3162009184245قضايا سياسيهخضير عباساثر انهيار اسعار النفط في االسواق العالميه عل االقتصاد العراقي1560

3162009184261قضايا سياسيهعال عبدالغفوراقتصاد الدول الناميه1561

3162009184287قضايا سياسيهدينا جواداالقليميه الدوليه الجديدة في عالم مابعد الحرب البارده 1562

3162009184293قضايا سياسيهخضير عباسعرض كتاب تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحه عمليات غسل االموال1563

31820091851قضايا سياسيهمنعم صاحيهل بمقدور الديمقراطيه ان تكون بوابه لفهم العراق1564

318200918531قضايا سياسيهسلمان الجميليالمعايير االخالقيه وحقوق االنسان في ضوء التطورات الدوليه الراهنه1565

318200918553قضايا سياسيهعبد علياالمريكيه- مستقبل العالقات االقتصاديه العراقيه1566

318200918575قضايا سياسيهدينا حدادالعالقات العراقيه االيرانيه بين  الثوابت الموضوعيه والمتغيرات المستقبليه1567

3182009185103قضايا سياسيهدينا محمد2003التاثير االمريكي على الدور االممي في العراق بعد عام 1568

3182009185127قضايا سياسيهباتر حدادالرؤيه االمريكيه العادة ضياغه التفاعالت االقليميه لمنطقه الشرق االوسط دراسه في الدور العراقي1569

3182009185139قضايا سياسيهعلي حسينمسارات االستراتيجيه المستقبليه المحتمله للعالقات السوريه االمريكيه1570

3182009185157قضايا سياسيهشيماء معروفالتدخل الدولي في الشرق االوسط دراسه في السياسات االمريكيه االوربيه1571

3182009185173قضايا سياسيهخضر عباسالخليج العربي وصراع القوى الكبرى نحو اداور عربيه خليجيه فاعله1572

3182009185201قضايا سياسيهاسراء احمدتوجهات السياسه الصينيه تجاه افريقيا1573

3182009185229قضايا سياسيهنغم حسينظاهرة غسيل االموال اثارها وسبل التصدي لها في العراق1574

3182009185257قضايا سياسيهاحمد كيالنغسيل الدماغ واثره في المسؤوليه الجزائيه1575

31720091861قضايا سياسيهمنعم صاحي والشراكه االستراتيجيه بين العراق والواليات المتحده1975اتفاقيه الجزائر 1576

317200918631قضايا سياسيهفكرت نامقاالرهاب والسلوك االرهابي1577

317200918645قضايا سياسيهعبد عليعنف الدوله في هدر االمكانيه وسوء تخصيص الموارد في العراق1578

317200918659قضايا سياسيهقحطان احمدالعولمة وامكانيات الدوله العروبه البديله في الوطن العربي1579

317200918679قضايا سياسيهابراهيم احمد السلطان الداخلي السيدة وتطورات حقوق االنسان1580

317200918695قضايا سياسيهصفاء عبدالجباراستخدام معايير الربحيه الوطنيه في تقييم دور االستثمار االجبني المباشر1581

3172009186117قضايا سياسيهعلي سلمانعالم الجنوب والتحوالت الديمقراطيه1582

3172009186135قضايا سياسيهحميد فرحانالعراق ومستقبله السياسي دور االمم المتحده1583

3172009186147قضايا سياسيهوسن احسانالعنف واثره على الواقع التنموي في العراق1584

3172009186169قضايا سياسيهناديه ضياءاالسرائيلي-رؤيه مستقبليه للصراع السوري1585

3172009186189قضايا سياسيهاحمد كيالنجريمه انتهاء االخالق واالداب العامه باستخدام الحاسوب واالمترنت1586

3172009186209قضايا سياسيهقاسم محمدجغرافيه التمثيل البرلماني في العراق1587

3172009186229قضايا سياسيه لكليه العلوم السياسيه2009-2008توثيق نشاطات عان 1588


